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Oploswedstrijd: Geen diagram zoals u altijd gewend bent 
met de probleemstelling van vorige week deze keer in En 
Passant. De weergave van deze stelling was helaas foutief. 
Eens moet natuurlijk de eerste keer zijn maar jammer was het 
wel want zo veranderde de fraaie tweezet onbedoeld in een 
simpel mat in 1. Excuus daarvoor! Mogelijk krijgt u de juiste 
versie van deze stelling op een later moment nog eens voor-
geschoteld. Vanavond heeft u weer een nieuwe kans met een 
nieuwe opgave! Succes!! 
 
Bibliotheek: A.s. zaterdag zit ASV weer van 13-16 uur in de 
ruime hal van Rozet, de nieuwbouw van de bibliotheek, voor 
een nieuwe schaakdemo waarbij bezoekers een partijtje kun-
nen spelen en meer over het clubschaak kunnen horen. Bent 
u toch in de stad, kom dan ook even een potje schaken!! 
 
Externe competitie: Wat een geweldige schaakdag werd het 
afgelopen zaterdagmiddag in de tweede competitieronde. 
Onze vier zaterdagteams wisten allen te winnen. Zo was het 
Grand Café van het Lorentz voor onze tegenstanders die 
middag een onneembare vesting. ASV-1 versloeg Venlo met 
6-4, ASV-2 bleef Santpoort met 4½-3½ de baas, ASV-3 gaf 
Accres Apeldoorn-3 met 6-2 geen enkele kans en ASV-4 
stuurde heel knap het sterke PSV/Dodo met eenzelfde 6-2 
nederlaag naar huis. Ook in de OSBO-competie waren in de 
dagen ervoor nog enkele wedstrijden afgewerkt. Daarbij 
speelde eerst ASV-13 met 3-3 gelijk uit bij De Toren-8. Het 
titanenduel tussen ASV-5 en ASV-6 werd nipt door het vijf-
de gewonnen met 4½-3½. Daar waar de psychologische 
oorlogsvoering met name van de kant van ons zesde in de 
voorbije weken steeds verder werd opgevoerd liet het vijfde 
zich hierdoor niet van de wijs brengen. De winnaar heeft 
altijd gelijk….?! Diezelfde avond speelde ook ASV-10 met 
3-3 gelijk tegen Zevenaar-3. Veel verslagen dus, teveel voor 
één En Passant. Dus nu een gedeelte en in het volgende 
nummer komen alle overige verslagen aan bod. 
 
ASV-1 doet goede zaken: De nederlaag uit de 1e ronde tegen 
Paul Keres wilden de spelers van ons eerste zo snel mogelijk 
wegpoetsen. Bovendien besefte men dat winst op de Ko-
ninklijke Erkende Venlose Schaakvereniging, zoals de be-
naming van deze vereniging voluit is, belangrijk was. Ook 
dit team keerde dit jaar terug in de 1e klasse, na 2 seizoenen 
in de 2e klasse. Voor ASV-1 was dit al wat langer geleden. 
Na een uur kwam ASV-1 op voorsprong. Otto Wilgenhof 
hoefde daar niets voor te doen. Zijn tegenstander kwam ± 2 
minuten na het eerste speeluur binnen. Hij had ergens de 
verkeerde afslag genomen en was de weg vervolgens een 
beetje kwijtgeraakt. Toen hij de speelzaal binnenkwam stond 
het punt al op het wedstrijdformulier. Dat bleef niet lang zo 
want even later ging Remco de Leeuw in de fout en gaf 
meteen op. Ook Michiel Blok verloor. Na een zet die eigen-
lijk niet bleek te kunnen verspeelde hij materiaal. Léon van 
Tol kreeg in zijn partij groot voordeel. Hij greep echter vol-
ledig mis en kwam zelf verloren te staan. Een goed getimed 
remiseaanbod redde nog net het halve punt. Belangrijk was 
vervolgens de winst van Jaap Vogel. Hij offerde een pion. 
Zijn tegenstander wist daar niet goed raad mee omdat het 
Jaap ook het nodige aan compensatie gaf. Onze ASV-er wist 
daar wel raad mee en verzilverde tenslotte het punt in deze 
fraaie partij. Hiermee zette ASV de wedstrijd naar zijn hand 
want er werden vervolgens nog 2 winstpunten genoteerd. 
Dirk Hoogland won vlak na Jaap zijn partij. Hij snoepte 
ergens een pionnetje mee en schoof de stelling daarna rustig 
uit naar winst. Eelco de Vries stond lang gedrongen en had 
weinig zetten tot zijn beschikking. Toch was het lastig voor 
de Venlose speler om verder te komen. Eelco wist zich bo-
vendien langzaam maar zeker te bevrijden en trok de partij 
naar zich toe. Daarmee kwam de stand op 4½-2½ voor ASV 
met nog 3 partijen te gaan. Frank Schleipfenbauer stond 
aanvankelijk heel iets beter. Hij gaf echter een pion weg en 

moest dit toen zien te herstellen. Dat deed hij goed want aan 
het slot stond hij weliswaar beter maar het was onvoldoende 
voor de winst. Met deze remise kwam de winst in de wed-
strijd heel dichtbij. In de partij van Wouter van Rijn werd 
door beiden heel creatief gespeeld. De stelling was heel in-
gewikkeld. Nadat Wouter had geofferd bleek dit een foutieve 
keuze. De kansen werden door zijn opponent geneutraliseerd 
waarna Wouter moest opgeven. De beslissing moest dus 
komen in de partij van Bob Beeke. Na de opening stond hij 
goed maar hij verzuimde op dat moment door te pakken. Zijn 
tegenstander kwam terug in de partij en de kansen keerden. 
Toen toonde Bob zijn klasse. Terwijl de omstanders zich 
verdrongen om dit bord om alles goed te kunnen volgen, wist 
hij in een zeer gecompliceerde stelling met matdreigingen en 
een vrijpion de winst naar zich toe te trekken. Daarmee be-
loonde hij zichzelf met een sterke zege en ASV-1 met 2 
belangrijke matchpunten!! 
Gedetailleerde uitslag ASV-1-Venlo: Wouter van Rijn 
(2206) - Rainer Montignies (2269) 0-1; Bob Beeke (2228) - 
Rudi van Gool (2218) 1-0; Jaap Vogel (2209) - Thijmen 
Smith (2235) 1-0; Michiel Blok (2173) - Joep Nabuurs 
(2208) 0-1; Eelco de Vries (2212)-Nick Bijlsma (2185) 1-0; 
Otto Wilgenhof (2217) - Thomas Neuer (2079) 1-0 Regl. 
(tegenstander te laat); Remco de Leeuw (2197)  -  Max 
Warmerdam (1951) 0-1; Frank Schleipfenbauer (2079) - 
Henk van Gool (2181) ½-½; Dirk Hoogland (2118) - Peter 
Schoeber (2005) 1-0; Léon van Tol (2208) - Carsten 
Fehmer (2063) ½-½. Eindstand 6-4. 
 
Verdiende winst ASV-2: Ook voor ASV-2 gold dat het ver-
lies uit de 1e ronde uitgepoetst moest worden. Dat moest dan 
gebeuren tegen Santpoort en dat was zeker geen gemakkelij-
ke opgave omdat dit team op papier sterker is dan ons twee-
de. Maar de top van Santpoort werd via winst op de bovenste 
4 borden aan banden gelegd en dat was een belangrijke basis 
voor de eindzege! John speelde een goede partij. Hij voelde 
zich daarbij als een vis in het water omdat de stelling hem 
prima lag. Winst kwam daarna bijna vanzelf. De voorsprong 
werd niet veel later verdubbeld door Johan Wolbers. Dat het 
in zo’n wedstrijd ook altijd ergens mee moet zitten was bij 
Sander Berkhout het geval. Hij bood in gelijke stelling remi-
se aan wat door de tegenstander vanwege de stand in de 
wedstrijd wordt afgeslagen. Sander won niet veel later een 
kwaliteit. Zes zetten verder was het klaar. Op bord 1 had 
Peter Boel zich terdege op zijn verwachtte tegenstander 
voorbereid en dat kwam ook op het bord. Eigenlijk was de 
opening al bepalend voor de rest van de partij die door Peter 
zeer zorgvuldig werd gespeeld. Een sterke zege!! Ook Jan 
Knuiman kwam in zijn voorbereiding terecht. Steeds had hij 
licht voordeel maar het was net niet genoeg voor de winst. 
Remise was een terechte uitslag en daarmee waren de beide 
matchpunten binnen. Invaller Paul Schoenmakers speelde 
lang degelijk. In het eindspel met zware stukken stond zijn 
koning net iets kwetsbaarder en daar wist zijn tegenstander 
wel raad mee. Remco Gerlich kwam niet tot rokeren. Heel 
vindingrijk wist hij zijn tegenstander lang uit zijn stelling te 
houden maar na pionnenruil op de damevleugel ontstonden 
er toch wat gaten en kwamen de vijandelijke stukken krach-
tig binnen. Dit werd hem dan ook fataal. Richard van der 
Wel kreeg na een goede opening een mataanval op de vijan-
delijke koning maar vergiste zich in zijn berekeningen en 
verloor daarbij een stuk. Richard koos vervolgens voor da-
meruil waarna een eindspel ontstond met een pion voor het 
stuk. In een ingewikkeld eindspel moest zijn tegenstander 
met zijn gepromoveerde dame een pion op h2 tegenhouden. 
Zijn tegenstander speelde dit nauwkeurig. Hij ruilde alles af 
en hield een pion over die niet meer van promoveren af te 
houden was. Zo werd de knappe 4½-3½ zege een feit. 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - Santpoort: Peter Boel (2081) 
– Ilias van der Lende (2234) 1-0; Sander Berkhout (2121) – 



Peter de Roode (2193) 1-0; Johan Wolbers (2036) – Wim 
Eveleens (2089) 1-0; John Sloots (2058) – Daan Haver 
(2182) 1-0; Richard van der Wel (2085) – Wim Laurens 
Gravemaker (2016) 0-1; Remco Gerlich (1992)– Patrick 
van Lommel (2076) 0-1; Paul Schoenmakers (1870) – Bas 
Haver (2114) 0-1; Jan Knuiman (1932) – Nathalie van der 
Lende (1885) ½-½. Eindstand 4½-3½ 
 
Eenvoudige winst ASV-3: Het Apeldoornse Schaakstad-3 
kon ASV-3 niet in problemen brengen. De uiteindelijke 6-2 
winst was verdiend. En dat betekende een goede start voor 
ons derde na een prima gelijkspel uit bij Fischer Z. ASV-3 
miste drie vaste spelers. Teamleider Daan Holtackers zat, 
evenals Murat Duman, in Parijs en Leor Nadison was ver-
hinderd. De rol als teamleider werd nu overgenomen door 
Theo Jurrius. Hij kwam al vrij snel remise overeen met zijn 
collega-teamleider aan Apeldoornse zijde. Deze stond wel 
een fractie beter maar had dat zelf niet zo in de gaten zodat 
Theo tevreden was met de puntendeling na zetherhaling. 
Naast hem had Wouter Abrahamse intussen een hele sterke 
aanval opgebouwd. Veel stukken waren op de zwarte ko-
ningsstelling gericht. Dit leverde stukwinst op en later volgde 
nog meer materiaal. Rob Huberts was te sterk voor zijn op-
ponent. Hij won een pion na de opening. Later volgde kwali-
teits- of stukwinst. Niet veel later was het volle punt daar. 
Martin Weijsenfeld stond gedurende de partij lang minder. 
Het was hangen en wurgen om overeind te blijven. Toen hij 
in de slotfase een stuk verloor na een tussenschaakje leek het 
over. Maar via een simpele truc liet Martin toch de winst 
noteren toen hij met een trucje in een verloren stelling ineens 
de vijandelijke dame won. Bij René zag het er intussen remi-
seachtig uit in een stelling met een bord nog vol met stukken. 
René had wellicht iets beter spel maar de stelling was al 
aardig dichtgeschoven en met de ruime voorsprong op zak 
was remise een goede uitslag. Ook Ruud Wille stond op dat 
moment gewonnen. Zijn tegenstander gaf al in de opening 
zijn loperpaar op ten koste van een dubbelpion en een geïso-
leerde pion. Ruud bouwde dat langzaam uit tot hij de stel-
ling verder kon vereenvoudigen. Na een afwikkeling bleef 
een gewonnen eindspel over. De stand kwam hierdoor op 5-1 
zodat ook hier de wedstrijdpunten op dat moment al binnen 
waren. Fred Reulink kwam wat minder uit de opening. Niet 
dat hij daardoor in de problemen kwam maar hij moest zich 
toch terugvechten. Na een afwikkeling won hij een pion 
waarna hij in een dame-eindspel belandde met lopers van 
ongelijke kleur met een pion meer. Omzichtig manoeuvre-
rend zocht Fred naar de winst terwijl zijn tegenstander dacht 
dat remise hem niet kon ontgaan. Toen ook de zwarte pion 
op a7 verloren ging was het restant niet moeilijk meer. Koen 
Maassen van den Brink moest uiteindelijk aan het topbord na 
een lange strijd opgeven. Hij leek in het middenspel beter 
spel te krijgen met zijn stukken richting koningsvleugel maar 
wit reageerde goed en de kansen keerden. Toen Koen door 
de vlag ging claimde zijn tegenstander niet. Later verloor hij 
alsnog omdat wit toch steeds de betere kansen had. Met 3 
matchpunten staat ASV-3 net onder 2 teams met 4 punten. 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Schaakstad Apeldoorn 3: 
Koen Maassen van den Brink (1987) – Nikolai Kabanof 
(1987) 0-1; Fred Reulink (1976) – Jasper Zwirs (1848) 1-0; 
Theo Jurrius (1997) – Anton Weenink (1899) ½-½; Wouter 
Abrahamse (1967) – Dick van der Klis (1811) 1-0; Ruud 
Wille (1839) – Hans Bouwer (1848) 1-0; René van Alfen 
(1848) – Jan den Besten (1838) ½-½; Martin Weijsenfeld 
(1919) – Nico Olivier (1805) 1-0; Rob Huberts (1829) - Erik 
Buitenhuis (1756) 1-0. Eindstand 6-2. 
 
Prachtige winst ASV-4: Met een geweldige 6-2 zege op het 
sterke team van PSV/DoDo revancheerde ASV-4 zich fraai 
op de ongelukkige nederlaag in de openingsronde tegen 
SMB-1. Anne Paul Taal bood halverwege de middag remise 
aan in een gelijkwaardige stelling tegen Ewoud ’t Jong, de 
speler met de hoogste rating bij de tegenstander. Tactisch 
gezien dus een heel sterk remiseaanbod. Na uitvoerig over-
leg, kijken en afwachten werd dit aangenomen. Pieter Ver-
hoef zette ASV-4 op voorsprong. Hij sloot handig een vijan-
dig paard in. Toen de stelling verder open kwam won Pieter 
bekwaam. De partij van Kees Sep leek op het oog in remise 
te eindigen na een grote afruil. In het eindspel was Kees 
echter net iets handiger en maakte daarin 2 pionnen buit. Na 
verdere afruil kon de winst hem daarna niet meer ontgaan. 
Daarna eindigde de partij van Ivo van de Gouw in remise. 
Het aanbod kon zijn tegenstander ook niet afslaan omdat 
deze minder tijd op de klok had. Ook Gerben had al een 
remiseaanbod gedaan maar zijn opponent mocht dit niet 
aannemen gezien de stand. Gerben wist echter een toren te 

pennen en toen de koning te hulp kwam volgde met een 
vorkje stukwinst waarmee het volgende punt werd bijge-
schreven. Xadya van Bruxvoort kwam moeilijk uit de ope-
ning en moest 2 pionnen geven om in de partij te blijven. 
Gaandeweg kreeg ze steeds meer vat op de stelling en won 
een pion terug met een kleine combinatie. Terwijl haar te-
genstander ruim meer tijd had ging deze toch mee vluggeren 
toen Xadya in tijdnood kwam. Dit liep slecht voor de Putte-
naar af. Het snelschaken beheerste Xadya duidelijk beter. De 
wedstrijd was beslist. ASV-4 was naar een 5-1 voorsprong 
uitgelopen. Direct daarna volgde de al lang verwachte remise 
bij Désiré Fassaert in een volledig gelijkstaand toreneindspel. 
Gonzalo Tangarife, kon vervolgens, nu de winst een feit was, 
nog rustig een poging doen om zijn stelling, waarin hij 2 
pionnen was voorgekomen, te winnen. Met nog ieder twee 
stukken en een toren op het bord probeerde hij geduldig om 
de lastige stelling in zijn voordeel te beslissen maar zijn 
tegenstander verdedigde goed en wist met tussenschaakjes 
een pion terug te winnen. Hij hield de stelling daarna keurig 
overeind zodat Gonzalo ondanks hardnekkige pogingen in 
remise moest berusten waarmee de 6-2 winst een feit werd. 
Een belangrijke zege voor ons vierde!! 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - PSV/DoDo: Gerben Hen-
driks (1896) – Olger van Dijk (1972) 1-0; Anne Paul Taal 
(1921) – Ewoud ’t Jong (2106) ½-½; Gonzalo Tangarife 
(2032) – Kevin van Brummelen (1967) ½-½; Kees Sep 
(1913) – Mark Kortrijk (1893) 1-0; Désiré Fassaert (1821) 
– Robin van Ee (1864) ½-½; Pieter Verhoef (1804) – Jasper 
Valstar (1833) 1-0; Xadya van Bruxvoort (1597) – Mark de 
Graaf (1836) 1-0; Ivo van der Gouw (1848) – Kasper Dok-
ter (1761) ½-½. Eindstand 6-2. 
 
ASV 5 wint maar net van ASV 6: Is het zesde zó sterk of is 
het vijfde zo zwak? Dat blijft als vraag staan na de kleinst 
mogelijke overwinning van het vijfde. De kampioensteams 
van vorig jaar uit de 1e en de 2e klasse OSBO bonden vorige 
week donderdag de strijd met elkaar aan. Het vijfde was niet 
naar de promotieklasse gepromoveerd omdat het vierde, dat 
degradeerde, die promotieplaats heeft ingenomen. Vandaar 
de kampioenen in dezelfde klasse en meteen de 1e ronde 
tegen elkaar. Het begon met de vooruitgespeelde partij tussen 
Martin Weijsenfeld en Ruud Verhoef. Een secuur gespeelde 
partij waarin Martin vele dreigingen in de stelling vlocht, 
waar Ruud uiteindelijk geen antwoord meer op had, 1-0 voor 
het vijfde. Aan het eerste bord kreeg Jochem Woestenburg 
met wit de mogelijkheid tot koningsaanval tegen Theo van 
Amerongen. Door enkele minder sterke zetten van zwart wist 
Jochem zijn aanval met mat te bekronen. Rob Huberts aan 
bord twee tegen Erik Wille bleef in balans en toen Erik remi-
se aanbood, accepteerde Rob dit aanbod na overleg met de 
teamleider. Robert Naasz speelde tegen Paul Schoenmakers 
een degelijke partij, die in balans bleef. Ook hier kwam het 
remiseaanbod van de speler van het vijfde en werd door 
Robert aangenomen. De stand was nu 3-1 voor het vijfde. Op 
de andere borden werd het echter duidelijk dat het vijfde nog 
vol aan de bak moest om de overwinning veilig te stellen. 
Jacques Boonstra speelde een geweldige partij tegen Barth 
Plomp. Een stukoffer in de opening met compensatie. De 
zwarte koning werd het vrije veld in gestuurd en om zich te 
beschermen moest Barth teveel materiaal teruggeven. Inmid-
dels stond Jan Groen tegen Siert Huizinga (ingevallen voor 
Coen Mekers) beter en waren de stellingen van Nico 
Schoenmakers tegen René van Alfen en van Albert Marks 
tegen Tony Hogerhorst nog onduidelijk. Bij Albert werd de 
match eigenlijk beslist. Tony combineerde op fraai wijze de 
partij uit via zijn dame op de lange diagonaal en daarmee 
was het 4-2 geworden. Bij Nico had René lang een klein 
plusje, maar Nico keepte alles en hield er een halfje aan over. 
De wedstrijd was beslist ook al ging Jan Groen nog winnen. 
Siert bleef lang kansen houden, maar toen Jan in het eindspel 
een vol stuk voorkwam was het snel gedaan. Mijn conclusie 
van onze onderlinge strijd is: Het vijfde is met de versterking 
van Jochem en Tony qua bezetting sterker dan vorig jaar en 
het zesde hoeft voor geen enkel team in de eerste klasse bang 
te zijn.    Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 – ASV-5: Theo van Ameron-
gen (1811) – Jochem Woestenburg (1981) 0-1; Rob 
Huberts (1829) – Erik Wille (1980) ½-½; Ruud Verhoef –
(1891) – Martin Weijsenfeld (1919) 0-1; Jacques Boonstra 
(1791) – Barth Plomp (1956) 1-0;  Nico Schoenmakers 
(1818) – René van Alfen (1848) ½-½; Robert Naasz (1742) 
– Paul Schoenmakers (1870) ½-½; Jan Groen (1691) – 
Siert Huizinga (1773) 1-0; Albert Marks (1732) – Tony 
Hogerhorst (1822) 0-1. Eindstand 3½-4½. 


