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Oploswedstrijd: Een studie van Pogosjants uit 1977. Wit 
speelt en wint. Ik memoreer nog even, dat bij een studie niet, 

als bij een probleem, 
alleen de sleutelzet 
gegeven hoeft te wor-
den. Uiteraard hoeft 
niet aangegeven te 
worden hoe je met loper 
en paard een kale ko-
ning mat zet. Oplos-
sing: 1. Pg4 (dit dreigt 
2. Ph6+ en 3. Lb2+ mat. 
Zwart kan dat op 
slechts één manier 
onmogelijk maken 
namelijk met 1…Tb8 
maar dan volgt 2. Lc5, 
Tb7 3. Ph6+, Kh8 4. 
Ld4+, Tg7 5. Lxg7+. 

 
Rapid: Na de 5e ronde van de interne competitie van van-
avond starten we volgende week met de 1e rapidavond. Dan 
natuurlijk gelijktijdig ook het begin van onze extra competi-
tie voor degenen die liever geen rapid spelen. Zo is er voor 
elk wat wils. We hopen natuurlijk dat deze extra competitie 
nog meer belangstelling trekt dan bij de proef in het afgelo-
pen seizoen. 
 
Simultaan: A.s. zaterdag toont ASV zich weer aan het pu-
bliek. Dat doen we vanaf 13.00 uur in de passage van Win-
kelcentrum Presikhaaf bij een simultaan die zal worden ge-
geven door dameskampioene Anne Haast. Heeft u zich al 
aangemeld? Er is plaats voor 15 spelers. Daarna kunt u even-
tueel aanschuiven als er een partij klaar is. We hopen op veel 
belangstelling. U kunt zich aanmelden bij Ruud Wille.  
 
ASV-Nieuws: Tot ons genoegen heeft ons clubblad ASV-
Nieuws weer een nieuwe eindredactie die deze taak over-
neemt van Robert Naasz. De nieuwe redactie bestaat uit het 
driemansschap René van Alfen, Murat Duman en Jan Groen. 
Daarmee zijn we dit seizoen weer verzekerd van 6 nummers 
van ons clubblad ASV-Nieuws en dat is goed nieuws!! Het 
nieuwe mailadres voor uw kopij is: asvnieuws@gmail.com. 
Laat de redactie niet in de kou staan en stuur uw kopij mas-
saal in!! Waarschijnlijk zal er in oktober al een nummer 
verschijnen. De precieze datum hoort u nog van mij. 
 
Externe competitie: De eerste competitieronde leverde voor 
onze zaterdagteams 2 overwinningen op, een gelijkspel en 
een nederlaag. Een positieve balans dus! Maar er had nog 
meer ingezeten. Zo liet ASV-1 het nodige liggen tegen 
DVP/Vianen maar mocht uiteindelijk toch tevreden zijn met 
de 5-5 eindstand. ASV-2 verloor als enige. HWP-Haarlem-2 
won met 5-3. Belangrijke punten waren er voor ASV-3 dat 
met 4½-3½ won van Zukertort Amstelveen-3. Ook ASV-4 
startte goed. Zij wonnen van promovendus Rokade uit Lich-
tenvoorde. Hierbij de eerste verslagen van dit seizoen. 
 
ASV-1 morst een matchpunt: DVP/Vianen, vorig seizoen 
gepromoveerd, kwam als eerste wedstrijd op het programma 
te staan voor ASV-1. Belangrijk was het dus om een goede 
start te maken daar er in ronde 2 en 3 titelkandidaten op het 
programma staan. Op ons topbord zat dit keer Jaap Vogel. 
Hij had steeds een klein voordeeltje en heeft het lang gepro-
beerd maar zijn tegenstander verdedigde goed. Zo moest 
Jaap wel in remise berusten omdat hij geen onnodige risico’s 
kon nemen. Bij Wouter van Rijn op bord 2 ontstond een 
tactische stelling. Beide spelers zochten naar kansen. In we-
derzijdse tijdnood dacht Wouter de winst gevonden te heb-
ben en offerde een toren maar zijn tegenstander wist uit het 
matnet te lopen. Bob Beeke verkreeg wat druk op de stelling 
van zijn tegenstander. Toen deze via een breekzet trachtte 
zich te bevrijden miste Bob een kans op voordeel. Hij ver-
wisselde twee zetten waarna de partij vrij snel in remise 

eindigde. Léon van Tol kreeg een koningsaanval tegen en 
verloor een pion. Léon probeerde de stelling nog ingewik-
keld te maken maar zijn opponent liet zich niet van de wijs 
brengen en zette de partij in winst om. Eelco de Vries zorgde 
aan bord 5 aan het slot van de wedstrijd voor de Arnhemse 
vreugde door bij een 5-4 achterstand nog de gelijkmaker te 
scoren. Aanvankelijk kwam hij onder druk maar zijn tegen-
stander dacht hier wat te gemakkelijk gebruik van te kunnen 
maken. Eelco wist zich te bevrijden uit de verwikkelingen. 
Er ontstond uiteindelijk een moeilijk eindspel van paard 
tegen loper waarin Eelco het bleef proberen mede gezien de 
achterstand in de wedstrijd op dat moment. Zijn ijver werd 
uiteindelijk beloond. Aan bord 6 offerde de tegenstander van 
Otto Wilgenhof een pion. Hij won niet veel later nog een 
pion doordat de stukken van zijn tegenstander nog niet goed 
stonden. Otto kwam in feite gewonnen te staan maar er was 
nog 1 truc. En juist daarbij ging het mis. Otto moest zijn 
dame offeren tegen toren en stuk. De partij werd uiteindelijk 
remise. Dirk Hoogland bouwde op bord 7 een degelijke stel-
ling op. In een vroeg stadium kreeg hij al een remiseaanbod 
in een stelling waarbij moeilijke keuzes gemaakt moesten 
worden. Dirk ging voor de remise zeker gezien de stellingen 
op de andere borden. “Als het een uur later had voorgedaan 
had ik hem gevraagd om door te spelen”, aldus Léon van Tol 
de volgende dag aan de telefoon. Bij Michiel Blok aan bord 8 
was er veel chaos. Een complexe stelling met vele mogelijk-
heden. Nadat zijn tegenstander in de fout ging stond Michiel 
gewonnen. Zijn tegenstander wist echter af te wikkelen naar 
remise via eeuwig schaak. Remco de Leeuw speelde een 
goede partij. Hij verkreeg ruimtevoordeel en wat druk. Dit 
leverde een stuk op tegen 2 pionnen. Later werd het een toren 
tegen 3 pionnen. Die pionnen zagen er nog even gevaarlijk 
uit maar Remco speelde het soepel uit. Aan het laatste bord 
kreeg Frank Schleipfenbauer na de opening wat gaten in de 
stelling. Zijn tegenstander kon daarvan profiteren. Kwali-
teitswinst was vervolgens mogelijk maar hij wilde meer op 
dat moment en liet dit achterwege. Frank herstelde zich en 
kwam in een dubbellopereindspel terecht. Dat bleef in balans 
hoewel Frank daarin wellicht nog een voordeeltje had. Zo 
waren er in deze wedstrijd zeker bij Wouter, Bob en Otto 
kansen op meer waardoor een zege in deze wedstrijd moge-
lijk is geweest maar uiteindelijk mocht ASV-1 nog blij zijn 
op het gelijkmakende punt via Eelco! Het wordt zonder meer 
weer een spannend jaar. Een verrassing in één van de wed-
strijden zou daarbij goed van pas komen. 

Gedetailleerde uitslag Vianen/DVP – ASV-1: Mark Agter-
berg (2152) - Jaap Vogel (2222) ½-½; Jermo Kooijmans 
(2195) - Wouter van Rijn (2195) 1-0; Rainer Odendahl 
(2357) - Bob Beeke (2258) ½-½; Ulrich Dresen (2259) - 
Léon van Tol (2210) 1-0; Frank Lommers (2192) - Eelco de 
Vries (2223) 0-1; Dennis Kerstens (2221) - Otto Wilgenhof 
(2223) ½-½; Ulrich Perschke (2097) - Dirk Hoogland 
(2144) ½-½; Torsten Werbeck (2139) - Michiel Blok (2146) 
½-½; Ornett Stork (2030 ) - Remco de Leeuw (2184) 0-1; 
Jan Selten (2065) - Frank Schleipfenbauer (2085) ½-½. 
Eindstand 5-5. 
 
ASV-2 komt tekort: Het gemis van de vaste spelers Sander 
Berkhout, Johan Wolbers en Jan Knuiman deed zich gelden 
in de openingswedstrijd tegen HWP Haarlem-2. Zonder de 
invallers daarbij tekort te doen want zij deden hun uiterste 
best voor het teamresultaat. Het werd nu een terechte 5-3 
nederlaag. John Sloots bleek beter bekend met de opening 
dan zijn tegenstander. John offerde een pion maar kreeg 
hiervoor een enorme compensatie. De aanval die volgde was 
winnend. Tony Hogerhorst leed een regelmatige nederlaag. 
Hij had geen goed plan en kwam niet echt in de partij. Pieter 
Verhoef speelde wel een goede partij. Hij zette een mooie 
aanval op met een oprukkende pion naar f6 en een stukoffer. 
Daarna kwamen er wat twijfels over de zettenvolgorde. Hij 
miste in die fase net een paar keer de beste zet. In het eind-
spel bleken de vijandelijke lopers veel sterker. Dit werd de 
stelling van Pieter teveel. Niettemin prima gespeeld! Richard 



van der Wel was bepaald niet tevreden oer zijn partij. Hij 
verspeelde een stuk tegen 2 pionnen. Na stukkenruil ging het 
stuk achterstand steeds meer een rol spelen. In het eindspel 
werd dit dan ook tot gelding gebracht door zijn tegenstander. 
Murat Duman speelde prima met zwart. Er ontstond een 
stelling waarin beiden voor de aanval kozen. In de beslissen-
de fase zette Murat niet door en nam gas terug. Dit gaf zijn 
tegenstander de mogelijkheid om door te zetten. Murat kon 
dit daarna niet meer stoppen en verloor. Peter Boel kwam erg 
goed uit de opening maar miste op een gegeven moment de 
zet c5 waardoor zijn paard op d4 voor een verklaring werd 
gedwongen. Peter moest hergroeperen maar greep het initia-
tief opnieuw toen hij zijn tegenstander wist te verrassen met 
een onverwachte zet. Het veld f7 werd zwak en Peter won 
een kwaliteit. Toen de dames werden geruild was het pleit 
snel beslecht. Remco Gerlich belandde in een echte “zwoeg-
partij”. Het ging lang gelijk op en het was voor beide spelers 
lang manoeuvreren. Remco wist ergens een pion te winnen. 
In het resterende toreneindspel kreeg hij een pion op de 2e rij. 
Dit kon zijn tegenstander niet meer houden. Daarmee was het 
4-3 en kreeg Albert Marks de bijna onmogelijke taak om van 
zijn stelling nog winst te maken tegen een op papier veel 
sterkere tegenstander. Hij ging er nog voor zitten maar het 
bleef een gelijkopgaand eindspel tot hij zelf een pion ver-
speelde. De strijd was daarna gestreden.  
Gedetailleerde uitslag HWP Haarlem-2 - ASV-2 Harry Lips 
(2030) - Peter Boel (2143) 0-1; Enno Noordhoff (2161) - 
Richard van der Wel (2072) 1-0; Hubrecht van Brekel 
(1942) - John Sloots (2042) 0-1; Pepijn Steenbergen (1957) 
- Remco Gerlich (1992) 0-1; Jan Seeleman (1982) - Pieter 
Verhoef (1896) 1-0; Ben de Jog (1938) - Murat Duman 
(1895) 1-0; David Joziasse (1909) - Tony Hogerhorst 
(1746) 1-0; Peter Beerens (1920)-Albert Marks (1723) 1-0. 
Eindstand 5-3. 
 
Sterke seizoensopening van ASV-3: Met de wedstrijd van 
vorig jaar nog in gedachten toen het thuis 4-4 werd gingen 
we nu uit naar Zukertort Amstelveen-3. Een belangrijke 
ronde dus omdat dit team op papier één van die tegenstanders 
is waar punten tegen te pakken zijn. Met Theo Jurrius als 
captain de opvolger van Daan Holtackers gingen we van 
start. Abusievelijk waren Bent Schleipfenbauer en Xadya van 
Bruxvoort in de verkeerde volgorde op het wedstrijdformu-
lier vermeld maar dit pakte achteraf heel goed uit. Met Xa-
dya hebben we ook de invalster genoemd. Zij speelde mee 
voor de naar ASV-2 doorgeschoven Murat Duman. Theo 
Jurrius liet al na iets meer dan 2 uur een voorsprong noteren. 
Het was eenrichtingsverkeer. Zijn tegenstandster kwam er 
niet aan te pas en raakte steeds verder in de problemen. Da-
meverlies besliste de partij. Fred Reulink volgde niet veel 
later. Na de opening, waarin zijn tegenstander als eerste 
afweek, was het minimaal gelijk maar Fred wist heel handig 
manoeuvrerend een goede stelling te krijgen. Zijn tegenstan-
der offerde vervolgens een pion. Dit gaf Fred de gelegenheid 
een kwaliteit te offeren. Toen zijn tegenstander een toren op 
f6 liet opsluiten was het punt binnen. Met een 2-0 voor-
sprong is het lekker spelen natuurlijk! Dat was maar van 
korte duur want bij Ruud Wille ging het vervolgens helemaal 
mis. Hij was de zwakke schakel deze middag nadat hij had 
verzuimd te rokeren kwam hij met de koning in het centrum 
zwaar in de problemen. Een paardvork besliste de partij. Het 
had gelukkig geen verdere gevolgen want onze beide jeugd-
spelers zorgden daarna voor 1½ punt. Bent Schleipfenbauer 
kwam goed uit de opening en had actief spel. Na een kleine 
onnauwkeurigheid won hij weliswaar een pion maar zijn 
actieve spel verdween. In de stelling was vervolgens weinig 
meer te beleven zodat hij remise mocht aannemen. Xadya 
van Bruxvoort moest na een solide opening hard werken 
tegen een sterk wit loperpaar. Een fraai offer van haar tegen-
stander zou mat of kwaliteitswinst opleveren. Alleen zat er 
een lek in bij de verwachte kwaliteitswinst. Het werd name-
lijk stukverlies toen Xadya de gedekte toren met haar dame 
van het bord sloeg. Terugpakken kon niet vanwege mat ach-
ter de paaltjes. Met een stuk minder gaf haar tegenstander 
meteen op. Anne Paul Taal werd in een tactische partij na de 
opening geconfronteerd met een centrumdoorbraak. Met een 
tijdelijk stukoffer won zijn tegenstander een pion. In een 
poging deze pion terug te winnen dacht onze ASV-er een 
afwikkeling te hebben die er in feite niet was. Een begelei-
dend remiseaanbod betekende echter stukverlies. Gelukkig 
was er nog geen man overboord. Met een 3½-2½ voorsprong 
waren Jochem Woestenburg en Daan Holtackers nog bezig. 
Jochem zorgde voor het winnende punt. Hij had na de ope-
ning een klein plusje en wist zijn voordeel vervolgens steeds 
verder te verbeteren. Hij vergrote de druk op de vijandelijke 
stelling, won een pion en langzaam maar zeker zag je de 
winst eraan komen. Zijn sterke loper en actieve toren tegen 
een mank paard en een passieve toren moest vroeg of laat 
winst opleveren. Dat klopte en na stukwinst was de wed-

strijdzege een feit!! Daan was intussen in een lastig toren-
eindspel verzeild geraakt waarin zijn tegenstander een vrijpi-
on had. Remise leek zeker nog mogelijk maar in plaats van 
de koning naar het centrum te halen koos hij voor tegenspel 
op de koningsvleugel De witte c-pion bleek daarna alleen te 
stoppen ten koste van een toren en het tegenspel op de ko-
ningsvleugel kwam helaas te laat. Niettemin was de 4½-3½ 
winst een perfecte start voor ons derde. Het etentje na afloop 
bij het Italiaanse restaurant Libero, intussen een vast adres bij 
een wedstrijd in en om Amsterdam, was weer een perfecte 
afsluiting van een mooie schaakdag. 
Gedetailleerde uitslag Zukertort Amstelveen-3 – ASV-3: 
Esther de Kleuver (2070) - Theo Jurrius (2048) 0-1; Joran 
Donkers (2062) - Daan Holtackers (2059) 1-0; Eric 
Roosendaal (1992) - Jochem Woestenburg (2020) 0-1; Joel 
de Vries (1982) - Anne Paul Taal (1931) 1-0; Waldemar 
Moes (1981) - Ruud Wille (1871) 1-0; Peter de Heer (2020) 
- Fred Reulink (1991) 0-1; Harold de Boer (1976) - Bent 
Schleipfenbauer (1876) ½-½; Jeroen Schoenackers (1938) 
- Xadya van Bruxvoort (1594) 0-1. Eindstand 3½-4½. 
 
Prima start voor ASV-4: Daar waar vele teams in de Promo-
tieklasse van de OSBO elkaar weinig ontlopen wist ASV-4 
een nuttige 5-3 zege te boeken op het gepromoveerde Roka-
de. De wedstrijd werd geopend met 2 remises. Siert Huizinga 
stond aanvankelijk wat gedrukt. Het ruimtevoordeel wist wit 
echter niet te benutten. Daarvoor werd teveel afgeruild waar-
door de stelling vervlakte. Er viel daarna niet veel meer te 
beleven waarop al op de 16e zet remise overeen werd geko-
men. In de partij van Désiré Fassaert bleef het evenwicht 
steeds gehandhaafd. Beide partijen tasten elkaar af maar 
vonden geen mogelijkheid de ander in problemen te brengen. 
In opkomende tijdnood werd wederzijds remise aangeboden. 
Jacques Boonstra zette ASV-4 op voorsprong. In een vier-
pionnen aanval offerde hij een pion maar kreeg daar een 
sterk paard op d6 voor terug. Het tegenspel van zwart was te 
traag en de zwarte stelling werd opgebroken. Na een kwali-
teitsoffer ging zwart mat. Ook bij Gerben Hendriks werd de 
partij remise. Het was dan ook steeds een gelijkopgaande 
strijd. Zijn tegenstander had weliswaar een zwakke geïso-
leerde pion op c6 maar Gerben kon daar niet van profiteren. 
Ook Gonzalo Tangarife kon aan bord 1 met wit geen voor-
deel bereiken. Zwart schoof alles bekwaam dicht en er was 
daarna geen doorkomen aan. Barth Plomp moest na de ope-
ning nauwkeurig verdedigen. Toen alles achter de rug leek 
overzag Barth dat de dreiging geen dreigingen was. Later 
miste hij een optisch onwaarschijnlijke verdediging en werd 
pardoes mat gezet. Niettemin was het een leuke partij. Roka-
de bood hierop een 4-4 gelijkspel aan, maar Barth achtte in 
de beide overgebleven partijen de kansen van Ruud Verhoef 
op winst groter dan de mogelijke verlieskansen van Eric 
Langedijk. Derhalve nam Barth in zijn rol als teamleider dit 
aanbod niet aan en liet beide partijen doorspelen. Bij Ruud 
Verhoef ontstond na de opening een dynamische partij met 
wederzijdse kansen. Ruud had wat meer druk en wist de 
zwarte aanvalskansen te pareren. In het toreneindspel was 
zwart kansloos door diens versnipperde pionnenstructuur. 
Daarmee kwam ASV-4 op een 4-3 voorsprong. Winst leek 
nu binnen handbereik. Dit moest nu komen van Eric Lange-
dijk. Na een dubieuze opening moest hij zijn stelling zien te 
keepen. Dat lukte hem goed en hij slaagde erin om een eind-
spel met één pion minder te bereiken. Zijn zwarte stukken 
waren veel actiever en ondanks de 2 pionnen achterstand 
liepen de verbonden zwarte centrumpionnen door. Zo wist 
Eric met zijn hernieuwde optreden voor ASV na zijn terug-
keer vanuit DSG Doesburg meteen in teamverband een be-
langrijke zege te boeken. De winst in de wedstrijd was zo 
voor de poorten van de hel weggesleept. 
Gedetailleerde uitslag Rokade-ASV-4: Marcel Leroi (1927) 
- Gonzalo Tangarife (2004) ½-½; Nick Mulder (2028) - 
Barth Plomp (1968) 1-0; Menno Dorst (1905) - Gerben 
Hendriks (1914) ½-½ Erwin Swerink (1943) - Eric Lange-
dijk (1889) 0-1; Arent Luimes (1885)-Ruud Verhoef (1841) 
0-1; Rob Stevens (1768)-Désiré Fassaert (1840) ½-½; Gert-
Jan van Vliet (1761) - Jacques Boonstra (1772) 0-1; Han 
Schuurmans (1754) - Siert Huizinga (1756) ½-½.  Eind-
stand 3-5. 
 
Uitslagen interne competitie 4e ronde (25 september 2014:  
Knuiman-Gerlich 1-0; R. Verhoef-R. Wille ½-½; Hoger-
horst-v. Alfen 0-1; Groen-Huizinga ½-½; Naasz-van der Lee 
0-1; van Dijk-van Belle 0-1; Peters-Passchier ½-½; Bentvel-
zen-Vermeer 0-1; Vliek-Kooij 1-0; Koen van Keulen-van 
Buren 0-1; Manschot-Naber ½-½; Arends-Eder ½-½; van der 
Krogt-Kooman 0-1; Wijman-B. Sanders 0-1; Witmans-v. 
Deursen 0-1; Menger-Schunck 0-1 Stomphorst-Rijmer 0-1; J. 
Sanders-Kelderman ½-½; Diekema-Visser 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie:  
de Kok - van den Born 1-0; Gubbels - Hageman 0-1. 


