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Oploswedstrijd: Een tweezet vorige week. Natuurlijk doen 
wij ons best om jullie kennis over India wat te vergroten. Het 

schijnt, dat jullie zelfs van 
Narayanan nog nooit ge-
hoord hadden. In 1976 ver-
diende hij met deze tweezet 
een eerste prijs bij North-
west Chess. Nu ken je hem 
een beetje. Wit geeft mat in 
2 zetten. Oplossing: 1. Kb6. 
 
Rapidcompetitie: Vanavond 
gaan we van start met de 
rapidcompetitie. Ook kunt u 
natuurlijk een partij spelen 
voor de extra competitie als 
rapid u iets te snel afgaat. In 

de interne hebben we er nu 4 ronden opzitten. Relatief veel 
remises waren er vorige week. Dat betekende niet dat er 
weinig strijd was. De partij Otto Wilgenhof tegen Bob Beeke 
was het topduel van deze avond. Onze clubkampioen ging in 
deze partij tegen Bob onderuit. Wisse Witmans kwam weer 
terug aan kop in het puntenklassement doordat Albert Marks 
en Hub Kusters beiden verloren. Wisse heeft evenals Pim 
Rijmer intern nu 3 uit 4 gescoord. Léon van Tol, Siert Hui-
zinga en Gerrie Arends volgen daar vlak achter nog ongesla-
gen met 2½ uit 3. Volgende week gaan we gewoon verder 
met de 5e ronde. Maar nu eerst vanavond rapid! 
 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 6 oktober wordt ook het sei-
zoen van het altijd gezellige Daglichtschaak geopend. Dat 
gebeurt als altijd natuurlijk weer onder leiding van Jan Ver-
meer. U weet het: de start is om 14.00 uur, de zaal is open 
vanaf 13.30 uur. De speellocatie is als vanouds het NIVON-
gebouw aan de Molenbeekstraat 60. Veel schaakplezier!! 
 
Externe competitie: Groningen, Rotterdam, Zaandam en 
Beekbergen dat waren de speelsteden bij de seizoensopening 
afgelopen zaterdag voor onze eerste vier teams. Zo’n eerste 
wedstrijd levert vaak de nodige vervangingsproblemen op 
want ook nu moesten er 7 invallers worden geregeld. Op 34 
vaste spelers is dat toch een behoorlijk aantal. Het betekende 
veel overleg, telefoontjes etc. om alles compleet te krijgen. 
Het gewenste resultaat, een positieve score, bleef uit. Dat 
ASV-1 van kampioenskandidaat Groninger Combinatie zou 
verliezen was min of meer ingecalculeerd. Het werd dan ook 
7½-2½. ASV-2 startte sterk met een uitstekende 6-2 winst op 
RSR Ivoren Toren-2. ASV-3 ging ten onder in Zaandam 
tegen Het Witte Paard Zaanstad met 5½-2½ terwijl ASV-4 
het tegen VDS Beekbergen niet kon bolwerken en ook met 
5½-2½ verloor. Drie nederlagen en slechts 1 zege was dus de 
tegenvallende balans van deze 1e ronde. Dat moet dus an-
ders. Gelukkig is over ruim een week, op 10 oktober alweer 
de volgende ronde. Nu de eerste verslagen. 
 
ASV-1 verliest van kampioenskandidaat: ASV-1 moest het 
in de 1e ronde opnemen tegen de Groninger Combinatie met 
3 grootmeesters in hun gelederen. Dit team was vorig seizoen 
uit de Meesterklasse gedegradeerd. Er is een makkelijker 
start te bedenken maar goed als je toch tegen ze moet spelen 
dan maar meteen in de 1e ronde. ASV-1 kon daarnaast ook 
geen beroep doen op de vaste spelers Tom Bus en Frank 
Schleipfenbuaer. Daarvoor waren de geroutineerde krachten 
Anne Paul Taal en Barth Plomp doorgeschoven. Na zo’n 2 
uur spelen was er nog niet zoveel aan de hand. Bovendien 
zorgde Dirk Hoogland voor het eerste punt. Hij had een pion 
gegeven om spel te kunnen houden en kreeg wat rommelkan-
sen. Toen zijn tegenstander voor een verkeerd plan koos wist 
Dirk daarvan te profiteren. Jaap Vogel kwam goed uit de 
opening. In de fase die daarop volgde was het van beide 
kanten niet geheel nauwkeurig. Na wat foutjes over een weer 
liet Jaap een keurige (plus)remise noteren. Ook Bob Beeke 
had een goede stelling na de opening. Toen hij moest door-
pakken kostte hem dit veel tijd om alles door te kunnen reke-

nen. Dit brak hem in het vervolg van de partij op. Léon van 
Tol offerde een pion in de opening. Het gewenste effect viel 
tegen en eigenlijk stond hij gewoon een pion achter. Na een 
dameoffer van zijn kant voor een toren en een stuk ontstond 
een open stelling met vele mogelijkheden. Zijn tegenstander 
overzag daarbij het nodige. Zo won Léon een toren. De rest 
was daarna simpel. Barth Plomp had wat moeite om zijn 
stukken te ontwikkelen. Wel had hij een betere pionnenstruc-
tuur. Toch speelde hij in het partijvervolg wat te passief en 
werd langzaam maar zeker kansloos gelaten. Otto Wilgenhof 
was na de opening tevreden over zijn stelling. Het pakte niet 
zo uit na een kwaliteitsoffer. Langzaam maar zeker werd hij 
kansloos gelaten. Peter Boel kwam prima uit de opening en 
won een pion. Hij probeerde zijn tegenstander vervolgens te 
verrassen maar deze bleek prima op de hoogte van de stel-
lingskenmerken en reageerde goed. In het vervolg liet Peter 
wat steekjes vallen waar zijn opponent van profiteerde. Wou-
ter van Rijn kwam goed uit de opening maar werd op een 
gegeven moment onder druk van de tijd overspeeld. Zijn 
tegenstander kreeg een pion op e7 en dat hield Wouter voort-
durend bezig en hij verloor dan ook uiteindelijk. Eelco de 
Vries kwam onder druk nadat hij passief uit de opening was 
gekomen. De druk bleef. Toen Eelco een stuk dreigde te 
winnen had zijn tegenstander een geweldige tegenzet waaruit 
mooie matbeelden ontstonden. Dit kon Eelco niet weerleg-
gen. Tot slot wist Anne Paul Taal zijn stelling met een slecht 
paard tegen een sterke loper voor zijn tegenstander na een 
spannende partij net niet in evenwicht te houden. Hij leek 
aan te koersen op remise maar het pakte net verkeerd uit. 
Voor ASV-1 gaat de competitie op 10 oktober a.s. bij de 
volgende ronde pas echt beginnen. 
Gedetailleerde uitslag Groninger Combinatie - ASV-1: 
Sipke Ernst (GM) (2552) - Bob Beeke (2250) 1-0; Jan Wer-
le (GM) (2517) - Otto Wilgenhof (2222) 1-0; Daan Bran-
denburg (GM) (2510) - Jaap Vogel (2175) ½-½; Jasper 
Geurink (2332) - Eelco de Vries (2238) 1-0; Erik Hoeksema 
(IM) (2327) - Peter Boel (2178) 1-0; Maurice Schippers 
(2242) - Wouter van Rijn (2159) 1-0; Milan Mostertman 
(2272) - Dirk Hoogland (2112) 0-1; Joost Wempe (2287) - 
Barth Plomp (1955) 1-0; Jan Baljé (2195) - Anne Paul 
Taal (1914) 1-0; Michael Riemens (2247) - Léon van Tol 
(2215) 0-1. Eindstand 7½-2½. 
 
ASV-2 kent voortvarende start: De uitwedstrijd tegen RSR 
Ivoren Toren-2 leverde voor ASV-2 een uitstekende start op 
met een ruime 6-2 overwinning. "Het was ook zo'n wedstrijd 
waarin het bepaalde niet tegenzat", aldus captain Richard van 
der Wel maandag jl. aan de telefoon. Jan Vermeer, die als 
invaller was meegegaan voor Sander Berkhout, kwam voor 
de remise en kreeg die ook. Hij trof aan Rotterdamse zijde 
ook een invaller die ook tevreden was met een half punt. 
Beiden vonden elkaar en na zo'n zet of 12 werd het punt al 
gedeeld. Bij Koen Maassen van den Brink ontstond een vrij 
vlakke partij. De stelling bleef steeds in evenwicht en uitein-
delijk was er een stelling ontstaan die potremise was. Dat 
leek ook de uitslag te worden tot zijn tegenstander blunderde 
en daarmee een loper verloor en dus de partij! Pieter Verhoef 
nam bord 1 voor zijn rekening. Hij speelde de opening goed 
en offerde op een gegeven moment een pion op e6. Hij koos 
daarna echter de verkeerde route en bleef zo in feite gewoon 
een pion achter. Daarna moet hij dus taai verdedigen en dat 
ging hem goed af. Hij wist een stelling te bereiken met lopers 
van ongelijke kleur waarin tot remise werd besloten. Sjoerd 
van Roosmalen kwam in een huisvariant terecht van zijn 
tegenstander. Deze kreeg actief spel en Sjoerd kwam in een 
passieve stelling terecht en moest zich beperken tot verdedi-
gen. Dat ging hem goed af want hij bleef staan en hield de 
stelling onder controle. Remise dus! De conclusie van Sjoerd 
na afloop was dat hij in feite "geen enkele zet vooruit" had 
kunnen doen. Richard van der Wel kreeg vanuit de opening 
twee sterke paarden die de stelling beheersten. Daarmee won 
hij eerst een kwaliteit. Zijn tegenstander koos daarop voor 
een wanhoopsaanval die Richard niet kon verontrusten. Zo 



won hij met het andere paard nog een kwaliteit. "Een echte 
paardenpartij dus", aldus Richard. John Sloots kwam sterk 
uit de opening. Zijn tegenstander moest zich beperken tot 
verdedigen. Hij hield lang stand maar uiteindelijk bezweek 
hij onder de aanhoudende druk van John die daarmee een 
kwaliteit won en zo een goede partij bekroond zag worden 
met een fraai winstpunt. Intussen had Jan Knuiman na een 
moeilijke afwikkeling een stelling bereikt waarin zijn tegen-
stander voor eeuwig schaak kon gaan. Hij ging echter met 
zijn koning de verkeerde kant op en kwam in een soort "af-
trekmataanval" terecht. Dit kostte hem de dame en was de 
winst voor Jan een feit. Johan Wolbers kwam in een stelling 
terecht waarin 2 lichte stukken werden gegeven voor een 
toren. Johan speelde het daarna net iets handiger en kwam na 
veel gemanoeuvreer net iets prettiger te staan. Gewonnen 
was het zeker nog niet maar het was een goed moment om 
maar eens remise aan te bieden, de wedstrijd was immers al 
beslist. Zijn tegenstander nam het aan en zo kon even na vijf 
uur al een eetgelegenheid worden opgezocht voordat de 
thuisreis werd aanvaard. 
Gedetailleerde uitslag RSR Ivoren Toren-2 - ASV-2: Paul 
Batenburg (2036) - Pieter Verhoef (2006) ½-½; Philip Wes-
terduin (2015) - Sjoerd van Roosmalen (2084) ½-½; Paul 
Tromp (2008) - John Sloots (2018) 0-1; Jason Zondag 
(2006) - Johan Wolbers (2046) ½-½; Peter Torczynski 
(2055) - Jan Knuiman (1975) 0-1; Wil Sparreboom (1884) - 
Richard van der Wel (2039) 0-1; Bob Hoos (1876) - Koen 
Maassen van den Brink (1971) 0-1; Lucas Gortemaker 
(1853) - Jan Vermeer (1744)½-½. Eindstand 2-6. 
 
ASV-3 niet slagvaardig genoeg: De eerste wedstrijd tegen 
het gepromoveerde Het Witte Paard uit Zaandam liep ver-
keerd af voor ASV-3 dat zelf 3 basisspelers miste. Zo waren 
Jochem Woestenburg en Remco Gerlich verhinderd en zou 
aanvankelijk Murat Duman doorgeschoven worden naar 
ASV-2 tot deze andere verplichtingen had en dus volledig 
moest worden vervangen. Matchpunten waren in dit duel al 
meteen heel belangrijk. De wedstrijd werd geopend met een 
snelle winst van Fred Reulink. In de opening bood hij een 
pion aan voor actief spel en mooie open lijnen. Zijn tegen-
stander nam het niet aan en kwam daarna heel passief te 
staan. Fred zette een koningsaanval op en kon al na 27 zetten 
het punt bijschrijven. Een mooie opsteker dus ware het niet 
dat Quirine Naber vanuit de opening in het nadeel was ge-
raakt toen zij met een paard in de vijandelijke stelling strand-
de. Materiaalverlies werd nog wel voorkomen maar de stel-
ling was er niet beter op geworden met haar koning boven-
dien nog in het centrum. In de tegenaanval wist haar tegen-
stander dit overduidelijk aan te tonen. Ondanks deze gelijke 
stand hadden Jacques Boonstra, Tony Hogerhorst, Daan 
Holtackers en Bent Schleipfenbauer prettige stellingen. Zo 
had Tony een goede stelling opgebouwd en bereikte een 
toreneindspel met een pluspion. Wel waren de vijandelijke 
torens erg actief. Toen Tony even misgreep ging het meteen 
ook goed mis en verloor hij onnodig. Bent verrekende zich 
bij een afwikkeling en kwam zo een stuk achter en was 
daarmee meteen kansloos. De partij van Daan was voor de 
objectieve toeschouwer zeker de moeite waard waarin veel 
tijd werd geïnvesteerd. Daan wist een koningsaanval op te 
zetten met onder meer een mooi schijnoffer. Dit resulteerde 
in een voordelig eindspel waarin hij een paar pionnen meer 
had. In wederzijdse tijdnood ging het mis en verloor Daan 
een stuk en de partij. Intussen was het bij Ruud Wille ook 
fout gegaan vanuit een gelijke stelling. Na een afwikkeling 
had Ruud weinig spel. Het was alleen de vraag of zijn tegen-
stander er doorheen zou komen. Dit lukte via een schijnoffer 
dat Ruud 2 pionnen kostte en de partij. Jacques Boonstra 
stond wat minder na de opening maar toen de stelling werd 
geopend werden zijn stukken actief. Na de tijdnoodfase had 
onze ASV-er een paar pionnen minder. Zijn tegenstander had 
echter de dame door een pion gepend staan op d5 via een 
witte toren. Jacques offerde vervolgens een toren voor een 
koningsaanval. De witte toren kon vanwege de penning niet 
meeverdedigen. Mat of dameverlies besliste de partij Theo 
Jurrius moest tenslotte nog een minder eindspel keepen. Met 
een loper, een actieve koning en een pluspion tegen een 
paard en een stel zwakke pionnen leek het eindspel verloren. 
Zwart miste een afwikkeling naar een gewonnen pionnen-
eindspel in tijdnood. Alleen op de toegevoegde tijd spelend 
dacht deze dat de piondoorbraak met e3 won. De 2 pionnen 
die hij overhad werden beide gedekt door de loper die ineens 
overbelast was. Het paard offeren tegen de ene pion was 
genoeg om de laatste pion met de koning te kunnen slaan met 
remise. De 5½-2½ nederlaag smaakte bitter. 
Gedetailleerde uitslag HWP Zaanstad - ASV-3: Chris de 
Saegher (2164) - Theo Jurrius (2069) ½-½; Bryan Wijk 
(2009) - Daan Holtackers (2076) 1-0; Jan Brink (1898) - 
Fred Reulink (2055) 0-1; Paul van Haastert (2014) - Tony 
Hogerhorst (1821) 1-0; Alexander Kretschmar (1713) - 

Bent Schleipfenbauer (1908) 1-0; Christiaan Molenaar 
(1925) - Ruud Wille (1884) 1-0; Robin Mandersloot (1727) 
- Quirine Naber (1634) 1-0; André Meester (1859) - Jac-
ques Boonstra (1809) 0-1. Eindstand 5½-2½. 
 
ASV-4 mist taaiheid in 4-punten duel: Op de overwinning 
van het gepromoveerde VDS valt niets af te dingen, echter 
ASV-4 heeft de nodige kansen laten liggen. Bert Duijker 
speelde de opening scherp en na dameruil had hij in een 
actieve stelling het loperpaar. Echter lag er één gevaar op de 
loer, de blokkade/insluiting van Bert’s loper door de vijandi-
ge pionnen. Door positioneel minder spel van Bert sloeg het 
noodlot toe, loperinsluiting: over en uit. Mick van Randwijk 
debuteerde met een goede remise voor ASV. Hij speelde met 
wit een verdienstelijke partij, waar hij in een Siciliaan een 
pion offerde voor actief spel. Mick koos op een gegeven 
moment voor de optie om de materiaalverhouding te herstel-
len met als consequentie dat het vuur gedoofd werd: remise. 
Siert Huizinga kreeg met wit na wederzijdse lange rokades 
een mooie aanval, maar zwart wist de dreigingen te pareren 
en wij dachten dat de partij in remise zou verzanden. Echter 
zwart had een iets beter toreneindspel van vijf tegen vijf, wat 
vervolgens tot winst werd gevoerd. Dit resultaat was enigs-
zins verrassend, aangezien dit type toreneindspel met 3+2 op 
elke vleugel meestal remise is. Eric Langedijk speelde een 
creatieve en onorthodoxe partij, waarbij hij activiteit had 
maar wel een “gatenkaas-structuur”. Volgens eigen zeggen 
heeft hij het laten liggen en moest een nul incasseren. Na 
deze uitslag was het vechten tegen de bierkaai. Gerben Hen-
driks kwam met een ongeveer gelijke stelling uit de opening. 
Door een onnauwkeurigheid moest Gerben zijn loperpaar 
opgeven. Zijn tegenstander dacht vervolgens een combinatie 
te kunnen uitvoeren door het opofferen van het loperpaar 
maar Gerben dreigde met een listig matje waardoor het feest 
voor zwart niet door ging. Er resulteerde een stelling met 
ongelijke lopers, waarna tot remise werd besloten. Désiré 
Fassaert bereikte met zwart in de opening al vrij snel een 
gelijke stelling. Met kleine middelen verbeterde hij deze 
vervolgens en zette zijn tegenstander steeds meer onder druk. 
In de tijnoodfase bezweek zijn tegenstander onder de druk. 
Désiré won drie pionnen en de partij. (4-2). De partijen van 
Ruud Verhoef en Ivo van der Gouw boden echter geen hoop 
op een matchpunt. Ivo kwam na een lang gevecht in een 
verloren eindspel terecht waarin hij uiteindelijk moest opge-
ven. Ruud kwam in het middenspel onder druk, waarbij zijn 
tegenstander met het doordrukken van de e-pion de winst had 
kunnen forceren. Echter dit plan werd niet gevonden, waarna 
Ruud na een kwaliteitsoffer actief spel kreeg en zelfs uitzicht 
kreeg op winst. Na een scherpe tijdnoodfase werd tot remise 
besloten en keerden wij met lege handen huiswaarts. De 
volgende ronde komt al snel, aan ons de taak om een en 
ander recht te zetten.   Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag VDS - ASV-4: George van der Ess-
chert (2030) - Gerben Hendriks (1970) ½-½; Remco Pihla-
jamaa (1905) - Eric Langedijk (1889)1-0; Bert Meester 
(2033) - Mick van Randtwijk (1786)½-½; Erwin Greven 
(1838) - Désiré Fassaert (1907) 0-1; Harm Schoten (1856) - 
Bert Duijker (1860) 1-0; Diderick Holtland (1797) - Ruud 
Verhoef (1900) ½-½; Henk Greevenbosch (1802) - Siert 
Huizinga (1777) 1-0; Miguel Tervooren (1680) - Ivo van 
der Gouw (1798) 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
Uitslagen 1e ronde KNSB-competitie en Prom.klasse OSBO: 
KNSB 1e klasse A: Groninger Combinatie - ASV-1 7½-2½; 
Caïssa Eenhoorn - Zukertort Amstelveen 4-6; SG Max Euwe 
- De Wijker Toren 4½-5½; HWP Haarlem - De Toren/VSV 
4-6; Wageningen - Philidor 1847 5-5. 
KNSB 3e klasse E: RSR Ivoren Toren-2 – ASV-2 2-6; BSV 
Bennekom – Promotie 6-2; Charlois Europoort-2 – Caïssa-5 
3½-4½; HWP Haarlem-2 – Westlandse Schaakcombinatie 
2½-5½; ZSC Saende-2 – LSG-3 1½-6½. 
KNSB 3e klasse C: HWP Zaanstad-ASV-3 5½-2½; Amster-
dam West-Zukertort Amstelveen-3 3-5; De Waagtoren-2 - 
Caïssa-4 2-6; Paul Keres-3 - Emanuel Lasker 4-4; DSC 
Delft-2 - ASC 3-5. 
OSBO-Promotieklasse: VDS - ASV-4 5½-2½; Voorst - 
Zutphen 5½-2½; PSV/DoDO - Het Kasteel 4½-3½; SMB - 
Zevenaar 3½-4½; Wageningen-3-Doetinchem 4–4. 
 
Uitslagen interne competitie 4e ronde (24 september 2015): 
Beeke-Wilgenhof 1-0; van Tol-P. Verhoef ½-½; Knuiman - 
Bus ½-½; Sloots-Reulink ½-½; R. Wille-van de Linde ½-½; 
Fassaert - Huberts ½-½; Boonstra - Huizinga 0-1; van Dijk - 
Naber 0-1; Marks - Peters 0-1; Vermeer - van Buren 1-0; 
Passchier - Kusters 1-0; Mercan - Eder 1-0; Manschot - 
Arends ½-½; Veerman-Koen van Keulen ½-½; Derendorp - 
Witmans 0-1; de Groot-van Deursen ½-½; Kooman-Meijer 
1-0; Wijman-Schunck ½-½; Hartogh Heijs - Rijmer 0-1; 
Hoenselaar - Maas 1-0; Visser - Stibbe 1-0. 


