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Oploswedstrijd: Vorige week kon iedereen zich weer uitle-

ven op een nieuwe tweezet. 
Deze stamt uit 1984 en was 
het resultaat van een sa-
menwerking tussen 
Vachlakov en Pavlov. Wit 
geeft mat in 2 zetten. Op-
lossing: 1. Dh7-h5. 
 
Bibliotheek: A.s. zaterdag 
staan we vanaf 13.00 uur 
weer in de hal van Rozet 
voor onze volgende 
schaakdemo. Het publiek 

kan dan weer aanschuiven voor een potje schaak. Als u het 
tegen mogelijke nieuwkomers wilt opnemen kom dan gezel-
lig meespelen!! 
 
Externe competitie: Toen afgelopen zaterdag na afloop de 
balans werd opgemaakt gaven de kille cijfers maar weinig 
reden tot vreugde. Deze 8e ronde voor onze eerste 4 teams 
leverde namelijk slechts 2 keer een gelijkspel op daar waar 
winst in enkele gevallen toch dringend gewenst was. ASV-1 
speelde met 5-5 gelijk na een spannende strijd tegen De 
Wijker Toren uit Beverwijk. Ons eerste had zeker meer 
verdiend. Bij ASV-2 was het heilige vuur verdwenen nadat 
men in de vorige ronde was uitgeschakeld in de promotie-
strijd. Caïssa-5 won nu met 3½-4½. ASV-3 knokte tegen 
Caïssa-4 voor wat het waard was maar bleef met lege handen 
achter. Door de 3-5 nederlaag werd het zijden draadje, dat ze 
voor degradatie moet behoeden, steeds dunner. ASV-4 ging 
ook voor de winst maar mocht blij zijn met een 4-4 gelijk-
spel. Redding is nog steeds mogelijk bij een positief resultaat 
in de slotronde. De komende twee weken worden ook de 
slotronden gespeeld in de OSBO-competitie. Morgenavond 
kunt u daar al getuige van zijn van de 4 wedstrijden in de 4e 
klasse C bij onze jeugd van ASV-12 vanaf 19.30 uur in ons 
clubgebouw. Zij spelen deze slotwedstrijd tegen De Toren-
10. Volgende week meer over deze OSBO-slotronden. Nu 
eerst de teamverslagen van afgelopen zaterdag. 
 
ASV-1 nog niet veilig: Met het gelijkspel tegen De Wijker 
Toren kreeg ASV-1 toch iets te weinig. De wedstrijd begon 
rustig met enkele remises. Wouter van Rijn kwam in een 
gelijke stelling terecht en bood na overleg remise aan. Dat-
zelfde resultaat boekte Léon van Tol. Hij zou grote risico’s 
moeten nemen en zijn tegenstander toonde aan dat deze 
tevreden was met een puntendeling. Ook bij Tom Bus, dit 
keer aan bord 1, werd het remise. Zijn tegenstander had 
weliswaar een betere structuur en wat aanvalsmogelijkheden 
maar moest de ontwikkeling van zijn stelling nog voltooien. 
Dit gaf ook Tom de gelegenheid om de witte kansen in de 
kiem te smoren waarna remise overeen werd gekomen. Bij 
Otto Wilgenhof ontstond een ingewikkelde stelling. Juist 
toen Otto zich afvroeg wat de stand was en de stelling open 
kwam was het enkele zetten later afgelopen na een blunder 
van zijn tegenstander. Frank Schleipfenbauer verspeelde in 
zijn partij een kwaliteit en zag geen kans meer dit in het 
verdere verloop van de partij te herstellen. Peter Boel speel-
de een goede partij. Hij offerde een kwaliteit en kreeg daar-
voor aanval. Zijn tegenstander zag zich genoodzaakt zijn 
dame te offeren voor een toren en een stuk maar Peter wist 
af te wikkelen naar een eindspel met 2 pionnen meer dat hij 

simpel in winst omzette. Daarna ging er de nodige tijd voor-
bij voor er weer een beslissing viel. Bob Beeke overspeelde 
zijn tegenstander aanvankelijk en kwam een pion voor. Zijn 
tegenstander herstelde zich en speelde in die fase sterk. De 
pion won hij terug. Bob liet zich in die fase een beetje fles-
sen. De stelling bleek daarna net te houden voor Bob. Jaap 
Vogel stond steeds een fractie beter maar de stelling bood 
steeds wat aanknopingspunten voor rommelkansen voor zijn 
tegenstander. Wellicht heeft Jaap net even te lang doorge-
speeld op winst waarna zijn tegenstander in de counter profi-
teerde van de mogelijkheden die zich voordeden. Dirk Hoog-
land zorgde daarop voor een vol punt. Onze ASV-er kreeg 
vanuit een gesloten stelling een gevaarlijke koningsaanval. 
Zijn tegenstander dacht nog met een remise via eeuwig 
schaak weg te komen door een toren te offeren maar Dirk 
kon eenvoudig uit het schaak lopen en het punt binnen halen. 
De partij van Eelco de Vries moest de beslissing brengen. In 
de slotfase verdrongen velen zich om dit bord. Eerst terug 
naar het begin. Eelco pakte na de opening eerst een pion 
mee. Zijn tegenstander kreeg wel een sterke aanval in het 
centrum. Eelco ging daarbij in de fout toen hij 2 varianten 
door elkaar haalde. Hij verspeelde een stuk en kreeg daar 
enkele pionnen voor. Waarschijnlijk was het wel remise ook 
al was het heel lastig spelen. De slotfase was heel spannend 
maar Eelco kon het net niet redden. Zo verloor hij en kwam 
de 5-5 eindstand op het bord. De slotronde moet nu de be-
slissing brengen voor handhaving. ASV-1 staat weliswaar 2 
punten boven de streep maar kan zich nog niet veilig noe-
men. Op 23 april valt de beslissing! 
Gedetailleerde uitslag: ASV-1 - De Wijker Toren: Tom Bus 
(2170) - Dennis Ruijgrok (2283) ½-½; Léon van Tol (2215) 
- Jimmy van Zutphen (2230) ½-½; Eelco de Vries (2238) - 
Sjoerd Plukkel (2253) 0-1; Otto Wilgenhof (2222) - Erik 
Schoehuys (2173) 1-0; Frank Schleipfenbauer (2101)-Rick 
Duijker (2285) 0-1; Jaap Vogel (2175) - Bastiaan Veltkamp 
(2056) 0-1; Bob Beeke (2250) - Thomas Broek (2170) ½-½; 
Wouter van Rijn (2159) - Peter Uylings (2126) ½-½; Peter 
Boel (2178) - Arjan Wijnberg (2088) 1-0; Dirk Hoogland 
(2112)-Bart-Piet Mulder (2134) 1-0. Eindstand 5-5. 
 
ASV-2 “ontspannen” naar nederlaag: Dat de druk er van af 
was voor ons tweede na de uitschakeling in de promotiestrijd 
bleek wel in de wedstrijd tegen Caïssa-5. Het was net even te 
ontspannen, zo leek het althans. Pieter Verhoef was goed bij 
de les. Hij won knap van hun topscorer in een strategisch 
goed gespeelde partij. Hij won een pionnetje, later een twee-
de en bouwde zijn voordelige stelling langzaam maar zeker 
uit naar winst. Koen Maassen van den Brink, is de topscorer 
aan onze kant. Hij bracht zijn score met winst op maar liefst 
6½ uit 8. Makkelijk ging dit aanvankelijk niet. Hij kwam een 
beetje krom uit de opening maar een slim lokzetje deed zijn 
tegenstander hier met open ogen intrappen. Met deze stand 
bood invaller Siert Huizinga na overleg remise aan. Er was 
een moeilijke opening ontstaan waarin zetherhaling zou 
volgen. Jan Knuiman speelde op zich een prima partij aan 
bord 1. In de slotfase overzag hij net een zet en ging daarna 
in de fout. Dit kostte hem de partij. Richard van der Wel 
kwam goed uit de opening maar de stelling werd daarna zo 
complex dat hij uit de vele mogelijkheden juist een beetje 
tegen zijn natuur in voor een wat passievere zet koos omdat 
hij niet alles goed kon doorrekenen. Dit gaf zijn tegenstander 
de gelegenheid om de rollen om te draaien. Richard verloor 
tenslotte in het eindspel. Wat Pieter lukte overkwam Sjoerd 



van Roosmalen. Hij werd het slachtoffer van een sterk ge-
speelde strategische partij van zijn tegenstander. Hij verloor 
eerst een pion, later nog een tweede en kwam er in het verde-
re vervolg niet meer aan te pas. Ook bij John Sloots wilde 
het zaterdag niet lukken. Hij kwam minder te staan en wist 
dit in het verdere partijverloop niet meer te herstellen. Johan 
Wolbers tenslotte speelde een hele mooie en goede partij. 
Met geraffineerd spel in combinatie met een pionopmars 
kreeg hij een prachtige stelling waarin zijn tegenstander geen 
vin kon verroeren. Johan wist tenslotte een matnet te vlech-
ten dat de eindstand op 3½-4½ bracht. 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - Caissa-5 Jan Knuiman 
(1975) - Angelo Spiler (1999) 0-1; Pieter Verhoef (2006) - 
Lance Oldenhuis (1971) 1-0; Richard van der Wel (2039) - 
Ton van Nieuwkerk (1994) 0-1; Sjoerd van Roosmalen 
(2084) - Kees Sterrenburg (1892) 0-1; John Sloots (2018) - 
Jos van Ommeren (1972) 0-1; Johan Wolbers (2046) - 
Wim Nijenhuis (1922) 1-0; Koen Maassen van den Brink 
(1971) - Marc Ordodi (1916) 1-0; Siert Huizinga (1777) - 
Peter van der Werf (1656) ½-½. Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-3 weer met lege handen: Na een nieuwe nederlaag, nu 
met 3-5 tegen Caïssa-4, is de kans op handhaving wel heel 
gering geworden maar zoals een goed spreekwoord zegt 
“hoop doet leven” dus in de 9e ronde zal er opnieuw alles 
aan worden gedaan om de broodnodige winst te pakken. 
Want dat is iets wat ASV-3 niet kan worden verweten…., ze 
blijven knokken!! Zo ook afgelopen zaterdag want na een 
ruim uur spelen zag het er zeker niet slecht uit op alle bor-
den. Maar toen er toch 2 partijen verloren gingen liep ASV-3 
weer achter de feiten aan. Eerst verloor Anne Paul Taal. Hij 
stond geweldig. Zijn tegenstander kon niet kort rokeren 
vanwege een zwarte loper die vanaf a6 naar binnen scheen. 
Toen wit dus voor de lange rokade ging dacht Anne Paul de 
partij meteen te beslissen maar ging daarmee in de fout. Ook 
bij Remco Gerlich ging het mis. Gaandeweg stonden zijn 
stukken niet op de juiste plek en de vijandelijke stukken 
beheersten het bord. Dit liep dus verkeerd af. Hierna volgde 
een remise van Theo Jurrius. Na een dubieuze opening won 
hij 2 pionnen. Wel had hij even wat ontwikkelingsachter-
stand maar met het teruggeven van een pion wist hij dit op te 
lossen. Het zag er zeker niet slecht uit maar na een torenoffer 
van zijn tegenstander mistte Theo één zetje. Na zetherhaling 
werd het remise. Bent Schleipfenbauer kwam door proble-
men op het spoor een half uur later binnen maar kreeg met 
scherp spel een stelling die hem wel lag. Zijn tegenstander 
liet bovendien de koning in het centrum staan en deze werd 
op den duur heel kwetsbaar toen er wat open lijnen ontston-
den. Na materiaalwinst was het punt daar! Jochem Woesten-
burg kwam goed uit de opening maar zijn tegenstander kreeg 
met zwart toch wel veel compensatie. Zodanig zelfs dat 
Jochem een stuk verloor. Fred Reulink speelde een goede 
partij. Hij offerde in het begin van het middenspel een kwali-
teit en kreeg daarvoor 2 pionnen. Hij had zeker kansen op 
meer mede doordat de strijd zich op de koningsvleugel af-
speelde en daarbij de stelling voor de koning van zijn tegen-
stander meer gaten vertoonde. Helaas verwisselde Fred 2 
zetten dat had zijn voordeel nog meer kunnen vergroten. Nu 
werd na dameruil een stelling bereikt waar winst niet echt 
meer aanwezig was. Zo werd voor remise gekozen. Ruud 
Wille had na de opening geen problemen en kreeg een gelij-
ke stelling waar hij na verloop van tijd steeds meer grip 
kreeg. Er werd meer en meer afgeruild tot er een paardeind-
spel ontstond. In die fase, net rond de 40e zet, won Ruud een 
pion en hield hij de damevleugel, waar zijn tegenstander een 
verbonden vrijpion had, onder controle. Met zijn paard haal-
de hij vervolgens de ene na de andere pion op de konings-
vleugel op. Het vervolg wachtte zijn tegenstander niet meer 
af. Jan van de Linde leek op een gegeven moment ook de 
betere kansen te krijgen toen hij de aanval op de konings-
vleugel had geneutraliseerd. Maar ergens is daarbij te veel 
geruild en bleef hij met een eindspel met een paard tegen 
loper zitten met een verre vrijpion voor zijn tegenstander. 
Dit bleek na lange strijd helaas verloren.   

Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Caissa-4: Theo Jurrius 
(2069) - Roel van Duijn (2113) ½-½; Remco Gerlich (1974) 
- Stef van Haaren (2046) 0-1; Anne Paul Taal (1914) - 

Bert Westera (1939) 0-1; Jochem Woestenburg (2068) - 
Evert-Jan Straat (1993) 0-1; Jan van de Linde (-) - Aad 
Roemersma (1988) 0-1; Fred Reulink (2055)-Rob Bödicker 
(1928) ½-½; Ruud Wille (1884) - René Pijlman (1857) 1-0; 
Bent Schleipfenbauer (1908)-Jan van Banning (1887) 1-0. 
Eindstand 3-5. 
 

Belangrijk punt voor ASV-4: Na het moeizame 4-4 gelijk-
spel tegen Het Kasteel uit Wijchen heeft ASV-4 handhaving 
nog steeds in eigen hand. In de slotronde treffen de onderste 
4 teams elkaar. ASV-4 kan zich dan ten koste van S.G. 
Zutphen toch nog in veiligheid brengen. De score tegen Het 
Kasteel werd geopend met een remise door Ivo van der 
Gouw. De partij bleef steeds nagenoeg in evenwicht. Moge-
lijk heeft wit een fractie voordeel gehad maar Ivo hield de 
stelling volledig onder controle. Na een afwikkeling naar een 
dame-eindspel werd het uiteindelijk remise nadat Ivo eeuwig 
schaak kon realiseren. Mick van Randtwijk kwam niet zo 
goed uit de opening en hield nadat er het nodige was afge-
ruild een mindere stelling aan over. Hoewel Mick zich ver-
dedigde wat hij kon was de stelling tenslotte na pionverlies 
verloren. Ruud Verhoef speelde een gelijkwaardige partij. 
Het was bij beiden degelijkheid troef. Risico’s werden ge-
meden. Langzaam werd er afgewikkeld tot een dubbeltoren-
eindspel. Ook de torens verdwenen later van het bord maar 
ook het pionneneindspel was en bleef remise. Dat bleek ook 
bij de analyse. De nederlaag van Désiré Fassaert kwam wat 
onverwacht. Hij verloor van oud-ASV-er Henk van Korten-
hof. Eigenlijk stond Désiré vanuit de opening en ook in het 
middenspel beter. Hij had een pluspion en met zijn solide 
stijl zag het er positief uit. Maar helaas, een mindere zet deed 
de stelling veranderen en onze ASV-er kon zijn goede spel 
vanuit de beginfase niet meer hervinden. Invaller Rob 
Huberts speelde een sterke partij. Rob zocht zijn kansen op 
de damevleugel, zijn tegenstander juist op de koningsvleu-
gel. Rob was daarbij eerder en won een kwaliteit. De rest 
was daarna niet moeilijk meer. De partij van Bert Duijker 
was vooral in de slotfase meer dan spannend. Vanuit de 
beginfase kwam hij onder druk maar langzaam maar zeker 
kwam hij los mede door de grote tijdnood van zijn opponent. 
Er ontstonden kansen voor beiden maar Bert was in die slot-
fase net even wat handiger. Een belangrijk punt, ASV-4 
kwam daarmee op gelijke hoogte. Maar de 2 resterende 
partijen stonden moeilijk. Barth Plomp had al in de opening 
een kwaliteit weggegeven tegen een pion. Het werd dus voor 
Barth vanaf dat moment verdedigen. Daarin slaagde hij 
tenslotte want na lang hard werken wist hij de partij remise 
te houden. Gerben Hendriks had gaandeweg een pion inge-
leverd en moest zien het lopereindspel, met lopers van gelij-
ke kleur, remise te houden. Om geen risico te lopen kreeg de 
speler van Het Kasteel te horen dat hij remise mocht aanbie-
den omdat klassebehoud voor dit teams dan zeker was. Zo 
kwam ASV-4 nog net met een gelijkspel weg. Klassebehoud 
is voor ons vierde nog niet aan de orde. Daar moet nog kei-
hard voor gewerkt worden in de slotronde. 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Het Kasteel: Gerben Hen-
driks (1970) - Hans Quint (1961) ½-½; Mick van Randt-
wijk (1786) - Willem van Berkel (1981) 0-1; Barth Plomp 
(1955) - Ritchy Duin (1850) ½-½; Désiré Fassaert (1907) - 
Henk van Kortenhof (1877) 0-1; Bert Duijker (1860) - 
Twan Rutjes (1901) 1-0; Rob Huberts (1836) - Jorik Quint 
(1798) 1-0; Ivo van der Gouw (1798) - Kaz Haans (1844) 
½-½; Ruud Verhoef (1900) - Bram Rutten (1455) ½-½. 
Eindstand 4-4. 
 
Uitslagen interne competitie 24e ronde (31 maart 2016): 
van Tol - Knuiman 0-1; Hoogland - Maassen van den Brink 
1-0; R. Verhoef - Sloots ½-½; Hogerhorst - R. Wille 0-1; 
Peters - Huizinga 1-0; Boonstra - Naber 0-1; Dekker - Wong 
½-½; de Mol - Groen ½-½; Vermeer - Mercan 0-1; van Belle 
- Amani ½-½; Kooij - Passchier 1-0; Kees van Keulen - van 
Buren ½-½; Veerman - Eder 0-1; Zuidema - Arends 1-0; 
Mollahosseini - Witmans 0-1; Schunck - Kooman 0-1; Wij-
man - van Lotringen 1-0; Derendorp - Stomphorst 1-0; Rij-
mer - Meijer 1-0; Noguera - J. Sanders 0-1; Gubbels - Visser 
0-1; Hartogh Heijs - Burger 1-0; Diekema - Stibbe 1-0; Con-
stant Nieuwenstijn - Droop 1-0. 


