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54e jaargang no. 12      donderdag 26 maart 2015
Oploswedstrijd: Op Las Palmas werden veel mooie toernooi-

en gehouden. Daaruit is 
menig mooie stand be-
waard gebleven. Vorige 
week was dat een stand uit 
de partij Fernandez - Gar-
sia uit 1987. Fernandez 
sloeg hier met wit toe. 
Oplossing: 1. Lc4, Dxc5 
2. Lxe6, Tc7 3. Lf5, Tg7 
4. Td8+ en zwart geeft op. 
Op 2…Te8 volgt 3. Ld7. 
 
Rapid: Volgende week 
gaan we verder met de 4e 
avond in de rapidcompeti-
tie. Maar eerst kunt u 

vanavond nog gewoon uw slag slaan voor de interne! 
 
Externe competitie: De spetterende zaterdagmiddag overtrof 
alles!! Alle vier zaterdagteams wonnen. Geweldig! Maar laat 
ik bij het begin van de week beginnen. In de 2e speelweek 
van de OSBO-competitie won eerst ASV-10 met 5-1 ruim 
van De Toren-9. Daarna volgden 2 thuiswedstrijden waarbij 
ASV-7 met 5½-2½ ruim won van Mook terwijl ASV-9 nipt 
met 2½-3½ verloor van SMB-4. Een dag later kreeg onze 
jeugd van ASV-11 uit bij Tornado-3 een 5-1 nederlaag te 
slikken. ASV-13 zette daar diezelfde avond een 5-1 over-
winning op Velp-4j tegenover. Toen volgde de zaterdag. De 
belangen waren zeer groot. En wat is er dan mooier dat de 
vier teams hun wedstrijd wonnen. ASV was deze middag in 
eigen huis onverslaanbaar! Zo won ASV-1 in de strijd om 
handhaving met 5½-4½ van LSG-2. ASV-2 bleef met een 
5½-2½ zege op LSG-3 meedoen in de top. ASV-3 pakte 
belangrijke punten tegen De Wijker Toren-2. Tot slot liet 
ASV-4 niets heel van Het Kasteel uit Wijchen. Het werd 
maar liefst 7½-½. In deze EP de eerste verslagen. 
 
ASV-1 wint degradatieduel: Tegen LSG-2 moest er gewon-
nen worden. En de winst kwam waarmee een belangrijke 
stap werd gezet naar klassebehoud!! Steeds zat ons eerste aan 
de goede kant van de score. Otto Wilgenhof zette ASV op 
het goede spoor met een vlotte winst. Otto won al snel een 
pion. Een ruil van twee stukken voor een toren bleek voor 
zijn tegenstander ook niet de oplossing. Drie van de vier 
stukken van Otto kwamen de vijandelijke stelling binnen 
waarna onze ASV-er de partij met mat besliste! Dirk Hoog-
land kreeg licht voordeel vanuit de opening, won daarna een 
pion en schoof de stelling eenvoudig uit naar winst. Het werd 
daarna zelfs 3-0 waarmee een riante voorsprong werd ver-
kregen. Frank Schleipfenbauer kwam al goed uit de opening 
en vanuit deze goede stelling bouwde hij een aanval op 
waarbij hij dwars door de vijandelijke stelling heen liep. De 
beide lopers speelden hierbij een belangrijke rol. Na deze 
fase kwam LSG terug tot 3-2. Remco de Leeuw was vrij 
plots klaar met zijn partij. Hij had steeds een duidelijk plusje 
maar in het eindspel tastte hij een paar keer volledig mis met 
een nederlaag tot gevolg. Michiel Blok bleef na de opening 
met een geïsoleerde pion zitten die hij op den duur verloor. 
Wel had hij daarvoor wat compensatie maar zijn tegenstan-
der speelde heel nauwkeurig. Zo kwam Michiel in een eind-
spel terecht waarin hij passief stond en een pion minder had. 
Dat was niet meer te verdedigen. Captain Léon van Tol 
zorgde er zelf voor dat de voorsprong weer werd uitgebouwd 
tot 2 punten. Met een centrumdoorbraak won hij een pion en 
kreeg druk. Zijn tegenstander offerde daarop een stuk voor 
rommelkansen. Deze kansen werden net na de 40e zet nog 
iets groter toen Léon 2 varianten door elkaar haalde maar de 
winst kwam niet meer in gevaar. Eelco de Vries had na de 
opening een goede stelling met enkele tempi meer. Na een 
misrekening won zijn tegenstander een pion en kwam Eelco 
in de problemen. Zijn tegenstander had verder geen zwaktes 
zodat verder verzet van Eelco naarmate de partij vorderde 

kansloos was. Bij Wouter van Rijn toonde de stelling weinig 
samenhang en daarmee teveel zwaktes. Zijn tegenstander 
profiteerde daar optimaal van en maakte ook geen fouten 
meer. Zo was het na een riante 3-0 voorsprong opeens 4-4 en 
kon ASV-1 opnieuw beginnen. Een spannende slotfase volg-
de. Jaap Vogel kwam iets minder uit de opening maar toen 
zijn tegenstander een kans had laten liggen was het Jaap die 
het initiatief overnam. In het toreneindspel dat uiteindelijk op 
het bord kwam koos Jaap voor de weg naar remise in plaats 
van een riskantere voortzetting met winstkansen. De laatste 
partij moest de beslissing brengen. Zo hoort het ook in een 
degradatieduel. Spanning tot het laatst!! Het publiek dromde 
zich samen rond het bord waar Bob Beeke op dat moment 
zijn stelling in winst aan het omzetten was. Vanuit de ope-
ning had zijn tegenstander voordeel maar dit verzandde. Bob 
bood in het laatste uur remise aan maar zijn tegenstander 
mocht het toen niet aannemen mede door de onduidelijke 
stand bij Jaap. De tegenstander van Bob ging dus voor de 
winst maar verloor daarbij een pion. Bob had wel een slechte 
loper maar na dameruil werd deze loper juist heel sterk. Het 
vijandelijke paard was daarbij een figurant. Samen met een 
veel actievere toren won Bob een tweede pion en nog een 
derde. Zorgvuldig bracht hij de winst binnen die met applaus 
werd begroet. Handhaving was een stuk dichterbij gekomen! 
Gedetailleerde uitslag ASV-1-LSG-2: Bob Beeke(2258)-
Raoul v. Ketel (2279) 1–0; Otto Wilgenhof (2223)-Martin 
Roobol (2341) 1–0; Jaap Vogel (2222)-Wim Heemskerk 
(2212) ½-½; Eelco de Vries (2223) - Eelco Kuipers (2305) 
0–1; Michiel Blok (2146)-Igor Coene (2199) 0–1; Frank 
Schleipfenbauer (2085)-Michiel van Wissen (2277) 1–0; 
Remco de Leeuw (2184)-Robert Straver (2136) 0–1; Léon 
van Tol (2210)-Chris Roosendaal (2139) 1–0; Wouter van 
Rijn(2195)-Eric van ‘t Hof (2019) 0–1; Dirk Hoogland 
(2144)-Arthur Prahlada Belle (1813) 1–0.  
Eindstand 5½-4½. 
 
ASV-2 niet meer te stuiten?: Onwillekeurig gaan de gedach-
ten terug naar de eerste drie ronden. Net gedegradeerd uit de 
2e klasse en dan meteen 2 nederlagen en in de 3e ronde pas 
het eerste puntje. Dat kon toch niet. Vooraf was ASV-2 toch 
ingeschat om mee te doen om promotie. Maar steeds wan-
neer ik zondags teamleider Richard van der Wel aan de lijn 
had om de wedstrijd door te nemen klonk er positief “let 
maar op ons, het kan nog steeds”. En nu 4 ronden later zijn er 
8 matchpunten bijgekomen en staat ASV-2 derde met de 
wedstrijd tegen de koploper nog voor de boeg. “Ik heb het je 
steeds gezegd, ik heb er altijd vertouwen in gehouden”, zo 
klonk het dus afgelopen zondag. Het tweede lijkt dus niet te 
stuiten en daar werd ook LSG-3 de dupe van. Jan Knuiman, 
die in een goede vorm steekt, zorgde voor het eerste punt. 
Zijn tegenstander kwam na een aanval van Jan heel gekun-
steld te staan. Hier maakte Jan optimaal gebruik van. Bij 
Richard echter kwam zijn dame nogal kwetsbaar te staan. 
Een noodzakelijk offer van dame tegen 2 torens en een pion 
had nog wat tegenspel moeten bieden ware het niet dat Ri-
chard geen spel had daar zijn stelling nog niet goed ontwik-
keld was. In de partij van John Sloots werd de remisemarge 
niet overschreden. Na een afwikkeling werd deze uitslag dan 
ook een feit. Sander Berkhout was zeer gemotiveerd. Op zijn 
remise in de vorige ronde had hij het nodige gehoord en hij 
wilde het dan nu ook laten zien! Dat deed hij op briljante 
wijze. Een loperoffer op f7 was de aanzet. De stukken van 
zwart werkten niet goed samen. Sander won het stuk terug, 
daarna een kwaliteit en uiteindelijk de partij. Een correct 
stukoffer dus met een mooie bekroning. Johan Wolbers vond 
geen weg om afwikkelingen te voorkomen en moest dan ook 
in remise berusten. Peter Boel koos voor een solide, rustige 
opzet. Misschien iets wat we niet zo van hem gewend zijn 
maar ook hierin liet hij zich niet onbetuigd. Toen de partij 
echt op gang kwam toonde hij zich handiger. Hij kreeg actie-
ve stukken en kwam met een toren naar binnen. Winst was 
toen een kwestie van tijd. Bij Remco Gerlich was het vooral 
door de scheve materiaalverhouding dat het een zenuwslo-



pend duel werd. Toen hij in de slotfase een vijandelijke pion 
wist te stoppen beruste zijn tegenstander in remise. Pieter 
Verhoef had eerst ook remise aangeboden maar zijn tegen-
stander moest doorspelen. Toen de beslissing een feit was 
bood zijn opponent remise aan. Echter Pieter stond toen 
gewoon goed en sloeg het aanbod af om de partij in winst om 
te zetten. Een keurige 5½-2½ zege. Ik wacht weer belangstel-
lend op het volgende telefoongesprek met Richard….! 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 – LSG-3: Peter Boel (2143) - 
Henk van Putten ( 2057) 1-0; Sander Berkhout (2142) - 
Ernst Gevers ( 2055) 1-0; Richard van der Wel (2072) - 
Quirinus van Dorp ( 2093) 0-1; John Sloots (2027) - Mar-
cel Wubben (2038) ½-½; Johan Wolbers (2060) - Adinda 
Serdijn (1961) ½-½; Jan Knuiman (1977) - Frans Erwich 
(1993) 1-0; Remco Gerlich (1992) - Marcel de Jeu (1980) 
½-½; Pieter Verhoef (1896) - Martin Voorn (2057) 1-0. 
Eindstand 5½-2½.  
 
ASV-3 pakt belangrijke punten: Evenals ASV-1 had ASV-3 
als taak om de wedstrijd te winnen om zo uit de gevarenzone 
te komen. Dat moest dan gebeuren tegen De Wijker Toren-2. 
Jochem Woestenburg die eerst niet zou kunnen had afspra-
ken omgezet zodat hij toch kon spelen en als vervanger van 
Murat Duman werd Koen Maassen van den Brink ingezet. 
Zo had het derde een sterke opstelling. Dit samen met de 
instelling van het persé willen winnen leverde dit een mooie 
5½-2½ zege op. De 4 partijen met wit werden gewonnen en 
met zwart werden 3 remises gepakt. De eerste remise was 
voor Anne Paul Taal. Dit leek een tegenvaller want als op-
pervlakkige kijker leek hij een mooie stelling te hebben met 
kansen op de open koningsvleugel. Maar hij had zelf goed 
ingeschat dat wit voldoende tegenspel had en met minder tijd 
op de klok koos onze ASV-er voor zetherhaling. Niet veel 
later volgde Jochem Woestenburg met een mooie zege. Zijn 
tegenstander kreeg vanuit de opening al geen kans meer. 
Jochem won een pion en toen later ook nog een toren dreigde 
binnen te vallen was het pleit beslecht. Ruud Wille speelde 
daarna remise. In het middenspel leek hij wat voordeel te 
krijgen maar toen zijn tegenstander met de dame switchte 
van de damevleugel naar de koningszijde kreeg deze aanval. 
Ruud koos daarna voor zetherhaling, iets wat zijn tegenstan-
der ook moeilijk uit de weg kon gaan. Ruud had daarbij 
steeds gevolgd hoe aan de beide borden naast hem, die van 
Bent Schleipfenbauer aan de ene kant en Koen Maassen van 
den Brink aan de andere kant voordelige stellingen waren 
bereikt en ook verder moest er nog wel wat te halen zijn. 
Daarom koos Ruud ook wat makkelijker voor de remiseweg. 
De voorsprong was van korte duur. Fred Reulink kwam na 
de opening in een scherpe stelling terecht. Elke mindere zet 
kan dan fataal zijn voor beide kanten. Fred leek de witte 
aanval tot staan te brengen. Toen wit een stuk offerde voor 
een koningsaanval en Fred dit offer direct aannam bleek dit 
funest. Als hij een zet had gewacht om daarna met de koning 
het open veld in te lopen was dit kansrijk geweest voor de 
winst. Nu liep het dus verkeerd af en stond het weer gelijk. 
Bent kwam goed uit de opening waarbij zijn tegenstander na 
een afwikkeling met een dubbel- en een tripplepion bleef 
zitten. Het was een kwestie van uitspelen om de winst te 
pakken in een winnend eindspel met een paar pionnen meer. 
Daan Holtackers offerde min of meer onbedoeld een kwali-
teit. Dat werd zelfs een volle toren maar kreeg daar een hele 
gevaarlijke aanval voor waarop zwart onvoldoende op rea-
geerde. Na dameruil dacht zijn tegenstander het wel te heb-
ben overleefd om dan met een stuk minder toe te kunnen 
slaan maar Daan had het allemaal veel beter bekeken. Even 
leek een paard ingesloten te worden maar op prachtige wijze 
(en dat zal zeker in een volgende ASV-Nieuws te zien zijn) 
wist Daan dit stuk te redden om met twee pionnen meer 
vervolgens het eindspel te winnen. Kortom, prachtig ge-
speeld!! Ook Koen was goed op dreef. Hij verbeterde zijn 
stelling steeds meer naarmate de partij vorderde. Na een 
afwikkeling kwam hij een stuk voor tegen een pion. De winst 
kon hem niet meer ontgaan en daarmee was ook de wedstrijd 
gewonnen. Theo Jurrius was daarna nog bezig. Hij kwam 
steeds moeilijker te staan en verlies leek een kwestie van tijd. 
Toen zijn tegenstander vlak voor de tijdcontrole een pion 
offerde om de stelling te openen was dit wellicht niet de 
meest effectieve oplossing. Want ook Theo kreeg daardoor 
weer wat tegenspel. Hij bracht een kwaliteitsoffer. Toen dit 
niet werd aangenomen kwam Theo weer helemaal in de 
partij. Er ontstond een eindspel waarin Theo zelfs een pion 
meer had. Theo probeerde het nog wel even maar door actief 
spel van wit eindigde de partij in remise. Toen bij het eten na 
afloop van de overige uitslagen kennis werd genomen bleek 
hoe nuttig de winst was!! Er moeten zeker nog extra punten 
komen om helemaal veilig te zijn! 

Gedetailleerde uitslag ASV-3 - De Wijker Toren-2: Fred 
Reulink (1991) - Richard Schelvis (1967) 0-1; Jochem 
Woestenburg (2020) - Paul Spruit (2057) 1-0; Theo Jurrius 

(2048) - Arjan Wijnberg (2057) ½-½; Daan Holtackers 
(2059) - Dennis Bruyn (1989) 1-0; Anne Paul Taal (1931) - 
Cees Duivenvoorde (2002) ½-½; Bent Schleipfenbauer 
(1876) - Cas Kok(1852) 1-0; Ruud Wille (1871) - Hans 
Wiemerink (1751) ½-½; Koen Maassen van den Brink 
(1966) - Stefan Jorritsma (1935) 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
ASV-4 maakt Het Kasteel-1 tot figurant: Daar waar Het 
Kasteel in het verleden altijd een lastig te bestrijden tegen-
stander was, had ons vierde er dit keer geen kind aan. Met 
maar liefst 7½-½ werd Het Kasteel tot de grond toe afgebro-
ken. Ruud Verhoef kwam in een stelling terecht met tegenge-
stelde rokades. Met wit kreeg hij de kans voor een kansrijk 
loperoffer op h7. De aanval die volgde sloeg door. Gerben 
Hendriks zadelde zijn tegenstander op met een achtergeble-
ven pion op c6 en een passieve loper op b7. Na winst van een 
pion offerde hij een loper voor een sterke aanval waarbij hij 
zijn stuk weer snel terug won. Met een handvol pionnen 
meer won Gerben daarna snel. Bert Duijker kreeg in het 
middenspel voordeel nadat zijn tegenstander niet goed af-
wikkelde en een kwaliteit verloor. Dit bleek uiteindelijk 
genoeg voor de winst. Désiré Fassaert werd in de opening 
vastgezet met een pionoffer. Hij kon dit goed verdedigen en 
na een onnauwkeurigheid van wit nam hij de aanval over. 
Een blunder versnelde het einde van de partij. De tegenstan-
der van Kees Sep had een makkelijke stelling na de opening 
maar het was moeilijk om echt voordeel te krijgen. Kees kon 
alles pareren en de remisemarge werd nergens overschreden. 
Uiteindelijk bleek dit het enige halfje voor Het Kasteel. Ivo 
van der Gouw kreeg na de opening langzaam aan de over-
hand. Een paardoffer op f7 was beslissend. Zwart kwam de 
complicaties niet meer te boven. Barth Plomp liet zich na de 
opening terugdrukken en wit kwam gewonnen te staan. Na 
een ongelukkige ruil kwam Barth los. Wit blunderde een 
kwaliteit en zwart kon zich toen helemaal bevrijden en liet 
wit geen kans meer. “Een wat gelukkige overwinning”, aldus 
Barth. Tenslotte Jacques Boonstra die ook in een stelling 
terecht kwam met tegengestelde rokade. Hij offerde daarin 
een kwaliteit en na een ongelukkige afruil hield zwart twee 
lopers tegen een toren over. Dit bleek makkelijk te winnen te 
zijn. Riante cijfers dus voor het vierde en daarmee een keuri-
ge 2e plaats op de ranglijst! 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Het Kasteel-1 : Barth Plomp 
(1968) - Jorik Quint (1791) 1-0; Gerben Hendriks (1914) - 
Dimitrios Loutragotis (1690) 1-0 ; Kees Sep (1883) - Hans 
Quint (1931) ½-½; Ruud Verhoef (1841) - Bas Koster 
(1538) 1-0; Désiré Fassaert (1840)-Twan Rutjes (1952) 1-0; 
Bert Duijker (1911) - Paris Loutragotis (1555) 1-0; Jacques 
Boonstra (1772) - Maarten Rossen (1896) 1-0; Ivo van der 
Gouw (1811) - Sjaak Laurant (1721) 1-0. Eindstand 7½-½. 
 
Uitslagen/stand na ronde 7 KNSB + OSBO-prom.klasse: 

 

KNSB 1e klasse B: DD – Vianen/DVP 7-3; HWP Sas van Gent -
Caïssa 6½-3½; Schaakstad Apeldoorn – De Toren/VSV 7-3; ASV-1 
– LSG-2 5½-4½; Paul Keres – De Stukkenjagers 3½-6½. 
KNSB 3e klasse E: Zevenaar – HWP Haarlem-2 2½-5½; ENPS – 
Boven IJ 3½-4½; RSR Ivoren Toren-Voorschoten-2 4½-3½; ASV-2 
– LSG-3 5½-2½; BSV Bennekom - Charlois Europoort-3 4½-3½. 
KNSB 3e klasse C: ZSG - Zukertort Amstelveen-3 2½-5½; Fischer 
Z - Aartswoud 3½-4½; ZSC Saende - VAS-2 4-4; ASV-3 - De 
Wijker Toren-2 5½-2½; ASC - AAS 4-4. 
OSBO-Promotieklasse: Doetinchem - Rokade 4½-3½; Wagenin-
gen-3 – UVS-2 3-5; Schaakstad-3 – SMB 4-4; ASV-4 – Het Kasteel 
7½-½; D&Z en O&O – Voorst 5½-2½. 
 
Uitslagen interne competitie 23e ronde (19 maart 2015): 
Gerlich - Hoogland 0-1; de Mol - van Amerongen 0-1; Huizinga - 
Eder 0-1; Kusters - Veerman 1-0; Arends - Kees van Keulen 1-0; 
van der Krogt - van Deursen 1-0; Kooman - Mollahosseini 1-0; 
Schunck - Derendorp 0-1; Witmans - Hartogh Heijs 1-0; Rijmer - 
Hageman 0-1; van Lotringen - Menger 0-1; J. Sanders - Maas 1-0. 
Uitslag bekercompetitie: Schleipfenbauer-Knuiman 0-1. 

KNSB 1e klasse B:  KNSB 3e klasse E: 
1 HWP Sas van Gent 12  47½  1 Boven IJ 11  33 
2 Schaakstad A’doorn 12  46½ 2 HWP Haarlem-2 10  32 
3 De Stukkenjagers 11  43½ 3 ASV-2   9  30 
4 De Toren Arnhem/VSV   8  34  4 LSG-3   8  29½ 
5 DD   7  34½ 5 RSR Ivoren Toren-2   7  29½ 
6 DVP/Vianen   6  30½ 6 BSV Bennekom   7  27 
7 Caïssa   5  30½ 7 Charlois Europoort-3   5  27½ 
8 ASV-1   5  29 8 ENPS   5  24½ 
9 Paul Keres   2  28½ 9 Zevenaar   5  23 
10 LSG-2   2  25½ 10 Voorschoten-2   3  24 
 
KNSB 3e klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 
1 AAS 11  36½ 1 UVS-2 13 37 
2 ZSG 11  33½ 2 ASV-4   9 34½ 
3 Zukertort Amstelveen-3   8  30½ 3 D&Z en O&O   9 31 
4 Fischer Z   8  29½ 4 Doetinchem   7 27½ 
5 ZSC Saende   7  30 5 SMB   7 27½ 
6 ASV-3   6  27 6 Voorst   7 26½ 
7 Aartswoud   6  26½ 7 Wageningen-3   6 24½ 
8 ASC   6  25 8 Het Kasteel   6 22½ 
9  De Wijker Toren-2   4  21½ 9 Rokade   3 24½  
10 VAS-2   3  20 10 Schaakstad A’doorn-3   3 24½ 


