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54e jaargang no. 6      donderdag 12 februari 2015
Oploswedstrijd: De tweezet van vorige week is van Vladimir 

Babichev (had ik nog nooit 
van gehoord). Maar de op-
gave is zeker origineel. Wit 
speelt en geeft mat in twee 
zetten. Oplossing: 1. Ld4. 
 
Jaarvergadering: In een 
goed half uur bracht onze 
voorzitter Erik Wille de 
algemene ledenvergadering 
tot een einde. Opmerkingen 
van de kant van de leden 
waren er nauwelijks. Ge-
concludeerd mag worden 
dat er een grote tevreden-

heid is over de wijze waarop de vereniging wordt bestuurd. 
Iets wat natuurlijk zal worden voortgezet en daar waar nodig 
verder zal worden verbeterd. Zo gaan we op weg naar het 
jubileumjaar 2016 wanneer ASV het 125-jarig bestaan hoopt 
te vieren. Tot ASV-er van het jaar 2014 werd Wouter van 
Rijn gekozen vanwege zijn rol als intern wedstrijdleider van 
ASV, zijn werkzaamheden als beheerder voor onze website 
en het promoten van het schaken op het gebied van de 
schaakproblemen en zijn inzet voor de schaak- en voetbalto-
to’s. Na deze ALV kon er nog volop worden geschaakt. En 
daar komen we toch allemaal voor, nietwaar?! Dat deden we 
met de 3e speelavond in de rapidcompetitie. 
 
Externe competitie: Het was een topzaterdag voor onze eer-
ste vier teams. In de eerste wedstrijd in 2015 wisten onze drie 
KNSB-teams hun wedstrijden te winnen terwijl ASV-4 de 
goede positie op de ranglijst consolideerde met een gelijk-
spel. Zo won ASV-1 met 6-4 van Paul Keres. ASV-2 bleef 
BSV Bennekom met 4½-3½ de baas. ASV-3 liet ASC uit 
Alphen aan den Rijn met 6½-1½ kansloos. ASV-4 tenslotte 
deelde de punten met D&Z en O&O. Het werd 4-4 maar ook 
daar heeft er voor ons team meer ingezeten. Het was dus een 
mooie middag in het Lorentz. In deze EP leest u de verslagen 
van onze drie winnende KNSB-teams maar kunt u ook zien 
wat dit heeft opgeleverd voor de stand!  
Dan gaan we deze week ook weer verder met de “doorde-
weekse” OSBO-teams. Vanavond zijn er drie thuiswedstrij-
den. Zo speelt ASV-6 tegen VDS-2. Maar ook ASV-10 tegen 
Wageningen-7 kunt u in ons clubgebouw meebeleven terwijl 
ASV-13 gastheer is van Theothorne-2. Er is dus weer genoeg 
te zien. ASV-9 speelt vanavond uit tegen Mook-2. Morgen-
avond speelt ASV-5 in en tegen Velp en reist ASV-7 af naar 
Wijchen voor de wedstrijd tegen Het Kasteel-3. Maar mocht 
u morgenavond denken wat zal ik eens gaan doen, kom dan 
naar ons clubgebouw om onze jeugd van ASV-11j aan te 
moedigen. Dit team speelt vanaf 19.30 uur tegen het sterke 
Dodewaard. Volgende week weer volop verslagen en meer 
over de wedstrijden van de andere teams in de 2e speelweek. 
 
Belangrijke winst voor ASV-1: Voor ASV-1 waren de pun-
ten van belang in de directe confrontatie met Paul Keres. Met 
een 6-4 zege ging ASV-1 de Utrechters voorbij. Daarmee is 
ons eerste er nog niet maar dit geeft wel veel zelfvertrouwen. 
Wouter van Rijn was als eerste klaar en had zo tijd genoeg 
om de wedstrijd te volgen en gegevens op papier te zetten 
waar ik voor deze EP dankbaar gebruik van maak. Na een 
rustige opening en dameruil leek het een lange zwoegpartij te 
worden, maar door een blunder op zet 10 stond Wouter par-
does een stuk voor. Met zijn 9e zet had Wouter een valletje 
gezet. Hij speculeerde dat zijn tegenstander geen pion zou 
geven. Echter in de analyse bleek dat zwart geweldig com-
pensatie voor die pion zou krijgen daar Wouter dan zijn 
witveldige loper behoorlijk zou missen. Gelukkig kwam het 
niet zo ver. Zijn tegenstander reageerde vrijwel a tempo en 
trapte vol in de val waardoor Wouter een stuk won. De vroe-
ge voorsprong was natuurlijk lekker. Niet alleen voor Wouter 

maar vooral ook voor het team. Jaap Vogel kwam met zwart 
in een gevaarlijke openingsvariant terecht waarbij wit een 
pion geeft en later nog een tweede maar zwart achterstand in 
ontwikkeling heeft. Jaap speelde geroutineerd en wist de 
dames te ruilen. Wel moest hij een pion inleveren, maar 
stond er dus nog altijd 1 voor. Ook de torens werden geruild, 
waardoor Jaap in een lastig eindspel met een pluspion zat. 
Dit werd vrij snel daarna remise gegeven. Remco de Leeuw 
speelde zoals altijd solide. Hij had het loperpaar, een open a-
lijn voor zijn toren en zijn stukken stonden gezond. Remco 
kwam met een toren op de 2e rij binnen. De witte stukken 
toonden weinig samenhang. Met een kleine combinatie won 
hij een pion. Zijn tegenstander offerde nog een tweede pion. 
Remco nam ook die pion en zijn tegenstander zag ook die 
niet meer terug. Geen vorm van compensatie dus en Remco 
speelde het rustig en beheerst uit. Eelco de Vries koos na de 
opening voor een offensief op de koningsvleugel daar waar 
wit op de damevleugel aanviel. Wit leek door het ruimte-
overwicht wat beter te staan maar Eelco kwam een pion voor 
doch zijn koning stond wat onveilig op h8. Wit kon er niet 
van profiteren. Eelco moest de pion teruggeven maar na een 
grootscheepse afruil werd de partij in het eindspel met onge-
lijke lopers remise gegeven. Bij Léon van Tol ging de strijd 
om het centrum. Door allerlei penningen met een vijandelijke 
toren op d1 op de lijn waar de zwarte dame stond moest Léon 
veel tijd investeren. Zijn tegenstander had veel tijd nodig 
voor het oplossen van de tegendreigingen die Léon in de 
stelling wist te vlechten. In de hectiek van de tijdnood won 
Léon een stuk tegen 2 pionnen. Zijn tegenstander probeerde 
met beide torens nog eeuwig schaak (of zelfs een matnet) te 
bereiken, maar Léon haalde alle grappen uit de stelling. 
Makkelijk was het niet maar toen de vlag viel was het punt 
meteen binnen. De tegenstander van Frank Schleipfenbauer 
had meer ruimte op de damevleugel en Frank had een achter-
gebleven pion op d6. Die wist hij door te drukken, maar juist 
daardoor kwam de stelling open en dit viel in het voordeel 
van wit uit. Wit won een belangrijke pion op e5. Frank won 
nog wel de pion op e4 maar dat ging ten koste van zijn pion 
op b7. Zo kreeg de witte a-pion vrije doorgang. Ondanks 
dameruil bleef het eindspel verloren. In een spannende ma-
noeuvreerpartij leek Michiel Blok iets beter te staan. Op de 
40e zet stelde Michiel zijn tegenstander voor een probleem 
die in de resterende tijd niet werd opgelost. Toen zwart een 
paar seconden na het vallen van de vlag zijn 40e zet deed 
claimde Michiel niet en speelde hij door. Mogelijk overzag 
onze ASV-er daarna ook nog stukwinst en werd het weer 
spannend. Maar niet veel later wist Michiel gelukkig toch 
een matnet te vlechten en won zodoende toch nog! Otto 
Wilgenhof zette de partij goed op en had spel op de dame-
vleugel met beide torens. Hij wilde een kleine kwaliteit offe-
ren om daarmee zijn torens beter bij het spel te betrekken 
maar zwart ging daar niet op in en kwam met een ”tegenof-
fer”. Een spannende strijd volgde. Otto voerde de druk ver-
der op maar door een gelukkige tussenzet wist zijn tegen-
stander de boel te ontregelen, waardoor Otto slechts zijn 
kleine kwaliteit weer terugwon en er een eindspel van beide 
T+P+ 5 pionnen (allebei d t/m h-lijn) restte. Dit leek potre-
mise en menigeen had het niet meer geprobeerd. Otto wist er 
toch nog spel uit te halen en veroverde een pion. Zwart nam 
intussen met toren en paard de witte pionnenstelling onder 
schot en Otto moest uitkijken voor een matnet maar had het 
allemaal goed bekeken. Toen hij hoorde dat remise genoeg 
was nam hij geen risico meer en ruilde de paarden af. Zo 
werd hij met zijn remise matchwinnaar. Het teamresultaat 
ging voor verdere winstpogingen! Dirk Hoogland verloor 
rond de 20e zet door een truc een kwaliteit tegen een pion. 
Toch leek het wel houdbaar. Zijn tegenstander lokte echter 
wat verzwakkingen en speelde de stelling uit elkaar. Na 50 
zetten dit eindspel te hebben verdedigd moest Dirk toch 
capituleren. Als laatste was Bob Beeke klaar. Hij leek in het 
begin goed te staan met het loperpaar en iets meer ruimte. 
Zwart begon een pionnenmars op de koningsvleugel en Bob 



won met wit een pionnetje op de andere vleugel. Op een 
gegeven moment kon Bob een toren winnen. Hij vertrouwde 
de zwarte aanval die daaruit zou voortvloeien niet. Zoals het 
in de partij ging miste hij een sterke zet van zwart. Deze nam 
verrassend terug met het paard op g3 ipv de door Bob ver-
wachtte pion. Hierdoor kwam Bob's dame buitenspel te staan 
op a3 en leek het een kwestie van tijd dat zwart zou winnen. 
Na een simpele winst te hebben overzien kon wit dames 
ruilen en was het ineens zwart die moest keepen. Ook dat 
werd niet handig gespeeld en de witte vrijpionnen verdwenen 
als sneeuw voor de zon. Bob koos eieren voor zijn geld en 
haalde de laatste zwarte pionnen op en werd het toch nog 
remise. Al met al een terechte overwinning. Vanaf het begin 
werd de marge van 2 punten vastgehouden en niet meer 
afgestaan. Zo deed ASV-1 dus goede zaken in de strijd om 
handhaving. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Paul Keres: Jaap Vogel 
(2222) - Hugo ten Hertog (2353) ½-½; Otto Wilgenhof 
(2223) - Xander Wemmers (2386) ½-½; Eelco de Vries 
(2223) - Jan Breukelman (2293) ½-½; Bob Beeke (2258) - 
Peter Lombaers (2286) ½-½; Dirk Hoogland (2144) - Paul 
Hommerson (2278) 0-1; Léon van Tol (2210) - Gerben 
Veltkamp (2140) 1-0; Remco de Leeuw (2195) - Jan Jaap 
Janse (2216) 1-0; Michiel Blok (2146)  -  Bert Both (2156) 
1-0; Frank Schleipfenbauer (2085) - Raijmond de Rooij 
(2208) 0-1; Wouter van Rijn (2195) - Paul van der Kooij 
(2002) 1-0. Eindstand 6-4. 
 
Verdiende winst ASV-2: Tegen het gepromoveerde BSV 
Bennekom wist ASV-2 de volle winst te pakken. De 4½-3½ 
zege was naar de mening van captain Richard van der Wel 
wat krap maar de zege is nooit in gevaar geweest. Na de 
winst in de vorige ronde op Zevenaar kruipt ASV-2 na de 
beroerde seizoensstart hiermee verder naar boven. Jan Knui-
man won als eerste Hij was uiterst gemotiveerd. Hij kwam 
goed uit de opening en drong zijn tegenstander in de verde-
diging en gaf deze geen kans. Stukwinst besliste de partij. 
Sander Berkhout kreeg de beste kansen in een koningsaan-
val. Toen hij dit niet goed speelde moest hij van voren af aan 
beginnen. In het verdere partijvervolg lukte het uiteindelijk 
wel de partij in winst om te zetten. Richard van der Wel had 
aanvankelijk wat openingsvoordeel maar toen hij het voor-
deel was kwijtgeraakt bood hij tactisch remise aan. Dit werd 
aangenomen. Met zwart gaf Peter Boel aan bord 1 Hotze 
Hofstra geen kans. Deze had na 4 ronden nog een 100% 
score maar dat deerde Peter niet. Het werd gewoon een hele 
knappe overwinning. Al na de opening had hij voordeel. Dit 
leverde een pion op. De goede stelling bleef. Zijn tegenstan-
der offerde op een gegeven moment zijn dame maar Peter 
hield controle over de stelling en won knap. Bij John Sloots 
werd het evenwicht niet verbroken. Degelijk spelend was 
remise het juiste resultaat. Pieter Verhoef kwam prima uit de 
opening maar raakte in het vervolg van de partij opeens een 
stuk kwijt door een simpele combinatie. Pieter kreeg geen 
compensatie voor het stuk en verloor daarna kansloos. Dat 
was een tegenvaller op dat moment. Bij Remco Gerlich was 
intussen een ogenschijnlijk gewonnen toreneindspel ontstaan 
met een pionnenmeerderheid voor Remco op de konings-
vleugel. Toch kon hij het niet helemaal goed taxeren. Met 
een remise werden de matchpunten daarom veilig gesteld. 
Bij Johan Wolbers was er vanaf het begin strijd. Beide spe-
lers gingen voor de winst. Dat leidde tot een ingewikkelde 
stelling en voordeel dat heen en weer ging doordat beiden 
niet optimaal speelden. Uiteindelijk restte een lastig eindspel 
met een toren en enkele pionnen tegen paard, loper en enkele 
pionnen voor Johan. Hij ging daarin in de fout en kon de 
stelling daarna niet meer remise houden. Met deze winst 
kruipt ASV-2 uit de onderste regionen weg en kijkt daarbij 
verder naar boven! 
Gedetailleerde uitslag ASV-2-BSV Bennekom: Peter Boel 
(2143) - Hotze Hofstra (2183) 1-0; Sander Berkhout (2142) 
- Martijn Pauw (2081) 1-0; Richard van der Wel (2072) - 
Martin Markering (1900) ½-½; John Sloots (2027) - Benno 
van der Veen (1949) ½-½; Johan Wolbers (2060) - Eddy de 
Beule (2049) 0-1; Jan Knuiman (1977)-Noël Bovens (1872) 
1-0; Remco Gerlich (1992)-Teunis Bunt (1876) ½-½; Pieter 
Verhoef (1896)-John Riksen (1771) 0-1. Eindstand 4½-3½.  
 
ASV-3 haalt flink uit: Daar waar het in eerdere wedstrijden 
nog wel eens net niet lukte en dan een 3½-4½ nederlaag 
moest worden geïncasseerd viel het dit keer met een comple-
te bezetting allemaal goed. Ruud Wille won als eerste na 
zo’n 25 zetten. Een kwaliteitsoffer leidde een koningsaanval 
in. Mogelijk had zwart het beter kunnen verdedigen, nu ging 
het heel rap. Daan Holtackers ging in op een zwarte voortzet-
ting. Na dameruil kon hij de toren op h8 slaan. Daarvoor 
werd zijn paard op c3 geslagen en het andere paard kon er nu 
op h8 niet meer uit. Onduidelijk dus of dit goed af zou lopen 

want de andere zwarte stukken kwamen er snel uit en Daan’s 
koning leek in gevaar. Maar toen zwart toch besloot het 
paard op h8 te gaan ophalen keerden de kansen en kon Daan 
via een penning op de f-lijn de partij binnenhalen. Bent 
Schleipfenbauer won heel knap in een moeilijke partij. Het 
was zo ingewikkeld dat het allemaal niet uit te rekenen viel 
zeker toen zijn tegenstander ook nog een toren offerde op f2. 
Met beiden in zware tijdnood hield Bent het overzicht. Zijn 
tegenstander vond de winst niet en Bent sloeg daarop toe in 
de counter. Jochem Woestenburg verloor aan bord 1 tegen 
hun sterkste speler en was eigenlijk vanuit de opening kans-
loos. Na kwaliteitsverlies spartelde hij nog even tegen maar 
kon het tij niet meer keren. Fred Reulink speelde remise. 
Halverwege zag zijn stelling er niet bijster goed uit maar hij 
vond een afwikkeling naar een dubbel toreneindspel met een 
pion minder waar een soort van zetherhaling inzat met het 
schaak geven van de koning en een dubbele aanval op pion 
d7. Zwart kon die pion niet teruggeven want dan was het 
Fred die weer op winst kon gaan spelen dus was remise het 
logische resultaat. Captain Theo Jurrius zorgde voor het 
beslissende punt. Hij kwam niet alleen goed uit de opening 
maar kreeg ook veel tijdvoordeel. Zijn tegenstander offerde 
uit wanhoop een pion. Aanname was nog goed maar daarna 
speelde Theo het niet nauwkeurig zodat wit weer kansen 
kreeg om terug in de partij te komen maar deze vond door 
een gebrek aan tijd de juiste zetten niet. Overigens vond 
Theo de winst met meer tijd op de klok ook niet direct. Pas 
na de afwikkeling naar een paardeindspel met een pion meer 
was het niet moeilijk meer zeker nadat wit achter Theo’s 
pion op g7 aanging. Daarna was de d-pion niet meer te stop-
pen. Bij Anne Paul Taal zat het niet tegen. Ergens werd er 
een pion gewonnen maar in tijdnood gingen er weer 2 verlo-
ren wat resulteerde in een toreneindspel met een pion minder 
voor Anne Paul. Maar toen zijn tegenstander in een beter 
staand eindspel ten onrechte nog achter de g-pion van Anne 
Paul aanging kon hij met zijn d-pion zo doorlopen naar de 
overkant. Murat Duman zorgde in een dameindspel voor de 
winst. Hij had de verste vrijpion en de veiligste koning wat 
ruim genoeg was voor de overwinning. In die slotfase miste 
hij nog wel mat in 2 maar dat was voor zijn tegenstander 
slechts uitstel. Met deze 6½-1½ overwinning deed ASV-3 
goede zaken hoewel er nog wel wat puntjes nodig zijn. 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - ASC: Jochem Woestenburg 
(2020) - Dinard van der Laan (2227) 0-1; Fred Reulink 
(1991) - Clement van der Laar (2059) ½-½; Theo Jurrius 
(2048) - Norbert Jansen (1999) 1-0; Bent Schleipfenbauer 
(1876) - Eric Fraikin (1972) 1-0; Murat Duman (1895) - 
Wouter Hennink (1973) 1-0; Daan Holtackers (2059) - 
Wouter Dambrink (1967) 1-0; Anne Paul Taal (1931) - 
Sander de Groot (1936) 1-0; Ruud Wille (1871) - Richie 
Bartels (1847) 1-0. Eindstand 6½-1½. 
 
Uitslagen/stand na ronde 5 KNSB + OSBO-prom.klasse: 

 
KNSB 1e klasse B: DD - Caïssa 4½-5½; Vianen/DVP - De 
Toren/VSV 5-5; HWP Sas van Gent - LSG-2 9½-½; Schaak-
stad Apeldoorn - De Stukkenjagers 4½-5½; ASV-1 - Paul 
Keres 6-4. 
KNSB 3e klasse E: Zevenaar - Boven IJ 1½-6½; HWP Haar-
lem-2 - Voorschoten-2 4-4; ENPS - LSG-3 2½-5½; RSR 
Ivoren Toren-2 - Charlois Europoort-3 2½-5½; ASV-2 - 
BSV Bennekom 4½-3½. 
KNSB 3e klasse C: ZSG - Aartswoud 5-3; Zukertort Am-
stelveen-3-VAS-2 5-3; Fischer Z-De Wijker Toren-2 5½-2½; 
ZSC Saende - AAS 3½-4½; ASV-3 – ASC 6½-1½. 
OSBO-Promotieklasse: Doetinchem - UVS-2 4-4; Rokade - 
SMB 3-5; Wageningen-3 - Het Kasteel 5-3; Schaakstad 
Apeldoorn-3 - Voorst 3½-4½; ASV-4 - D&Z en O&O 4-4. 

KNSB 1e klasse B:  KNSB 3e klasse E: 
1 Schaakstad A’doorn 8 33  1 Boven IJ 8 24½ 
2 HWP Sas van Gent 8 33 2 HWP Haarlem-2 7 22½ 
3 De Toren Arnhem/VSV 8 29  3 LSG-3 6 22½ 
4 De Stukkenjagers 7 29  4 RSR Ivoren Toren-2 5 21½ 
5 Caïssa 5 23½ 5 Charlois Europoort-3 5 20½ 
6 Vianen/DVP 4 21 6 ASV-2  5 20 
7 DD 3 21½ 7 BSV Bennekom 4 18½ 
8 ASV-1 3 21½ 8 Zevenaar 4 16½ 
9 Paul Keres 2 21 9 Voorschoten-2 3 17 
10 LSG-2 2 17½ 10 ENPS 3 16½ 
 
KNSB 3e klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 
1 ZSG 10 27 1 UVS-2 9 27 
2 AAS   8 26 2 ASV-4 7 23½ 
3 Zukertort A'veen-3   6 21½ 3 SMB 6 20 
4 Fischer Z   6 19½ 4 Doetinchem 5 20½ 
5 ASV-3   4 20 5 D&Z en O&O 5 20 
6 ZSC Saende   4 19 6 Voorst 5 19½ 
7 De Wijker Toren-2   4 18 7 Wageningen-3 4 17 
8 ASC   4 17 8 Het Kasteel 4 16½ 
9 Aartswoud   2 17½ 9 Rokade 3 18  
10 VAS-2   2 14½ 10 Schaakstad A’doorn-3 2 18 


