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Oploswedstrijd: Terug in de tijd dit keer via werk van een 

oud-ASV-er. A. van der 
Ven was een probleem-
componist met internati-
onale erkenning. Later 
werd hij ook nog ASV-
voorzitter. Dit probleem 
componeerde hij in 1912. 
Hij won er de 3e prijs 
mee in een concours van 
de Nederlandse Schaak-
bond. Wit geeft mat in 2 
zetten. Oplossing: de 
sleutelzet is: 1. Lf5-e6. 
 
Rapid: Vanavond de 
laatste speelavond in de 

rapidcompetitie. Deze laatste 4 ronden gaan de beslissing 
brengen wie eindwinnaar gaat worden. Ook de extra compe-
titie wordt vanavond beslist. 
 
Gesloten: Volgende week donderdag 5 mei is er geen club-
avond vanwege Bevrijdingsdag en Hemelvaartsdag. Op 12 
mei gaan we weer verder met de interne competitie. 
 
Externe competitie: Wat een apotheose, wat een spanning. 
Echt ongelofelijk. Daar waar 3 van onze zaterdagteams nog 
in zwaar weer verkeerden kwam alles op zijn pootjes terecht. 
Er stond in deze slotronde nog veel op het spel. ASV-1 pakte 
dat ene benodigde matchpunt en speelde zich zo op eigen 
kracht veilig via een 5-5 gelijkspel tegen Zukertort Amstel-
veen-1. Achteraf was zelfs een 5½-4½ nederlaag mogelijk 
geweest voor handhaving omdat dan het onderling resultaat 
tegen degradant HWP Haarlem de doorslag zou hebben 
gegeven. De Houdini-act van ASV-3 om in de 3e klasse 
KNSB te blijven werd eveneens een feit. Daar geloofden 
vooraf nog maar weinigen in. Captain Theo Jurrius himself 
zorgde voor het beslissende punt en daarmee voor de 4½-3½ 
zege op Zukertort Amstelveen-3. Maar het was wel een heel 
dun zijden draadje waar ons derde aan bungelde. HWP 
Zaanstad werd nu de degradant omdat zij met 6½-1½ van 
kampioen DSC Delft-2 verloren. Amsterdam-West dat ook 
nog in gevaar was speelde zich door winst veilig. Ook ASV-
4 wist zich te handhaven op de zaterdag. De 6-2 winst op 
hekkensluiter Zutphen was voldoende bij de slotronde in de 
OSBO-promotieklasse in het Grand Café van het Lorentz. 
Bij ASV-2 was al vakantie opgenomen. Tegen Promotie 
(Zoetermeer) werd met 5-3 verloren. Dan waren er nog di-
verse andere teams die hun slotronde speelden maar waar 
van spanning duidelijk minder sprake was. Zo was ASV-6 al 
gedegradeerd. Ook de laatste ronde werd met een 2-6 neder-
laag afgesloten tegen Elster Toren, ASV-13 verloor met 0-4 
van Veenendaal-5, ASV-14 speelde met 2-2 gelijk tegen 
Doetinchem-3 en ASV-15 tenslotte won met 3½-½ van Do-
dewaard-2j. In deze EP een begin met de resterende versla-
gen met daarbij een hoofdrol voor ASV-3. Zij wisten zich 
immers uit een zeer lastige positie te redden!! 
 
Sensationele ontsnapping ASV-3: Direct na het beslissende 
punt van Theo Jurrius waarmee handhaving in zicht was 
gekomen kwam de brandende vraag los. Wat zou Amster-
dam-West hebben gedaan en HWP Zaanstad?? Niemand kon 
het op dat moment vertellen. Na de wandeling en de aanslui-
tende rit per metro naar Amsterdam-Amstel richting ons al 
afgesproken eetadres werd veelvuldig via app en sms na-
vraag gedaan en op allerlei sites gekeken. Het was een kwes-
tie van geduld. Heel veel geduld zelfs! Dat werd dan ook 
behoorlijk op de proef gesteld. Het eerste bericht van Huub 
Blom bereikte ons in de metro. “Het schijnt dat jullie con-
current heeft gewonnen”. Het bleek, zo begrepen we later, 
om Amsterdam-West te gaan dat van Caïssa-4 had gewon-
nen. De hoop was nu gevestigd op DSC-Delft-2 dat ruim 
moest winnen (6-2 was genoeg) van de andere degradatie-

kandidaat HWP-Zaanstad. Het was wachten, wachten en nog 
eens wachten tot er opeens een appje verscheen bij Bent. 
“Gefeliciteerd” stond er. Bij het nazoeken bleek Delft zelfs 
met 6½-1½ te hebben gewonnen. Ruim voldoende voor ons 
voor handhaving!! De vreugdekreten in Italiaans restaurant 
Libero, intussen een vast adresje bij ons derde bij uitwed-
strijden, deed de andere gasten verbaasd opkijken van hun 
eten. De ontlading was groot. ASV-3 bleef in de KNSB!! 
Voor het zover was die middag was er een lange weg te 
gaan. Ondanks de moeilijke positie waren we vol vertrou-
wen. Immers ook vorig jaar was van Zukertort-3 gewonnen. 
Maar inderdaad, resultaten behaald in het verleden etc….?! 
Pas na ruim 3 uur spelen vielen de eerste beslissingen. Bent 
Schleipfenbauer zette ASV-3 op voorsprong. Hij besliste de 
partij in het eindspel waarin hij zijn tegenstander op belang-
rijke lijnen de baas bleef. Een tegenvaller was daarna het 
verlies van Fred Reulink. Hij kwam goed uit de opening 
maar overzag een simpele afwikkeling en kreeg een dubbel-
pion op de d-lijn. Deze gingen verloren en Fred wist ook 
geen tegenkansen meer te scheppen. Murat Duman won 
opnieuw. De openingsfase was daarbij wel wat dubieus maar 
na een stukoffer van zijn tegenstander om bij de koning van 
Murat te komen kreeg onze ASV-er tegenkansen en profi-
teerde van de mogelijkheden die hij kreeg. Remco Gerlich 
moest ervaren dat zijn tegenstander de overhand kreeg op de 
damevleugel. Een doorgeschoven c-pion en een doorbraak 
op de a-lijn in combinatie met tijdnood van Remco bracht de 
stand weer gelijk (2-2). Bij Anne Paul Taal werd het daarna 
remise. Even leek hij in die fase van de partij een stuk voor 
te blijven. Wel stond hij passief en was het zeker nog moei-
lijk. Pardoes verspeelde hij het stuk echter weer maar geluk-
kig was het toreneindspel dat overbleef remise. Ruud Wille, 
was net daarvoor op de hoogte gebracht van de stand op de 
diverse borden. Het was verstandig nog niet op remise aan te 
sturen. Het was een moeilijke partij geweest waarin zijn 
tegenstander bij de overgang richting eindspel een pion of-
ferde bij een doorbraak in het centrum. In een poging deze 
pion te houden ruilde Ruud verkeerd en bleef met zijn toren 
in een penning staan. Bij analyse bleek dat hij de pion had 
moeten teruggeven. Hij zou dan niet veel later een andere 
pion hebben gewonnen met makkelijker spel. De penning 
kwam hem nu duur te staan. In tijdnood vond hij de juiste 
zetten niet meer en verloor kansloos. 3½-2½ achter, er mocht 
nu niets meer misgaan. De tegenstandster van Jochem Woes-
tenburg speelde heel passief. Jochem wist zijn stelling steeds 
verder te verbeteren, won een pion en later nog eentje. Lang-
zaam maar zeker won hij zijn partij. 3½-3½ met alleen nog 
een toreneindspel bij Theo Jurrius op het bord waar op dat 
moment zeker geen winst zat. Zover had het niet hoeven te 
komen want hij had de partij al op zet 13 met een combinatie 
kunnen beslissen. In zijn berekeningen miste hij een zet en 
zag er daarom van af. Het eindspel werd wat mishandeld. 
Langzaam maar zeker kwam Theo weer terug richting remi-
se. Kansen op meer waren er niet direct maar hij bleef vast-
houdend proberen te winnen. Zijn tegenstander speelde te 
passief. Toch bleef remise tot vlak voor het einde mogelijk. 
Tijdnood van zijn tegenstander speelde in die fase een be-
langrijke rol. Bij een verkeerde keuze greep Theo zijn kans 
en pakte het zo belangrijke punt tot vreugde van alles wat 
ASV was!! Het bleef nog lang onrustig in Amsterdam. 
Gedetailleerde uitslag Zukertort Amstelveen-3 - ASV-3: 
Eric Roosendaal (2011) - Fred Reulink (2055) 1-0; Esther 
de Kleuver (2058) - Jochem Woestenburg (2092) 0-1; Gijs 
IJzermans (2089) - Bent Schleipfenbauer (1908) 0-1; Walt 
Schagen (1984) - Murat Duman (1891) 0-1; Jeroen 
Schoonackers (1950) - Theo Jurrius (2069) 0-1; Waldemar 
Moes (1918) - Anne Paul Taal (1914) ½-½; Jan Helsloot 
(1964) - Ruud Wille (1884) 1-0; Olav Lucas (2004) - Rem-
co Gerlich (1974) 1-0. Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-1 blijft in 1e klasse!: Het was een dubbele ontmoeting 
daar in Amstelveen. Niet alleen voor ASV-3 maar ook voor 



ASV-1 stond er in de slotronde nog het nodige op het spel. 
Eén matchpunt via een gelijkspel tegen Zukertort Amstel-
veen-1 was voldoende om een veilige marge te behouden op 
de nummer 9 HWP Haarlem. Een overtuigende zege van 
Eelco de Vries vormde een goed begin. Hij offerde een stuk 
en walste in feite over zijn tegenstander heen. Dit werd ge-
volgd door twee degelijke remises. De tegenstander van 
Léon van Tol slaagde er in om al het spel uit de partij te 
halen. Voor Léon viel er dus niets te bereiken. Ook Dirk 
Hoogland speelde remise in een strategisch goed gespeelde 
partij. Steeds had hij een plusje maar het was niet voldoende 
om er meer dan remise uit te halen. Dirk werd daarmee top-
scorer van het eerste met 6 uit 9. Ook Otto Wilgenhof offer-
de al heel vroeg in de partij een stuk. Zijn tegenstander wist 
nog lang tijd te rekken maar de uitslag stond eigenlijk al 
vast. Het offer lag ook voor de hand. Nauwkeurig speelde 
Otto zijn partij naar winst Hij hield uiteindelijk een paar 
pionnen meer over. Frank Schleipfenbauer miste een paard-
zet en bleef met zijn koning in het centrum. Dit leverde zijn 
tegenstander een paar pionnen op dat uiteindelijk voldoende 
bleek voor de winst. Peter Boel speelde weer heel creatief. 
Hij won een kwaliteit maar het bleef heel complex. Zijn 
tegenstander  kreeg wat compensatie en won de kwaliteit 
terug. Via zetherhaling werd het tenslotte remise. Jaap Vogel 
nam het hoogste bord voor zijn rekening en stond lange tijd 
prima. Bij een afwikkeling ging het echter niet helemaal 
goed en hij verloor daarbij een pion. Zijn tegenstander koos 
daarna echter voor een plan waarbij Jaap de partij vrij mak-
kelijk remise kon houden. Bij een andere voortzetting was de 
remiseweg een stuk lastiger geweest. Bob Beeke speelde ook 
een strategisch goede partij. Bij de afwikkeling naar het 
eindspel werd een voordeel echter een nadeel. Dit betekende 
voor Bob een moeilijk eindspel dat misschien te houden was. 
Zover kwam het niet want na een fout was het nu echter 
meteen uit. Wouter van Rijn had de hele partij initiatief. Het 
bleek echter net niet genoeg om naar een gewonnen stelling 
af te wikkelen. Zijn tegenstander hield de stelling netjes 
binnen de remisemarge. Restte nog de partij van Tom Bus. 
Ergens stond hij iets beter, later kantelde de partij wat en had 
zijn tegenstander iets voordeel. Voor beiden was het echter 
minimaal. Het paardeindspel eindigde met nauwkeurig spel 
van Tom tenslotte in remise. De eindstand kwam hiermee op 
5-5 en dat was voor ASV-1 voldoende om er een nieuw jaar 
in de 1e klasse KNSB aan vast te kunnen knopen. 
Gedetailleerde uitslag Zukertort Amstelveen-1 - ASV-1: 
Sybolt Strating (2307) - Jaap Vogel (2175) ½-½; Stan van 
Gisbergen (2305) - Tom Bus (2170) ½-½; Fitzgerald Krud-
de (2309) - Bob Beeke (2250) 1-0; Martijn van der Eijk 
(2267) - Wouter van Rijn (2159) ½-½; Sander Los (2241) - 
Eelco de Vries (2238) 0-1; Tjark Vos (2144) - Otto Wilgen-
hof (2221) 0-1; Tobias Kabos (2278) - Dirk Hoogland 
(2112) ½-½; Christopher Brookes (2268) - Frank 
Schleipfenbauer (2101) 1-0; Jelmer Sminia (2207) - Peter 
Boel (2178) ½-½; Bram ter Schegget (2108) - Léon van Tol 
(2215) ½-½. Eindstand 5-5. 
 
ASV-4 blijft behouden op de zaterdag: Met winst op Zutp-
hen-1 in de door ASV georganiseerde slotronde in de pro-
motieklasse van de OSBO zou ook ASV-4 zich zeker weten 
te handhaven.  Dat was het uitgangspunt vooraf. Spanning 
was er volop want in het andere duel om degradatie speelden 
Wageningen-3 en VDS om handhaving. Een mooi competi-
tieslot dus waarbij de onderste 4 elkaar in de slotronde trof-
fen en waarvan er 2 zouden degraderen. ASV-4 nam een 
mooi voorschot op een goed einde door al redelijk snel een 
2½-½ voorsprong te nemen. Jan van de Linde kwam goed 
uit de opening en speelde zijn stelling daarna vrij soeverein 
naar winst. Ook Ivo van der Gouw won. Nadat hij in de 
opening een pion had gewonnen greep hij definitief het initi-
atief en gaf  de partij niet meer uit handen. Désiré Fassaert 
voegde daar een halfje aan toe. Gezien de overige borden 
kon hij dit aanbod ook makkelijk aannemen. Met enig risico 
doorspelen hoefde hij dan ook niet te overwegen. Gerben 
Hendriks kreeg tegen een 2200+ speler met wit na de ope-
ning een goed speelbare stelling. Lang ging dit naar wens tot 
een fout hem de das omdeed. Barth Plomp toonde weer eens 
zijn capaciteiten in het eindspel. Hij wist een slechte loper te 
ruilen en hield daarvoor een sterk paard. Zet na zet verbeter-
de hij zijn stelling en pakte langzaam maar zeker het volle 
punt. Dit laatste had ook Bert Duijker kunnen bereiken. Hij 
kwam met voordeel uit de opening en bereikte een stelling 
die hij met een offer had kunnen beslissen. Hij zag de moge-
lijkheid niet en bood daarna in een onduidelijke stelling 
remise aan. Zo kwam ASV-4 op 4 bordpunten daar waar de 
4½ al mogelijk was geweest. Maar het zag er zeker niet 
somber uit want in de partijen van Ruud Verhoef en Mick 
van Randwijk zou de winst in de wedstrijd vrij zeker gereali-
seerd gaan worden. Mick bleef in een complexe stelling 

goed overeind. In de beslissende fase won hij zelfs een toren. 
Daarna moest hij nog even alert blijven in het slotoffensief 
van zijn tegenstander maar toen ook dit was afgeslagen was 
het winnende punt binnen. Ruud Verhoef kon toen ook zijn 
pluspion in het eindspel verzilveren. Lang had hij gewacht 
tot Mick uiteindelijk het punt had gepakt. Daarna ging hij 
met actief spel richting winst! Met de 6-2 overwinning  werd 
tot opluchting de veilige haven bereikt. Ook ASV-4 treffen 
we, na een moeizaam seizoen,volgend jaar weer in de Pro-
motieklasse aan! Naast Zutphen-1 werd Wageningen-3 de 
tweede degradant. 
Gedetailleerde uitslag Zutphen-1 – ASV-4: Gert-Jan Lud-
den (2216) - Gerben Hendriks (1970) 1-0; Klaas Hagendijk 
(1981) - Mick van Randtwijk (1786) 0-1; Jos Landsheer 
(1614) - Ivo van der Gouw (1798) 0-1; Kees Henstra (1931) 
- Jan van de Linde (-) 0-1; Teun Michels (1824) - Bert 
Duijker (1860) ½-½; Mark van den Berg (1834) - Barth 
Plomp (1955) 0-1; René Meijer (1780) - Ruud Verhoef 
(1900) 0-1; Gerrit Ruegebrink (1683) - Désiré Fassaert 
(1907) ½-½. Eindstand 2-6. 
 
Seizoen ASV-2 uit als een nachtkaars: ASV-2 staat dit keer 
slechts in de marge van deze EP. Er stond dan ook totaal 
geen spanning op het laatste duel van ons tweede uit tegen 
Promotie in Zoetermeer. Daar waar de andere drie ASV-
teams vochten om de punten speelde ASV-2 haast plichtma-
tig zijn potje. Nadat de kansen op promotie na verlies in de 
7e ronde waren verkeken ontbrak het heilige vuur bij de 
laatste 2 wedstrijden. Sjoerd van Roosmalen en Johan Wol-
bers waren dit keer niet van de partij. Zij werden vervangen 
door de dames Quirine Naber en Xadya van Bruxvoort.  
Beiden kwamen rustig uit de opening en bouwden met ge-
zond spel een degelijke stelling op. Quirine had een pion 
meer en Xadya had een gelijke stelling. Voldoende reden om 
maar eens te overleggen of een remise mogelijk was. Dit 
mocht van captain Richard van der Wel en zo kwam de stand 
op 1-1. Bij Koen Maassen van den Brink ging het daarna 
behoorlijk mis. Hij maakte een strategische blunder en kreeg 
daarna geen kans meer. De pionnenstructuur was niet goed 
en de stukken werkten niet samen. Het betekende ook de 
enige nederlaag van Koen in dit seizoen. Met 6½ uit 9 werd 
hij topscorer van het tweede. Na verlies van Jan Knuiman 
ging het ook bij John Sloots verkeerd. Daar zag het lang niet 
naar uit. Hij kwam met wit goed uit de opening, reageerde 
daarna goed op de zwarte mogelijkheden en leek de stelling 
in zijn voordeel te beslissen. Helaas pakte een combinatie 
voor onze ASV-er verkeerd uit. Pieter Verhoef kwam flink 
onder druk te staan en moest zich goed zien te verdedigen. 
Het was voor hem knokken om de stelling overeind te hou-
den. Dit lukte en in een gelijkstaand pionneneindspel werd 
tot remise besloten. Sander Berkhout won eindelijk zijn 
potje, de eerste in dit seizoen. Het was een amusant partijtje. 
Sander kwam slecht uit de opening, wist vervolgens een 
koningsaanval te pareren waarna over en weer materiaal in 
de aanbieding werd gedaan. Aan het eind hield Sander een 
kwaliteit over. Richard van der Wel was ditmaal de laatste. 
In een Benoni-achtige stelling wist zijn tegenstander Richard 
terug te duwen. In het eindspel met lopers van gelijke kleur 
offerde Richard een pion om met zijn h-pion door te lopen. 
Maar ook zijn tegenstander bereikte de overkant. Zijn tegen-
stander had daardoor op een gegeven moment 2 dames maar 
Richard had goed berekend dat er eentje ten koste van een 
loper zou sneuvelen.  Zo bleef er een eindspel over met ko-
ning en dame voor Richard tegen koning en dame + pion. 
Dit werd door zijn tegenstander remise gegeven waarmee 
ASV-2 ook de slotwedstrijd verloor. Met 5-3 bleven de pun-
ten in Zoetermeer. 
Gedetailleerde uitslag Promotie-1 - ASV-2: Henk Noord-
hoek (2038) - Sander Berkhout (2136) 0-1; Maarten van 
Zetten (2103) - Pieter Verhoef (2006) ½-½; Bernard Ban-
nink (2240) - John Sloots (2018) 1-0; Paul van der Werve 
(2142) - Jan Knuiman (1975) 1-0; Jan Willem Duijzer 
(2030) - Richard van der Wel (2039) ½-½; Ben Ahlers 
(2067) - Koen Maassen van den Brink (1971) 1-0; Bert 
Ouwens (1937) - Quirine Naber (1634) ½-½; Sjaak Sibbing 
(1937) - Xadya van Bruxvoort (1546) ½-½. Eindstand 5-3. 
 
Uitslagen interne competitie 27e ronde (21 april ‘16):  
Reulink-Gerlich ½-½; Sloots - R. Wille ½-½; Fassaert-
Hogerhorst 1-0; Huizinga-van Ginneken 1-0; Dekker-Braun 
0-1; Naber-Wong 0-1; Mercan-Kooij 1-0; Witmans-van 
Belle 0-1; Passchier-Koeweiden 1-0; Zuidema-Veerman 0-1; 
Kooman-Wijman 1-0; Kees van Keulen-van Lotringen 1-0; 
Schunck-Meijer ½-½; J. Sanders-Sulejmani 1-0; Derendorp-
Hartogh Heijs 0-1; Diekema-Gubbels 1-0; Maas-
Nieuwenstijn 0-1; Stibbe-Droop ½-½.  
Uitslag ASV-bekercompetitie: Beeke - Taal 1-0. 


