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55e jaargang no. 12      donderdag 24 maart 2016
Oploswedstrijd: De tweezet van vorige week was van Vla-
dimir Babichev. De opgave is zeker origineel. Wit geeft mat 

in 2 zetten. Oplossing: 1. Ld4. 
 
Rapid: Vanavond slaan we de 
interne even een weekje over in 
ruil voor de 4e speelavond in de 
rapidcompetitie met na 12 ron-
den Otto Wilgenhof aan de lei-
ding. Ook kunt u spelen voor de 
extra competitie. 
 
Externe competitie: Daar waar 
ASV-8 vorige week met een 
overtuigende 5½-½ zege op 

SMB-5 de koppositie behield en uitzicht heeft op promotie 
en ASV-15 een dag later met 2½-1½ won bij Tornado-3 was 
het zaterdag jl. nederlagen troef voor onze zaterdagteams. 
ASV-1 verloor de stadsderby van De Toren/VSV met 6-4, 
ASV-2 ging ten onder tegen de Westlandse Schaakcombina-
tie met 5½-2½ en werd daardoor kansloos in de promotie-
strijd, ASV-3 miste mogelijk een gelijkspel en verloor nu 
met 4½-3½ tegen Emanuel Lasker. ASV-4 tot slot kwam 
tekort tegen Zevenaar en verloor met 5-3. Het slot van het 
liedje was dat ASV-3 en ASV-4 door de resultaten in deze 
ronde ook nog op een degradatieplaats zijn beland. Dat wor-
den dus nog zware tijden!! 
 
ASV-1 verliest derby: De camera’s van Bureau Sport van het 
voormalige VARA sportprogramma stonden voor de You 
Tube-rubriek “Aartsrivalen” op deze wedstrijd gericht. Ons 
eerste ging vol vertrouwen naar Zuid na drie achtereenvol-
gende overwinningen. Maar een stadsderby is toch altijd wat 
anders. “We hebben achteraf bezien de wedstrijd op enkele 
sleutelborden verloren”, aldus captain Léon van Tol de vol-
gende dag aan de telefoon. De score werd geopend door een 
nederlaag van Eelco de Vries. Hij kampte met een oogont-
steking en haalde mede daardoor niet het niveau wat we van 
hem kennen. Ondanks dit ongemak speelde hij toch maar 
werd vanuit de opening onder de voet gelopen. Jaap Vogel 
en Willy Hendriks gingen in hun duel risico’s uit de weg en 
kozen de veilige remise. Aanvankelijk had Willy nog wel 
wat aanvalspogingen ondernomen maar die werden door 
Jaap keurig in de kiem gesmoord. Tom Bus kwam niet in 
zijn spel en investeerde veel tijd. Hij vond niet de juiste 
voortzetting na de opening. Hij verloor een pion en was 
daarna mede onder druk van de tijd redelijk kansloos. Ook 
bij Bob Beeke was het dit keer niet zo overtuigend. Hij 
kwam wat minder te staan. Maar Bob houdt zijn stelling dan 
altijd nog binnen de perken. Plots was het daar remise. Na 
een afwikkeling bleef er een eindspel over waar niets te halen 
bleek. Léon van Tol wist de stukken van zijn tegenstander in 
de verdediging te drukken. Die stonden allemaal op een 
kluitje terwijl die van Léon allemaal goed stonden. En met 
een pion meer en twee gevaarlijk opgerukte pionnen leverde 
dit een soepele winst op. Wouter van Rijn had aanvankelijk 
de partij volledig onder controle. Het enige nadeel was een 
geïsoleerde d-pion. In een bepaalde fase die volgde had hij 
wat offensiever kunnen spelen. Toen hij dit naliet en de d-
pion verloor probeerde hij nog wat te rommelen maar zijn 
tegenstander ving dit rustig op en kon even later het punt 
noteren. Frank Schleipfenbauer zag zijn tegenstander de 
stelling dichtschuiven. Hij moest toen wat ondernemen om 
winstkansen te krijgen en offerde een pion. Duidelijk werd 
het allerminst maar de stelling werd wel ingewikkelder. Een 
stelling dus waarin fouten gemaakt kunnen worden. Toen 
zijn tegenstander even misgreep nam Frank die gelegenheid 
gelijk waar en haalde hij het punt binnen na een moeizame 
partij. Otto Wilgenhof verloor vervolgens van GM Ruud 
Janssen. Deze had een klein voordeeltje en wist dit ook vast 
te houden. Ondertussen bleef hij maar druk houden op de 
stelling van Otto en was het zaak voor hem goed te verdedi-
gen. De druk werd uiteindelijk te groot en hij bleef met een 

gat in zijn verdediging zitten waar Janssen van profiteerde. 
Dirk Hoogland speelde een goede positionele partij waarbij 
hij zijn tegenstander op de damevleugel wist te overspelen. 
Mogelijk had zijn tegenstander in een bepaalde fase nog een 
stuk kunnen offeren waardoor deze nog wat tegenkansen had 
kunnen creëren maar toen dit werd nagelaten liet Dirk niet 
meer los. Peter Boel offerde in zijn partij na een onregelma-
tige opening een pion waarvoor hij zoals het gespeeld werd 
het nodige spel kreeg. Hij won de pion terug en had de betere 
stelling. Maar onder de druk van de tijd en de tegenkansen 
die zwart ook wist te krijgen vond Peter niet de goede voort-
zetting. Hij verloor een kwaliteit en wist de stelling waarin 
remise wellicht nog mogelijk was geweest, daarna niet meer 
te redden. Door de nederlaag moest ASV-1 een paar plaatsen 
prijsgeven en is nog niet helemaal veilig maar er zijn zeker 
goede kansen op handhaving! 
Gedetailleerde uitslag De Toren Arnhem/VSV - ASV-1: Joost 
Offringa (2248) - Bob Beeke (2250) ½-½; Ruud Janssen (2487) - 
Otto Wilgenhof (2222) 1-0; Etienne Goudriaan (2369) - Eelco de 
Vries (2238) 1-0; Willy Hendriks (2383) - Jaap Vogel (2175) ½-½; 
Noud Lentjes (2154) - Tom Bus (2170) 1-0; Tijmen Kampman 
(2116) - Wouter van Rijn (2159) 1-0; Bart von Meijenfeldt (2323) 
- Peter Boel (2178) 1-0; Tjaart Offringa (2077) - Léon van Tol 
(2215) 0-1; Geert van Hoorn (1880) - Dirk Hoogland (2112) 0-1; 
Ben McNab (1849) - Frank Schleipfenbauer (2101) 0-1. Eind-
stand 6-4. 
 
ASV-2 haakt af: Ronde 7 was in de poule van ASV-2 een 
ronde waarin beslist werd over aanhaken of afvallen. Immers 
met de duels Westlandse Schaakcombinatie-ASV-2 en LSG-
3-BSV Bennekom stond de top 4 afgelopen zaterdag tegen-
over elkaar. LSG-3 en BSV Bennekom hielden elkaar met 
een 4-4 uitslag in evenwicht. ASV-2 had kunnen profiteren 
maar verloor ruim met 5½-2½ en haakte dus af. Het was een 
terechte nederlaag, aldus teamleider Richard van der Wel. De 
Westlanders toonden zich meer solide en waren zaterdag de 
betere. John Sloots was als eerste klaar. Hij speelde een goe-
de partij en had de hele partij licht voordeel maar winst zat er 
net niet in. Pieter Verhoef stond met zwart de gehele partij in 
de verdediging. Dat ging hem prima af. Het eindspel met 
paard en 4 pionnen tegen loper en 4 pionnen wist hij eenvou-
dig remise te houden. Richard van der Wel verloor de partij 
in tijdnood. De hele partij had hij een pion meer maar had 
een wat kwetsbare koning. Zijn opponent speelde natuurlijk 
vol op de koning en in tijdnood greep Richard mis. Zijn 
tegenstander maakte hier dankbaar gebruik van. Koen Maas-
sen van den Brink speelde een solide partij. Het evenwicht 
werd hierbij niet verbroken en er waren geen spannende 
momenten in de partij. Johan Wolbers verloor zijn partij. 
Zijn tegenstander speelde solide en Johan ging wat romme-
len. Zijn tegenstander liet zich niet van de wijs brengen, bleef 
solide spelen en het rommelen van Johan liep uiteindelijk 
verkeerd af. Hij verloor een pion en in het eindspel de partij. 
Sander Berkhout had de hele partij een plusje. Hij kreeg één 
kans om hier gebruik van te maken maar hij pakte de pion op 
a7 niet. Daarna waren de kansen verkeken. Sander bleef het 
nog wel proberen maar de stelling van zijn opponent viel niet 
om. Jan Knuiman speelde op de aanval. Dit oogde aardig 
maar hij wist zijn tegenstander daarmee niet te verontrusten. 
De aanval van Jan werd door zijn tegenstander geneutrali-
seerd waarna remise onvermijdelijk was. Sjoerd van Roos-
malen liep door zetverwisseling in de opening achter de 
feiten aan. Hij verloor enkele pionnen en deze liepen uitein-
delijk vrij gemakkelijk door. De 5½-2½ nederlaag betekende 
dat de kampioenskansen voor ASV-2 dit seizoen voorbij zijn. 
Gedetailleerde uitslag Westlandse Schaak Combinatie - ASV-2: 
Michiel van Woerden (2112) - Sander Berkhout (2136) ½-½; 
Michael Aagaard (2120) - Johan Wolbers (2046) 1-0; Paul Bras-
ser (2074) - Richard van der Wel (2039) 1-0; Marnix Hofman 
(2178) - Sjoerd van Roosmalen (2084) 1-0; Thierry Bieger (1983) 
- Jan Knuiman (1975) ½-½; Menno Pietersma (2156) - Pieter 
Verhoef (2006) ½-½; Timon van Dijk (2084) - John Sloots (2018) 
½-½; Manfred Kindt (1986) - Koen Maassen van den Brink 
(1971) ½-½. Eindstand 5½-2½. 
 



Verwachte nederlaag ASV-4: Koploper Zevenaar-1 was 
uiteindelijk een maatje te groot voor ASV-4. Misschien niet 
zo’n verrassing maar mede door de andere uitslagen in de 
Promotieklasse kwam ASV-4 onder de fatale streep terecht. 
Désiré Fassaert moest in zijn partij nauwkeurig verdedigen 
tegen Arie Huysman. Dat ging hem ook dit keer goed af. 
Toen het goede moment daar was bood hij remise aan het-
geen werd aangenomen. Invaller Jan Groen offerde een stuk 
voor 2 pionnen maar kreeg niet de koningsaanval die hij voor 
ogen had. De aanval werd ongedaan gemaakt en Jan bleef 
materiaal achter. Jan van de Linde zorgde met een degelijke 
remise tegen Guust Homs voor een prima resultaat. Al snel 
werd er veel geruild en bleef er een eindspel met lopers van 
gelijke kleur over. Dit bleef in evenwicht. Gerben Hendriks 
kwam goed uit de opening met ruimtevoordeel en een ont-
wikkelingsvoorsprong en de zwarte koning nog in het cen-
trum. Dat bood dus perspectief. Helaas overzag hij een lo-
peroffer op g2 over het hoofd. Wel had Gerben een tegenof-
fer op f7 achter de hand maar na ruil van stukken vertrouwde 
hij de stelling niet meer zo echt en hij bood daarom remise 
aan. Bij analyse bleek dit een terechte keus. Bert Duijker 
kwam nog wel goed uit de opening maar zwart herstelde 
zich. Bert verloor een pion en zijn stukken werkten daarna 
onvoldoende samen. Dit wist hij niet meer te keren. Ruud 
Verhoef kreeg initiatief na de opening. Het bleef echter een 
lastige stelling om dit in voordeel uit te drukken. Tijdnood 
deed hem de das om. Ivo van der Gouw speelde vanuit de 
opening de gangbare paden. Ook zijn tegenstander week niet 
af. Uiteindelijk werd het punt gedeeld, de slotstelling was 
ook remise. Barth Plomp had al eerder in zijn partij remise 
aangeboden hetgeen was afgeslagen. Nu ontstond er een 
dame-eindspel dat door Barth in winst werd omgezet. Bij 
analyse bleek dat zijn opponent mogelijkheden had gemist en 
daarbij zelfs winstkansen had verkregen. Nu viel het punt dus 
in Arnhemse handen. Voor ASV-4 restten nog 2 belangrijke 
wedstrijden in de strijd om handhaving!! 
Gedetailleerde uitslag Zevenaar-1 - ASV-4: Guust Homs (2196) - 
Jan van de Linde (--) ½-½; Thomas Verfuerth (2036) - Barth 
Plomp (1955) 0-1; Thorsten Brandt (2030) - Gerben Hendriks 
(1970) ½-½; Arie Huysman (1972) - Désiré Fassaert (1907) ½-½; 
Toon Janssen (1923) - Bert Duijker (1860) 1-0; Vincent Pelgrom 
(1896) - Ruud Verhoef (1900) 1-0; Reinier Janssen (1879) - Ivo 
van der Gouw (1798) ½-½; Kevin Verfuerth (1826) - Jan Groen 
(1746) 1-0. Eindstand 5-3. 
 
ASV-7 grijpt laatste strohalm met overwinning: Door een 
belangrijke zege op SMB-2 wist ASV-7 degradatie te ontlo-
pen. In de slotronde moet tegen het sterke Zutphen-2 worden 
aangetreden, dus het moest nu gebeuren. ASV-7 opende 
voortvarend. Dit bracht een 0-3 stand op het wedstrijdformu-
lier. Ron Brachten opende de score. Het eindspel speelde hij 
net iets slimmer. Zijn vrijpion kon niet meer gestopt worden. 
Bij Edwin Peters zijn koningsstelling was het erg druk. Mat-
dreiging in een rare stand, maar Edwin weerstond alles en 
maakte een aanvalsloper buit. Daarna speelde hij de effectie-
ve veilige grote afruilvariant. Jan Vermeer kwam licht onder 
druk te staan. Hans van Leeuwen (in een grijs verleden ASV-
er) sloeg een bres in de koningsstelling, maar moest een 
vrijpion op de damevleugel toelaten. Deze vrijpion werd 
ingewisseld voor een ander en in een verloren stand ging 
Hans door de tijd. Bij Tijs was het weer kermis. Zijn tegen-
stander dacht dat Tijs een vergiftigde pion pakte maar Tijs 
had goed gerekend. Hij kreeg voor zijn paard 3 pionnen en 
een zeer goede stelling terug. Maar de Nijmegenaar verde-
digde zich heel precies en bereikte een eindspel van paard 
tegen 2 pionnen van Tijs. Dat was theoretisch remise. We 
hadden nog een punt voor de winst nodig. Dit lukte niet bij 
invaller Theo Koeweiden. Hij verloor een kwaliteit en de 
partij. Hedser Dijkstra maakte het bevrijdende punt. Hij had 
een pion buitgemaakt en zette zijn tegenstander onder grote 
druk. Beiden speelden onder lichte tijdsdruk. Hedser deed dat 
scherp en zeer goed. Werner Passchier raakte een kwaliteit 
achter na eerst het betere van het spel te hebben gehad. Daar-
na ging het mis. Tot slot Hans Rigter. Hij stond de hele partij 
wat beter, maar in het eindspel stond hij minder. Zijn tegen-
stander dreigde eerder te promoveren dan Hans. Maar Hans 
speelde heel inventief en wist listig eerder te promoveren. 
Toch werd het remise door pat (stand: wit: Kh5, Dc2, zwart: 
Ka3, pion a4, b2. Zwart speelt b1D, Dxb1. Een hele leuke 
apotheose. Op naar de onbezorgde slotronde.    Jan Vermeer 
Gedetailleerde uitslag SMB-2 - ASV-7: Thomas Manschot (1631) 
- Hans Rigter (1753) ½-½; Eric de Ridder (1726) - Tijs van Dijk 
(1787) ½-½; Hans van Leeuwen (1763) - Jan Vermeer (1743) 0-1; 
Huub Jansen (1759) - Hedser Dijkstra (1673) 0-1; Fred van de 
Berg (1801) - Ron Brachten (1629) 0-1; Allerd Peeters (1560) - 
Werner Passchier (1672) 1-0; Valentijn Phijffer (1686) - Edwin 
Peters (1646) 0-1; Chito Vergeer (1703)-Theo Koeweiden (1604) 
1-0. Eindstand 3-5. 
 
ASV-10 in degradatiegevaar: ASV-10 heeft de voorlaatste 
kans om degradatie te ontlopen niet aangegrepen. Met 0 

punten op de laatste plaats moest de strijd worden aangebon-
den tegen ESV-3 die met 4 punten in de middenmoot stond. 
Het werd een trieste 1-5 nederlaag. Henk Schunck ging zoals 
gebruikelijk voortvarend van start. Soms gaat dat goed maar 
deze keer werd de turboachtige aanpak in de kiem gesmoord 
door eerst een stuk weg te geven, vervolgens een paard vork-
je te missen met verlies van toren en na iets meer dan een 
half uur spelen kon Henk zijn koning omleggen. Invaller 
Hans Meijer ging rustig van start. Zo ging het gelijk op maar 
in het middenspel werd pardoes een paard weg gegeven. 
Toen hij ook nog mat over het hoofd zag werd het 0-2. Ko 
Kooman, die dit seizoen nog geen punt gescoord heeft, ging 
goed van start en had steeds initiatief. Maar alle aanvallen 
werden goed gepareerd en zo eindigde het in een eindspel 
met beiden een toren en 4 pionnen. Na nog een paar zetten 
werd tot remise besloten. Horst Eder had aanvankelijk licht 
initiatief maar in plaats van rustig met zijn torens naar half-
open lijnen te gaan koos hij voor de directe pionopstoot wat 
tot grootscheepse afruil leidde. Er ontstond een eindspel met 
elk 1 toren en 5 pionnen. Horst dacht al aan remise maar na 
enkele mindere zetten liet hij zijn toren insluiten en kon ook 
hij opgeven. Wisse Witmans had de opening goed bestu-
deerd. Dit pakte goed uit en zijn tegenstander kwam al snel 
in de problemen. Na een wanhopig stukoffer voor 2 pionnen 
werd diens stelling zeer moeilijk. Echter door zeer goed 
gebruik te maken van het loperpaar nam zijn tegenstander het 
initiatief over. Door een mooie truc ging ook nog de kwaliteit 
verloren. Onder tijdsdruk werd vervolgens remise overeen-
gekomen. Als laatste was Bryan Hieltjes nog aan het spelen. 
Hij kwam goed uit de opening en het ging gelijk op. In het 
middenspel werd door een rekenfout een kwaliteit verloren 
en kwam hij onder grote druk te staan. De vrijpionnen wer-
den uiteindelijk zijn ondergang. Na uitstekend verdedigings-
werk waardoor hij toch nog een paar pionnen wist te herove-
ren moest hij toch opgeven. Einduitslag dus 1-5. In de slot-
ronde moet de strijd om wel of niet degradatie worden uitge-
vochten tegen PSV/DoDo-3 die ook 0 punten heeft. Het 
wordt een spannende laatste ronde.  Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag ASV-10 - Edese SV-3: Horst Eder (1584) - 
Noud Vromans (1638) 0-1; Wisse Witmans (1425) - Jan Hartsui-
ker (1539) ½-½; Henk Schunck (1512) - Hermen Ketel (1562) 0-1; 
Bryan Hieltjes (1208) - Jan Groters (1424) 0-1; Ko Kooman 
(1335) - Roelof van der Meer (1382) ½-½; Hans Meijer (1371) - 
Herman van Scherrenburg (1380) 0-1. Eindstand 1-5. 
 
Uitslagen/stand na 7e ronde KNSB & promotieklasse OSBO: 

 

KNSB 1e klasse A: Groninger Combinatie - HWP Haarlem 6½-3½; 
Wageningen - SG Max Euwe 5-5; Philidor 1847 - Caissa-Eenhoorn 
5½-4½; De Toren/VSV - ASV-1 6-4; De Wijker Toren - Zukertort 
Amstelveen 4½-5½. 
KNSB 3e klasse E: RSR Ivoren Toren-2 - HWP Haarlem-2 3½-4½; 
ZSC Saende-2 - Charlois Europoort-2 1-7; LSG-3 - BSV Bennekom 
4-4; Westlandse Schaak Combinatie - ASV-2 5½-2½; Caïssa-5 - 
Promotie 5-3. 
KNSB 3e klasse C: HWP Zaanstad - Paul Keres-3 3-5; DSC Delft-2 
– De Waagtoren-2 7-1; ASC - Amsterdam-West 2-6; Emanuel 
Lasker - ASV-3 4½-3½; Caïssa-4 - Zukertort Amstelveen-3 4-4. 
OSBO Promotieklasse: VDS - SMB 4-4; Wageningen-3 - 
PSV/DoDo 4-4; Doetinchem-Voorst 3½-4½; Zevenaar-ASV-4 5-3; 
Het Kasteel - Zutphen 3½-4½. 
 
Uitslagen interne competitie 23e ronde (17 maart 2016): 
Sloots-van de Linde 1-0; R. Wille-van Ginneken 1-0; Hogerhorst-
Peters 0-1; Fassaert-de Mol ½-½; Marks-van Belle 0-1; Passchier-
Vermeer 0-1; Eder-van Buren ½-½; Mollahosseini-Veerman 0-1; 
Witmans-Kees van Keulen 1-0; Namaki-Zuidema 0-1; Derendorp-
Wijman ½-½; Sulejmani-Schunck 0-1; van Lotringen-Hartogh Heijs 
1-0; J. Sanders-Stibbe 1-0; Maas-Droop 0-1; Visser-Burger 1-0; 
Nurzhan Khamiyev-R. Verhoef 1-0; Diekema-Diego Noguera 0-1. 

KNSB 1
e
 klasse A:   KNSB 3

e
 klasse E: 

1 Groninger Combinatie 14  52½ 1 Westlandse Schaakcomb. 12  35 
2 De Toren/VSV 10  35 2 BSV Bennekom 12  34½ 
3 De Wijker Toren   8  34 3 LSG-3  10  33½ 
4 SG Max Euwe   7  33½ 4 ASV-2   9  32½ 
5 Wageningen   6  35 5 Caïssa-5   8  28 
6 Zukertort Amstelveen   6  34½ 6 Charlois Europoort-2   7  30½ 
7 ASV-1   6  32 7 HWP Haarlem-2   5  23 
8 Philidor 1847   5  33 8 Promotie   4  25 
9 HWP Haarlem   4  31 9 RSR Ivoren Toren-2   3  25½ 
10 Caissa Eenhoorn   4  29½ 10 ZSC Saende-2   0  12½ 
KNSB 3

e
 klasse C:   OSBO-Promotieklasse: 

1 DSC Delft-2 11  34½ 1 Zevenaar 14  35½ 
2 Paul Keres-3   9  31 2 PSV/DoDo 13  34½ 
3 Caïssa-4   9  30½ 3 Voorst 10  32 
4 Zukertort A’veen-3   9  30 4 Doetinchem   8  30 

5 Emanuel Lasker   7  28½ 5 SMB   7  27 
6 ASC   7  28½ 6 Het Kasteel   6  27 
7 HWP Zaanstad   6  28½ 7 Wageningen-3   4  24½ 

8 Amsterdam-West   6  26 8 VDS   3  24½ 
9 ASV-3   4  25½ 9 ASV-4   3  24 
10 De Waagtoren-2   2  17 10 Zutphen   2  21 


