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Oploswedstrijd: Wit aan zet geeft mat in 2 zetten. Een opgave 

uit de oude doos. De componist is de 
Engelsman Charles Plank. Hij wordt 
wel de voorman van de Engelse 
school genoemd. Het is een pro-
bleem uit 1884. Oplossing: sleutel-
zet 1. Lxd7. 
 
Rapid: Vanavond de slotavond in 
onze rapidcompetitie. De laatste 4 
ronden in een lange strijd. Wie gaat 
er winnen.…? 
 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 1 mei 

is er nog een extra speeldag in het Daglichtschaak. Dit keer in 
de bibliotheek Presikhaaf, Laan van Presikhaaf 7. Aanvang 
14.00 uur. Een mooie gelegenheid om nog eens een middagje 
te schaken. U bent van harte welkom! Info: Jan Vermeer. 
 
Externe competitie: Wat was het slot van de competitie span-
nend en wat hadden we het onze mannen van ASV-1 graag 
gegund. Het kampioenschap werd in de slotfase voor hun neus 
weggekaapt toen medekoploper Vianen/DVP toch nog een 4-
4 gelijkspel uit het vuur sleepte. Daarentegen wisten de spelers 
van ASV-2 met een 5-3 zege op LSG-4 het kampioenschap in 
de wacht te slepen en daarmee promotie naar de 2e klasse 
KNSB. Van harte proficiat!! Volgend seizoen 2 ASV-teams in 
de 2e klasse KNSB, een nieuwe mijlpaal in onze schaakhisto-
rie. ASV-3 speelde met 4-4 gelijk tegen UVS-2 uit Nijmegen 
en eindigde daarmee solide in de middenmoot. In de OSBO-
Promotieklasse gaf ASV-4 de winst uit handen tegen Wage-
ningen-2. Een 5-3 verlies werd hun deel. Ook zij eindigden 
veilig in de middenmoot. Door de verder gunstige uitslagen 
van de OSBO-teams in de KNSB bleef versterkte degradatie 
uit. ASV-5 kan dus opgelucht ademhalen. Zij blijven in de 1e 
klasse OSBO!! Bij de avondteams verloor ASV-9 met 5½-½ 
van De Cirkel-2 en werd degradatie naar de 4e klasse een feit. 
ASV-13 verloor met 4-2 van De Tornado-2. ASV-11j speelde 
vriendschappelijk tegen ASV-12. De senioren wonnen met 
3½-2½. In deze EP natuurlijk een vervolg op de verslagen met 
vanzelfsprekend eerst de kersverse kampioen ASV-2. 
 
Missie geslaagd. Champagne! ASV-2 kampioen!!: De wed-
strijd in Leiden tegen LSG-4 begon ongelukkig via Theo Jur-
rius die de opening de mist in zag gaan. Hoewel de dames al 
vlot werden geruild werd Theo strategisch volledig wegge-
speeld. Wit kon zich geheel ontwikkelen terwijl Theo’s stuk-
ken elkaar in de weg stonden. Hij moest dan ook na een kleine 
2 uur spelen opgeven toen stukverlies niet te vermijden was. 
Kort daarop volgde een meevaller omdat de tegenstander van 
John Sloots in iets mindere stelling, Lg2-f1 speelde. Daarmee 
verhinderde hij het door John geplande Pc4 maar deze kon 
toen met Pf3+ een familieschaakje geven dat de dame ople-
verde. Deze schaakblindheid pakte dus goed voor ons uit. Niet 
lang daarna, bood Frank Schleipfenbauer op advies van Sjoerd 
van Roosmalen remise aan. Frank vertrouwde zijn stelling niet 
zo. Hoewel hij voor zijn gevoel minder stond was een remise-
aanbod nog niet in hem opgekomen. Maar gezien de situatie 
van een mogelijk kampioenschap, een gevoelsmatig mindere 
stelling en het feit dat hij beter teamleider kon zijn zonder dat 
hij zelf nog met een partij bezig was bleek dit de oplossing van 
het stellingsprobleem! Achteraf bleek dat de belangrijkste 
reden van zijn tegenstander om het remiseaanbod, na overleg 
met zijn teamleider, te accepteren, niet de stand op het bord 
was en ook niet de stand op de andere borden maar het feit dat 
hij bang was bij een mogelijk verlies onder de 1900 Elo-grens 
te komen waarmee hij niet mee mocht doen aan het lokale 
seniorenkampioenschap dit jaar. Een goed getimed aanbod 
dus. Op dat moment begon ook de voor ASV-2 al zo lang 
gewenste promotie naar de 2e klasse reële vorm te krijgen. 
Koert van Bemmel stond goed na kwaliteitswinst. Sjoerd had 
een bijzonder eindspel met beiden 8 pionnen, een toren en een 
licht stuk. En hoewel hij een loper tegen een paard had, het-
geen makkelijk een nadeel had kunnen zijn, was het Sjoerd die 
alleen kansen had op meer dan remise. Martijn Boele stond 
iets beter in een verder gelijkstaand dame-eindspel met beiden 
2 lichte stukken. Pascal Losekoot stond zo goed als gewonnen 
met 2 pionnen meer in een eindspel met toren+licht stuk en 
Koen Maassen van den Brink had een pion gewonnen in een 
verder gelijkstaand eindspel waarin op de dame en een toren 

na nog alle stukken op het bord stonden. De prognose toen 
was een 3-5 overwinning. Niet lang daarna kon Martijn 
zetherhaling afdwingen. Aangezien hij echter beduidend mak-
kelijker spel had en de overige spelers ook nog alle mogelijk-
heden hadden is na overleg besloten dat Martijn door mocht 
spelen. Eerst won daarna Pascal. Hij had in het eindspel een 
pion teruggegeven om de torens af te ruilen en zijn koning 
naar een beter veld te brengen. Dat lukte aardig. Toen zijn 
tegenstander op een gegeven moment ook nog het paard moest 
ruilen tegen de loper van Pascal was het resterende pionnen-
eindspel makkelijk gewonnen. Daarna eindigde de partij van 
Sjoerd in remise. Beide spelers hadden nog steeds 8 pionnen 
en deze waren aardig in elkaar geschoven. Voor Sjoerd was er 
geen doorkomen aan. Zijn tegenstander kon zelf niets maar 
wist een onneembare vesting te bouwen. Niet lang daarna 
kreeg Koen een remiseaanbod. Aangezien Koert van Bemmel 
inmiddels een volle toren voorstond nam Koen dit aanbod na 
overleg aan hoewel hij nog steeds een gezonde pion voor-
stond. Enige tijd daarna kreeg ook Martijn remise aangeboden. 
Maar omdat de stelling van Koert inmiddels toch nog wat 
kleine venijnige countertrucs kende en het tijdsvoordeel van 
Koert slonk werd dit aanbod afgewezen. Kort daarop won 
Koert zijn zeer goed gespeelde partij toch waarmee het kam-
pioenschap een feit was! De champagne kon los!! Maar… 
Martijn was nog bezig waar men natuurlijk geduldig op 
wachtte. Toen Martijn, enigszins ingegeven door de teamleden 
die zelfs durfden te suggereren aan Martijn om maar op te 
geven zodat we konden gaan eten, besloot dat het genoeg was 
wilde zijn tegenstander opeens geen remise meer aannemen! 
Echter niet lang daarna werd in een goede sfeer de vrede toch 
getekend en kon met een terechte 3-5 overwinning een mooi 
en verdiend kampioenschap worden gevierd. De champagne 
die Sjoerd had meegenomen ging met een heftige knal en veel 
gebruis inderdaad los. De chaos daarna leverde plakkende 
schaakborden en -stukken op. Frank Schleipfenbauer 
Gedetailleerde uitslag LSG-4-ASV-2: Bart Groeneweg 
(1976) - Koert van Bemmel (2062) 0-1; Marco de Mooij 
(1901) - John Sloots (2076) 0-1; Arjen van Benthem (2145) - 
Sjoerd van Roosmalen (2084) ½-½; Leendert Pols (1889) - 
Martijn Boele (1999) ½-½; Rag de Graaff (1978) - Pascal 
Losekoot (2042) 0-1; Aart van de Peut (1962) - Frank 
Schleipfenbauer (2066) ½-½; Michael Kubbenga (1896) - 
Koen Maassen van de Brink (1967) ½-½; Wim Zwinkels 
(1918) - Theo Jurrius (2013) 1-0. Eindstand 3-5. 
 
Fikse kater voor ASV-1: Wat was ons eerste zaterdag dichtbij 
promotie. Hoe teleurstellend was dan ook de afloop. Met een 
4-2 voorsprong was er nog een half puntje nodig en dan toch 
met 4-4 gelijkspelen en de titel en promotie daarmee op een 
half punt missen. Hoe wrang kan sport soms zijn. Tegenstan-
der Vianen/DVP werd zo kampioen en promoveert naar de 1e 
klasse. Vooraf was duidelijk dat beide teams elkaar niet veel 
zouden ontlopen. Het werd dan ook een spannende ontmoeting 
en dat bleef het tot de laatste minuut. Léon van Tol kwam er in 
zijn partij niet door. Zijn tegenstander schoof de stelling dicht 
waarna er niets meer te beleven viel. Remise dus! Dirk Hoog-
land speelde een sterke partij. Hij zette de partij rustig op en 
koos daarna voor de aanval. Zijn tegenstander speelde het niet 
actief genoeg tegen waarna Dirk zijn verkregen voordeel ver-
der kon uitbouwen naar winst. In de partij van Remco de 
Leeuw was de opening nog wat slapjes. Pas in het middenspel 
kwam de partij tot ontplooiing. Na een pionoffer van zijn 
tegenstander offerde Remco fraai een toren voor een loper. Dit 
offer werd niet aangenomen. Uiteindelijk kwam Remco met 
een gezonde pion meer uit het strijdgewoel en maakte het 
vervolgens keurig af. Otto Wilgenhof kwam in zijn partij wat 
moeilijk uit de opening maar hij wist dit weer knap om te 
buigen. Toen zijn tegenstander een onnauwkeurigheid beging 
gaf hij meteen op. Een rekenfout kostte hem materiaal. Door 
deze kleine meevaller stond het opeens al 3½-½. Er was nog 1 
bordpunt nodig!! In de partij van Richard van der Wel werden 
al snel de dames geruild. Daarna werd het een positionele 
partij waarbij beide spelers in tijdnood kwamen. Richard had 
een goede gezonde stelling maar ging in deze tijdnoodfase 
vlak voor de tijdcontrole in de fout en verspeelde een volle 
toren. Eelco de Vries speelde een moeizame partij. Hij miste 
ergens een aanvalszet en kwam in het verdere verloop van de 
partij wat minder te staan. Zijn tegenstander maakte het echter 
niet af waarna Eelco via eeuwig schaak nog met remise weg 



kwam. Zo was het 4-2 en moest het benodigde halfje één van 
de invallers Sander Berkhout of Remco Gerlich afkomen. Zij 
namen de plaatsen in van Wouter van Rijn (lang geplande 
vakantie) en Peter Boel (ziek). Sander overspeelde zijn tegen-
stander en dacht te kunnen winnen. Remise kwam niet meer in 
hem op zo gefocust was hij op zijn stelling. Maar hij blunder-
de en zijn stelling stortte in. Remise was toen ook niet haal-
baar meer en hij verloor. Alle druk lag toen op de schouders 
van Remco Gerlich. Hij verweerde zich goed maar de druk 
werd teveel en vond hij geen weerwoord op de manoeuvres 
van zijn tegenstander. In een hectische slotfase ging Remco 
tenslotte ten onder. Promotie was nipt gemist. Het was de 
harde werkelijkheid. Toch verdient ons team alle lof voor de 
resultaten in dit seizoen. Helaas het was net niet genoeg.  
Gedetailleerde uitslag Vianen/DVP - ASV-1: Ulrich Dresen 
(2286)-Léon van Tol (2189) ½-½; Reiner Odendahl (2378)-
Otto Wilgenhof (2239) 0-1; Ornett Stork (2097)-Eelco de 
Vries (2168) ½-½; Dennis Kerstens (2164)-Richard v.d. Wel 
(2110) 1-0; Ulrich Perschke (2157)-Dirk Hoogland (2141) 0-
1; Mark Agterberg (1953)-Sander Berkhout (2118) 1-0; 
Frank Lommers (2169)-Remco de Leeuw (2159) 0-1; Toon v. 
Lanen (2120)-Remco Gerlich (1999) 1-0. Eindstand 4-4. 
 
ASV-3 sluit af met gelijkspel: In de laatste wedstrijd van het 
seizoen tegen UVS-2 stond er voor ASV-3 niets meer op het 
spel; de Nijmegenaren zouden nog in de problemen kunnen 
komen als de teams onder hen goed zouden presteren. De 
eerste 3 partijen eindigden vreedzaam. Fred Reulink berustte, 
na een kans op groot voordeel gemist te hebben, in remise. Bij 
Jochem Woestenburg ontstond een onduidelijke stelling. Op 
het moment dat er een aantal stukken geruild zou gaan wor-
den, werd de vrede getekend. Daan Holtackers kwam met een 
plusje uit de opening, maar het stelde allemaal weinig voor 
zodat ook hier de strijd snel gestaakt werd. In de tijdnoodfase 
liep ASV 3 twee punten uit. In de partij van Tony Hogerhorst 
duurde het lang voordat de spelers uit de openingsfase kwa-
men; Tony's tegenstander had daar echter veel meer tijd voor 
nodig, waardoor het hem in het middenspel aan tijd ontbrak 
om de juiste beslissingen te nemen. Tony profiteerde hiervan 
door af te wikkelen naar een gunstig eindspel; in het toren-
eindspel dat hieruit ontstond, besliste de vrije d-pion. Jan 
Knuiman speelde een zeer degelijke partij. Na een positionele 
opening werd het centrum vastgezet en bereidde Jan een aan-
val voor op de koningsvleugel. Zijn tegenstander wist hier 
geen goede verdediging op te vinden en kwam in tijdnood, 
waarna Jan zijn aanval solide afrondde. Niet veel later bracht 
Cees Sep ASV-3 op 4 punten. Hij speelde een positionele 
partij en wellicht had zijn tegenstander op een moment in het 
voordeel kunnen komen door het centrum te openen, maar de 
balans raakte nooit echt uit evenwicht. Uiteindelijk ontstond 
een dubbel toreneindspel met een geheel dichtgeschoven pi-
onnenketen zodat remise onvermijdelijk was. Wouter Abra-
hamse had al vroeg in de partij een tussenschaakje over het 
hoofd gezien en kwam zo in een lastig eindspel terecht. Hij 
verdedigde hardnekkig maar kon niet verhinderen dat zijn 
tegenstander afwikkelde naar een gewonnen toreneindspel. De 
tweede invaller, Albert Marks, speelde een zeer boeiende 
partij. De spelers begonnen een positionele strijd om het cen-
trum, waarbij Albert de inzet verhoogde door een kwaliteit te 
offeren. De gevolgen waren niet erg duidelijk, maar zijn te-
genstander zag zich na een tijdje door de dreigingen die Albert 
creëerde genoodzaakt om een kwaliteit terug te geven, waarbij 
Albert ook een pion won. Hij breidde zijn voordeel uit en 
kreeg een gevaarlijke vrijpion, maar zijn tegenstander zocht 
tegenkansen door zijn dame en paard op Albert's koning te 
richten. Onder tijdsdruk raakte Albert al zijn voordeel kwijt en 
zijn tegenstander wist het dame-eindspel zelfs nog te winnen. 
Uiteindelijk finishte ASV 3 toch op de vijfde plaats, met zeven 
matchpunten uit negen wedstrijden!  Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag UVS-2-ASV-3: Wouter Dinjens 
(1995)-Jochem Woestenburg (2028) ½-½; Rob Bisschops 
(2050)-Daan Holtackers (2015) ½-½; Ruud van der Spoel 
(1948)-Fred Reulink (2007) ½-½; Arno Sprinkhuizen 
(1960)-Wouter Abrahamse (1950) 1-0; Tsjisang Cheung 
(1973)-Jan Knuiman (1881) 0-1; Maarten van Rooij (2092) -
Albert Marks (1774) 1-0; Christ Verstegen (1895)-Tony Ho-
gerhorst (1908) 0-1; Thomas Willemsen (1925)-Kees Sep 
(1884) ½-½. Eindstand 4-4. 
 
ASV-4 laat winst glippen: Halverwege de wedstrijd tegen 
Wageningen-2 leek een 5-3 winst mogelijk. De eindstand was 
echter net andersom. Anne Paul opende de score met een re-
mise. Er ontstond een gelijke stelling in het middenspel en na 
wat duw- en trekwerk werd tot remise besloten. Daarna volgde 
een knappe overwinning van Murat Duman. Na een, zoals 
vaker (zoals Murat zelf aangaf), chaotische opening waarbij 
hij na zet 2 al afweek van de theorie maar na zet 13 alweer 
terug was in de theorie, leidde al gauw tot een prettig midden-
spel. Met veel ruimte, inspiratie en concentratie maakte hij 
gebruik van de ruimte achter de vijandelijke pionnen. Toen 
mat dreigde konden de stukken worden opgeruimd. Daarna 
volgden 2 nederlagen. Eerst verloor Paul Tulfer. In een partij 
met tegengestelde rokades had hij een mooie koningsaanval 
opgebouwd, maar zijn tegenstandster had kansen gecreëerd op 
de andere vleugel. Hij verwierp een afwikkeling naar eeuwig 
schaak maar kreeg daardoor een onweerstaanbare aanval via 

de geopende b-lijn over zich heen. Kort daarna verloor ook 
Ruud Wille. Dat was volledig onnodig. Hij had steeds een 
fractie beter gestaan en op het beslissende moment sloot hij 
een zwarte toren in. Dit zou kwaliteitswinst opleveren met een 
gewonnen eindspel. Toen de vijandelijke dame binnenkwam 
zag Ruud allerlei dreigingen die er niet waren. Hij week af van 
zijn plan maar overzag daarbij geheel dat zwart via de onder-
ste lijn zomaar vanuit het niets mat in 4 had. Gerben Hendriks 
kwam na een misser van zwart behoorlijk goed uit de opening 
met flink ruimtevoordeel en een sterke loper. Dit resulteerde 
uiteindelijk in kwaliteitswinst. Hij verzuimde het daarna af te 
maken. Zwart zocht tegenkansen en kreeg met paard en dame 
aanval op de open koningsstelling van Gerben. Dit resulteerde 
uiteindelijk in remise. Désiré Fassaert kon daarna in een eind-
spel met lopers van gelijke kleur zijn stelling niet meer hou-
den. Lang was deze partij gelijkwaardig maar ergens ging het 
onder tijdsdruk verkeerd waarna hij in een minder eindspel 
terechtkwam. In de partij van Ivo van der Gouw kreeg zijn 
tegenstander vanuit de opening een geïsoleerde pion op d4, 
maar wist dit allemaal juist op tijd te verdedigen. Op een ge-
geven moment wist Ivo niet meer precies hoe hij verder kon 
komen en koos toen voor een wat risicovollere voortzetting, 
waarin wit zijn kansen greep. Uit de afwikkeling volgde een 
iets beter staand dubbel toren eindspel waarin wit een ver 
opgerukte vrijpion op b6 had. Als compensatie daarvoor had 
Ivo actievere torens en een beter beschermde koning. Toen wit 
in deze stelling remise aanbood is dat aangenomen. Siert Hui-
zinga kreeg vanuit de opening door nauwkeurig spel een pret-
tige stelling. Na dameruil moest hij het technische plusje zien 
vast te houden. Op zich lukte dat redelijk, hij veroverde een 
pion maar zwart had een prachtig paard op f4 dat hoofdbre-
kens bezorgde. Uiteindelijk bleek dat zijn redding. Hij kon de 
a-pion vrij ver laten oprukken terwijl Siert zijn pionnenmeer-
derheid op de koningsvleugel trachtte uit te buiten. Met beiden 
nog een paard en wat pionnen werd tot remise besloten en 
kwam de eindstand op 5-3 voor Wageningen-2. 
Gedetailleerde uitslag Wageningen-2-ASV-4: Martijn Naaij-
er (1937)-Anne Paul Taal (1942) ½-½; Clemens de Vos 
(1967)-Désiré Fassaert (1894) 1-0; Maurice van Eijk (1828)-
Gerben Hendriks (1857) ½-½; Karel Scholten (1906) -Ivo 
van der Gouw (1895) ½-½; Cees van de Waerdt (1939) -
Ruud Wille (1926) 1-0; Mahsa Bitalzadeh (1997)-Paul Tul-
fer (1911) 1-0; John Stigter (1867)-Siert Huizinga (1881) ½-
½; Robin van Leerdam (1951)-Murat Duman (1843) 0-1. 
Eindstand 5-3.  
 
ASV-8 verliest opnieuw: Ons achtste draaide een zeldzaam 
raar seizoen. Na de eerste competitiehelft trotse medekoploper 
om uit de laatste 3 wedstrijden één punt te scoren. Vooral deze 
slotronde was wonderlijk. We moesten tegen de onderste in de 
competitie: Bennekom-3. Dat kon dus niet mis. Hebben we te 
veel pech gehad? Ik denk het niet. Toen ik na drie kwartier een 
rondje langs de borden maakte was mijn conclusie al: we staan 
slechter. Niet iedereen natuurlijk. Henk Kuiphof kwam erg 
goed uit de startblokken. Hij zou dan ook wel spoedig gaan 
winnen. Maar helaas. Hij overzag een variantje en raakte zijn 
voordelige positie kwijt. Nog erger: hij kwam verloren te 
staan. Maar dat overzag de tegenstander gelukkig. De borden 
1 en 5 moesten het nadeel van zwart wegwerken. Dat wilde 
maar niet lukken. In tegendeel; aan beide borden kwamen we 
steeds slechter te staan. Beide borden gingen ook verloren. Bij 
Hendrik van Buren had dat veel sneller gekund als de Benne-
kommer maar op f7 had durven offeren. Maar net als bij Lion 
de Kok waren het volwassen partijen, die bijna de volle speel-
tijd nodig hadden. Er was maar één zwartspeler, die zich aan 
alle kommer wist te onttrekken. Dat was Horst Eder. Met 
groot geduld bouwde hij zijn stelling uit naar een winststand 
en won die ook. Goed gedaan. Ook Zekria Amani ging met 
een vol punt naar huis, Daar zag het niet steeds naar uit. De 
tegenstander won eerst een kwaliteit, maar raakte die weer 
kwijt. Het werd nog slechts een pion. Zekria speelde uiterst 
geconcentreerd en kwam helemaal terug. Met een pionnetje 
meer ging hij het eindspel in. Dat was geen opgelegde winst. 
Iedereen stond er met water in de handen naar te kijken. Maar 
Zekria had alles goed gezien. Ook Koen van Keulen speelde 
een prima invalbeurt. Hij stond steeds acceptabel. Dan eens 
een fractie gemakkelijker, dan weer iets minder. Het leek 
remise te zullen worden tot hij uitgleed. De tegenstander sloeg 
gelijk toe. Het bennekommervolle tijden. Hendrik v. Buren 
Gedetailleerde uitslag ASV-8-Bennekom-3: Hendrik van 
Buren (1589)-Kees van Dijk (1558) 0-1; Henk Kuiphof 
(1583)-Rinus van der Molen (1463) ½-½; Horst Eder (1494) 
–Martin Maasse (1673) 1-0; Zekria Amani (1644)-Hans 
Gillet (1476) 1-0; Lion de Kok (1405)-Sjoerd de Rave (1455) 
0-1; Koen van Keulen ((--)-Joop de Bruijn (1490) 0-1. Eind-
stand 2½-3½. 
 
Uitslagen interne competitie 28e ronde (19 april 2012): 
Beeke-Woestenburg ½-½; Karssen-Huizinga 1-0; Maassen 
van den Brink-Fassaert ½-½; Hogerhorst-Knuiman 0-1; Groen 
- Weijsenfeld 0-1; R. Wille-van Buren ½-½; Verhoef-v. Belle 
½-½; Vermeer-v. Dijk ½-½; Koeweiden-Kooij 0-1; Au-Eder 
1-0; Kuiphof-Rietbergen 1-0; Veerman-B. Sanders 1-0; Wij-
man-Diekema 1-0; P. Verhoef-Viets ½-½; Kelderman-Rijmer 
½-½; v.Vlerken-Lourens ½-½; Hageman-Visser 1-0; Stibbe- 
de Goey 0-1; Peters- Susan van den Brink 0-1. 


