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Oploswedstrijd: Ook vorige week was er weer het slot van 
een studie. De hele studie zou te moeilijk zijn. Deze studie is 

van de Rus Kralin uit 1977. 
Belangrijk is dat bij een 
studie niet alleen een sleu-
telzet gegeven moet worden 
maar een variant totdat aan 
de opdracht voldaan is. Die 
luidt wit speelt en wint. 
Oplossing: 1. Txb5, a1D 2. 
Le8, Db1+ 3. Kf6 (Nu 
dreigt steeds een aftrek-
schaak. Bv. …Df1 4. Tf5+) 
3…Da2 4. Tb8+, Ka5 5. 
Ta8+ met winst voor wit. 
 
Externe competitie: Twee 

keer winst en twee keer verlies dat was de score van onze 
eerste vier teams in hun derde ronde. ASV-1 verloor met 6-4 
van SG Max Euwe uit Enschede. Het was al de derde neder-
laag voor ons eerste. De beide ASV-teams in de derde klasse 
KNSB doen het goed. ASV-2 versloeg het Rotterdamse 
Charlois Europoort-2 met 5-3 terwijl ASV-3 in Alkmaar met 
7-1 ruim won van De Waagtoren-2. In de Promotieklasse 
verloor ASV-4 in Putten van PSV/DoDo ondanks een goede 
wedstrijd net met 4½-3½. Intussen is deze week de 2e ronde 
in de OSBO-competitie begonnen. Daarvan volgen de eerste 
verslagen in de volgende EP, nu eerst onze zaterdagteams. 
 
ASV-1 sluit de rij: Na de derde nederlaag dit seizoen blijft 
ons eerste op de laatste plaats staan. Dit keer ging SG Max 
Euwe met 6-4 met de winst aan de haal. “De punten gaan 
zeker nog komen”, zo gaf captain Léon van Tol vol vertrou-
wen aan. Hij maakte zich dan ook geen zorgen. Hoe verliep 
de wedstrijd. Bij Otto Wilgenhof ging het lang gelijk op 
maar hij was op een gegeven moment wat te optimistisch 
over zijn kansen. Hij onderschatte de mogelijkheden van zijn 
tegenstander waartegen Otto zich niet tegen kon verweren. 
Bij Tom Bus stond het ongeveer gelijk. Wellicht had hij een 
klein voordeeltje maar daartegenover stond dat hij al vrij veel 
tijd had geïnvesteerd. Tom had echter te weinig mogelijkhe-
den om zijn stelling verder te verbeteren waardoor hij voor 
remise koos. Peter Boel liet zijn tegenstander het spel maken, 
die dat op zich ook goed deed, zonder dat Peter daar overi-
gens zelf in de problemen kwam. Peter zette de partij naar 
zijn hand en won met een sublieme combinatie een stuk. 
Wouter van Rijn won een pion maar zijn tegenstander had 
daarvoor wel compensatie. Wouter had bovendien wat moei-
te om zijn stukken goed neer te zetten. Vrij makkelijk liet hij 
zich naar een nederlaag spelen daar waar hij zich mogelijk 
beter had kunnen verdedigen. Jaap Vogel kwam aanvankelijk 
wat minder uit de opening maar kwam later weer helemaal 
terug in de partij tot hij opeens heel eenvoudig een stuk ver-
speelde. Léon van Tol offerde een pion in de opening. Hij 
kreeg wel wat kansen maar speelde uiteindelijk toch te lang 
door op winst, mede natuurlijk door de stand in de wedstrijd, 
en ging zo alsnog ten onder. Eelco de Vries kwam in een 
voor hem vertrouwde opening terecht waarmee hij ook goede 
resultaten boekt. Zo ook nu weer. Eén aanvalszet was in feite 
voldoende voor de winst. Hij won daarmee materiaal en de 
partij. Dirk Hoogland had met zwart aan het eind van de 
opening al een gelijke stelling bereikt. Het nadeel was dat 
men door ruil van de nodige stukken meteen al in het eind-
spel was aanbeland. Dirk bleef vol op winst spelen, hetgeen 
gelet op de stand ook nodig was, en verloor daarbij een pion. 
Zo leek het even dat hij te ver was gegaan in zijn winstpo-
gingen maar in de resterende fase hield hij de stelling binnen 
de remisemarge. Frank Schleipfenbauer had na de opening 
een klein plusje. Hij dacht met een mataanval te kunnen 
winnen maar zijn tegenstander had dit net even wat beter 
gezien. Het kostte Frank een stuk tegen 2 pionnen. De stel-
ling hield hij daarna wel remise. Het was de beslissing in de 
wedstrijd. 5½-3½ was de stand geworden. De partij van Bob 

Beeke was daarna voor de statistiek en de bordpunten van 
belang. Een rustige partij eindigde in een dubbel toreneind-
spel waarin Bob 2 pionnen meer had. Dat moet te winnen 
zijn zult u denken. Zo simpel lag het bepaald niet. Het was 
razend ingewikkeld en met taai verdedigen wist zijn tegen-
stander er remise uit te slepen hetgeen resulteerde in de 6-4 
nederlaag. 
Gedetailleerde uitslag SG Max Euwe-1 - ASV-1: Dinant 
Postma (2148) - Eelco de Vries (2238) 0-1; Achim Bündgen 
(2116) - Jaap Vogel (2175) 1-0; Frank Kroeze (2367) - Tom 
Bus (2170) ½-½; Kambir Sekandar (2168) - Otto Wilgenhof 
(2238) 1-0; Bart Konijn (2284) - Bob Beeke (2250) ½-½; 
Alexander Baisakow (2145) - Wouter van Rijn (2159) 1-0; 
Henk Bernink (2152) - Peter Boel (2178) 0-1; Peter Bol-
werk (2209) - Dirk Hoogland (2112) ½-½; Christian Scho 
(2100)-Frank Schleipfenbauer (2101) ½-½; Paul Bieren-
broodspot (2108) - Léon van Tol (2215) 1-0. Eindstand 6-4. 
 
ASV-2 pakt draad weer op: Na het verlies in de vorige ronde 
tegen BSV Bennekom heeft ASV-2 de goede weg weer inge-
slagen door in Rotterdam het team van Charlois Europoort-2 
met 5-3 te verslaan. Een terechte overwinning vond teamlei-
der Richard van der Wel. In de wedstrijd zette Barth Plomp, 
invaller voor de door werk afwezige Johan Wolbers, ASV-2 
al vrij snel op voorsprong. In een klassieke opening was 
Barth beter op de hoogte waar het om ging in de stelling. Hij 
won al in de opening 2 pionnen. Toen zijn tegenstander va 
banque ging spelen ving Barth dit rustig op en kon daarna 
allerlei materiaal pakken wat maar op zijn weg kwam. San-
der Berkhout offerde in zijn partij een pion voor spel. Dat 
kreeg hij ook maar een niet zo handige paardzet veranderde 
dit spelbeeld totaal. Zijn tegenstander kwam terug in de partij 
en Sander moest keepen. Mogelijk stond hij ergens zelfs 
verloren maar heel handig wist hij toch remise te bereiken. 
Richard van der Wel pakte daarna het volgende punt. Zijn 
tegenstander speelde nogal onnauwkeurig en werd helemaal 
klemgezet. Een mooie doorbraak op de koningsvleugel be-
sliste de partij met damewinst of mat. Toen ook Jan Knuiman 
het volle punt liet bijschrijven vanuit een mooie dynamische 
stelling leek er geen vuiltje aan de lucht. John Sloots kreeg 
ook een goede stelling maar verzuimde door te drukken. 
Daarna werd het allengs minder met zijn stelling. Hij verloor 
een stuk en de partij. Pieter Verhoef werd tot nauwkeurig 
verdedigen gedwongen. Toen de vijandelijke d-pion kon 
oprukken moest Pieter hier met zijn stukken alle aandacht 
aan geven om erger te voorkomen. Zijn tegenstander besliste 
de partij alsnog door op de h-lijn een vrijpion te creëren. Al 
deze problemen werd Pieter niet meer de baas. Bij Sjoerd 
van Roosmalen kwam een rustige partijopzet op het bord. Na 
wat foutjes over en weer kwam Sjoerd een pion voor. Vol-
doende om er nog eens even voor te gaan zitten maar Sjoerd 
raakte de pion net zo makkelijk weer kwijt en werd tot remi-
se besloten. Koen Maassen van den Brink kreeg een aanval 
over zich heen vanuit de opening. Zijn koning bleef lang in 
het centrum. Koen raakte een pion achter. Zijn tegenstander 
was volop bezig met matzetten maar had zijn pionnen moe-
ten laten werken. Daar waar het matzetten niet lukte griste 
Koen achter elkaar een paar pionnen weg en won vervolgens 
het eindspel. 
Gedetailleerde uitslag Charlois Europoort-2 - ASV-2: Hans 
Uitenbroek (2067) - Sander Berkhout (2136) ½-½; Mathieu 
Middelkoop (2115) - Pieter Verhoef (2006) 1-0; Kees van 
Drunen (2206) - Richard van der Wel (2039) 0-1; Marcel 
Schroer (2170) - Sjoerd van Roosmalen (2084) ½-½; Len-
dert van den Ouden (2024)-John Sloots (2018) 1-0; Jelle 
Wiering (1991) - Barth Plomp (1955) 0-1; Arjen Kouwen-
hoven (2025) - Jan Knuiman (1975) 0-1; John Leer (2062) 
- Koen Maassen van den Brink (1971) 0-1. Eindstand 3-5. 
 
Grote zege ASV-3: Met maar liefst 7-1 winnen bij De Waag-
toren-2 daar was vooraf niet aan gedacht. Winnen was wel 
belangrijk om afstand te nemen van dit team. Daar waren de 
spelers wel van doordrongen. Maar na een paar uur spelen 



zag het er nog niet zo goed uit op verschillende borden. Zo 
kwam Jochem Woestenburg niet goed uit de opening en 
kwam een pion achter. Misschien stond hij zelfs wel verlo-
ren. Maar hij vocht voor de tweede kans die ook komen zou. 
Hij voerde de druk op de damevleugel op en kreeg een vrij-
pion. Deze bleek opeens niet meer te stoppen. Misschien wel 
door deze winst ging het opeens lopen bij de ASV-ers. Daan 
Holtackers zorgde voor de 2-0. Ook bij hem verliep de ope-
ning bepaald niet vlekkeloos en hij stond allesbehalve pret-
tig. In plaats van stukverlies koos hij voor een torenoffer. 
Daarmee ruilde hij tevens de dames. De achterstand van een 
toren tegen 3 vrijpionnen in het eindspel leek fataal te wor-
den. Toen zijn tegenstander een nutteloze pion op a4 wilde 
veroveren greep Daan de kansjes die opeens ontstonden met 
beide handen aan. Toen zijn tegenstander na een schaakje 
ook nog het verkeerde veld opzocht ging er een loper verlo-
ren en kon hij meteen opgeven. Zo was het met enig fortuin 
2-0. Murat Duman zorgde voor het derde punt. Vanuit een 
gelijke stelling leek zijn tegenstandster wat mogelijkheden te 
krijgen op de koningsstelling van Murat. Het leek erger dan 
het in werkelijkheid was. Murat pakte intussen enkele pion-
nen mee en toen Murat veilig uit de schaakjes was weggelo-
pen was de winst een feit. Bent Schleipfenbauer had vanuit 
de opening waarin het nodige was geruild een pion gewon-
nen. Opvallend was ook nog dat Bent na 13 zetten al een uur 
meer tijd had. Sterker nog zijn klok gaf nog steeds de begin-
tijd aan. Bent speelde geconcentreerd verder. Er werd nog 
meer afgewikkeld. De beide torens verdwenen van het bord 
evenals een stel lopers. Zo ontstond een eindspel met een 
pion meer met gelijke lopers. Doordat er daarna teveel pion-
nen werden geruild wist zijn tegenstander de stelling met 2 
tegen 1 pion remise te houden. Remco Gerlich haalde niet 
veel later de wedstrijdzege binnen. Een mogelijkheid op een 
snellere winst werd gemist maar ook na een kwaliteitsoffer 
leek het beslist. Zijn tegenstandster offerde deze terug en zo 
leken de kansen te keren Gelukkig liet zij nog een schaakje 
toe waarna Remco de zwarte koning over het bord kon jagen 
met mat tot gevolg. Bij Fred Reulink was de stelling na de 
opening onduidelijk. Hij slaagde erin af te wikkelen naar een 
toreneindspel. Zijn koning werd in het spel betrokken en hij 
leek eenvoudig te winnen. Mogelijk heeft hij een snellere 
weg naar winst daar gemist maar uiteindelijk kwam er een 
dame-eindspel op het bord met een vrijpion voor Fred waar-
na zijn tegenstander in een verloren stelling door zijn vlag 
ging. Dit alles was Ruud Wille volledig ontgaan. Hij dacht 
dat Remco nog verloren had en dat Fred nog in een lastig 
eindspel bezig was. Vermoedelijk was deze op dat moment 
dat Ruud keek al met een korte analyse bezig. Hij dacht dus 
dat hij nog vol voor winst moest gaan. Vanuit de opening 
kwam hij niet in zijn spel en wist de stukken niet op de goede 
plaatsen te krijgen. Pas toen de stelling open kwam ontston-
den er mogelijkheden voor beiden. Een spannend slot volgde 
in de tijdnoodfase. waarin Ruud op de 41e zet materiaalwinst 
overzag. Het eindspel bleek lastiger dan voorzien maar ge-
lukkig hielp zijn tegenstander een handje door in de tweede 
tijdnoodfase met zijn koning een pion te slaan en daarmee in 
een zelfmat te lopen. Theo Jurrius was opnieuw als laatste 
klaar. Hij kwam passief uit de opening maar wist de stelling 
na een pionopmars weer gelijk te trekken. Na de eerste tijd-
controle won Theo een pion. Met een pluspion kwam hij een 
heel eind richting winst. De juiste weg zag hij wel maar 
dacht dat zijn opponent ook dan remise kon maken en hij 
koos daarom voor de andere variant. Deze bleek niet win-
nend en na lang en taai verdedigen werd het remise. Uitein-
delijk dus een fraaie 7-1 winst. De hoeveelheid bordpunten 
extra komen altijd van pas! 
Gedetailleerde uitslag De Waagtoren-2 – ASV-3: Gerard de 
Geus (2012) - Theo Jurrius (2069) ½-½; Dirk van der Mei-
den (2078) - Daan Holtackers (2076) 0-1; Rob Freer (1785) 
- Fred Reulink (2055) 0-1; Bert Buitink (1909) - Jochem 
Woestenburg (2068) 0-1; Shannon Vlaar (1877) - Remco 
Gerlich (1974) 0-1; Leonard Haakman (1884) - Bent 
Schleipfenbauer (1908) ½-½; Albert van der Meiden (1796) 
- Ruud Wille (1884) 0-1; Sandra Keetman (1702) - Murat 
Duman (1891) 0-1. Eindstand 1-7. 
 
Nipt verlies ASV-4: Tegen PSV/DoDo, één van de sterkere 
teams in de OSBO-Promotieklasse, moest ASV-4 zaterdag 
een kleine nederlaag incasseren. Het werd 4½-3½ voor de 
Puttenaren. ASV-4 kwam eerst op voorsprong nadat Gerben 
Hendriks in een gelijkwaardige positie vanuit het middenspel 
de stelling dusdanig ingewikkeld wist te maken waardoor 
zijn tegenstander het spoor wat bijster raakte. Met de keuze 
mat of kwaliteitsverlies werd het zelfs mat! Vervolgens 
boekte Anne Paul Taal, op het laatste moment ingevallen 
voor de zieke Erik Langedijk, een goede remise. Hij trof een 
speler met de hoogste rating bij de opponent. Onze ASV-er 
had met wit na de opening licht ruimtevoordeel door wat 
meer activiteit van zijn stukken. Wel had hij een geïsoleerde 

pion waar hij ook rekening mee moest houden. Alles afwe-
gende plaatste hij daarom een remiseaanbod hetgeen werd 
aangenomen. Mick van Randtwijk kwam intussen in een 
ingewikkeld middenspel terecht met veel tactische wendin-
gen. Hij verloor daarbij een stuk, nadat een verdedigend stuk 
tot een verklaring werd gedwongen. Maar Mick dacht deze 
terug te winnen via een aanval op de onderste rij met schaak 
maar dit plan bleek niet te werken zodat hij materiaal achter-
bleef en opgaf. Cees Sep speelde aan bord 2 weer heel solide. 
Het geringe witte openingsvoordeel wist hij met zwart gede-
gen op te vangen waarna de stelling volledig in evenwicht 
was en remise werd overeengekomen. Ook bij Bert Duijker 
werd het een ingewikkelde partij. Hij leek daarbij in het 
voordeel te komen waarbij ook de tijd een rol speelde maar 
zwart wist de witveldige loper te ruilen en toen was het op-
eens Bert die hard voor een goed resultaat moest werken. Hij 
nam daar even de tijd voor om alles goed door te rekenen en 
wist vervolgens alle dreigingen eruit te halen en ondanks een 
klein nadeel bereikte hij de veilige remisehaven. De tegen-
stander van Ruud Verhoef slaagde erin om meteen in het 
middenspel de kansen van Ruud te neutraliseren en vervol-
gens zelf tot initiatief op de damevleugel of in het centrum te 
komen. Hij opende de stelling met een kwaliteitsoffer. Ruud 
kon zich hiertegen niet verweren. Hij gaf de kwaliteit nog 
terug  maar in het toren/paardeindspel met 2 pionnen minder 
kreeg hij geen kans meer. Bij Désiré Fassaert ontstond een 
boeiende partij. In een dynamische stelling met een ongelijke 
materiaalverhouding ging de tijd op een gegeven moment 
ook een rol meespelen. Op zich was de stelling redelijk ge-
lijkwaardig. Zijn tegenstander offerde een paard op f7 en 
kreeg daarvoor initiatief door een actieve dame in de ver-
zwakte zwarte stelling. Désiré wist heel nauwkeurig te ver-
dedigen. Voordat de echte tijdnoodfase naderde werd geko-
zen voor remise. Ivo van der Gouw speelde degelijk en se-
cuur. Er kwam een remiseachtige stelling op het bord waarbij 
de loper van Ivo iets sterker was maar hij moest er rekening 
mee houden dat zijn tegenstander een meerderheid op de 
damevleugel zou kunnen creëren. Ivo kon daarom de stelling 
niet openbreken. Meer dan remise kon hij dan ook niet berei-
ken. Ondanks de nederlaag gaat ASV-4 met vertrouwen 
richting volgende wedstrijd op 12 december. 
Gedetailleerde uitslag PSV/Dodo-ASV-4: Robin van Ee 
(1974)-Gerben Hendriks (1970) 0-1; Kevin van Brummelen 
(1960)-Cees Sep (1925) ½-½; Ewoud 't Jong (2071)-Anne 
Paul Taal (1914) ½-½; Rogier Dijk (2005)-Mick van Rand-
twijk (1786) 1-0; Ron Flohr (1955)-Ruud Verhoef (1900) 1-
0; Jasper Valstar (1786)-Désiré Fassaert (1907) ½-½; Kas-
per Dokter (1778)-Bert Duijker (1860) ½-½; Mark Kortrijk 
(1911)-Ivo van der Gouw (1798) ½-½.  
Eindstand 4½-3½. 
 
Uitslagen/stand na 3e ronde KNSB & promotieklasse OSBO: 

 

KNSB 1e klasse A: Groninger Combinatie - Caissa-
Eenhoorn 10-0; SG Max Euwe - ASV-1 6-4; HWP Haarlem 
- Zukertort Amstelveen 5½-4½; Wageningen - De Wijker 
Toren 6½-3½ Philidor 1847 - De Toren/VSV 4½-5½. 
KNSB 3e klasse E: RSR Ivoren Toren-2 – BSV Bennekom 
3½-4½; Charlois Europoort-2 - ASV-2 3-5; HWP Haarlem-2 
- Promotie 3½-4½; ZSC Saende-2 - Caïssa-5 2½-5½; LSG-3 
- Westlandse Schaak Combinatie 3½-4½. 
KNSB 3e klasse C: De Waagtoren-2 - ASV-3 1-7; HWP 
Zaanstad - Amsterdam West 5½-2½; Paul Keres-3 - Zu-
kertort Amstelveen-3 3½-4½; DSC Delft-2 - Caïssa-4 4-4; 
ASC - Emanuel Lasker 3-5. 
OSBO Promotieklasse: VDS - Voorst 3-5; PSV Dodo - 
ASV-4 4½-3½; SMB - Zutphen 4½-3½; Wageningen-3 - Het 
Kasteel 3½-4½; Doetinchem - Zevenaar 3½-4½. 

KNSB 1e klasse A:  KNSB 3e klasse E: 
1 Groninger Combinatie    6  24 1 Westlandse Schaakcomb. 6  16 
2 De Toren Arnhem/VSV  6  17 2 BSV Bennekom 6  15½ 
3 SG Max Euwe   4  16½ 3 LSG-3 4  14½ 
4 De Wijker Toren   4  15 4 ASV-2 4  14 
5 Wageningen   3  16 5 Caïssa-5 4  13½ 
6 Zukertort Amstelveen   2  14½ 6 Charlois Europoort-2 2  11 
7 HWP Haarlem   2  13½ 7 HWP Haarlem-2 2  10½ 
8 Caissa Eenhoorn   2  10 8 Promotie 2  10 
9 Philidor 1847   1  13 9 RSR Ivoren Toren-2 0    9 
10 ASV-1   0  10½ 10 ZSC Saende-2 0    6 
 

KNSB 3e klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 
1 Zukertort A'veen-3 6  15½ 1 PSV/Dodo 6  14½ 
2 HWP Zaanstad 4  14½ 2 Zevenaar 6  14½ 
3 ASV-3 4  14½ 3 Voorst 5  14½ 
4 ASC 4  12½ 4 Doetinchem 3  12½ 
5 Caïssa-4 3  13½ 5 SMB 3  12 
6 Emanuel Lasker 3  12½ 6 Het Kasteel 3  12 
7 Paul Keres-3 3  12 7 VDS 2  11½ 
8 DSC Delft-2 3  11½ 8 ASV-4  1  10 
9 Amsterdam West 0    8½ 9 Wageningen-3 1  10 
10 De Waagtoren-2 0    5 10 Zutphen 0    8½ 


