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54e jaargang no. 15      donderdag 16 april 2015
Oploswedstrijd: Net als een maand geleden gaan we naar 
Zweden naar datzelfde Sundsvall in 1989 ditmaal uit de 

partij Winsnes - Engquist. 
Wit maakte het mooi uit. 
Hoe? Oplossing: 1. Th8+, 
Lxh8 2. g7, Lxg7, 3.Tg1 en 
mat is niet te pareren. 
 
Fischerlezing: A.s. zaterdag 
verzorgt Nico Schoenma-
kers in Woerden tijdens de 
voorjaarscontactdag van de 

schaakcuriosaverzame-
laarsvereniging Motief-
groep Schaken een lezing 
over zijn schaakheld Bobby 
Fischer met de tot de ver-

beelding sprekende titel: “1972: de weken die de 
(schaak)wereld deed sidderen!”. Nico’s lezing begint om 
11.00 uur. Nico heeft nog zeker 2 plaatsen in zijn auto vrij. 
Geïnteresseerde ASV-ers kunnen derhalve contact met hem 
opnemen: nicoschoenmakers@kpnplanet.nl of 0316-265475. 
 

Bibliotheek: De volgende schaakdemo in Rozet zal a.s. za-
terdag worden gehouden. Aanvang 13.00 uur. Na de succes-
volle demo in maart hopen we ook nu weer op veel belang-
stelling. Komt u ook een potje meespelen? 
 
Externe competitie: De eerste avond van de slotronden lever-
de na een spannend duel het kampioenschap op voor ASV-6 
in de OSBO 2e klasse D. Met een 5-3 zege op concurrent 
UVS-4 werd de terugkeer naar de 1e klasse OSBO gevierd. 
Mooi was de steun van veel van onze leden! Helaas was de 
titel niet voor ASV-10 weggelegd. Zij stonden aan kop in de 
OSBO 4e klasse A maar waren uitgespeeld en moesten nu 
toezien dat BSV Bennekom-4 geen fout maakte tegen Dode-
waard-2j. Daarmee werd ASV-10 tweede. Afgelopen zater-
dag waren er wisselende resultaten voor onze eerste vier 
teams. ASV-1 won heel knap met 5½-4½ van De Toren/VSV 
en is daarmee veilig. ASV-2 liet het lelijk liggen uit tegen 
Voorschoten-2. Daar waar bij winst nog kansen waren ge-
weest is het seizoen nu na de 4½-3½ nederlaag voorbij. 
ASV-3 bleef na een hele spannende wedstrijd tegen VAS-2 
op 4-4 steken en is daarmee nog niet helemaal veilig. ASV-4 
hield na de 4½-3½ zege op SMB-2 keurig de 2e plaats in 
handen en dat is een perfect resultaat! Over 2 weken is de 
slotronde voor de zaterdagteams. Vanavond gaat ASV-7 voor 
de laatste ronde naar Mook waar het sterke UVS-3, dat reeds 
kampioen is, de tegenstander is. Ook ASV-9 gaat vanavond 
naar Mook. Daar treffen zij De Elster Toren-3. Morgenavond 
kunt u ook weer bij ASV terecht. Dan kan ASV-13 kampioen 
worden tegen Doetinchem-3 in de OSBO 4e klasse C. In de 
4e klasse D speelt onze jeugd van ASV-11 tegelijkertijd te-
gen SMB-5. ASV-12 is in deze poule uitgespeeld. Het wordt 
ongetwijfeld weer een prachtige avond. Komt u onze teams 
weer aanmoedigen. Morgen speelt ook ASV-8 de slotronde 
bij De Toren. Tegenstander is De Toren-5j. Hierbij de eerste 
verslagen en dan beginnen we natuurlijk met ASV-6. 
 
ASV-6 KAMPIOEN: Wat is er mooier dan in de laatste 
ronde kampioen worden door de naaste belager na een span-
nende confrontatie te verslaan. ASV-6 speelde de slotronde 
van de 2e klasse D thuis tegen UVS-4. De Nijmegenaren 
vermeldden op hun clubsite dat ze deze slotronde voor een 
zware maar haalbare klus stonden. ASV-6 had in zijn 2 laats-
te wedstrijden tegen VDS-2 en De Zeven Pionnen niet erg 
overtuigend gespeeld en UVS-4 was tot op één wedstrijdpunt 
genaderd. Na enkele woorden van teamcaptain Theo van 
Amerongen “zorg ervoor dat je niet verliest, dan worden we 
kampioen” en de nodige ‘peptalk’ van Marco Braam werd er 
geconcentreerd aan de wedstrijd begonnen. Lang bleef het 
aan de verschillende borden gelijk op gaan. Theo moest het 
initiatief weliswaar aan zijn tegenstander laten maar hij kon 

afwikkelen naar een eindspel met ongelijke lopers. Na ruim 
40 zetten leverde dat het eerste halve punt op. Bij Robert 
Naasz lag het initiatief eerder aan de ASV-kant. Robert kreeg 
wat meer ruimte maar het bleek riskant om, met de zware 
stukken nog op het bord, remise af te slaan. Met de 1-1 tus-
senstand kwam er op enkele borden tekening in de strijd. 
Marco Braam raakte een pion achter en stond moeilijk, ter-
wijl Jan Groen een pion voor kwam. Bij Marco ging het 
helemaal mis toen hij met de verkeerde toren pion f7 vero-
verde. Dat kostte de toren en de partij. Rond elf uur was er in 
de andere partijen nog weinig duidelijkheid. Jacques Boon-
stra, de laatste weken in vorm, werkte aan bord 2 gestaag aan 
een aanval op de vijandige koning. En met enkele krachtzet-
ten zorgde hij plotseling voor de gelijkmaker 2-2. Nog 2 
punten waren nodig voor het kampioenschap. Van Jan Groen 
zou het ene punt moeten komen, maar aan bord 1 bij Nico 
Schoenmakers en aan bord 3 bij Jeroen Kersten gingen de 
UVS-ers met wit scherp voor de winst. Gelukkig kwam er 
toen tekening in de strijd bij Piet de Mol aan bord 7. Via een 
blunder van zijn tegenstander won Piet een vol stuk en kwam 
het kampioenschap erg dichtbij. Zeker ook omdat Jan inmid-
dels in een glad gewonnen eindspel terecht was gekomen. Hij 
bracht ons op 3-2. Bij Piet ging het echter alsnog mis, hij liet 
geplaagd door tijdnood zijn tegenstander met een stuk min-
der ontsnappen met eeuwig schaak. Zou het dan toch nog 
verkeerd af gaan lopen? Op het derde bord viel de beslissing. 
Jeroen moest een scherpe aanval weerstaan, maar hij kon via 
zetherhaling het beslissende halfje binnenbrengen. Bij Nico 
aan bord 1 kwam het tot een toreneindspel, dat beter stond 
voor zijn tegenstander. Onder grote belangstelling en na 
enkele misgrepen in tijdnood kwam er een afwikkeling naar 
een eindspel met aan iedere kant een koning en slechts 1 
pion. De pion van Nico liep net iets sneller. De eindstand 
werd daarmee 5-3. En toen was het tijd voor een tripel van 
Westmalle en de kampioensfoto voor de Facebooksite. Een 
spannende wedstrijd, een gezellige slotronde en een geweldi-
ge organisatie!   Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - UVS-4: Nico Schoenmakers 
(1810) - Erik van Oosterhout (1718) 1-0; Jacques Boonstra 
(1772) - Michiel de Kruyf (1822) 1-0; Jeroen Kersten 
(1827) - Lambert Hofman (1826) ½-½; Marco Braam 
(1776) - Frans van den Hooven (1597) 0-1; Robert Naasz 
(1737) - Klaus Wüstefeld (1799) ½-½; Jan Groen (1746) - 
Ismail Jamshedy (1719) 1-0; Piet de Mol (1800) - Onno 
Marres (1670) ½-½; Theo van Amerongen (1788) - Wim 
Krabbendam (1665) ½-½. Eindstand 5-3. 
 
ASV-1 handhaaft zich na winst: Met een 5½-4½ zege op 
stadgenoot De Toren/VSV verzekerde ASV-1 zich van een 
nieuw seizoen op 1e klasse KNSB niveau! De Toren trad aan 
zonder GM Ruud Janssen die in Duitsland competitie moest 
spelen. Dat scheelt natuurlijk wel even wat maar zijn vervan-
ger wist te winnen dus daar lag het niet aan. ASV miste Mi-
chiel Blok en Remco de Leeuw. Ook een behoorlijk gemis 
maar zij werden vervangen door sterke invallers uit ASV-2 
Johan Wolbers en Richard van der Wel. ASV kwam op ach-
terstand na een nederlaag van Bob Beeke. Hij kwam in de 
opening al op voor hem onbekend terrein en kreeg daarna 
geen kans van Willy Hendriks die zich duidelijk beter thuis 
voelde in de variant die op het bord kwam. Léon van Tol 
bracht ASV-1 weer langszij. In een wat vreemde partij was 
het Léon die beter begreep waar het om ging. De stelling 
werd heel gecompliceerd en na een fikse afwikkeling hield 
onze captain een stuk meer over. Ook Frank Schleipfenbauer 
won. Hij koos voor een degelijke opzet. Hij bezorgde zijn 
tegenstander een dubbelpion en wist van dit voordeel opti-
maal gebruik te maken. Via een dubbelaanval won hij mate-
riaal. Richard van der Wel pakte daarna voor de wedstrijd 
een handig halfje. Een partij waarin met rustig spel weinig 
gebeurde. Een beetje tegen de natuur in van Richard dat wel. 
In een dame/toreneindspel koos hij voor remise via eeuwig 
schaak. Johan Wolbers leed al vrij snel stukverlies toen hij na 



lang nadenken plots toch voor een andere zet koos. Het werd 
toen vechten en knokken maar hij kwam deze materiële ach-
terstand niet meer te boven en verloor. Dirk Hoogland zorgde 
vervolgens voor een winstpunt. Lang ging het gelijk op tot 
hij in de slotfase wat ruimte wist te winnen. Daarop volgden 
wat kleine dreigingen waarna hij de partij via de h-lijn wist te 
beslissen. Otto Wilgenhof ging al vrij snel na de opening met 
zijn b-pion naar voren. Dat bleek geen goede keus want zijn 
pionnenstructuur werd daardoor heel kwetsbaar. Zijn tegen-
stander maakte hier gebruik van, won eerst een pion en kon 
toen met zijn eigen pionnen opstomen. Otto kon zich hierte-
gen niet verweren. Wouter van Rijn zorgde voor een fraaie 
winst na een goede partij. Er kwam een open partij op het 
bord met veel velden voor de stukken. Wouter rokeerde lang 
en zijn tegenstander liet de rokade achterwege. Er moest een 
stukoffer aan te pas komen om een vrijpion van Wouter te 
stoppen. De stelling van Wouter bleef beter en hij wist de 
partij tenslotte in winst om te zetten. Jaap Vogel blijkt als 
altijd moeilijk te verslaan. Een echte vechter. Dat is dan ook 
in dit soort wedstrijden van groot belang. Hij verloor een 
pion, gaf er nog eentje maar snoepte er later weer een terug. 
Via kunstige verdedigingszetjes hield hij de stelling overeind 
en wist aan het slot van de partij een stuk te offeren tegen de 
laatste pion. Er restte een eindspel van toren/loper tegen 
toren. Een belangrijk halfje dus! Eelco de Vries tenslotte 
werd als het ware opgerold in de opening. Maar op het juiste 
moment offerde hij zijn dame voor een toren en een stuk 
waarna de kansen keerden. Eelco kreeg de beste kansen maar 
makkelijk was het niet. Hij koos daarom voor een afwikke-
ling naar een remise-eindspel. Want juist dat halfje was aan 
het eind nog nodig voor de winst en daarmee definitieve 
handhaving in de 1e klasse KNSB! 
Gedetailleerde uitslag De Toren/VSV – ASV-1: Etienne 
Goudriaan (2368) – Eelco de Vries (2223) ½-½; Willy Hen-
driks (2390) – Bob Beeke (2258) 1-0; Bart von Meijenfeldt 
(2375) – Jaap Vogel (2222) ½-½; Mees van Osch (2236) – 
Otto Wilgenhof (2223) 1-0; Justin Gunther (2056) – Wou-
ter van Rijn (2195) 0-1; Joost Offringa (2279) – Léon van 
Tol 0-1; Tjaart Offringa (2069) – Richard van der Wel 
(2072) ½-½; Tijmen Kampman (2088) – Dirk Hoogland 
(2144) 0-1; Fabio Bravo (2018) – Frank Schleipfenbauer 
2085) 0-1; Geert van Hoorn (1777) – Johan Wolbers (2060) 
1-0. Eindstand 4½-5½. 
 
Spannend duel levert ASV-3 slechts gelijkspel op: ASV-3 en 
VAS-2 maakten er een echt degradatieduel van. De Amster-
dammers moesten winnen. ASV-3 wilde dat natuurlijk ook 
maar had vooraf mogelijk aan een gelijkspel al genoeg al 
hing dat wel af van de andere uitslagen in de poule die dag. 
Dat er van de 8 partijen slechts 2 waren beëindigd na de 
eerste tijdcontrole zegt genoeg over de spanning. Bij Fred 
Reulink ging het al mis in de opening en de witte stormloop 
was daarna niet te stoppen. Stukverlies deed de rest. Jochem 
Woestenburg speelde weer een sterke partij en won langzaam 
maar zeker. Hij voerde de druk op de vijandelijke stelling 
geleidelijk aan op daar waar zijn tegenstander zijn stelling 
steeds wat verzwakte. Jochem kreeg zo voldoende aankno-
pingspunten waarna zijn aanval beslissend was. Theo Jurrius 
zorgde voor een belangrijk winstpunt net in een fase van de 
wedstrijd dat het er voor ASV-3 al wat beter begon uit te 
zien. Lang moest hij verdedigen maar hij hield zich goed 
staande. Op een bepaald moment in het eindspel kon hij 
remise claimen vanwege zetherhaling maar gezien de stand 
op de overige borden zou ASV daar op dat moment weinig 
mee opschieten. Theo vond na lang denken een andere optie 
en speelde door. Zijn tegenstander tastte vervolgens mis in 
tijdnood. Theo won een pion in een dame-eindspel waarna 
hij meteen kon afwikkelen naar een gewonnen pionneneind-
spel door een pion terug te geven. Thuis meldde Fritz dat wit 
zich nog op fraaie wijze had kunnen redden waarna het remi-
se was geworden. Een hele moeilijke variant die achter het 
bord niet zomaar te vinden was. Zo zat het in deze partij even 
wat mee. Murat kreeg in het middenspel al remise aangebo-
den in een stelling waarin hij een fractie minder stond. Door-
spelen was op dat moment echter het devies omdat het er op 
de overige borden bepaald nog niet goed uitzag. Hij wist het 
lichte voordeel wat zijn tegenstander had te neutraliseren en 
kwam tenslotte in een toreneindspel terecht waarin hij het 
was die wat kleine kansjes had mede door een verre vrijpion 
maar winst heeft er waarschijnlijk nooit in gezeten. Remise 
dus! Bent Schleipfenbauer kreeg in de openingsfase als eer-
ste al meteen een kans op groot voordeel. Hij maakte een 
andere keuze, bleef wel een pion voor maar het was bepaald 
nog niet duidelijk. Zijn tegenstander vocht zich terug in de 
partij. Bent gaf vervolgens zijn a-pion om druk op de zwarte 
stelling te houden. Dit leek riskant zeker nadat zwart de da-
mes kon ruilen. De a-pion werd hierdoor zelfs sterk maar 
Bent kon deze nog net op tijd stoppen waarna een toreneind-

spel ontstond dat uiteindelijk in remise eindigde. Daan Hol-
tackers kwam geleidelijk aan steeds beter te staan. Hij had al 
steeds een overwegende stelling en in een eindspel met zwa-
re stukken was zijn vrijpion op c7 terechtgekomen. Zwart 
stond helemaal klem. Daan wist zijn pion te laten promove-
ren in een dame-eindspel en had goed gezien dat hij uit het 
eeuwig schaak kon lopen. Zo stonden we dus met 4-2 voor. 
Nog een half punt moest er komen. Ruud Wille kwam slecht 
uit de opening. Wit had alle ruimte en leek Ruud onder de 
voet te lopen. Maar na veel gemanoeuvreer kon deze zijn 
stukken weer naar actieve velden brengen. Zo kwam hij weer 
terug in de partij. Intussen was zijn tegenstander wat in tijd-
nood geraakt. Ruud opende op een gegeven moment de da-
mevleugel en verloor daarbij een pion. Na een afwikkeling 
bleef er een dame/toreneindspel over met een pion minder. 
Ook de dames werden geruild en de stelling leek houdbaar in 
een toreneindspel met 3 tegen 2 pionnen, later 2 tegen 1 pion. 
Helaas lukte het Ruud niet. Hij verloor zijn laatste pion en 
was kansloos. Bij Anne Paul was lang niet veel aan de hand. 
Wel diende er veel gerekend te worden om alle mogelijkhe-
den onder controle te houden. Later verloor hij eerst een 
kleine kwaliteit, uiteindelijk moest hij met een toren 2 lichte 
stukken in toom houden. Hij leek remisekansen te krijgen 
maar de witte b-pion in combinatie met het paard en loper 
was niet te stoppen. Bij een afwikkeling wist hij nog wel de 
laatste pionnen van wit er af te slaan. Wit moest nu met 
paard en loper matzetten. Dat deed ze onberispelijk. 4-4 dus 
na een geweldig spannende wedstrijd. Met nog een 4-4 in de 
slotronde zijn we zeker van klassebehoud maar zelfs bij 
verlies moet de Wijker Toren-2 altijd nog eerst de koploper 
verslaan. We kunnen dus redelijk optimistisch zijn maar het 
blijft nog steeds oppassen! 
Gedetailleerde uitslag VAS-2 - ASV-3: David Kleeman 
(1998) - Daan Holtackers (2059) 0-1; Patriek Tromp (1979) 
- Theo Jurrius (2048) 0-1; Niek Oud (1957) - Jochem 
Woestenburg (2020) 0-1; Roel Dormits (1961) - Fred Reu-
link (1991) 1-0; Milo Bogaard (1896) - Bent Schleipfen-
bauer (1876) ½-½; Sietske Greeuw (1938) - Anne Paul Taal 
(1931) 1-0; Ber Deuss (1868) - Murat Duman (1895) ½-½; 
Ben Wijgers (1989)-Ruud Wille (1871) 1-0. Eindstand 4-4. 
 
Uitslagen/stand na ronde 8 KNSB + OSBO-prom.klasse: 

 

KNSB 1e klasse B: De Stukkenjagers - DD 7-3; LSG-2 - 
Paul Keres 3-7; De Toren/VSV - ASV-1 4½-5½; Caïssa - 
Schaakstad Apeldoorn 3½-6½; Vianen/DVP - HWP Sas van 
Gent 2-8. 
KNSB 3e klasse E: Charlois Europoort-3 - Zevenaar 5-3; 
LSG-3 - BSV Bennekom 3½-4½; Voorschoten-2 - ASV-2 
4½-3½; Boven IJ - RSR Ivoren Toren-2 4-4; HWP Haarlem-
2 – ENPS 4-4. 
KNSB 3e klasse C: AAS - ZSG 5-3; De Wijker Toren-2 - 
ASC 4½-3½; VAS-2 - ASV-3 4-4; Aartswoud - ZSC Saende 
2-6; Zukertort Amstelveen-3 - Fischer Z 2-5. 
OSBO-Promotieklasse: Voorst - Doetinchem 2½-5½; Het 
Kasteel – D&Z en O&O 4-4; SMB – ASV-4 3½-4½; UVS-2 
- Schaakstad-3 6½-1½; Rokade – Wageningen-3 4-4. 
 
Uitslagen interne competitie 25e ronde (9 april 2015): 
Knuiman - Hoogland 0-1; Reulink - Boonstra 0-1; van Dijk - 
R. Wille 0-1; Huberts - Verhoef ½-½; de Mol - Huizinga 0-1; 
Boom - Groen 0-1; van Belle - Vermeer 0-1; Vliek - Peters 
½-½; Naber - Kusters 1-0; van Buren - Wong ½-½; Mercan - 
Koen van Keulen 1-0; Koeweiden - Eder 0-1; Arends - 
Veerman ½-½; Kees van Keulen - Kooman ½-½; Schunck - 
Witmans 0-1; Mollahosseini - Zuidema 1-0; Wijman - Meijer 
½-½; Burger - J. Sanders 0-1; Visser - van Lotringen 0-1; 
Hartogh Heijs - Stibbe 1-0; Gubbels - van Dam 1-0. 
Uitslag bekercompetitie: E. Wille - Hogerhorst 0-1; P. Ver-
hoef - Plomp 1-0. 

KNSB 1e klasse B:  KNSB 3e klasse E: 
1 HWP Sas van Gent 14  55½  1 Boven IJ 12  37 
2 Schaakstad A’doorn 14  53 2 HWP Haarlem-2 11  36 
3 De Stukkenjagers 13  50½ 3 ASV-2   9  33½ 
4 De Toren Arnhem/VSV   8  38½ 4 BSV Bennekom   9  31½ 
5 DD   7  37½ 5 RSR Ivoren Toren-2   8  33½ 
6 ASV-1   7  34½ 6 LSG-3   8  33 
7 Vianen/DVP   6  32½ 7 Charlois Europoort-3   7  32½ 
8 Caïssa   5  34 8 ENPS   6  28½ 
9 Paul Keres   4  35½ 9 Voorschoten-2   5  28½ 
10 LSG-2   2  28½ D 10 Zevenaar   5  26 
 
KNSB 3e klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 
1 AAS 13  41½ 1 UVS-2 15 43½  K 
2 ZSG 11  36½ 2 ASV-4 11 39 
3 Fischer Z 10  34½ 3 D&Z en O&O 10 35 
4 ZSC Saende   9  36 4 Doetinchem   9 33 
5 Zukertort Amstelveen-3   8  32½ 5 SMB   7 31 
6 ASV-3   7  31 6 Voorst   7 29 
7 ASC   6  28½ 7 Wageningen-3   7 28½ 
8 Aartswoud   6  28½ 8 Het Kasteel   7 26½ 
9  De Wijker Toren-2   6  26 9 Rokade   4 28½  D 
10 VAS-2   4  24 10 Schaakstad A’doorn-3   3 26     D 


