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Oploswedstrijd: Dit is waarom wij allemaal schaken. Zoiets 
in een partij te vinden en dan in een roze wolk naar huis te 
gaan. Een wolk, die een week om je heen blijft hangen. Het 
lukte Tsjudinovskich in een partij tegen Muraviov, zo maar 

in een clubpartij. Wit speelt 
en zet mat (1990). Oplos-
sing: 1. Th8+, Pxh8 2. 
Dh7+, Kxh7 3. Th5+, Kg8 
4. Lh7 mat.  
 
Externe competitie: De 
slotronde voor onze zater-
dagteams liep heel teleur-
stellend af voor ASV-2. Een 
gelijkspel tegen hekkenslui-
ter De Pion uit Roosendaal 
was voldoende geweest 
voor handhaving maar de 
eindstand liet een dikke 6½-

1½ nederlaag zien. Duidelijke cijfers dus, daar is geen speld 
tussen te krijgen. Het betekende degradatie naar de derde 
klasse KNSB. Ook voor ASV-4 was het nog spannend maar 
zij wisten zich op eigen kracht te redden dankzij een 5-3 zege 
op Pallas-2. ASV-1 deelde via een 5-5 uitslag de punten met 
De Stukkenjagers. ASV-3 tenslotte was de mindere van 
kampioenskandidaat ZSC Saende en verloor in de slotfase 
met 5½-2½. In deze EP de laatste competitieverslagen. Alle 
teamwedstrijden in de competitie zijn daarmee voorbij. Rest 
alleen nog de finaledag van de OSBO-cup op zaterdag 30 
mei waarvoor ASV-4 zich heeft geplaatst. 
 
Evenwicht bij ASV-1: In de slotwedstrijd stond er voor 
ASV-1 niets op het spel na een uitstekend seizoen na de 
promotie naar in de 1e klasse KNSB. De slotwedstrijd tegen 
De Stukkenjagers uit Tilburg begon rustig met 2 remises van 
Remco de Leeuw en Eelco de Vries. De tegenstander van 
Frank Schleipfenbauer kwam een half uur te laat. Deze 
speelde daarna te snel en verloor na een venijnig zetje van 
Frank een pion. Later volgde nog een tweede pion. Dit bleek 
teveel waarna Frank het punt kon bijschrijven. Hij bekroonde 
daarmee een goed seizoen die hij met 5½ uit 9 als topscorer 
van ASV-1 afsloot!! Léon van Tol probeerde na de opening 
spel te houden en speelde daardoor niet de beste zetten. Toen 
hij een zet miste verloor Léon een pion. Hij gaf daarop een 
tweede pion om zo de druk op te voeren. Zo kreeg hij meer 
dan genoeg compensatie en maakte het zijn tegenstander 
daarmee zo moeilijk mogelijk. Deze overzag het allemaal 
niet meer en ging uiteindelijk zelfs mat. Wouter van Rijn 
belandde vanuit de opening al vrij snel in het eindspel. In die 
fase was het ongeveer gelijk en remise leek ook heel lang de 
uitslag te worden maar zijn tegenstander wist zoveel proble-
men te creëren dat het verkeerd afliep voor onze ASV-er. 
Jaap Vogel koos in zijn partij voor een pionoffer en stond 
tijdelijk beter. Daar waar hij de stelling had moeten openen 
voor zijn loperpaar koos hij voor een iets te rustige voortzet-
ting. Een tweede pion ging verloren waarna zijn goede stel-
ling in een paar zetten in een verloren stelling veranderde. 
Invaller Jan Knuiman (voor Michiel Blok) koos voor een wat 
onorthodoxe aanpak van het Frans. De stelling bleef binnen 
de remisemarge.. In een eindspel met zware stukken en lo-
pers van ongelijke kleur probeerde zijn tegenstander het nog 
wel maar na verdere ruil werd de vrede getekend. Bob Beeke 
speelde op zich een goede partij maar zijn tegenstander wist 
enkele verzwakkingen in de stelling van Bob te veroorzaken. 
In het eindspel van loper tegen paard had Herman Grooten 
een pion meer dat hij vakkundig in winst omzette. Otto Wil-
genhof won van Bianca Mühren. Hij offerde een kwaliteit 
voor een paar pionnen. De stelling werd nog taai verdedigd 
maar uiteindelijk haalde Otto het punt binnen. Dirk Hoog-
land kwam aanvankelijk goed uit de opening maar verspeel-
de dit voordeel en kwam slechter te staan, misschien zelfs 

verloren. Langzaam maar zeker verbeterde hij zijn stelling 
weer en stond in het eindspel zelfs weer beter. Met weinig 
tijd op de klok koos hij voor een zekere remise om geen 
verder risico meer te lopen. Zo werd de 5-5 eindstand een 
feit. “Een terechte uitslag”, aldus teamleider Léon van Tol de 
volgende dag aan de telefoon. 
Gedetailleerde uitslag De Stukkenjagers - ASV-1: Mart 
Nabuurs (2225) – Eelco de Vries (2212) ½-½; WGM Bian-
ca Mühren (2310) – Otto Wilgenhof (2217) 0-1; IM Her-
man Grooten (2309) – Bob Beeke (2228) 1-0; Mark Haast 
(2349) – Wouter van Rijn (2206) 1-0; Cor van Dongen 
(2326) – Jaap Vogel (2209) 1-0; Stefan Beukema (2323) – 
Remco de Leeuw (2197) ½-½; WIM Anne Haast (2319) – 
Dirk Hoogland (2118) ½-½; Bram van den Berg (2163) – 
Frank Schleipfenbauer (2079) 0-1; Mark Clijsen (2093) – 
Jan Knuiman (1932) ½-½; Tijmen Kampman (2192) – 
Léon van Tol (2208) 0-1. Eindstand 5-5. 
 
ASV-2 verlies kansloos en degradeert: Zaterdag, bij het in-
gaan van de laatste ronde had ASV-2 alles in eigen hand. Een 
gelijkspel tegen nummer laatst De Pion was voldoende om 
degradatie te voorkomen. Het geringe aantal bordpunten 
speelde daarbij een belangrijke rol. Een ander belangrijk 
degradatieduel werd gespeeld in Sas van Gent tussen Het 
Witte Paard-2 en Amersfoort. Maar daarover hoefde ASV-2 
zich geen zorgen te maken. Die vochten hun eigen degradatie 
uit. ASV-2 ging dus voor de noodzakelijke 4-4. Maar hoe 
anders liep het. Na een hoogst ongelukkige wedstrijd restte 
een dikke nederlaag en was degradatie een feit. “Kennelijk 
waren we gewoon te zwak en we hebben teveel met grote 
cijfers verloren” zo vatte teamleider Richard van der Wel het 
seizoen de volgende dag in een notendop samen. De wed-
strijd was in feite al gespeeld voordat het goed en wel be-
gonnen was. John Sloots koos met wit voor een rustige opzet 
met een dubbelfianchetto. Net na de opening werd hij echter 
verrast met een combinatie waarvoor hij zijn dame moest 
geven tegen een toren. Daarmee was de partij natuurlijk 
gespeeld. Peter Boel pakte het in zijn partij veel te optimis-
tisch aan en probeerde kansen te creëren die er eigenlijk niet 
waren. Dit kostte materiaal en was daarna kansloos. Bij 
Johan Wolbers werd het een wild-westpartij met veel com-
plicaties. Door zijn aanvallende opzet vielen er steeds meer 
gaten waar zijn tegenstander van profiteerde. Zo stond ASV 
al met 3-0 achter zonder dat er sprake was geweest van een 
echte wedstrijd. Het lukte ASV daarna niet meer om zich 
terug in de wedstrijd te vechten. Barth Plomp stelde zich 
verdedigend op. Zijn tegenstander pakte het heel positioneel 
aan en verkreeg steeds meer voordeel. Langzaam maar zeker 
moest Barth verder terug. Het lukte hem niet meer zijn stel-
ling te verdedigen en moest opgeven na materiaalverlies. 
Sander Berkhout werd verrast door de schaakkracht van zijn 
jeugdige opponent, die goed schaak en volwassen spel liet 
zien. Handig manoeuvrerend werd Sander onder druk gezet. 
In het eindspel werd Sander kapot gespeeld. De sterke vijan-
delijke toren was de baas over de lichte stukken. Daartegen 
had Sander geen verweer meer. Bij Pascal Losekoot werden 
snel de dames geruild. Hij kreeg gaandeweg wat makkelijker 
spel. Toen Pascal met een van zijn torens wat buitenspel 
kwam te staan profiteerde zijn tegenstander meteen door met 
beide torens op de andere vleugel de partij te beslissen. Zo 
was het al 6-0! Pas toen kon ASV-2 iets aan de score veran-
deren. Het was teamleider Richard van der Wel zelf die in 
een knap gespeeld toreneindspel de winst naar zich toetrok 
en zijn tegenstander kansloos liet. Het kon aan de degradatie 
al niets meer veranderen. Als laatste was Koert van Bemmel 
met zijn partij klaar. Hij kwam na wat omzwervingen met de 
trein wat later aan in de speelzaal. Speelde vervolgens snel 
en kwam zelfs goed te staan. Er ontstond een eindspel met 
paard tegen loper waarin de loper van Koert de stelling do-
mineerde. Daar waar in de ruimte naast de speelzaal al druk 
werd geproost op de handhaving door De Pion zag Koert de 



winst niet direct en gaf de partij remise omdat het allemaal 
toch niets meer uitmaakte. De 6½-1½ eindstand betekende 
het slot van een zwaar teleurstellend seizoen. 
Gedetailleerde uitslag De Pion - ASV-2: Ludo Tolhuizen 
(2141) - Richard van der Wel (2085) 0-1; Stefan Colijn 
(2300) - Barth Plomp (1956) 1-0; Thierry Penson (2204) - 
Pascal Losekoot (2066) 1-0; Alik Tikranian (2053) - Sander 
Berkhout (2121) 1-0; David Du Pont (2027) - John Sloots 
(2058) 1-0 ; Jan van Mechelen (2171) - Peter Boel (2081) 
1-0; Andy Baert(2151) - Koert van Bemmel (2093) ½-½; 
Robert Schuermans (2026) - Johan Wolbers (2036) 1-0. 
Eindstand 6½-1½. 
 
ASV-3 verliest in slotfase: ASV-3 had zaterdag nog een 
zware uitwedstrijd voor de boeg in Zaandam tegen ZSC 
Saende. Zij gingen met slechts 2 bordpunten minder mede 
aan de leiding met Messemaker. Dat ASV-3 een moeilijke 
middag tegemoet zou gaan bleek ook uit het Elogemiddelde 
dat duidelijk in het voordeel van het Zaanse team was (2131 
t.o.v. 1911). Voor ASV-3 restte de sportieve plicht. Lang kon 
men het sterke team van ZSC Saende bijbenen maar in de 
eindfase gingen na 5 remises de laatste 3 partijen verloren. 
Theo Jurrius opende de score met een knappe remise tegen 
een titelhouder. Met wit hield hij de stelling volledig onder 
controle. De lichte stukken werden geruild en daarna volgde 
in het eindspel met de zware stukken torenruil. In het dame-
eindspel moest zijn tegenstander wel ingaan op remise. Ruud 
Verhoef speelde niet actief genoeg vanuit de opening en 
kwam onder druk. Zo raakte hij 2 pionnen achter maar hield 
kansjes in een eindspel met beiden een toren en paard tegen 
loper. Zijn tegenstander kwam in tijdnood en daarvan profi-
teerde Ruud. Op de laatste zet voor de tijdnood zou hij een 
pion terugwinnen en bood tactisch remise aan. Dit werd 
aangenomen. Een meevaller dus! Murat Duman speelde een 
prachtige partij. Er zaten zoveel mogelijkheden in de stelling. 
Hij leek aanvankelijk wat passief uit de opening te komen 
maar koos op het juiste moment voor een actieve voortzet-
ting. De stelling kwam open en er ontstonden allerlei com-
plicaties. Uiteindelijk vond zijn tegenstander nog net de weg 
naar remise. Murat pakte via eeuwig schaak het verdiende 
halve punt. Daan Holtackers leek optisch goed te staan maar 
echt voordeel kreeg hij niet. In een afwikkeling naar het 
eindspel had zijn tegenstander een actievere koning. Remise 
was dan ook het maximale resultaat. Tony Hogerhorst speel-
de ook een sterke partij. Vanuit de opening stond hij wat 
minder maar wist zijn tegenstander een dubbelpion te bezor-
gen wat, na stukkenruil, in het vervolg van de partij voor 
Tony voordelig uitpakte. Er ontstond een toreneindspel waar-
in hij 2 pionnen meer had. Het leek een kwestie van tijd maar 
zijn tegenstander verdedigde actief en Tony kon de juiste 
winstweg niet vinden. Een (plus)remise werd zijn deel. Ruud 
Wille verspeelde in het middenspel na een fout knullig een 
kwaliteit. Het was toen een kwestie van tijd ondanks pogin-
gen iets van een vesting te bouwen. Dit werd simpel weer-
legd door zijn sterke tegenstander. Rob Huberts slaagde er 
lang in zijn tegenstander tegen te houden. Dit lukte tot Rob 
een paar zetten voor de tijdcontrole in de fout ging en met 
dame en paard werd uitgetikt. Fred Reulink tenslotte gaf al 
vroeg in de partij zomaar een stuk weg. Even speelde hij met 
de gedachte meteen maar op te geven maar hij vond nog iets 
van een kleine combinatie waarmee hij het zijn tegenstander 
nog lastig kon maken. Deze moest er dus nog hard voor 
werken. Fred kreeg een vrijpion op de a-lijn maar het gemis 
van een stuk deed zich in de slotfase gelden. Zo werd het 5½-
2½. De “spion” uit Gouda heeft kunnen zien dat ASV-3 zijn 
uiterste best deed en de wedstrijd niet cadeau heeft gegeven. 
Messemaker won uiteindelijk op eigen kracht ruim met 6½-
1½ en stelde zo het kampioenschap veilig! 
Gedetailleerde uitslag ZSC Saende – ASV-3: Hans Galjé 
(2010) - Fred Reulink (1976) 1-0; Jan Bart Abcouwer 
(2134) - Daan Holtackers (2085) ½-½; IM Hans Klaren-
beek (2396) - Theo Jurrius (1997) ½-½; Mark van Schaar-
denburg (2265) - Ruud Wille (1839) 1-0; Pieter Baltus 
(2124) - Murat Duman (1843) ½-½; Eric Bark (2063) - 
Tony Hogerhorst (1822) ½-½; Yuri Eijk (2026) - Ruud 
Verhoef (1891) ½-½; Erik Janssen (2007) - Rob Huberts 
(1829) 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
ASV-4 handhaaft zich met winst: Zoals altijd was de geza-
menlijke slotronde van de Promotieklasse, dit keer in Zwolle, 
er weer eentje vol spanning. Thuisclub ZSG was al zeker van 
promotie. Bennekom en SMB hadden beiden nog kans op de 
2e promotieplaats. Pallas 2 en De Toren 3 waren al gedegra-
deerd, maar doordat Doetinchem zeer waarschijnlijk ook uit 
de 3e klasse KNSB zou gaan degraderen zou plek 8 versterk-
te degradatie betekenen. Om dit te ontlopen moest ASV-4, 
dat na de voorlaatste ronde 7e stond, tegen Pallas-2 minimaal 
4-4 spelen. Na een uurtje spelen stonden Martin Weijsenfeld 

en Désiré Fassaert wat minder en had Cees Sep een centrum-
pion weggeblunderd. Pieter Verhoef had als enige een plus-
stelling door pionwinst. Even later meldde Bent Schleipfen-
bauer dat hij remise aangeboden had gekregen in een eind-
spel met ieder een dame met 7 pionnen en ongelijke lopers. 
Hij zag geen verdere mogelijkheden en accepteerde het aan-
bod. Na veel gezwoeg en professioneel keepwerk wist Cees 
zijn mindere stelling te redden en werd de vrede getekend. 
Martin wist de tegen hem ingezette koningsaanval door een 
centrumactie te ontregelen en nam daarna het initiatief over. 
Toen zijn tegenstander in tijdnood fouten begon te maken 
sloeg hij meteen toe met damewinst als resultaat. Vervolgens 
won Pieter na een voorbeeldige partij. Zijn voordeel na pi-
onwinst in de opening werd keurig uitgebouwd en na een 
tweede pionwinst was het pleit beslecht. Gerben Hendriks 
hield tegen Carla Bruinenberg steeds net een iets voordelige 
stelling. Zij verbruikte heel veel tijd om de stelling te kunnen 
houden maar de druk werd steeds groter. Toen zij in opperste 
tijdnood in het eindspel een pion verloor gaf zij op. Zo was 
het 4-1 en dat betekende klassebehoud!! Désiré had in de 
opening wat minder gestaan. Zo rond zet 17 had zijn tegen-
stander een pion kunnen winnen, maar hij wilde meer en dat 
lukte niet. Koel counterde Désiré en won daarbij een stuk. 
Door frustratie gedreven speelde zijn opponent nog lang door 
maar het punt was voor ASV-4. Pallas-2 sloeg terug door 
winst aan de twee topborden. Jochem Woestenburg liet in 
een aanval zijn dame insluiten en moest voor de bevrijding 
een stuk geven. Na secuur afruilen van zijn tegenstander 
kwam Jochem in het eindspel tekort. Ook onze topscoorder 
Gonzalo Tangarife verloor. Na de opening stond hij nog een 
fractie beter. Om te winnen forceerde hij en kwam daarna in 
een minder pionneneindspel terecht wat keurig werd uitge-
speeld door zijn tegenstander. Zo werd het een 5-3 winst 
hetgeen uiteindelijk een 6e plaats betekende. Doordat SMB 
van ZSG won, werd Bennekom na de ruime winst op Voorst 
kampioen en ZSG 2e. Beiden promoveren naar de 3e klasse 
KNSB. UVS 2 won van PSV/DoDo. Dit team werd daarmee 
8e en degradeerde ook, want Doetinchem had het niet gered. 
Zij spelen volgend seizoen dus ook in de Promotieklasse.
     Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag Pallas 2 - ASV-4: Radboud de Roos 
(1968) - Jochem Woestenburg (1981) 1-0; Chris Rinderts-
ma (1868) - Gonzalo Tangarife Ramirez (2032) 1-0; Ben 
Bloemsma (1719) - Kees Sep (1913) ½-½; Carla Bruinen-
berg (1785) - Gerben Hendriks (1896) 0-1; Gerard Burgers 
(1806) - Bent Schleipfenbauer (1717) ½-½; Johnny Paans 
(1728) - Désiré Fassaert (1821) 0-1; Marion Severijnen 
(1767) - Pieter Verhoef (1804) 0-1; Harm Roukema (814)-
Martin Weijsenfeld (1919) 0-1. Eindstand 3-5. 
 
Uitslagen/eindstand 9e ronde KNSB/Promotieklasse OSBO: 

KNSB 1e klasse B: Caïssa - Paul Keres 5-5; De Toren/VSV - 
RSR Ivoren Toren 5½-4½; HWP Sas van Gent - Charlois 
Europoort 4½-5½; DD – Venlo 5½-4½; De Stukkenjagers - 
ASV-1 5-5. 
KNSB 2e klasse C: HMC Calder-2 – Spijkenisse 3-5; Voor-
schoten – Oegstgeest ’80 6½-1½; HWP Sas van Gent-2 – 
Amersfoort 3-5; LSG-2 – Santpoort 6-2; De Pion – ASV-2 
6½-1½. 
KNSB 3e klasse C: Caïssa-6 - Fischer Z 2½-5½; Zukertort 
Amstelveen-3- Messemaker 1847 1½-6½; VAS-3 - ASC 2-6; 
De Wijker Toren-2 - Accres Apeldoorn-3 1½-6½; ZSC 
Saende – ASV-3 5½-2½. 
OSBO Promotieklasse: ZSG - SMB 3-5; De Toren-3 – Het 
Kasteel 4-4; Voorst – Bennekom 1-7; UVS-2 – PSV/DoDO 
4½-3½; Pallas-2 - ASV-4 3-5. 

KNSB 1
e
 klasse B:  KNSB 2

e
 klasse C: 

1 Charlois Europoort 17  58   K 1 LSG-2 16  48  K 
2 HWP Sas van Gent 14  56½ 2 Voorschoten 13  40½ 
3 Paul Keres 11  51½ 3 HMC Calder-2 12  40½ 

4 De Stukkenjagers 11  46 4 Spijkenisse 11  39½ 
5 ASV-1   9  42 5 Oegstgeest ‘80   8  33 
6 De Toren/VSV   8  44½ 6 Amersfoort   7  33 
7 Caïssa   7  44½ 7 Santpoort   6  33½ 
8 DD   6  39½ 8 De Pion   6  33 
9 Venlo   6  34½ D 9 ASV-2   6  27  D 
10 RSR Ivoren Toren    1  33    D 10 HWP Sas v Gent-2   5  32  D 
KNSB 3

e
 klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 

1 Messemaker 1847 16  51½ K 1 Bennekom 15  49½ K 
2 ZSC Saende 16  48½ 2 ZSG 15  41½ P 
3 Fischer Z 13  44 3 SMB 14  41½ 
4 Zukertort A’veen-3 11  41 4 Het Kasteel 10  38 

5 ASV-3   8  36 5 UVS-2   9  36½ 
6 ASC   7  39 6 ASV-4   9  36 
7 De Wijker Toren-2   7  29½ 7 Voorst   9  34½ 
8 VAS-3   5  24½ 8 PSV/DoDO   6  34    D 
9 Accres Apeldoorn-3   4  23½ D 9 Pallas-2   2  24    D 
10 Caïssa-6   3  22½ D 10 De Toren-3   1  24½ D 


