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Oploswedstrijd: Barulin was een componist, waarnaar een 

type opgave is genoemd. 
Hij staat daardoor nog altijd 
in hoog aanzien. Maar ook 
doordat hij bijzondere din-
gen maakte zoals deze 
tweezet uit 1927. Wit speelt 
en geeft mat in twee zetten. 
Oplossing: 1. Ta5. 
 
Jaarvergadering: De Alge-
mene Ledenvergadering 
verliep vorige week in 
sneltreinvaart. In een half 
uurtje kwamen alle agenda-

punten aan bod waarna met de rapidavond kon worden be-
gonnen. De aangeleverde stukken waren de leden kennelijk 
voldoende duidelijk zodat dit tot weinig vragen aanleiding 
gaf. Een korte toelichting volstond daarbij. ASV is dan ook 
een gezonde club met veel activiteit en enthousiasme. Op 
dezelfde voet zal dit dan ook in 2014 worden voorgezet 
waarbij ook de blik zal worden gericht op 2016 wanneer 
ASV het 125-jarig bestaan zal vieren. Hoogtepunt van de 
avond was de bekendmaking van de ASV-er van het Jaar. 
Deze eretitel ging dit keer naar Theo Koeweiden vanwege 
zijn jarenlange hulp bij het jeugdschaken!! Theo, van harte 
gefeliciteerd!! 
 
Bibliotheek: A.s. zaterdag neemt ASV weer van 13-16 uur 
plaats in de hal van Rozet vlakbij de ingang zodat niemand 
onze club kan missen. Bezoekers kunnen dan een partijtje 
meespelen en wordt alles over onze vereniging verteld. Bent 
u toch in de stad kom dan ook een partijtje meespelen. 
 
Externe competitie: De 5e zaterdagronde resulteerde voor 
onze eerste 4 teams in 2x winst en 2x verlies. De winst werd 
weggehaald uit Amsterdam. ASV-1 won bijzonder knap met 
5½-4½van Caïssa-1. ASV-3 kon toen niet achterblijven en 
won uiteindelijk met 5-3 van Caïssa-6. Verlies was er in Den 
Bosch voor ASV-2. Zij kwamen tekort tegen HMC Calder-2. 
Het werd in deze wedstrijd 5½-2½. ASV-4 weerde zich goed 
tegen het sterke ZSG maar met een 5-3 nederlaag bleven de 
punten in Zwolle. Ook de ASV-teams in de OSBO-
competitie gaan deze week met de 5e ronde van start. Afge-
lopen dinsdag speelde ASV-8 reeds uit in Ede tegen De Cir-
kel-3. Deze EP was toen reeds afgerond dus meer over deze 
wedstrijd volgt in het volgende nummer. Vanavond twee 
belangrijke thuiswedstrijden. ASV-5 moet de race om pro-
motie vol blijven houden in de wedstrijd tegen het altijd 
moeilijk te kloppen PION-2. ASV-7 gaat voor behoud van de 
koppositie. Dat moet dan gebeuren tegen PION-3. Een dub-
bele Arnhemse-Groesbeekse confrontatie dus! Ook morgen-
avond bent u van harte welkom in ons clubgebouw. Dan is 
niet alleen Hans Böhm in huis voor zijn boekpresentatie over 
De Loper. Iets wat u zeker niet mag missen. Maar ook ASV-
12 speelt thuis. Ook zij kunnen wat extra steun gebruiken in 
hun duel tegen de jeugd van De Toren-9. Onze jeugd van 
ASV-11 gaat morgen naar Nijmegen om daar tegen UVS-7 
te spelen. In de 1e ronde werd het 4½-1½ voor onze jeugd. 
Wat gaat het morgen worden….? In de 2e speelweek gaat 
ASV-10 maandag a.s. op bezoek bij De Toren-6. Volgende 
week donderdag spelen er drie teams thuis. Dit betreft de 
volgende wedstrijden: ASV-6 - SMB-2, ASV-9 - De Cirkel-2 
en ASV-13 - De Toren-8. Er valt dus weer genoeg te beleven 
de komende weken! Nu eerst de verslagen van afgelopen 
zaterdag. 
 
Klinkende zege ASV-1: Zaterdagochtend, even na elf uur 
verzamelden ASV-1 en ASV-3 zich op het perron van Arn-
hem CS. Altijd mooi om met 2 teams op stap te gaan in dit 
geval naar Amsterdam. Na een soepele reis met trein en 

metro en een stuk(je) lopen werd tijdig de speellocatie be-
reikt waar even na 13 uur de strijd kon beginnen. ASV-1 
moest het opnemen tegen Caïssa-1, een op papier sterkere 
tegenstander, dat in Hans Ree en Paul van der Sterren 2 
grootmeesters in huis heeft. Wouter trof hierbij Hans Ree. 
Hij leek op een gegeven moment wat moeilijk te staan maar 
plots ging zijn tegenstander in de fout. Wouter kon tijdelijk 
een stuk winnen. Dat ook grootmeesters net mensen zijn 
bleek wel uit het vervolg. Ree ging nog meer in de fout en 
verspeelde daarbij een toren en gaf meteen op. Jaap Vogel 
trof de andere grootmeester. Onze ASV-er kwam prima uit 
de opening. Hij kon daarbij een pion pakken maar dan zou 
zijn tegenstander aanvalskansen krijgen. Jaap liet pionwinst 
op dat moment dus terecht achterwege. Handig manoeuvre-
rend wist van der Sterren later toch een aanval op te zetten 
die doorsloeg. Voor Jaap was er geen verdedigingsmogelijk-
heid meer. Zo had ASV-1 het duel tegen deze 2 titelhouders 
op 1-1 gehouden en ontspon zich een gelijkwaardig duel. 
Dirk Hoogland verloor vervolgens. Hij had in de opening een 
paar varianten door elkaar gehaald en kwam minder te staan. 
Hier kwam hij niet meer uit. Met een combinatie maakte zijn 
tegenstander het uit. Léon van Tol koos aan bord 1 aanvan-
kelijk voor een rustige opzet tot hij op een gegeven moment 
de lont in het kruitvat gooide. Hij kwam daarbij zo goed als 
gewonnen te staan maar mistte het juiste vervolg en stond 
daarna minder. Zijn tegenstander kreeg vervolgens kansen 
maar in een complexe stelling bleef winst lastig te vinden 
waarna deze voor eeuwig schaak koos. Otto Wilgenhof of-
ferde in het middenspel een stuk tegen 2 pionnen. Het zag er 
heel kansrijk uit mede door de open koningsstelling van zijn 
tegenstander. Otto liet zijn tegenstander echter ontsnappen en 
verloor na een blunder zelfs nog. Bij Frank Schleipfenbauer 
leek zijn tegenstander na de opening wat druk te krijgen. 
Frank stond beter ontwikkeld en kon de aanval opvangen 
waarna hij het initiatief overnam en zijn tegenstander daarna 
kansloos liet. Bob Beeke kwam na een ongelukkige zet 
slechter tot verloren te staan. Zijn tegenstander zag niet hoe 
hij verder moest en werd gaandeweg nerveuzer en bood 
remise aan. Dit werd door Bob natuurlijk aangenomen. San-
der Berkhout speelde een wat dubieus variantje. Dat is hem 
natuurlijk wel toevertrouwd want dan is hij juist heel sterk. 
Zijn tegenstander speelde het echter goed tot hij een mindere 
zet deed en Sander de stelling onder controle kreeg. Hij won 
een pion en nog eentje. Zijn tegenstander koos vervolgens 
voor een alles of niets aanval die Sander goed wist te verde-
digen. Daarna was de slotfase niet moeilijk meer. Met de 
winst van Michiel Blok werd het eerste matchpunt al veilig 
gesteld. Zijn tegenstander koos voor zijn kansen op de ko-
ningsvleugel en won daarbij een pion. Om ook zijn andere 
toren in het spel te betrekken rokeerde hij lang. Michiel zette 
toen alles op een tegenaanval op de vijandelijke koning. 
Doordat zijn tegenstander zijn stukken teveel op de konings-
vleugel had gericht waren er te weinig verdedigers om zijn 
koning te beschermen. Dit werd hem fataal. Daarmee kwam 
de stand op 5-4. Alleen Eelco de Vries was nog bezig. Hij 
was wat minder uit de opening gekomen en had daarbij een 
pion verloren. Het was voor zijn tegenstander echter geen 
makkelijke stelling om te winnen. Eelco won de pion terug 
en wist af te wikkelen naar een dame-eindspel waarin voor 
beiden geen eer meer was te behalen. Met de remise in deze 
slotpartij behaalde ASV-1 een terechte winst. “We hebben 
het zelf afgedwongen”, aldus een tevreden teamleider Léon 
van Tol de volgende avond aan de telefoon. ASV-1 is dus 
hard op weg naar handhaving in de 1e klasse!! Een knappe 
prestatie!! 
Gedetailleerde uitslag Caissa-1 - ASV-1: Arno Bezemer 
(2282) - Léon van Tol (2208) ½-½; Robert Kikkert (2248) - 
Bob Beeke (2228) ½-½; GM Paul van der Sterren (2475) - 
Jaap Vogel (2209) 1-0; GM Hans Ree (2349) - Wouter van 
Rijn (2206) 0-1; Michael Wunnink (2244) - Otto Wilgenhof 



(2217) 1-0; Hugo van Hengel (2246) - Eelco de Vries 
(2212) ½-½; Marc Overeem (2138) - Michiel Blok (2173) 0-
1; Rob Witt (2227) - Dirk Hoogland (2118) 1-0; Rogier van 
Arkel (2187) - Frank Schleipfenbauer (2079) 0-1; Ivo 
Timmermans (2217) - Sander Berkhout (2121) 0-1. Eind-
stand 4½-5½. 
 
Ruime nederlaag ASV-2: In het duel tegen HMC Calder-2 
kwam het ratingverschil voor ASV-2 van zo’n 100 punten 
minder per bord in de uiteindelijke 5½-2½ nederlaag tot 
uiting. ASV-2 kon de Bosschenaren gedurende de wedstrijd 
niet in de problemen brengen. Richard van der Wel was als 
eerste klaar. Na de opening bleef hij met een geïsoleerde d-
pion zitten maar gaandeweg de partij kreeg hij steeds meer 
controle over de stelling. Toen zijn tegenstander na zo’n 2½ 
uur spelen kon afwikkelen naar een gelijk eindspel, bood 
Richard remise aan hetgeen werd aangenomen. Murat Du-
man mocht invallen aan bord 1. Geen onlogische keuze zeker 
gezien zijn fraaie winst in de vorige ronde op Peter Scheeren. 
In eerste instantie leek Murat optisch voordeel te hebben 
gezien de aanval die hij op de vijandelijke stelling kon inzet-
ten. Zijn tegenstander wist de aanval af te slaan en hield 
daarna de betere stelling over waarin Murat de verdediging 
niet meer kon vinden. Onze tweede invaller, Martin Weijsen-
feld, kwam aan bord 8 na de opening al wat minder te staan 
maar hij wist in het verloop van de partij dit nadeel te com-
penseren. Dit was echter van korte duur want zijn tegenstan-
der wist toch weer een betere stelling te verkrijgen. De partij 
kreeg een abrupt einde toen Martin opeens een toren weg-
blunderde. Peter Boel wist kort na de opening een vijandelij-
ke toren in te sluiten wat hem een kwaliteit opleverde. Aan 
een wanhoopsaanval van zijn tegenstander maakte Peter 
resoluut een einde en pakte daarmee een verdiend punt. Min-
der verging het Koert van Bemmel. Na een rustige opening 
speelde Koert g4 en bood daarmee zijn tegenstander de gele-
genheid voor een stukoffer. Zo kreeg Koert een aanval om 
zijn oren hetgeen hem, in combinatie met grote tijdnood, 
teveel werd. Zo rond de 30e zet ging Koert door de vlag. 
Daarmee stond het 3½-1½. Jan Knuiman en zijn tegenstander 
kozen voor een rustige partijopzet. Jan wist in het vervolg 
van de partij toch wat kansjes te creëren maar zag niet goed 
hoe hij verder moest. Het remiseaanbod kwam zijn tegen-
stander dan ook goed uit. Bij John Sloots werd het een zeer 
wisselende partij. Beide spelers misten gedurende de partij 
opgelegde kansen. John kwam in een moeilijke stelling te-
recht maar hij wist het zijn tegenstander echter nog behoor-
lijk lastig te maken met een kwaliteitsoffer waarmee hij te-
genspel wist te creëren. Er kwamen remisewendingen in de 
stelling waar John handig gebruik van maakte om een pun-
tendeling veilig te stellen. Als laatste was Johan Wolbers nog 
bezig. Hij offerde aan het begin van het middenspel een 
kwaliteit maar dit leverde bij lange na niet voldoende com-
pensatie op. Zijn tegenstander bleef rustig verdedigen en 
buitte in het eindspel het materiële voordeel uit. Daarmee 
was de 5½-2½ nederlaag een feit.  
Gedetailleerde uitslag HMC/Calder-2 – ASV-2: Lars Ver-
eggen (2274) - Murat Duman (1843) 1-0; Tom Verhoeven 
(2184) - Peter Boel (2081) 0-1; Frank van der Put (2216) - 
Johan Wolbers (2036) 1-0; Brent Burg (2211) - Richard 
van der Wel (2085) ½-½; Thomas Mollema (2063) - Koert 
van Bemmel (2093) 1-0; Justin Senders (1963) - John 
Sloots (2058) ½-½; Joris Broekmeulen (2134) - Jan Knui-
man (1932) ½-½; Eric de Moor (2061) - Martin Weijsenfeld 
(1919) 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
Verdiende winst ASV-3: Waar aan de ene kant van de zaal 
ASV-1 het team van Caïssa-1 verschalkte won ASV-3 aan de 
andere kant van de zaal met 5-3 van Caïssa-6. Daar tussen 
speelden nog 4 teams van deze Amsterdamse vereniging. Het 
is dan ook de grootste club van Nederland en heeft maar 
liefst 6 teams op landelijk niveau spelen. ASV doet het op dit 
punt met de helft. ASV-3 boekte een terechte zege hoewel 
dat er na zo’n 2 uur spelen zeker nog niet naar uit zag. Zo 
toonden de allesbehalve tevreden gezichten bij bijvoorbeeld 
onze eerste 4 borden. Theo Jurrius was aan bord 1 bepaald 
niet content over de openingsfase. Achteraf bleek dit mee te 
vallen. Wouter Abrahamse koos voor de lange rokade om zo 
spanning in de stelling te brengen maar dat leek juist gevaar-
lijk en het gaf zijn tegenstandster de nodige aanknopingspun-
ten. Ook bij Koen Maassen van den Brink en captain Daan 
Holtackers hield het niet echt over. Maar ook de beide inval-
lers hadden het moeilijk. Anne Paul Taal moest verdedigen 
en ook Xadya van Bruxvoort had met zwart steeds een min-
dere stelling. Alleen Fred Reulink en Ruud Wille hadden het 
betere van het spel. De somberheid verdween gaandeweg de 
middag. Theo Jurrius besliste de partij toch in zijn voordeel. 
In een zeer complexe stelling met aanval en verdediging voor 

beide kanten overzag zijn tegenstander een combinatie die tot 
eeuwig schaak had kunnen leiden. Theo sloeg direct toe en 
pakte het punt wegens mat of materiaalwinst. Wouter bleek 
veel gewiekster in de ingewikkelde stelling die was ontstaan 
en bracht ASV-3 op een 2-0 voorsprong. Dit werd niet veel 
later vergroot door Fred Reulink die een toreneindspel in zijn 
voordeel besliste. Optisch had hij steeds het betere van het 
spel met een ver opgerukte pion op a3. Even leek zijn tegen-
stander nog kansen te krijgen maar een afwikkeling leverde 
een toreneindspel op waarin Fred gewoon de betere was. 
Koen kwam vervolgens na moeizame strijd tot een puntende-
ling in een lopereindspel. In de slotfase leek het er zelfs nog 
even op dat hij winstkansen had. Het werd nog even span-
nend doordat vlak na elkaar zowel Daan als Xadya verloren. 
Daan kwam wat dubieus uit de opening maar hield zich 
staande. Hij forceerde dameruil waardoor het ergste achter de 
rug leek. Hij kwam zelfs in een eindspel terecht met een pion 
meer maar dit werd even gemakkelijk en geheel onnodig 
weer uit handen gegeven. Xadya leek in een wat gedrongen 
positie de stelling nog lang te kunnen verdedigen maar helaas 
direct na de tijdscontrole ging het fout en kon ze gelijk opge-
ven. Daarmee was het 3½-2½ nog steeds in het voordeel van 
ASV-3. Het winnende punt kwam vervolgens van Ruud 
Wille. Hij kreeg na de opening de kans om 2 actieve paarden 
op d5 en f5 te plaatsen. Dit gaf zoveel dreigingen waar zijn 
tegenstander geen goed antwoord op vond. De schade bleef 
nog wel beperkt tot kwaliteitsverlies maar Ruud hield aanval. 
Zijn tegenstander moest vervolgens zijn dame geven voor 2 
torens. Zo ontstond er een eindspel van dame tegen toren en 
loper. Voorkomen moest worden dat zwart een vesting kon 
bouwen. De zwarte loper kwam vervolgens passief te staan 
waarna een vrijpion op de a-lijn de rest deed. Anne Paul 
verdedigde tot slot met verve een iets mindere stelling en 
wist in het toreneindspel toch nog een remise uit het vuur te 
slepen. Met deze zege heeft ASV-3 al 7 matchpunten en kan 
het seizoen zonder zorgen uitspelen. 
Gedetailleerde uitslag Caissa-6 - ASV-3: Marc Ordodi 
(1932) - Theo Jurrius (1997) 0-1; Annemarie Volkers 
(1961) - Wouter Abrahamse (1967) 0-1; Bert Bödicker 
(1839) - Koen Maassen van den Brink (1987) ½-½; Lance 
Oldenhuis (1928) - Daan Holtackers (2085) 1-0; Jan van 
Banning (1866) - Ruud Wille (1839) 0-1; Frans Roes 
(1771) - Fred Reulink (1976) 0-1; Peter Hoomans (1825) - 
Anne Paul Taal (1921) ½-½; Wim Suyderhoud (1721) - 
Xadya van Bruxvoort (1597) 1-0. Eindstand 3-5. 
 
ASV-4 biedt taai verzet: Koploper ZSG kreeg het niet cadeau 
maar ASV-4 wist niet voor een verassing te zorgen. De 5-3 
nederlaag was alleszins acceptabel. De wedstrijd begon wel 
heel ongelukkig. Désiré Fassaert vergaloppeerde zich in de 
opening vreselijk door 2 zetten te verwisselen. Hierdoor kon 
zijn tegenstander met een paardoffer de partij meteen beslis-
sen. ASV-4 ging niet bij de pakken neerzitten maar toonde 
veerkracht. Pieter Verhoef bracht de stand weer in even-
wicht. Hij won een pion en wist af te wikkelen naar een eind-
spel met nog steeds die ene pion meer. Pieter speelde dit 
soeverein naar winst. Gerben Hendriks had aanvankelijk wat 
makkelijker spel maar echt voordeel bereikte hij niet. Remise 
was niettemin prima. Ivo van der Gouw bereikte eenzelfde 
resultaat. Daar moest hij wel de nodige moeite voor doen. 
Dat was ook van toepassing op Kees Sep. Hij was wat moei-
zaam uit de opening gekomen. Hij had zijn loperpaar moeten 
opgeven en ook stond zijn koning niet helemaal safe. Met 
een loperoffer vond Kees Sep echter een ontsnapping naar 
eeuwig schaak waar zijn tegenstander niet van kon afwijken. 
Bent Schleipfenbauer offerde wat al te voortvarend een kwa-
liteit. Hiervoor had hij te weinig compensatie. Ergens miste 
hij nog een remisekans, waarna de nederlaag niet meer te 
voorkomen was. Ook Gonzalo Tangarife speelde remise. 
Ook hij moest daar hard voor werken. Ruud Verhoef trof de 
topscorer van de Promotieklasse Andries Mellema. Hij ver-
loor in de loop van de partij twee pionnen en bleef kansloos 
in het toreneindspel. Zijn tegenstander kwam daardoor op 5 
uit 5. Ondanks het verlies tegen dit sterke Zwolse team was 
er goed tegenstand geboden. Dat geeft voldoende vertrouwen 
voor de resterende 4 wedstrijden maar er moeten nog wel wat 
puntjes gesprokkeld worden!! 
Gedetailleerde uitslag ZSG - ASV-4: Ferdinand Binnendijk 
(1856) - Kees Sep (1913) ½-½; Bart van Gelder (2060) - 
Gerben Hendriks (1896) ½-½; Andries Mellema (2156) - 
Ruud Verhoef (1891) 1-0; Ronald Keizer (2034) - Gonzalo 
Tangarife (2032) ½-½; Alfred Knap (1873) - Bent Schleip-
fenbauer (1717) 1-0; Boris de Jonge (2018) - Désiré Fas-
saert (1821) 1-0; René in 't Veld (1779) - Pieter Verhoef 
(1804) 0-1; Marc Snuverink (1847) - Ivo van der Gouw 
(1848) ½-½. Eindstand 5-3. 


