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Oploswedstrijd: Een eindspel vorige week en wel uit de 
partij Chuprov - Rublevsky in 1994 ergens in Rusland ge-
speeld. Zwart aan zet haalde de winst met simpele middelen 
binnen. Doet u hem dat na? Oplossing: Het gaat erom de f-

pion te laten oprukken. 
Een aftrekschaak is dan 
vaak zeer behulpzaam. 
1….Te2+ 2. Kh1 (2. 
Kxh3 gaat natuurlijk niet 
wegens …Te3+) 2…Te3 
3. Tb1+, Te1 4.Tb3, f3 
en de pion kan niet gesla-
gen worden wegens Ke2 
met schaak. Daar is dat 
aftrekschaak dus en zwart 
won het vervolg. 
 
Externe competitie: De 
teamwedstrijden zijn nu 
in volle gang. Maandag jl. 

zijn de doordeweekse teams met hun seizoen begonnen. De 
eerste teams daarvan hebben intussen al gespeeld en ook 
vanavond zijn er nog 3 thuiswedstrijden. Zaterdag jl. was het 
echter de beurt aan de 2e ronde van onze eerste 4 teams. 
ASV-1 verloor opnieuw. Na verlies tegen favoriet Groninger 
Combinatie was nu stilletjes gehoopt op winst op Caïssa 
Eenhoorn. Helaas het werd een 4-6 nederlaag. ASV-2 verloor 
van BSV Bennekom met 3-5. Alleen ASV-3 deed goede 
zaken door Amsterdam West met 5-3 te verslaan. ASV-4 en 
Voorst-1 tenslotte deelden met 4-4 de punten na een span-
nende wedstrijd! In deze EP de verslagen van deze 4 teams. 
 
ASV-1 net niet goed genoeg: De nederlaag tegen kampi-
oenskandidaat Groninger Combinatie in het openingsduel 
werd nog schouderophalend geaccepteerd. De wedstrijd 
tegen Caïssa Eenhoorn afgelopen zaterdag bood meer kans 
op succes. Het was dus zaak scherp te zijn. De eloverschillen 
in beide basisteams waren immers gering (2199 voor de 
gasten en 2182 voor ASV-1) dus er waren zeker kansen. Het 
wilde echter niet lukken. Na afloop stond er een 4-6 neder-
laag op het wedstrijdformulier. In zijn eerste wedstrijd voor 
ASV-1 was Tom Bus als eerste klaar. In een partij waarin 
niet veel gebeurde werd in een gelijke stelling vrij snel de 
vrede getekend. Daarna bracht Léon van Tol tegenstander 
Caïssa Eenhoorn op voorsprong door naar eigen zeggen 
wellicht zijn slechtste partij ooit, in ieder geval voor ASV, te 
spelen. Hij stond als een krant na de opening, kreeg nog wel 
de kans om weer in de partij te komen, maar speelde in plaats 
daarvan drie grafzetten achter elkaar en kon weldra opgeven. 
Wouter van Rijn scoorde de gelijkmaker door in een tacti-
sche stelling beter te spelen dan zijn tegenstander. Daarna 
werd het 2-2 door een remise van Jaap Vogel. In een stelling 
waarin ze beiden teveel risico moesten nemen om op winst te 
spelen, kwamen ze remise overeen. Helaas verloor de pun-
tenmachine van vorig jaar, Otto Wilgenhof, ook kansloos. In 
de opening overzag hij een openingstruc van zijn tegenstan-
der en kwam een pion achter met een mindere stelling. Hij 
offerde nog wel een tweede pion voor spel, maar zijn tegen-
stander wist alle trucjes te ontwijken en haalde het punt bin-
nen. Ook Peter Boel was na de opening een paar pionnen 
kwijt geraakt. Omdat hij ook niet kon rokeren, speelde hij in 
feite ook nog met een toren minder. Nadat zijn tegenstander 
de dreigingen die Peter nog had tegen zijn koning had gepa-
reerd, was het dan ook snel gedaan. Frank Schleipfenbauer 
scoorde een goede overwinning. Hij sloeg een remiseaanbod 
af in betere stelling maar draaide vervolgens de zetten om 
waardoor zijn tegenstander een pion had kunnen winnen, 
waarna remise het hoogst haalbare was. Maar ook zijn tegen-
stander deed het niet optimaal en Frank kreeg twee torens 
voor de dame. Toen hij met een matdreiging nog minimaal 
een stuk zou winnen, gaf zijn tegenstander op. Bob Beeke, 
die na goed spel licht voordeel had, maakte echter een positi-
onele blunder waarna hij in een slecht toreneindspel terecht 

kwam. Hoewel hij vocht voor wat hij waard was, lukte het 
niet om dit nog remise te houden. Een 5-3 achterstand was 
daarmee ontstaan met Dirk Hoogland en Eelco de Vries nog 
bezig. De kans echter dat beiden zouden winnen was gezien 
de stellingen niet reëel. Dirk kon het inderdaad niet bolwer-
ken. Vlak na de opening was er iets mis gegaan en hij stond 
twee pionnen achter. Doordat hij actievere stukken had, was 
er echter nog hoop. Hij wist een pion terug te winnen en later 
ook de tweede. Helaas was de vrijpion van zijn tegenstand-
ster echter te sterk geworden en moest hij alsnog opgeven. 
Als laatste zoals zo vaak Eelco de Vries. Dit keer echter niet 
meer voor een matchpunt, maar wel heel sterk weer ge-
speeld. In een eindspel met zware stukken, zat hij aan het 
stuur. Het werd een dame-eindspel waarin hij een gedekte 
vrijpion had. Door een actievere koning en dame kon hij 
werken met een matdreiging. Hij dwong dameruil af en de 
vrijpion liep eenvoudig door. Vorig jaar had iemand wel een 
slechte dag, maar nu waren er al vrij snel 4 borden die er vrij 
kansloos uitzagen (Peter, Dirk, Otto en Léon). Daar tegen-
over stond geen enkele speler echt beter. Zaterdag was onze 
tegenstander net te goed (of wij net niet goed genoeg) om dat 
te herstellen. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1-Caissa Eenhoorn: Jaap Vogel 
(2175) - Henk-Jan Visser (2278) ½-½; Eelco de Vries 
(2238) - Martijn Monteban (2259) 1-0; Bob Beeke (2250) - 
Arne Moll (2210) 0-1; Otto Wilgenhof (2222) - Daan Zult 
(2293) 0-1; Tom Bus ( 2170) - Peter Doggers (2210) ½-½; 
Frank Schleipfenbauer (2101) - Ardjan Langedijk (2154) 
1-0; Peter Boel (2178) - Ron Deen (2133) 0-1; Dirk Hoog-
land (2112) - Arlette van Weersel (2158) 0-1; Léon van Tol 
(2215) - Jeroen Edeling (2144) 0-1; Wouter van Rijn (2159) 
- Jerre Thakoerdien (2151) 1-0. Eindstand 4-6. 
 
ASV-2 ten onder: Daar waar ons tweede in de 1e ronde op 
diverse borden de wind flink mee had, wilde het dit keer niet 
lukken. In de partij van Jan Knuiman gebeurde weinig. Na de 
opening zat er niets in de stelling zodat al snel remise ove-
reen werd gekomen. Bij Johan Wolbers ging het als eerste 
mis. Vaak is hij te optimistisch in zijn speelstijl. Nu kwam 
hij al minder uit de opening. Daar waar hij op een gegeven 
moment een loper had kunnen ruilen dacht hij een penning te 
creëeren. Dit pakte volledig verkeerd uit en een verloren 
stelling bleef over. Sjoerd van Roosmalen zette zijn partij 
nauwkeurig op. Misschien zelfs wel iets te nauwkeurig want 
steeds wilde hij zijn stelling nog iets verbeteren. Zo was hij 
niet slagvaardig genoeg. Na een blunder verspeelde hij zo-
maar een stuk. In de partij van Pieter Verhoef gebeurde wei-
nig. Wel had hij een pion verspeeld maar dit werd gecom-
penseerd door een vrijpion zodat zijn tegenstander ook niet 
alles kon riskeren. Via zetherhaling werd het remise. John 
Sloot kwam slecht uit de opening. Maar hij wist dit heel 
keurig te herstellen en stond klaar om de partij volledig naar 
zich toe te trekken. Net op dat moment beging hij een blun-
der. Hij verloor materiaal en daarmee de partij. Echt heel 
jammer! Richard van der Wel deed rustig zijn zetjes en zag 
dat zijn tegenstander een doorbraak met d4 miste. Deze wist 
zich nog wel wat te herstellen maar na nog een venijnig zetje 
won Richard materiaal en de partij. Koen Maassen van den 
Brink speelde vrij planloos en moest zijn stelling gaandeweg 
met het nodige kunst- en vliegwerk bij elkaar houden. Ergens 
had het toch fout moeten gaan. Koen probeerde nog wat 
tegendreigingen in de stelling te brengen en daarop reageerde 
zijn tegenstander verkeerd. Zo won Koen alsnog! Restte nog 
de partij van Sander Berkhout. Het was een razend ingewik-
kelde partij die door Sander goed werd opgezet. Ook hier 
werden de kansen door een blunder verspeeld. Met een stuk 
tegen 2 pionnen ging hij het eindspel in. De beide pionnen 
gingen daarna al snel verloren. Zijn tegenstander wist daarna 
nog heel behendig het volle punt binnen te halen. Daarmee 
werd de 5-3 nederlaag definitief een feit. 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 – BSV Bennekom: Sander 
Berkhout (2136) – Hotze Hofstra (2166) 0-1; Pieter Ver-
hoef (2006) – Ed de Beule (2032) ½-½; Jan Knuiman 



(1975) – Martin Markering (1962) ½-½; Sjoerd van Roos-
malen (2084) – Martijn Pauw (2031) 0-1; John Sloots 
(2018) – John Riksen (1983) 0-1; Johan Wolbers (2046) – 
Martijn Bakker (1995) 0-1; Richard van der Wel (2039) – 
Teunis Bunt (1862) 1-0; Koen Maassen van den Brink 
(1971) – Benno van der Veen (1915) 1-0. Eindstand 3-5. 
 
ASV-3 herstelt zich met zege: Na de mislukte openingswed-
strijd was het belangrijk om tegen Amsterdam West voor de 
winst te zorgen om niet teveel onderin te blijven hangen. De 
wedstrijd begon goed met winst van Jochem Woestenburg. 
Vanuit een scherpe opening offerde hij een kwaliteit en kreeg 
daar veel spel voor mede doordat de vijandelijke koning in 
het centrum achterbleef. Zijn tegenstander reageerde niet 
goed op de mogelijkheden die Jochem kreeg waar onze 
ASV-er dankbaar gebruik van maakte. In de partij van Fred 
Reulink was men vrij snel uit de theorie. Na een moeilijk 
middenspel volgde een afruil waarna een remisestelling 
overbleef. Murat Duman offerde relatief vroeg een pion voor 
beter spel en won deze pion ook weer terug. Vervolgens 
kwam hij een pion voor maar door een onoplettendheid ver-
loor hij die weer. De stelling kwam in evenwicht en Murat 
kreeg het gevoel dat hij geen spel meer had. Hij probeerde 
rustig door te schaken en zijn tegenstander niet alle tijd te 
geven om met 2 pionnen, beide torens en dame een offensief 
uit te voeren op de damevleugel. Zelf werd Murat actief op 
de koningsvleugel en wist de stelling daar te kraken met 
uiteindelijk een redelijk attractief en vermakelijk eindspel dat 
in winst werd omgezet. Intussen had de tegenstandster van 
Ruud Wille remise afgeslagen mede gezien de stand in de 
wedstrijd. Invaller Paul Schoenmakers zorgde voor het vol-
gende punt. Na de opening stond hij wellicht wat minder en 
had zijn tegenstander wat makkelijker spel. Deze gebruikte 
vrij veel tijd en misschien wel daardoor ging hij in de fout. 
Paul hield de stelling complex en profiteerde van de fout die 
kwam. Geduldig zette Paul de partij vervolgens in winst om. 
Daarmee kwam de stand op 3½-½ en winst in de wedstrijd 
kwam steeds dichterbij. Daan zorgde met zijn remise voor de 
4-1. Hij had in een positionele partij eerst initiatief op de 
damevleugel maar kwam daar niet verder. Nadat deze zijde  
was dichtgeschoven probeerde hij het op de koningsvleugel 
maar ook daar kwam hij niet verder. Remise was dus het 
logische resultaat. Ruud stelde vervolgens de overwinning 
veilig. Eerst had hij wat initiatief zonder dat dit iets oplever-
de. Zwart kon dit eenvoudig opvangen. Richting tijdnoodfase 
brak zijn tegenstandster via het centrum door en leek het 
voor Ruud even gevaarlijk te worden maar na ruil van de 
zware stukken bleef een remisestelling over. Anne Paul Taal, 
onze tweede invaller, kwam met zwart goed uit de opening 
en had toen de keus om of op de damevleugel aan te vallen 
of op de koningsvleugel. Hij koos voor het laatste maar met 
redelijk simpele middelen werd zijn aanval geblokt. Om zijn 
aanval gaande te houden offerde onze ASV-er een stuk voor 
2 pionnen maar de aanval sloeg niet door. Zijn tegenstander 
won een pion terug en later nog eentje en met een stuk achter 
werd de tijdnoodfase afgerond. Met een stuk achter was er 
toen geen eer meer te behalen. Theo was opnieuw de laatste. 
Zijn tegenstander nam geen enkel initiatief en probeerde de 
stelling in evenwicht te houden. Theo probeerde wat hij kon 
en kreeg zeker kansen. Mogelijk heeft hij ergens wat gemist 
maar nadat beide torens werden geruild vond zijn tegenstan-
der in het eindspel met een damemanoeuvre de weg naar 
eeuwig schaak. Zo werd het een verdiende 5-3 zege. Een 
prima herstel dus van de nederlaag in de 1e ronde! 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 – Amsterdam West: Fred 
Reulink (2055) – Hans Leeflang (2146) ½-½; Jochem 
Woestenburg (2068) – Frans Schoffelmeer (2090) 1-0; 
Theo Jurrius (2069) – Johan Lubbers (2026) ½-½; Daan 
Holtackers (2076) – Ron Klein (1923) ½-½; Anne Paul 
Taal (1914) – Jeroen Cromsigt (2004) 0-1; Ruud Wille 
(1884) – Yvette Nagel (1949) ½-½; Paul Schoenmakers 
(1820) – Ansgar Mohnkern (1969) 1-0; Murat Duman 
(1891) – Chris Vos (1971) 1-0. Eindstand 5-3. 
 
ASV-4 met wat geluk op 4-4: ASV-4 ontsnapte in de wed-
strijd tegen Voorst-1 aan een nederlaag. Door hard werken 
werd in het laatste uur toch nog een gelijkspel bereikt. Ivo 
van der Gouw was toen al lang en breed klaar. Vanuit de 
opening wist hij de druk op de zwarte koningsstelling op te 
voeren nadat deze al de nodige verzwakkingen vertoonde. 
Toen de zwarte dame daarbij als hulp werd ingezet wist Ivo 
deze in te sluiten. Mick van Randtwijk kwam in een stelling 
terecht met tegengestelde rokade. Zijn tegenstander was 
sneller en behendiger. Ook hier moest zwart even opletten 
dat de dame niet werd ingesloten maar toen dit gevaar was 
afgewend sloeg de aanval door en was er voor Mick geen 
verdediging meer. Invaller Hans Rigter wist zich in een 
scherpe partij tegen oud ASV-er Paul Tulfer aanvankelijk 
goed te verdedigen. Naarmate de partij vorderde zag Hans 

echter steeds meer dreigingen op zich afkomen. Verlies bleek 
uiteindelijk niet meer te voorkomen. Ook Kees Sep verloor 
zodat ASV-4 op een 1-3 achterstand kwam. Bij Bert Duijker 
ontstond een interessant eindspel met paard en loper voor 
Bert tegen het loperpaar en beiden 5 pionnen. Door beiden 
werd tweemaal remise aangeboden. Maar steeds was er wel 
iets waarbij de ander dacht ik probeer het nog even. Het 
evenwicht werd echter niet verbroken. Barth speelde met 
zwart aan bord 1 een spannende partij. Na een afwikkeling 
ontstond een eindspel dat heel moeilijk was in te schatten. 
Door de actieve positie van de witte koning leek het een 
lastige stelling voor Barth. Maar in eindspelen is Barth ijzer-
sterk. Hij hield het resterende dame-pioneindspel knap remi-
se. Ruud Verhoef had steeds licht initiatief. Nadat hij dit  
wilde uitbuiten ontstonden complicaties. Er werd afgewik-
keld naar een toreneindspel. Na een onnauwkeurigheid van 
zijn tegenstander op de 40e zet kreeg Ruud kansen. Na gefor-
ceerde torenruil ontstond een pionneneindspel die na enkele 
mindere zetten van zwart door Ruud in winst werd omgezet. 
Désiré Fassaert wist met zwart vrij snel gelijk spel te krijgen 
en kreeg kans zijn stelling verder te verbeteren en een pion te 
winnen in het middenspel. Bij de verwikkelingen in de slot-
fase met beiden in tijdnood was Désiré het meest slagvaar-
dig. Met zijn winst werd zo een zwaar bevochten gelijkspel 
een feit (4-4). 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 – Voorst: Barth Plomp (1955) 
– Jeroen Bosch van Rosenthal (1995) ½-½; Cees Sep 
(1925) – Rudy Bloemhard (1955) 0-1; Désiré Fassaert 
(1907) – Marcel Kraaijkamp (1875) 1-0; Mick van Randt-
wijck (1786) – Michiel Jansen (1873) 0-1; Bert Duijker 
(1860) –Lûtsen Dooper (1871) ½-½; Ruud Verhoef (1900) 
– Jacques Kuiper (1843) 1-0; Hans Rigter (1760) – Paul 
Tulfer (1796) 0-1; Ivo van der Gouw (1798) – Tom Mole-
wijk (1718) 1-0. Eindstand 4-4. 
 
Uitslagen/stand na 2e ronde KNSB & promotieklasse OSBO: 

 

KNSB 1e klasse A: Philidor 1847 – Groninger Combinatie 
3½-6½; De Toren Arnhem/VSV – Wageningen 5½-4½; De 
Wijker Toren – HWP Haarlem 6-4; Zukertort Amstelveen – 
SG Max Euwe 4-6; ASV-1 – Caïssa Eenhoorn 4-6. 
KNSB 3e klasse E: LSG-3 - RSR Ivoren Toren-2 4½-3½; 
Westlandse Schaak Combinatie-ZSC Saende-2 6-2; Caïssa-5 
– HWP Haarlem-2 3½-4½; Promotie – Charlois Europoort-2 
3½-4½; ASV-2 – BSV Bennekom 3-5. 
KNSB 3e klasse C: ASC - HWP Zaanstad 4½-3½; Emanuel 
Lasker-DSC Delft-2 3½-4½; Caïssa-4-Paul Keres-3 3½-4½; 
Zukertort amstelveen-3 – De Waagtoren-2 6-2; ASV-3 – 
Amsterdam West 5-3. 
OSBO Promotieklasse: Doetinchem – VDS 5-3; Zevenaar – 
Wageningen-3 5½-2½; Het Kasteel – SMB 4-4; Zutphen – 
PSV Dodo 2½-5½; ASV-4 – Voorst 4-4. 
 
Uitslagen interne competitie 5e ronde (8 oktober 2015): 
F. Schleipfenbauer-Holtackers ½-½; Sloots-P. Verhoef 0-1; 
Reulink-Knuiman 1-0; van de Linde-Huizinga 1-0; R. Wille-
de Mol 1-0; van Amerongen-Vermeer 1-0; van Belle-Wong 
1-0; Eder-van Dijk 0-1; Mercan-Manschot ½-½; Koen van 
Keulen-Koeweiden ½-½; Witmans-Veerman 1-0; de Kok-
Kooman 1-0; Derendorp-Zuidema 1-0; Kuster-Schunck 1-0; 
Meijer-J. Sanders ½-½; Rijmer-Stibbe 1-0; Maas-Hartogh 
Heijs 1-0; Stroebel-Burger 1-0. 
 

Uitslagen ASV-bekercompetitie: van Eijk-Marks 0-1; Hoen-
selaar-Kees van Keulen 0-1; Hogerhorst-Huberts 0-1; Beeke-
P. Schoenmakers 1-0; Bus-Hoogland 1-0; Boonstra-van Tol 
0-1; Gerlich-Naber 1-0; Passchier-van Buren ½-½; Peters-
Kusters 0-1. 

KNSB 1e klasse A:  KNSB 3e klasse E: 
1 Groninger Combinatie   4 14 1 Westlandse Schaakcomb. 4 11½ 
2 De Wijker Toren   4 11½ 2 BSV Bennekom 4 11 
3 De Toren Arnhem/VSV 4 11½ 3 LSG-3 4 11 
4 SG Max Euwe   2 10½ 4 ASV-2 2   9 
5 Zukertort Amstelveen   2 10 5 Caïssa-5 2   8 
6 Caïssa-Eenhoorn   2 10 6 Charlois Europoort-2 2   8 
7 Wageningen   1   9½ 7 HWP Haarlem-2 2   7 
8 Philidor 1847   1   8½ 8 RSR Ivoren Toren-2 0   5½ 
9 HWP Haarlem   0   8 9 Promotie 0   5½ 
10 ASV-1   0   6½ 10 ZSC Saende-2 0   3½ 
 

KNSB 3e klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 
1 Zukertort A'veen-3 4  11 1 PSV/Dodo 4  10 
2 ASC 4    9½ 2 Zevenaar 4  10 
3 Paul Keres-3 3    8½ 3 Voorst 3    9½ 
4 Caïssa-4 2    9½ 4 Doetinchem 3    9 
5 HWP Zaanstad 2    9 5 VDS 2    8½ 
6 ASV-3 2    7½ 6 SMB 1    7½ 
7 DSC Delft 2    7½ 7 Het Kasteel 1    7½ 
8 Emanuel Lasker 1    7½ 8 ASV-4  1    6½ 
9 Amsterdam West 0    6 9 Wageningen-3 1    6½ 
10 De Waagtoren-2 0    4 10 Zutphen 0    5 


