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Oploswedstrijd: Een studie van Krikun uit 1989. Uit deze 

opgave valt veel theorie te 
leren. Het zou je zomaar 
eens een halfje kunnen 
opleveren. Wit speelt en 
houdt remise. Oplossing: 
1. Pd2 Kxd2 2. Lg5+ 
Ke2 3. Lh6 en zwart 
houdt de loper van de 
verkeerde kleur over of 
wit wint de loper. 
 
Bibliotheek: Voor de 
eerste keer dit najaar zit 
ons promotieteam a.s. 

zaterdag van 13-16 uur weer op de vaste plek in de hal van 
de bibliotheek in de Koningstraat om ASV onder de aandacht 
te brengen. Ook u kunt natuurlijk een partijtje mee komen 
spelen! 
 
Externe competitie: Met 3 keer winst en een gelijkspel kun-
nen we terugkijken op een succesvolle tweede competitieza-
terdag. Een mooie opsteker want in de 1e ronde werden 3 
nederlagen geïncasseerd en kon er maar 1 keer winst worden 
genoteerd. Die zege was toen voor ASV-1 en zij wonnen 
deze 2e ronde opnieuw en wel met 5½-2½ tegen een incom-
pleet AAS en blijven daarmee op koers. ASV-2 boekte de 
eerste overwinning op 2e klasse-niveau. Tegen ZSC Saende 
werd het 4½-3½. ASV-3 versloeg Zukertort Amstelveen-3 
met dezelfde cijfers 4½-3½. Een belangrijke winst! ASV-4 
tenslotte herstelde zich enigszins van de slechte seizoensope-
ning. Tegen Pallas-2 werd het 4-4. In deze EP alle verslagen. 
De komende week beginnen ook onze andere teams in de 
OSBO-competitie. Daarover in de volgende EP meer! 
 
ASV-1 blijft op goede spoor: Ook de 2e wedstrijd werd door 
ons eerste gewonnen. Dit keer bleef men AAS uit Aalsmeer 
de baas via een 5½-2½ zege. ASV-1 kwam wat gelukkig aan 
het eerste punt via Eelco de Vries. Hij kwam een kwartiertje 
na aanvang van de partij op zijn gemak de speelzaal binnen, 
deed zijn eerste zet om vervolgens van de wedstrijdleider te 
horen dat zijn tegenstander niet meer zou komen. Deze had 
zich laat afgemeld bij zijn teamleider maar er was toen geen 
mogelijkheid meer om een invaller op te roepen. Na het 
eerste speeluur was het punt een feit. Een mooie opsteker dat 
wel natuurlijk! Bob Beeke kwam gelijk uit de opening. Na 
wat stukkenruil bleef er een gelijke stelling over waarna Bob 
het remiseaanbod accepteerde. Erg tevreden over de partij 
klonk hij na afloop niet. Dirk Hoogland overspeelde zijn 
tegenstander en het punt werd eigenlijk al geteld. Hij liet zich 
echter beetnemen en reageerde te laat op een laatste poging 
van zijn tegenstander. Een behoorlijke tegenvaller dus. Bij 
Otto Wilgenhof werden de dames al snel geruild. De partij is 
verder niet uit balans geweest. Een correcte remise dus. In de 
partij van Léon van Tol voelden beide spelers zich niet com-
fortabel. Men kwam al snel op onbekend terrein waarin men 
de juiste keuzes moest zien te maken. Léon lukte dit het 
beste. Hij won een kwaliteit en kreeg vervolgens aanval. Dit 
wist hij overtuigend in winst om te zetten. Michiel Blok 
scoorde het eerste volle winstpunt voor ASV. Makkelijk ging 
dit echter niet. Waarschijnlijk stond hij zelfs ergens verloren 
maar in de tijdnood van Michiel, waarin zijn tegenstander 
nog tijd genoeg had, ging juist de Aalsmeerse speler in de 
fout. Na de tijdcontrole ontstond er een stelling waarin Mi-
chiel het loperpaar had met een paar pionnen en zijn tegen-

stander één loper en een stuk of 6 pionnen. Na lang manoeu-
vreren was het Michiel die het volle punt kon bijschrijven. 
Vrijwel meteen hierna werd het bij Remco de Leeuw remise 
waarmee de beide matchpunten veilig waren gesteld. Hij 
kwam goed uit de opening maar speelde het daarna niet he-
lemaal nauwkeurig. Voor een gevaarlijke vrijpion moest hij 
een kwaliteit geven. Toen in het eindspel de resterende pion-
nen op 1 vleugel kwamen te staan kon remise hem niet meer 
ontgaan. Restte de partij van Wouter van Rijn. Hij speelde 
een hele sterke partij tegen een 2300-speler. Onze ASV-er 
kwam goed uit de opening en hield ook in het verdere ver-
loop een klein plusje. Met een stukoffer besliste Wouter de 
partij. Heel knap gespeeld. Petje af dus voor Wouter maar 
met hem natuurlijk voor het hele team na deze goede sei-
zoensstart. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - AAS: Wouter van Rijn 
(2163) - Jeffrey van Vliet (2304) 1-0; Léon van Tol (2210) - 
Paul Schrama (2250) 1-0; Otto Wilgenhof (2194) - Aldert-
Jan Keessen (2172) ½-½; Bob Beeke (2272) - Ad van den 
Berg (2212) ½-½; Remco de Leeuw (2170) - Marc Trimp 
(2208) ½-½; Eelco de Vries (2172) - geen tegenstander 1-0 
(regl.); Dirk Hoogland (2132) - Ben de Leur (1902) 0-1; 
Michiel Blok (2134) - Henk Noordhoek (1978) 1-0. Eind-
stand 5½-2½. 
 
Belangrijke punten ASV-2: Tegen een gelijkwaardig ZSC 
Saende bleef ASV-2 uiteindelijk aan de goede kant van de 
score. “Een hele nuttige overwinning”, aldus teamleider 
Richard van der Wel, daags na de wedstrijd toen de wedstrijd 
voor deze EP nog eens werd doorgenomen. Sander Berkhout 
was als eerste klaar. Hij wilde de partijopzet van zijn oppo-
nent bewijzen. Met een kwaliteit meer had hij wel wat ont-
wikkelingsachterstand daardoor werd een vijandelijke d-pion 
dreigend. Sander vond deze pion te gevaarlijk worden en 
koos daarom voor remise. Bij John Sloots werd het even-
wicht, zoals dat zo mooi heet, niet verbroken en was remise 
het logische resultaat. Een degelijke puntendeling. Richard 
van der Wel zette ASV op voorsprong. Hij nam het initiatief 
waarop zijn tegenstander geen antwoord had. Steeds moest 
deze reageren tot hij de stelling niet meer bij elkaar kon hou-
den. Richard won een pion en later nog eentje. Al met al een 
keurige overwinning. Aan bord 1 speelde Martijn Boele een 
voorbeeldige partij. Zijn tegenstander werd geen kans gege-
ven en via een pionnenwals op de koningsvleugel werd de 
partij overtuigend in winst omgezet. Sjoerd van Roosmalen 
kwam goed uit de opening tegen een op papier sterkere te-
genstander en kreeg toen remise aangeboden. Hij twijfelde, 
kreeg van zijn teamleider de vrijheid om het aan te nemen en 
koos toen toch voor doorspelen. In het vervolg kwam de 
sterkte van zijn tegenstander goed tot zijn recht en Sjoerd 
kreeg het steeds moeilijker tot zijn positie onhoudbaar werd. 
Koert van Bemmel had het moeilijk. Hij verbruikte veel tijd 
en moest er hard voor werken. Hij hield stand en wist zijn 
stelling te verbeteren maar op het moment dat hij kon profite-
ren overzag hij deze mogelijkheid. In het vervolg van de 
partij kwam hij er niet meer doorheen en werd het remise. 
Frank Schleipfenbauer kende in zijn partij aanvankelijk een 
moeilijk begin. Toen hij 2 stukken won tegen een toren wist 
hij de vijandelijke stelling binnen te komen. Hij won daarbij 
en paar pionnen waarna 1 van zijn pionnen niet meer te stui-
ten bleek. Frank zorgde hiermee voor de winst in de wed-
strijd. Een keurig gespeelde partij. Bij Peter Boel kwam een 
normale opening op het bord waarin Peter er voor koos om 
lang te rokeren om daarmee heel optimistisch weer voor de 



aanval te kiezen. Zijn tegenstander speelde echter heel secuur 
en gaf geen kans weg maar bracht Peter in moeilijkheden 
waardoor deze zijn dame moest geven voor een pion. De 
vrije a-pion die Peter nog had leek gevaarlijker dan het was. 
Peter heeft gevochten voor wat hij waard was maar hij kon 
verlies niet meer voorkomen.  
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - ZSC Saende: Martijn Boele 
(2054) - Jan Bart Abcouwer (2165) 1-0; Sjoerd van Roos-
malen (2097) - Mark van Schaardenburg (2241) 0-1; Ri-
chard van der Wel (2111) - Edwin Woudt (2067) 1-0; Peter 
Boel (2013) - Yuri Eijk (2031) 0-1; Sander Berkhout (2074) 
- Eric Bark (2069) ½-½; John Sloots (2091) - Pieter Baltus 
(2100) ½-½;Frank Schleipfenbauer (2090) - Hein Middel-
hoven (2014) 1-0; Koert van Bemmel (2077) - Dennis Ro-
segg (1958) ½-½. Eindstand 4½-3½. 
 
ASV-3 wint met miniem verschil: ASV-3 en Zukertort Am-
stelveen-3 ontliepen elkaar niet veel zaterdag. Lang ging de 
strijd dus gelijk op al had ASV-3 in enkele stellingen wel een 
duidelijk plusje. Theo Jurrius was als eerste klaar. Hij koos 
voor zetherhaling in een stelling waar zijn tegenstander meer 
tijd had en Theo de indruk had dat zijn opponent zich in die 
stelling beter op zijn gemak voelde. Fred Reulink kwam na 
een fout in de opening in de problemen. Zwart profiteerde 
optimaal van een zwak veld midden in de stelling van Fred. 
Wel kwam hij nog even terug in de partij maar de mindere 
stelling bleef parten spelen tot verlies onvermijdbaar werd. 
Remco Gerlich kreeg in zijn partij een gevaarlijke pion op 
c3. Het werd een scherpe partij waarbij zijn tegenstander in 
de slotfase remise door eeuwig schaak miste toen Remco h5 
speelde in plaats van h6. Echter juist door de pion op h5 ging 
wit na de gemiste remisekans via een kleine combinatie mat 
juist omdat Remco hierdoor veld g4 kon benutten. Jan 
Knuiman leek in het verloop van de partij steeds beter te 
staan en leek zijn partij in winst om te zetten. Zijn tegenstan-
der vond de juiste verdediging en offerde zijn paard voor een 
pion waarna Jan met randpion plus loper van de verkeerde 
kleur bleef zitten. Zo moest Jan in remise berusten. Jochem 
Woestenburg kreeg na een mindere opening van zijn tegen-
stander voordeel maar er werd afgewikkeld naar een stelling 
met ongelijke lopers waarin wit de stelling redelijk eenvou-
dig remise kon houden. Dat werd wel bewezen door het feit 
dat Jochem nog 2 pionnen kon winnen maar dat zelfs niet 
genoeg was voor de winst. Ook Koen Maassen van den 
Brink had steeds het betere van het spel maar hij kon er niet 
doorheen komen. Zijn tegenstander verdedigde goed en vond 
daarbij steeds de juiste zet. Zo bleef Koen dus op remise 
steken. Bij Daan Holtackers bleef het ook spannend tot het 
eind mede door de tijdnood waarin Daan verkeerde. Zijn 
tegenstander gokte in deze verder ongeveer gelijke stelling 
vooral op de tijdnood van Daan. Toen de tijdcontrole was 
gehaald stond Daan ook meteen gewonnen. Johan Wolbers 
kwam gaandeweg zijn partij op dreef en zette een konings-
aanval op die in de tijdnoodfase bekroond leek te worden. 
Zijn tegenstandster, Esther de Kleuver, bleef verrassend 
genoeg in dezer stelling overeind en weigerde daarna remise 
omdat ze een pion ging winnen. Even leek de zaak te kante-
len maar nu was het Johan die goed verdedigde en de stelling 
op remise hield. Zo werd het dus een 4½-3½ zege. Twee 
belangrijke matchpunten konden worden bijgeschreven tegen 
een sterk gewijzigd team dat vorig jaar nog won van ASV-2. 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Zukertort Amstelveen 3: 
Johan Wolbers (2053) - Esther de Kleuver (2066) ½-½; 
Theo Jurrius (1991) - Jan Krans (2066) ½-½; Jochem 
Woestenburg (2026) - Eric Roosendaal (1956) ½-½; Koen 
Maassen van den Brink (2004) - Tjomme Klop (2037) ½-½; 
Daan Holtackers (2012) - Bert Kampen (1895) 1-0; Fred 
Reulink (1984) - Walt Schagen (1918) 0-1; Remco Gerlich 
(1961) - Ridens Bolhuis (1898) 1-0; Jan Knuiman (1877) - 
Laurens Schilstra (1656) ½-½. Eindstand 4½-3½ 
 
Nipt gelijkspel voor ASV-4: Het begin was haast desastreus 
voor ASV-4. Tony Hogerhorst pakte met zwart de open g-
lijn, die was ontstaan na ruil op f6, om zo op de korte rokade 
van wit zijn kansen te zoeken. In een moment van onoplet-
tendheid dacht hij de zwarte dame in te sluiten maar ging 
daarbij zomaar opeens mat. Niet veel later volgde een tweede 
tegenvaller. Gerben Hendriks maakte na de opening de ont-
wikkeling niet af en ging meteen ten aanval en bleef met zijn 

koning in het centrum. Hij werd zo het slachtoffer van zijn 
eigen aanval want zijn koning kwam in het midden in de 
problemen. Zo was hij na 16 zetten al klaar. Juist aan de 
onderste borden moet ASV-4 toch in staat zijn om een plus-
score te pakken maar dat viel even flink tegen. Gelukkig 
brachten Siert Huizinga en Murat Duman ASV-4 weer naast 
het gepromoveerde Pallas-2. Siert kreeg door actief spel wat 
ontwikkelingsvoorsprong in een stelling met tegengestelde 
rokades. In een stelling met de zware stukken nog op het 
bord overzag zwart dat Siert met zijn dame kon binnenko-
men op a6. Ondersteund met een pion op c6 leverde dit de 
snelle winst op. Murat kreeg vanaf het begin wat druk op b2 
nadat zijn tegenstander wat passief had geopend. De pion 
werd ook gewonnen waarna een afwikkeling volgde en Mu-
rat later nog een tweede pion won. Daar waar wit nog pro-
beerde om tegenspel te krijgen en een pion terug te winnen 
won Murat de partij door met een trucje via 2 schaakjes een 
toren op te halen. Bij Désiré Fassaert leverde een afruil al vrij 
snel een eindspel op van loper en paard tegen het loperpaar 
voor Désiré. Telkens was er afruil mogelijk naar een eindspel 
met ongelijke lopers. Désiré ging dit uit de weg om zo kan-
sen te behouden ergens een pionnetje mee te snoepen. Dit 
lukte niet waarna de partij toch remise bleef. Wouter Abra-
hamse was niet geheel fit maar wilde toch spelen. Hij kwam 
ook niet onaardig te staan. In een gesloten stelling had hij 
meer ruimte. Hij offerde daarbij een pion. Nadat de g-lijn 
was geopend kreeg juist zwart hierop kansen. Wouter verde-
digde dit niet correct en ging mat. De partij van Kees Sep 
was ingewikkeld. Het was steeds een kwestie van vooral heel 
nauwkeurig spelen want het bleef steeds oppassen. Even leek 
zijn tegenstander iets voordeel te krijgen maar Kees verde-
digde goed waarna zijn tegenstander remise aanbood om een 
matchpunt veilig te stellen. Kees had daarbij geen keus. 
Ruud Wille moest toen winnen om ASV-4 nog naast Pallas-2 
te brengen. Hij had steeds het betere van het spelen maar kon 
zijn voordeel niet direct omzetten. Pas nadat de stukken 
waren omgespeeld offerde hij een stuk op f6 om de winst 
binnen te halen. Een simpele verdediging had hij daarbij 
overzien maar hij hield aanval en zwart kwam met een stuk 
meer in een stelling terecht waarin geen enkele verdediging 
meer mogelijk was. Zo pakte ASV-4 via een 4-4gelijkspel 
toch het eerste puntje.  
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Pallas-2: Kees Sep (1934) - 
Radboud de Roos (1919) ½-½; Wouter Abrahamse (1977) - 
Robbert Biesterbosch (1953) 0-1; Désiré Fassaert (1822) - 
Jan Willem Gerth van Wijk (1870) ½-½; Ruud Wille (1892) 
- Stan Lambrechts (1734) 1-0; Tony Hogerhorst (1758) - 
Max van de Pavoordt (1770) 0-1; Gerben Hendriks (1885) - 
Jop Rouwhorst (1734) 0-1; Murat Duman (1830) - Gerard 
Burgers (1803) 1-0; Siert Huizinga (1853) - Ben Bloemsma 
(1643) 1-0. Eindstand 4-4. 
 
Daglichtschaak: Hub Kusters, Arend Tiecken en Clemens 
Wijman waren voor het eerst present bij het Daglichtschaak. 
Na een middag geschaakt te hebben gaf Clemens een speech-
je waarin hij tot uiting bracht dat de nieuwelingen het bijzon-
der gezellig hadden gevonden. Dat werd natuurlijk mede 
veroorzaakt omdat zij de nodige punten mee naar huis na-
men. Zo pakte Arend alle drie de punten en Hub en Clemens 
ieder twee. Dat laatste deden meer spelers: Rob Cornips, 
Walter Manschot, Henk Kuiphof, Jan Kisjes en Jan Vermeer. 
En hoe goed Horst Eder, Hans Donker en Ko Kooman ook 
schaakten, ze behaalden slechts één punt. Hanny Peters be-
haalde haar eerste halve punt, dat was tegen de getemde 
Fritz-8. Alleen Robert Lubbers bleef met de nul zitten. De 
volgende speelmiddag van het Daglichtschaak is op 2 no-
vember a.s.    Jan Vermeer 
 
Uitslagen interne competitie 6e ronde (4 oktober 2012): 
Hoogland-Karssen 0-1; Woestenburg-Blok 0-1; R. Wille-
Knuiman ½-½; Fassaert - Abrahamse ½-½; Taal - Huizinga 
0-1; Weijsenfeld-Hogerhorst ½-½; R. Verhoef-E. Wille 0-1; 
Boom-Vermeer 0-1; Marks-v. Belle 1-0; Kooij-Velders 1-0; 
Corbeel-Koeweiden 1-0; Kuiphof-Kusters ½-½; de Kok-v. 
Buren ½-½; Kooman-Eder ½-½; Wijman-Meijer 1-0; v. 
Deursen-Zuidema 0-1; Rijmer-Noordhuis 1-0; v. Vlerken-J. 
Sanders ½-½; Diekema-Stibbe 0-1; Viets-Visser 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: P. Verhoef - Veerman 1-0; 
Hageman - Bentvelzen ½-½. 


