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Oploswedstrijd: Af en toe is er een makkelijke opgave en 
soms is het een flink lastige. Dat laatste was vorige week het 
geval. Het betrof een stand uit de correspondentiepartij Mer-

magen-Kuehne, die in 1967 van 
start ging. Wit speelt en wint. Op-
lossing: 1. Dxg6+, Kxg6 2. Pe5++, 
Kf6 3. Tf2+, Ke7 (…Kxe5 is mat 
in één) 4. Pc6+, Dxc6 5. Lg5#  of 
1…Kh8 2. Pe5 of 1…Kg8  2. Pf5. 
Beide varianten lopen naar mat. 
Zoals gezegd het is inderdaad een 
pittig probleem. 
 
Pawn Sacrifice: Op zondag 31 
januari om 20.00 uur wordt in het 

Filmhuis Dieren in theater/zalencentrum Theothorne, Callu-
naplein 77 te Dieren de film Pawn Sacrifice vertoond. In dit 
aangrijpende waargebeurde verhaal kruipt Tobey Maguire in 
de huid van de Amerikaanse schaakicoon Bobby Fischer die 
ten tijde van de Koude Oorlog in een legendarische match de 
Rus Boris Spassky versloeg. Fischer wilde de wedstrijd in 
eerste instantie niet eens spelen. Nadat hij besloot de strijd aan 
te gaan, resulteerde dat in één van ’s-werelds beroemdste 
schaakmatches. Echt, deze film mag u niet missen!! 
 
Externe competitie: Veel competitiestrijd vorige week maar 
weinig punten. Er speelden 10 teams. Resultaat 3x winst en 7x 
verlies. UVS-5 versloeg ASV-7 met 5½-2½, Bennekom-4 was 
met 3-1 te sterk voor ASV-13, een dag later won De Cirkel-2 
in de slotfase net met 3½-2½ van ASV-9. Vorige week don-
derdag was er meer succes. In Deventer won ASV-5 van Pal-
las-2 en ASV-6 thuis van PION-2 daar waar ASV-14 de pun-
ten aan Theothorne-2 moest laten. Het werd 1-3. Ook ASV-15 
verloor. Tegen Mook-2 werd het 3½-½. Vrijdag jl. won alleen 
ASV-8 door Tornado-2j met 4-2 te verslaan. Helaas verloor 
ASV-10 met 5-1 kansloos van De Toren 5j en was Wagenin-
gen-7 een maatje te groot voor de jeugd van ASV-12. Voor de 
OSBO-cup kwam ASV-7 in actie en kwam met 0-4 duidelijk 
tekort tegen Zevenaar-1. Veel teamverslagen dus weer in deze 
EP te beginnen met de zaterdagteams ASV-3 en ASV-4 die er 
in de vorige EP niet meer bij konden. 
 
ASV-3 moet buigen: DSC Delft-2, dat vorig seizoen uit de 2e 
klasse KNSB degradeerde en met een nagenoeg vergelijkbaar 
team weer terug wil via promotie was over het geheel gewoon 
beter dan ASV-3. Het eerste resultaat kwam via een remise 
van Anne Paul Taal, invaller voor Murat Duman, die naar 
ASV-2 was doorgeschoven. In een eindspel dat was ontstaan 
na een grootscheepse afruil werd gestreden om het bezit van 
de d-lijn. Zetherhaling betekende de puntendeling. Remco 
Gerlich, niet geheel fit aan de partij begonnen, stond na de 
opening al wat minder. Zijn tegenstander had makkelijk spel 
en Remco kampte met ruimtegebrek, koos een verkeerd plan 
en verloor niet veel later door een penning een stuk. Ruud 
Wille bood na dameruil al vroeg na de opening met wit remise 
aan in een gelijkwaardige stelling. Zijn tegenstander speelde 
door en gokte op de doorbraak met d5. Dit mislukte want 
Ruud won een pion en kon afwikkelen naar een paardeind-
spel. Dit werd vrij eenvoudig in winst omgezet. Ondanks de 
gelijke stand was de eerste inschatting dat we het niet zouden 
redden. Het moest dus hier en daar wat meezitten. De Delftse 
spelers waren nog niet zo overtuigd en oogden in een bepaal-
de fase wat onzeker over de overige borden. Helaas moesten 
na enige tijd vlak na elkaar Theo Jurrius en Jochem Woesten-
burg opgeven. Beiden kwamen iets minder uit de openingen 
om dit niet meer te kunnen herstellen. Jochem kwam steeds 
een zet tekort om wat terug te kunnen doen en ook Theo liep 
steeds wat achter de feiten aan en toen hij een mogelijkheid 
kreeg ging hij daarin net even te ver. Fred Reulink en Daan 
Holtackers kwamen niet verder dan remise in gelijkwaardige 
stellingen. Bij Daan was de stelling dichtgeschoven en ook bij 
Fred waren er geen kansen op meer. De wedstrijd was hier-
mee beslist. Bent Schleipfenbauer speelde nog en had in een 
stelling met tegengestelde rokades een flinke aanval opgezet. 

In tijdnood zag hij de winst niet, die overigens ook niet direct 
voor de hand lag. Na de tijdcontrole restte een verloren stel-
ling, maar zijn tegenstander speelde het nu niet op zijn best 
zodat het ook hier remise werd. De eindstand kwam daarmee 
op 5-3 voor DSC Delft-2. ASV-3 had zich goed geweerd maar 
kwam net even wat tekort. 
Gedetailleerde uitslag DSCDelft-2 – ASV-3: Gert Legemaat (2260) – Daan 
Holtackers (2055) ½-½; Kim Meulenbroek (2141) – Jochem Woestenburg 
(2068) 1-0; Ted Barendse (2111) – Theo Jurrius (2069) 1-0; Richard Oran-
je (2115) – Fred Reulink (2055) ½-½; Bob Voogt (2111) – Bent Schleipfen-
bauer (1908) ½-½; Hans Zwartveld (2067) – Remco Gerlich (1974) 1-0 ; 
Walter Anema (1992) – Ruud Wille (1884) 0-1;Wim Kortis (-) – Anne Paul 
Taal (1914) ½-½. Eindstand 5-3. 
 
Belangrijke winst ASV-4: Naast de wedstrijd van ASV-1 was 
de wedstrijd tussen Wageningen-3 en ASV-4 de andere wed-
strijd in de minimassakamp. Een belangrijk duel voor ons 
vierde. Gerben Hendriks opende de score met een remise. Hij 
kreeg met wit wel wat druk in het vroege middenspel, maar 
zwart wist door af te ruilen zijn stukken van de achterste rij te 
halen. Remise was dan ook het maximale. Ruud Verhoef 
kwam in een stelling terecht waarin beiden lang rokeerden. 
Zwart kreeg druk via de h-lijn op de witte pion. Pionverlies 
dreigde maar onze ASV-er verdedigde secuur en bovendien 
zette zwart net even wat minder scherp voort. Na een afwikke-
ling werd de remise veilig gesteld. Mick van Randtwijk speel-
de met zwart een tactische partij, waarbij hij materieel voor-
deel kreeg door dame tegen toren en loper te ruilen. Dit speel-
de hij knap uit en zette ASV-4 daarmee op voorsprong. Désiré 
Fassaert kreeg na de opening mogelijkheden tot aanval op de 
koningsvleugel. Hij miste echter een zet van wit waardoor hij 
2 stukken moest geven voor een toren. Dit was een beslissend 
moment in de partij. Désiré kon zich daarna niet meer verde-
digen. Bert Duijker kreeg druk op e6. Deze pion moest met 
Kf7 gedekt worden. Na een grote afruil kwam Bert een pion 
voor en nadat hij zijn pionnenstructuur had verbeterd gaf 
zwart op. Pionpromotie was niet te voorkomen. Dit was een 
belangrijk punt in de wedstrijd. Ivo van der Gouw stond eerst 
erg goed maar mede door tijdgebrek ging het fout en kwam hij 
in een eindspel terecht met ongelijke lopers en 2 pionnen 
minder. Ivo verdedigde zich taai maar kon promotie tenslotte 
niet meer stoppen. Cees Sep zorgde voor een belangrijk half 
punt. Hij kwam in een toreneindspel terecht met één pion 
minder. Aanvankelijk was dit 5 tegen 4, maar na pionnenruil 
werd de remisemarge steeds groter. Cees stopte met zijn ko-
ning de zwarte vrijpion en de toren sneed de koning af van de 
twee pionnen op de damevleugel. Een belangrijk halfje! Barth 
Plomp speelde een erg spannende partij. Hij had weliswaar 
een kwaliteit maar wit had het loperpaar en een pluspion. 
Barth manoeuvreerde handig met zijn stukken en uiteindelijk 
bezweek wit onder de druk. Een dubbelaanval leverde toren-
winst op. Barth stelde zo twee hele belangrijke matchpunten 
veilig voor ASV-4 na een spannende wedstrijd. 
Gedetailleerde uitslag Wageningen-3 – ASV-4: Cees van de Waerdt (1890) 
– Gerben Hendriks (1970) ½-½; John Stigter (1870) – Barth Plomp (1955) 
0-1; Frans Bonnier (1895) – Bert Duijker (1860) 0-1; Richard Christians 
(1796) – Désiré Fassaert (1907) 1-0; Hein Stallinga (1669) – Kees Sep 
(1925)  ½-½; Jan Hendrik Neuteboom (1820) – Mick van Randtwijk (1786) 
0-1; Marco Otte (1910) – Ruud Verhoef (1900) ½-½; Co Wiersma (1779) – 
Ivo van der Gouw (1798) 1-0. Eindstand 3½-4½. 
 
ASV 5 schiet met 1½-6½ uit in Deventer: Pallas-2 keek ver-
baasd. “Er zijn er veel niet”, wist een van hun spelers. En dat 
klopte. Met liefst 5 invallers verscheen ASV-5 achter het bord 
tegen rode lantaarndrager Pallas-2, dat op papier een sterk 
team is. En dat bleek ook. Tot bij elven was de strijd nog 
zeker niet gestreden. Daarna toonde ASV-5 zich slagvaardig. 
Quirine Naber opende het bal. Met een pion meer ging zij de 
slotfase in. Ze had de stukken goed gezet voor de aanval en 
die kwam keihard binnen. Stukwinst besliste uiteindelijk. Rob 
van Belle speelde lang met een pion minder. In een eindspel 
met zware stukken gaf Rob echter geen krimp. Moegestreden 
aanvaardde zijn jonge tegenstandster in het toreneindspel 
uiteindelijk een vredesvoorstel. Jan van de Linde speelde op 
activiteit van zijn stukken. Zijn tegenstander dacht dat te be-



teugelen door op ruil te spelen. Toen er genoeg geruild was, 
had Jan een venijnige actie met zijn actiefste stukken. Mat 
volgde. Erik Wille pakte de derde winst. Na 13 zetten theorie 
in één minuut wist Erik het niet meer. Enkele zetten later 
moest dan ook uit nood geboren een stuk geofferd worden. Of 
het goed was, zal de computer moeten zeggen, maar het pakte 
achter het bord in ieder geval goed uit. Het stuk kwam met 
rente terug. Rob Huberts speelde een volslagen gesloten pot, 
waarin zijn tegenstander niet de behoefte had om iets te on-
dernemen. Rob probeerde het lang, maar nam tenslotte genoe-
gen met remise. Siert Huizinga zorgde voor de 1-5. De nestor 
van ons team won een pion en liet die niet meer los. In het 
verre eindspel verzilverde Siert het voordeel. René van Alfen 
kwam er ook niet door. Toen de zware stukken geruild waren, 
was de muziek definitief uit de stelling. René had echter nog 
maar weinig bedenktijd. Geroutineerd haalde René echter de 
remise binnen. Hedser Dijkstra was als laatste nog bezig. 
Tegen een jong talent voelde hij zich lang kanonnenvoer, 
maar onderwijl bleef hij keurig staan. Zijn opponent wilde 
teveel en toen sloeg Hedser toe. Stukwinst en mat gaf de 
avond extra glans. Dank aan de vijf invallers. Zonder jullie 
was deze mooie avond niet mogelijk geweest! Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag Pallas-2-ASV-5: Robbert Biesterbos (1989)-Jan v.d. 
Linde (--) 0-1; Radboud de Roos (1893)-Erik Wille (1885) 0-1; Eric Goed-
hart (1717)-Quirine Naber (1688) 0-1; Chris Rindertsma (1893)-Siert 
Huizinga (1753) 0-1; Gerard Burgers (1668)-Rob Huberts (1836) ½-½; 
Dries Wedda (1771)-Hedser Dijkstra (1699) 0-1; Willem Wubs (1666)-René 
v. Alfen (1743) ½-½; Willeke Knottnerus (1426)-Rob v. Belle ½-½. Eind-
stand 1½-6½. 
 
Onverwacht grote nederlaag voor ASV-7: Tegen het nog 
puntloze UVS-5 leed het zevende een onverwacht grote ne-
derlaag. Hierdoor kwam ASV-7 in direct degradatiegevaar. 
De komende rondes zal er minstens tweemaal gewonnen moe-
ten worden om enigszins veilig te zijn. De wedstrijd was nog 
maar nauwelijks gestart of het stond 1-0. Jan Vermeer liet zich 
foppen op de koningsvleugel en werd met loper en dame mat 
gezet. Lang bleef het vervolgens onduidelijk. Overal zag je 
min of meer gelijke stellingen totdat er iets mis ging bij Ron 
Brachten. Hij verdedigde te laat de h-lijn en overzag daarbij 
torenverlies. Op alle resterende borden werd vervolgens strijd 
tot het einde geleverd, maar dit bleek onvoldoende. Edwin 
Peters leek iets te hebben, maar kwam niet verder dan remise. 
Ook Hedser Dijkstra kon het evenwicht niet verbreken. Bij 
Hans Rigter ging er inmiddels een kleine kwaliteit verloren. 
Hij bleef moedig doorspelen in een objectief verloren stelling. 
Theo van Amerongen speelde een vlakke partij, die in remise 
eindigde. In het eindspel loper tegen paard en enkele weder-
zijdse pionnen miste hij wellicht de winst. Hiermee was de 
nederlaag een feit en stond het 4½-1½ voor UVS-5. De laatste 
partijen van Werner Passchier en Tijs van Dijk brachten ons 
via Tijs nog een vol punt. De voorzichtig opgebouwde stelling 
van Werner bezweek onder druk van de zware stukken van 
zijn tegenstander via de c-lijn. Beslissend werden die stukken 
geassisteerd door paard en pion. Tijs besliste zijn partij met 
een schijnoffer, waaraan hij een kwaliteit en een pion over-
hield. Zijn tegenstander speelde vervolgens va-banque met 
zijn paarden en dame, maar Tijs zag het allemaal goed en 
behaalde een mooie overwinning.   Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag UVS-5-ASV-7: Ron van Dijk (1694)-Hans Rigter 
(1749) 1-0; Wim Krabbendam (1656)-Tijs van Dijk (1802) 0-1; Frans van 
den Hooven (1643)-Werner Passchier (1704) 1-0; Thei van Laanen (1664)-
Jan Vermeer (1748) 1-0; Ruud van Roosmalen (1626)-Theo van Ameron-
gen (1777) ½-½; Bert-Jan Boer (1639)-Ron Brachten (1597) 1-0; Wim 
Heuvelmans (1633)-Hedser Dijkstra (1699) ½-½; Dirk van Nuland (1571)-
Edwin Peters (1643) ½-½. Eindstand 5½-2½. 
 
Nipt verlies ASV-9: In de OSBO klasse 3D springt één team 
er bovenuit. Dan volgen er een paar, die wel sterk zijn, maar 
nauwelijks kans maken omdat Tornado-1 zo sterk is. Tegen 
zo’n achtervolger moesten wij spelen: De Cirkel-2. Met dui-
delijk mindere ratings waren wij blij met elk bordpunt. De 
beginfase bevestigde dit. Gerrie Arends trok het Budapester 
gambiet uit de kast. Hij kent dit redelijk. Zijn tegenstander 
bleek er echter alles van te weten en onze man beet al spoedig 
in het zand. Koen van Keulen hield echter de hoop in stand. 
Hij liep verheugd rond. Een offer had hem een winststand 
gebracht. Hij zag alleen iets over het hoofd. Jammer, 2-0. 
Zekria Amani deed het netjes, maar veel hoop bieden deed hij 
niet. Eerst verloor hij een kwaliteit, daarna nog een pion. Toen 
was hij echter klaar wakker en bouwde tegendreigingen op. 
Zijn remiseaanbod werd door de Edenaar aangenomen. Hele-
maal vertrouwen deden zij de stand niet en de match zouden 
zij toch wel winnen. Frans Veerman zorgde voor enige op-
luchting aan onze kant. Hij speelde de hele partij in sterk 
aanvallende stijl, zonder te rokeren. Hij drong de vijandelijke 
stelling binnen en wist de zevende rij tamelijk leeg te plukken 
met partijwinst. Na afloop vroeg hij zich af, waarom hij niet 
vaker zulke partijen speelt. Daarna kwam er een verrassing. 
Kees van Keulen stond voortdurend moeilijk. Maar je loopt 
hem nooit zo maar omver. Wit moest met geduld sterke zetten 
doen. Het spande erom, maar deze kwam er niet doorheen. 
Ondertussen creëerde Kees een vrijpion. Toen de dames ge-

ruild konden worden liep die door. Onverwachts stond het 
2½-2½. De zon leek te schijnen want er zat meer in het vat. 
Alleen Hendrik van Buren speelde nog in een eindspel met 2 
pluspionnen die met een mooie combinatie waren binnenge-
haald. Helaas de geringe tijd op de klok brak hem op en hij 
verspeelde de goede positie. In Ede keken ze verwonderd en 
verheugd. Zij hadden gewonnen.  Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag De Cirkel-2-ASV-9: Hans de Groot (1679)-Zekria 
Amani (1620) ½-½; Hans v.d. Weteringh (1661)-Gerrie Arends (1495) 1-0; 
Anne Postma (1634)-Koen v. Keulen (1487) 1-0; Marnix Lukasse (--)-
Hendrik van Buren (1509) 1-0; Fedde- Kingma (1394)-Frans Veerman 
(1442) 0-1; Tom Smit (1351)-Kees v. Keulen (1302) 0-1. Eindstand 3½-2½. 
 
ASV-13 verliest met 3-1 van Bennekom-4: Door het moun-
tainbikeongeluk van Jan Diekema was Thijs Stomphorst als 
reserve aan ASV-13 toegevoegd. Een ongeluk komt nooit 
alleen, op maandagmorgen meldde Tamara Liscaljet zich ziek 
af. Bij het rondbellen voor een last minute invaller kwam 
uiteindelijk Kazem Mollahosseini uit de hoge hoed. Toen ik 
om 21.15 uur voor het eerste rondje langs de borden in Ben-
nekom aankwam, werd ik hartelijk welkom geheten door 
Kazem, die toen reeds had verloren. Hij meldde dat het prima 
was om op het laatste moment in te vallen, maar het achteraf 
niet zo verstandig was gezien de korte nachtrust van de nacht 
ervoor. Verder kijkend langs de borden viel de superieure 
stand van Theo van Lotringen op. Hij had in de opening via 
een tussenschaakje een loper buitgemaakt en speelde de partij 
daarna snel en onberispelijk uit. Vooral de slotcombinatie 
mocht gezien worden. Jan Zuidema had zijn tegenstander wat 
in het nauw gebracht, maar die verdedigde zich taai. Net toen 
hij een fraaie combinatie kon uitvoeren deed hij juist een 
verdedigende zet en liep toen achter de feiten aan en verloor 
een stuk. Hij probeerde er nog wat van te maken maar de 
tegenstand was te groot. De tegenstander van Thijs offerde 
een pion in de opening en verkreeg enorm voordeel. Wat Thijs 
ook probeerde hij werd steeds verder in het nauw gebracht en 
de koning bleef in het midden. Met een paar fraaie offers werd 
Thijs aan de zegekar gebonden. Al met al een mooie wed-
strijd, maar er had zeker bij Jan meer ingezeten. Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag BSV Bennekom-4 - ASV-13: Dick Breher (1456)-
Kazem Mollahosseini (1406) 1-0; Sake van der Schaaf (1427)-Theo van 
Lotringen (--) 0-1; Albert Smit (--)-Jan Zuidema (1430) 1-0; Sjoerd de Rave 
(1310)-Thijs Stomphorst (1351) 1-0. Eindstand 3-1. 
 
ASV 15 maatje te klein tegen medekoploper Mook 2: Ons 15e 
team was een van de 3 teams in de 4e klasse B die nog zonder 
puntverlies was. Vorige week donderdag stond het duel met 
medekoploper Mook-2 op het programma. Een echt topduel 
dus. Helaas bleek het uit de 3e klasse gedegradeerde Mook-2 
een maatje te groot. Al snel kwam ASV-15 op achterstand. 
Remco Menger verspeelde in de opening 2 pionnen en niet 
veel later gaf hij ook nog een stuk weg. Na die nederlaag 
duurde het even voor er weer een beslissing kwam. André de 
Groot was een pion achter geraakt, maar met nauwkeurig spel 
haalde hij toch nog het eindspel. Daarin woog de pion minder 
zwaar en zo werd het 2-0. Direct daarna kreeg Danny Hage-
man in een gesloten stelling met ieder een toren en een loper 
remise aangeboden. Hij kon dus weinig anders dan het aanbod 
aan te nemen. Jelle Noordhuis hield ook lang gelijke tred met 
zijn tegenstander. Een combinatie kostte Jelle echter een kwa-
liteit en niet veel later de partij. Mook-2 is door deze 3½-½ 
winst hard op weg naar de derde klasse.  Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag Mook-2-ASV-15: Harry Smits (1632)-André de Groot 
(1368) 1-0; Rob Boesten (1619)-Remco Menger (1387) 1-0; Ton Biemans 
(1549)-Danny Hageman (1277) ½-½; Hans van de Ende(1534)-Jelle 
Noordhuis (1273) 1-0. Eindstand 3½-½. 
 
Bennekom: Op 27 december hield BSV Bennekom haar tradi-
tionele Oudejaarstoernooi, ook wel Oliebollentoernooi ge-
noemd. Dit rapid-toernooi (15 min. p.p.) werd gespeeld in 
groepen van 6 spelers (naar sterkte ingedeeld). Er waren 65 
deelnemers. Dick de Graaf uit Bunschoten won het toernooi 
met 5 uit 5 in de A-groep. Er waren dit keer 5 ASV'ers en met 
gemiddeld 1,9 punten was de score wat aan de magere kant. 
Jochem Woestenburg begon goed met winst in de laatste 
seconde, maar daarna stokte het. Marco Braam begon heel 
goed met 2 winstpunten, maar daarna was het ook bij hem 
over. Koen van Keulen -in de 8e groep- had, ook met 2 uit 5, 
op meer gehoopt. Ko Kooman scoorde als enige van de ASV -
ers bovengemiddeld, hoewel er ook bij hem na 3 uit 3 geen 
punt meer bij kwam, maar het leverde in ieder geval nog de 3e 
prijs van z'n groep op. Kees van Keulen was met Kerst te druk 
geweest met orgelspelen en kwam niet verder dan 1½ punt. 
Allemaal drama? Nee hoor; het was gewoon een ontspannen 
en gezellig toernooi.   Kees van Keulen. 
 
Uitslagen interne competitie 15e ronde (14 januari 2016):  
Holtackers - Wilgenhof 0-1; Hoogland-Knuiman 1-0; Sloots-Fassaert ½-½; 
Wong-Braun ½-½; Amani-Mercan 0-1; Witmans-Koen van Keulen 1-0; 
Arends-Derendorp ½-½; Veerman-Kees v. Keulen 1-0; Wijman-Rijmer ½-½; 
v. Lotringen-Zuidema 0-1; Meijer-Gubbels ½-½; Hartogh Heijs-Maas 1-0; J. 
Sanders-Viets ½-½; Stibbe-Visser 1-0; van Buren-Gerlich 0-1; Schunck-van 
Amerongen 0-1; Dekker-Koeweiden 1-0.  
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Boel-van Tol 0-1; P. Verhoef-Bus 0-1; R. 
Wille-Reulink ½-½; Kusters-Kooman 1-0. 


