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Oploswedstrijd: Een stand uit de partij Pascual – Cruz, ge-
speeld in 1993 op Cuba. Verdere gegevens ontbreken. Wel 
weten we, dat de winnaar een Elo van 2280 had. Kortom: als 

hij het in een partij kan 
vinden kunnen jullie het 
zeker in groepsverband. 
Oplossing:1…g5+ 2. 
fxg5, hxg5 (fxg5 lukt 
niet) 3. Kh5, Dxh3+ 4. 
Dxh3 Kg7 en Lf7  mat is 
niet meer tegen te hou-
den. 
 
Trainingsmarkt: Vorige 
week stonden op onze 
clubavond de trainingen 
centraal. Onze docenten 

Willy Hendriks, Pascal Losekoot alsmede Hendrik van Bu-
ren en Harm Steenhuis verzorgden een instructieve avond 
die in het teken stond van Fischer. Het idee achter deze trai-
ningsmarkt om de trainingen binnen ASV even extra onder 
de aandacht te brengen gaf net dat extra zetje in de rug. De 
trainingsavonden van Pascal zijn intussen volgeboekt. Voor 
de groep van Willy zijn er nieuwe aanmeldingen en ook de 
liefhebbersgroep zit bijna vol. Een mooi succes. Vanavond 
gaan we weer gewoon schaken en wel met de 4e ronde van 
de interne competitie. Veel plezier! 
 
Simultaan: A.s. zaterdag staat er alweer een volgende activi-
teit op het programma. Dan geeft Bianca Muhren een simul-
taan op winkelcentrum Presikhaaf. Aanvang 13.00 uur. Er 
zijn nog plaatsen open. Doet u ook mee?? U kunt zich aan-
melden via Ruud Wille.  
 
Externe competitie: De 1e ronde van onze zaterdagteams ligt 
weer achter ons. Echt succesvol was dit nog niet want alleen 
ASV-3 wist een 4-4 gelijkspel uit het vuur te slepen uit bij 
Fischer Z in Amsterdam. Zeker geen slecht resultaat voor 
dit team. ASV-1 miste nog de benodigde vorm dat nodig is 
voor het optreden in de 1e klasse KNSB. Het eerste duel na 
de behaalde promotie eindigde in een grote 7½-2½ nederlaag 
tegen het Utrechtse Paul Keres-1. Ook ASV-2 verloor. SV 
Spijkenisse greep met 5½-2½ beide matchpunten. ASV-4 
had wat meer verdiend maar bleef uiteindelijk via een 4½-
3½ nederlaag tegen SMB-1 met lege handen achter. Met 
deze eerste uitslagen moeten de zaterdagteams het voorlopig 
even doen want de 2e ronde wordt pas 2 november gespeeld. 
In deze EP de eerste verslagen van dit seizoen! 
 
Forse nederlaag ASV-1: Na 9 gewonnen wedstrijden werd 
de competitie vorig seizoen met een kampioenschap afgeslo-
ten. De 1e klasse was weer bereikt wat een jaar daarvoor net 
was mislukt. Hoe zou het verschil met de 1e klasse worden 
opgepakt. Allereerst moesten er 2 spelers aan het team wor-
den toegevoegd omdat de 1e klasse met teams van 10 spelers 
wordt gespeeld. Zo kwam routinier Jaap Vogel nieuw bij 
ASV binnen en Frank Schleipfenbauer over vanuit ASV-2. 
In deze 1e wedstrijd tegen het sterke Paul Keres, dat zeker in 
de subtop zal eindigen, was Bob Beeke, de speler met de 
hoogste Elo in het team, afwezig. Zijn plaats werd ingeno-
men door Peter Boel. Vooral op de topborden sloeg Paul 
Keres met 4 winstpunten hard toe. Bij Jaap Vogel werd de 
score geopend met een remise in een partij waarin het even-

wicht gehandhaafd bleef. De tegenstander van Frank 
Schleipfenbauer offerde een stuk dat Frank eigenlijk niet 
goed aan kon nemen. De stelling werd daarmee opengebro-
ken. Uiteindelijk kon Frank niet meer aan het mat ontsnap-
pen. Eelco de Vries schatte in zijn partij een afwikkeling 
verkeerd in en verloor daarna kansloos. Dirk Hoogland koos 
vervolgens voor een zekere puntendeling in een partij waarin 
verder weinig gebeurde. De stelling was op dat moment 
mede gezien de ongelijke lopers remiseachtig. Remco de 
Leeuw kreeg wat lichte druk tegen zich maar verdedigde 
zich vervolgens nauwkeurig. De remise was dan ook een 
terecht resultaat. Daarna volgde het, naar later bleek, enige 
winstpunt. Deze werd behaald door invaller Peter Boel, waar 
zijn tegenstander alles onder controle leek te hebben maar 
Peter na enkele goede zetten de stelling in handen nam en 
niet meer weggaf. Otto Wilgenhof kwam minder uit de ope-
ning en wist dit nadeel ook niet meer weg te werken. Zijn 
tegenstander speelde een goede partij en gaf Otto geen kans. 
Léon van Tol daarentegen kwam juist beter uit de opening. 
Dit voordeel had hij kunnen houden maar hij miste een vij-
andelijk zetje. De partij kantelde en Léon kon daarna het tij 
niet meer keren. Bij oud-Utrechter Michiel Blok ontstond 
een spannende partij. Zijn tegenstander was net iets behendi-
ger met zijn stukken. Michiel moest een kleine kwaliteit 
offeren maar de overmacht was te groot. Een afwikkeling 
naar een gewonnen eindspel deed de rest. Rest nog Wouter 
van Rijn. Hij kwam wat gedrukt uit de opening maar wist 
zich terug in de partij te vechten. In het dame-eindspel ging 
het echter alsnog mis toen Wouter in de fout ging. Hij ver-
speelde een pion. Toen daarna de dames geruild konden 
worden was het eindspel verder kansloos. Zo vermeldde het 
wedstrijdformulier een grote 7½-2½ nederlaag. Teamleider 
Léon van Tol was, zondagavond, aan de telefoon zeker niet 
pessimistisch over het competitievervolg. “Onze kansen 
komen nog wel”, zo meldde hij zelfverzekerd! 
Gedetailleerde uitslag Paul Keres-1 - ASV-1: Hugo ten 
Hertog (2371) - Wouter van Rijn (2206) 1-0; Xander 
Wemmers (2320) - Otto Wilgenhof (2217) 1-0; Peter Lom-
baers (2299) - Eelco de Vries (2212) 1-0; Jan Breukelman 
(2279) - Léon van Tol (2208) 1-0; Paul Hommerson (2271) 
- Jaap Vogel (2209) ½-½; Demre Kerigan (2237) - Michiel 
Blok (2173) 1-0; Yme Jan Jellema (2179) - Dirk Hoogland 
(2118) ½-½; Gerben Veltkamp (2174) - Frank Schleipfen-
bauer (2079) 1-0; Bert Both (2148) - Remco de Leeuw 
(2197) ½-½; John Cornelisse (2126)-Peter Boel (2081) 0-1. 
Eindstand 7½-2½. 
 
Ruim verlies voor ASV-2: Het openingsduel tegen SV Spij-
kenisse leverde een 5½-2½ nederlaag op voor ASV-2. Op 
zich een terechte uitslag, aldus waarnemend teamleider Theo 
Jurrius, zondagochtend telefonisch tegen uw redacteur. Hij 
nam waar voor de, evenals Sander Berkhout, wegens vakan-
tie afwezige captain Richard van der Wel. Verder moest 
Peter Boel als invaller mee met ASV-1 naar Utrecht en was 
ook Koert van Bemmel verhinderd. Het heeft zeker niet aan 
de invallers gelegen want zowel Theo Jurrius als Barth 
Plomp wonnen. Theo zette ASV-2 zelfs op voorsprong. Zijn 
tegenstander wilde op een gegeven moment meer en moest 
zijn dame geven voor twee torens. Een mat in 3 besliste de 
partij. Johan Wolbers had het moeilijk aan het topbord. Zijn 
tegenstander was gewoon beter en naar verloop van tijd werd 
de stelling onhoudbaar. Jacques Boonstra, ook invaller, liep 
wat ongelukkig tegen een nederlaag aan. Hij kwam nog wel 



aardig uit de opening, maar moest uiteindelijk in zijn sterke-
re tegenstander toch zijn meerdere erkennen. Deze wist beter 
raad met de mogelijkheden die de stelling bood. Datzelfde 
overkwam in feite ook John Sloots tegen Desiree Hamelink. 
Lang ging het nog gelijk op maar naarmate de partij vorder-
de kreeg zijn tegenstandster steeds meer aanknopingspunten. 
Materiaalwinst en het bezit van de a-ijn deed de rest. Koen 
Maassen van den Brink moest, zo gaf hij aan, vooral wennen 
aan het nieuwe speeltempo dat dit jaar in de KNSB-
competitie is ingevoerd (1½ uur voor 40 zetten, dan ½ uur 
voor de rest + 30 seconden vanaf zet 1). Koen kwam nog 
wel goed uit de opening maar verdeelde de bedenktijd daar-
na in een betere stelling wat ongelukkig en kwam zo toch 
weer in de problemen waarna zijn tegenstander de partij toch 
naar zich toe kon trekken. Barth Plomp bracht ASV weer 
wat terug. Hij kwam vanuit de opening een pion voor en 
hield deze simpel vast. Toen hij ook nog een kwaliteit won 
liet hij niet meer los en zette de partij in winst om. Pascal 
Losekoot, de 4e invaller deze zaterdag, plaatste in de beslis-
sende fase van de partij een torenoffer. Helaas was dit net 
onvoldoende voor de winst. Na wederzijdse fouten ontstond 
een eindspel van loper en 2 pionnen voor een toren. Hierin 
werden geen risico's meer genomen en werd tot remise be-
sloten. Remco Gerlich tenslotte, stond steeds gedrongen en 
had een moeilijke partij. In het eindspel leek hij nog wat 
meer greep op de stelling te krijgen maar zijn tegenstander 
had het voordeel van 2 pionnen waardoor Remco na lange 
strijd toch het onderspit moest delven. 
Gedetailleerde uitslag Spijkenisse - ASV-2: Rick Lahaye 
(2398) - Johan Wolbers (2036) 1-0; Erik Both (2090) - 
Pascal Losekoot (2066) ½-½; Desiree Hamelink (2241) - 
John Sloots (2058) 1-0; Maurits van der Linde (2131) - 
Remco Gerlich (1992) 1-0; Fabian van Buuren (2008) - 
Theo Jurrius (1997) 0-1; Jordy Lahaye (2036) - Jacques 
Boonstra (1791) 1-0; Wilmar Meijer (2010) - Koen Maas-
sen van den Brink (1987) 1-0; Björn Verstraate (1933) - 
Barth Plomp (1956) 0-1. Eindstand 5½-2½. 
 
Prima gelijkspel ASV-3: Het nieuwe seizoen begon al 
meteen tegen een sterke tegenstander, het Amsterdamse 
Fischer Z. Tegen ditzelfde team werd vorig jaar met 4 inval-
lers een knappe zege geboekt, dus de Amsterdammers zou-
den nu zeker op wraak belust zijn. Gelukkig hadden we ook 
nu weer voldoende invallers bij ons... Een van hen, Paul 
Schoenmakers, kreeg al na een paar zetten zomaar een loper 
cadeau, terwijl een ander, Désiré Fassaert, zich met een 
openingstrucje liet foppen en een kwaliteit moest inleveren. 
Fred Reulink was echter als eerste klaar. Hij had een interes-
sant plan in gedachten, maar overzag daarbij een dreiging 
van zijn tegenstander waarna het na één zet al uit was. Leor 
Nadison, debutant in het derde, speelde een rustige positio-
nele manoeuvreerpartij, waarin het evenwicht niet verbroken 
werd. Nadat Paul de stand gelijkgetrokken had, bracht Murat 
Duman ASV-3 zelfs op een voorsprong. Zijn partij begon 
rustig, waarna hij het initiatief op de damevleugel greep 
terwijl zijn tegenstander tegenspel kreeg met een konings-
aanval. Deze leek het eerst te komen, maar hij overzag ech-
ter een matdreiging die Murat de winst opleverde. Helaas 
duurde deze voorsprong niet lang. Daan Holtackers begon 
met een ruim tijdsvoordeel aan zijn partij nadat de Amster-
dammers een vervanger hadden moeten oproepen voor een 
van hun spelers die niet kwam opdagen, maar dat voordeel 
verdween snel nadat hij in een opening terechtkwam die hij 
niet goed kende. Na een paar onhandige zetten kwam hij in 
de problemen, waarna een wanhoopsoffensief niets uitricht-
te. In de tijdnoodfase vielen de laatste beslissingen. Anne 
Paul Taal zette zijn partij rustig op waarna een strategisch 
gevecht om het centrum begon. Ergens raakte hij een paard 
kwijt (of het was een offer?) in ruil voor 2 pionnen, die lang-
zaamaan steeds gevaarlijker werden. In een spannende fase, 
waarin niet duidelijk was wie de bovenliggende partij was, 
lette zijn tegenstander niet op zijn tijd waarna hij door de 
vlag ging. Désiré had zich ondertussen op miraculeuze wijze 
weten te herstellen; een vier-tegen-nul pionnenmeerderheid 
op de damevleugel had hij tot stilstand weten te dwingen met 
actief stukkenspel waarbij hij twee pionnen terug had ge-

dwongen. In de tijdnoodfase stond hij uiteindelijk zelfs be-
ter, maar hij zag geen winstplan en wijselijk ging hij, mede 
gezien het partijverloop en de stand in de wedstrijd, in op 
zetherhaling. Even later was ook de partij van Ruud Wille 
beslist. Zijn partij begon positioneel, waarna een strijd om 
het centrum begon. Zijn tegenstander bleek hier handiger in 
en wist een gevaarlijke vrijpion op de e-lijn te creëren. Ruud 
verdedigde echter taai en hield oog voor gevaarlijke tegen-
kansen. In wederzijdse tijdnood koos Ruud uiteindelijk niet 
de meest taaie verdediging en liet een matcombinatie toe. Al 
met al was het een mooie wedstrijd met een gelijkspel als 
resultaat waar ASV-3 zeker niet ontevreden mee hoeft te 
zijn.     Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag Fischer Z - ASV-3: Bram van Dijk 
(2040) - Daan Holtackers (2085) 1-0; Jos Teeuwen (2113) - 
Fred Reulink (1976) 1-0; Robbert van ’t Kaar (2090) - Leor 
Nadison (1920) ½-½; Maarten Veldt (2135) - Murat Du-
man (1843) 0-1; Frans Smit (2086)-Ruud Wille (1839) 1-0; 
Niels Bouton (2044) - Désiré Fasaert (1821) ½-½; Rein 
Barendregt (1967) - Anne Paul Taal (1921) 0-1; Gerard 
Milort (1983) - Paul Schoenmakers (1870) 0-1.  
Eindstand 4-4. 
 
ASV-4 ongelukkig ten onder tegen SMB-1: Hoe lang is het 
geleden dat ons eerste team af en toe tegen SMB-1 mocht 
spelen. Tijden zijn veranderd en zaterdag trad ons sterk ver-
jongde vierde team aan tegen de Nijmegenaren. Het nieuwe 
speeltempo bleek een hersenkraker voor de klokkenzetters 
van SMB, waardoor het duel 20 minuten later begon, maar 
vervolgens bleek het nieuwe speeltempo ook voor een korte 
middag te zorgen, want iets meer dan 4 uur later zaten de 
ASV-ers weer thuis op de bank. Ivo van der Gouw bracht 
ASV-4 op voorsprong. De routinier profiteerde van een fout 
in de opening en won een pion. Nauwkeurig bouwde Ivo aan 
een groter voordeel en na een tweede pion buitgemaakt te 
hebben was het punt daar. Kort daarna slikte ASV-4 de eer-
ste teleurstelling. Bent Schleipfenbauer stond uitstekend en 
offerde een toren. Dat offer was goed en dus sloeg zijn op-
ponent niet. Bent verzuimde vervolgens de toren weg te 
zetten en toen was het offer ineens een blunder. Jammer, 
want Bent zat goed te spelen. Ook bij Xadya van Bruxvoort 
ging het ongelukkig mis. Ze reageerde uitstekend op een 
pionoffer en bleef de pion voor richting eindspel. In de tijd-
noodfase kwam Xadya echter uiterst ongelukkig in een mat-
netje terecht. Een karige beloning voor het uitstekende spel 
van Bent en Xadya. Gonzalo Tangarife trok het weer gelijk. 
Gonzalo voerde de druk op en brak uiteindelijk door de 
koningsstelling van oud-ASV-er Hans van Leeuwen. SMB-1 
kwam weer op voorsprong door ook al een oud-ASV-er. 
Paul Waenink profiteerde van een slordig middenspel van 
Erik Wille. In een scherpe stelling bleef Erik twee pionnen 
achter. Vervolgens rekende Paul Waenink beter waardoor hij 
nog een kwaliteit won. Bij deze 3-2 achterstand volgden nog 
drie uitstekende remises. Ruud Verhoef kwam op bord 1 niet 
in de problemen. De partij bleef steeds in evenwicht. Gerben 
Hendriks vocht een verbeten duel uit met de sterkste speler 
van SMB-1. Zijn (witte) koning eindigde ergens op de zesde 
rij op een bord vol stukken. Die wandeling werd echter 
slechts met remise beloond, maar wellicht was dat zelfs een 
ruime beloning. Dat zal in de analyse wel duidelijk worden. 
Pieter Verhoef moest tot in het verre eindspel door. Onze 
youngster bewaarde echter steeds de rust en raakte ook in 
een eindspel met ongelijke lopers de weg niet kwijt. Zo 
begon ASV 4 met een 4½-3½ nederlaag en achteraf gezien 
was dat niet nodig geweest. Met een klein beetje meer geluk 
was zelfs gewonnen. Dat geeft vertrouwen voor het volgende 
duel.     Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag SMB-1 - ASV-4: Jelle van Deemen 
(1908) - Ruud Verhoef (1891) ½-½; Hans van Leeuwen 
(1713) - Gonzalo Tangarife (2032) 0-1; Bram Rijkschroeff 
(2012) - Gerben Hendriks (1896) ½-½; Paul Waenink 
(1977) - Erik Wille (1980) 1-0; Ruben Hogenhout (1978) - 
Bent Schleipfenbauer (1717) 1-0; Peter Schut (1864) - 
Pieter Verhoef (1804) ½-½; Christ Verstegen (1847) - Xa-
dya van Bruxvoort (1597) 1-0; Jacques Ottenheijm (1757) - 
Ivo van der Gouw (1848) 0-1. Eindstand 4½-3½. 


