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Oploswedstrijd: In 1980 was er een toernooi in Doberloch-
Kirchhain. Nooit van gehoord natuurlijk…! Daar horen dan 
spelers bij waar je ook nog nooit van gehoord hebt. Wit 
speelt en wint mooi. Maar om dat nou ongehoord te noe-

men….!! Oplossing: 1. 
Lxh5+, Txh5 2. Pc7+, 
Dxc7 3. Df7+, Kd8 4. 
Pe6+! en zwart geeft op. 
 
Rozet: A.s. zaterdag zijn 
we in samenwerking met 
de Bibliotheek weer van 
13-16 uur te vinden in de 
hal van Rozet voor een 
nieuwe schaakdemo. Komt 
u ook een partijtje meespe-
len tegen het winkelende 
publiek?! 
 
Trainingsavond: Vanavond 

is er geen “gewone” clubavond. Onze trainingscoördinator 
Nico Schoenmakers organiseert dan met de verschillende 
trainers weer een trainingsmarkt. Globaal ziet het programma 
er als volgt uit: ca 20.15 - 21.15 uur: Proeftrainingen door 
Willy Hendriks (topgroep), Pascal Losekoot (middengroep), 
Léon van Tol, Anne Paul Taal en Hendrik van Buren (lief-
hebbersgroep); ca 21.15 - 21.45 uur: Lezing Hendrik van 
Buren over Victor Kortsnoj en van ca 21.45 - 22.15 uur pre-
sentatie historische partij van Victor Kortsnoj door Pascal en 
Willy. Vanaf 21.30 uur is er de mogelijkheid om de film 
Pawn Sacrifice over het leven van Bobby Fischer en de WK-
match van 1972 te bekijken. 
 
Externe competitie: Het begin van een nieuw extern seizoen, 
altijd een belangrijk moment hoe in dit geval onze eerste vijf 
teams uit de startblokken zouden komen. Onze zaterdag-
teams deden dat zaterdag jl. zeker niet slecht. Belangrijk was 
daarbij meteen de 6-4 zege van ASV-1 tegen het sterke Paul 
Keres-1. Ook ASV-2 won. In Rotterdam werd Charlois Eu-
ropoort-2 verslagen met 5-3. Helaas verloor ASV-3. Tegen 
Paul Keres-3 werd het een 3-5 nederlaag. In een bijna leeg 
Grand Café in het Lorentz deelden ASV-4 en ASV-5 met een 
4-4 gelijkspel de punten. Daarbij was zeker geen sprake van 
matchfixing! Hierbij de eerste verslagen.  
 
Eerste punten voor nieuwe teamleider: Een betere start had 
Otto Wilgenhof, sinds dit seizoen de nieuwe teamleider van 
ons eerste, zich niet kunnen wensen. De fraaie 6-4 overwin-
ning op het sterke Paul Keres-1 was ook zeker terecht te 
noemen en geeft meteen ook vertrouwen voor de rest van het 
seizoen. Hoe verliep de wedstrijd. Dirk Hoogland kwam wat 
minder te staan. Zijn tegenstander had meer ruimte maar 
kennelijk niet zoveel vertrouwen in het vervolg zodat hij 
maar eens remise aanbood hetgeen door Dirk gezien zijn wat 
benauwde positie natuurlijk werd aangenomen. Daarna volg-
den 3 partijen vrijwel tegelijkertijd. Eerst won Tom Bus. Hij 
speelde een goede partij en kreeg een licht overwicht. Daar-
bij won hij een pion. Dit werd zelfs een gedekte vrijpion en 
dit wist onze ASV-er heel technisch in winst om te zetten. 
Otto Wilgenhof kreeg een stukoffer te verwerken. Daar 
moest hij even goed voor gaan zitten maar hij regeerde hier 
steeds goed op. In een volgende belangrijke fase volgde nog 
een offer waarbij zijn tegenstander de keus kreeg om of een 
toren te slaan met onduidelijk spel of verder te gaan met de 
aanval. Deze koos voor het laatste. Maar opnieuw bleef Otto 
bij de les. Hij offerde uiteindelijk een stuk terug en hield een 
stuk tegen 3 pionnen over. Hiervan won hij al snel 2 pionnen 
en het eindspel was daarna niet moeilijk meer. Bob Beeke 
trof een sterke speler met een rating van 2471. Maar Bob 
speelde goed en kreeg meer ruimte en een overwicht. Zijn 
tegenstander verbruikte veel tijd en moest het op een gege-
ven moment van zijn toegevoegde tijd hebben. De partij 
kreeg opeens een vrij abrupt einde door tijdsoverschrijding 
van de Utrechtse speler. Jaap Vogel kreeg in zijn partij een 

pionoffer te verwerken. Er ontstond vervolgens een erg on-
duidelijke en scherpe stelling met veel verwikkelingen. In 
deze fase raakte Jaap het spoor een beetje bijster en miste 
daarin de kansen van zijn tegenstander die dit optimaal be-
nutte. Frank Schleipfenbauer leek op het oog goed te staan 
maar gaandeweg wist zijn tegenstander toch zijn stelling 
binnen te dringen. Frank raakte een pion kwijt en kreeg geen 
kans meer een verdediging te vinden. Eelco de Vries was 
bepaald niet tevreden over zijn opening en stond wat passief. 
Belangrijk was nu om het goede moment te kiezen voor 
actief spel. Dat lukte en hij kreeg het betere van het spel. 
Helemaal overtuigd was hij daar zelf niet van en bood remise 
aan. Achteraf bleek hij in een hele moeilijke stelling de winst 
te hebben gemist. Maar dat was zo moeilijk te vinden dat een 
mens dat niet ziet en een computer weer wel. Léon van Tol 
kwam beter uit de opening, zijn tegenstander speelde plan-
loos en Léon won een pion. Heel beheerst wist Léon zijn 
winstkansen hiermee in een punt om te zetten. Peter Boel 
kwam al vrij snel in een gelijke stelling terecht. Maar Peter 
probeert er dan altijd iets van te maken en zocht naar moge-
lijkheden die er op dat moment niet waren en zelfs enig risi-
co met zich meebrachten en verloor een pion. Hij wist nog in 
een toreneindspel te vluchten waarin zijn tegenstander het 
beter had kunnen spelen. Nu eindigde de partij toch in remi-
se. Wouter van Rijn tenslotte kreeg aanval en een prettige 
stelling. Dit leek een punt te worden maar zijn tegenstander 
hield de stelling overeind. In het toreneindspel wist Wouter 
een pion voor te komen maar voldoende was dit niet meer. 
Het duel eindigde in remise maar de teamwinst was al lang 
binnen. Een prachtige start!!  
Gedetailleerde uitslag Paul Keres-1-ASV-1: Hugo ten Hertog 
(2471)-Bob Beeke (2296) 0-1; IM Xander Wemmers (2437)-Eelco 
de Vries (2240) ½-½; Paul Hommerson (2235) - Tom Bus (2246) 
0-1; Marijn Otte (2200) - Otto Wilgenhof (2189) 0-1; Gerben 
Veltkamp (2131) - Jaap Vogel (2134) 1-0; John Cornelisse (2119) 
- Léon v. Tol (2210) 0-1; Raymond de Rooij (2172) - Wouter van 
Rijn (2171) ½-½; Bert Both (2180) - Dirk Hoogland (2117) ½-½; 
Bas Peeters (2038) - Peter Boel (2130) ½-½; Willem van de Fliert 
(2172) Frank Schleipfenbauer (2137) 1-0. Eindstand 4-6. 
 
ASV-2 wint ondanks speelritme: Als je de individuele namen 
van ASV-2 langsloopt dan zie je pas dat het voor het meren-
deel van de spelers in feite alleen de externe potjes zijn die 
gespeeld worden. Pieter Verhoef speelt regelmatig  een toer-
nooi en de jeugdcompetitie dus die komt wel aan zijn spel-
ritme en Koen Maassen van den Brink speelt hier en daar een 
rapidtoernooi. Alleen de dit keer verhinderde Jan Knuiman 
speelt heel vaak intern. “Je hebt helemaal gelijk” zei Richard, 
toen ik hem hier de dag na de wedstrijd mee confronteerde. 
“Dat is meteen een mooie kop boven het verhaal”, aldus 
Richard. Feit blijft dat de spelers het van de externe potjes 
moeten hebben. Dat bleek dit keer geen beletsel om de wed-
strijd winnend af te sluiten. Maar als redactie een beetje 
prikkelen kan nooit kwaad, nietwaar….?! Pieter Verhoef 
kwam in een voor hem bekende opening terecht. Wel had hij 
wat minder ruimte maar hij wist de stelling knap dood te 
maken door steeds wat actief materiaal van zijn tegenstander 
te ruilen. Deze zag op een gegeven moment het nutteloze van 
zijn pogingen in en zo werd het dus gewoon remise! Johan 
Wolbers speelde een slechte partij. Vanuit de opening ging 
hij rechtstreeks de afgrond in. Pionverlies werd gevolgd door 
een tweede pion, daarna een kwaliteit. Gewoon heel gauw 
vergeten dus! John Sloots bleef prima staan in zijn stelling 
die wat in elkaar geschoven was. Daarna was het wat probe-
ren achter de pionnen maar nergens ontstonden verzwakkin-
gen waarna remise de juiste uitslag was! Richard van der 
Wel ging niet goed om met een variant die zijn tegenstander 
speelde in de opening en stond wat minder. Richard werd zo 
wakker geschud en begon nu echt te schaken. De pion ach-
terstand werd ongedaan gemaakt en zo werd het tenslotte een 
terechte remise. Theo Jurrius, invaller vanuit ASV-3 voor de 
verhinderde Jan Knuiman, kwam niet goed uit de opening. 
Toen hij een vijandelijk paard aanviel had zijn opponent de 
keuze tussen teruggaan in de eigen stelling of het avontuur 



zoeken in het centrum. Het bleek een kritisch moment. Zijn 
tegenstander koos voor het eerste, bij analyse bleek dat de 
actieve voortzetting Theo zoveel problemen had gegeven dat 
hij op den duur was weggedrukt. Nu pakte Theo het initiatief 
terug en uiteindelijk het volle punt! Sjoerd van Roosmalen 
kwam prima uit de opening. Alleen hij zelf vond van niet. 
Hij ging toen knokken en hield zijn stelling goed staande. 
Wel had hij wat minder ruimte maar er gebeurde uiteindelijk 
weinig in de stelling. Een degelijke remise dus! Koen Maas-
sen van den Brink kwam met deze 3-3 tussenstand in een 
gelijkstaand eindspel naar Richard of hij remise mocht aan-
bieden. In de andere partij had Sander Berkhout in een dame-
eindspel een pion meer maar speelde dit heel voorzichtig om 
juist remisewendingen te voorkomen en was in afwachting 
van de stelling bij Koen. Deze speelde dus door in een stel-
ling waarbij remise de enig logische uitslag leek maar 3 
zetten later ging zijn tegenstander zwaar in de fout. Het ster-
ke paard van Koen troefde opeens de zwakke loper van zijn 
tegenstander af waarna het eindspel gewonnen was. Bevrijd 
hierdoor kon ook Sander de voorzichtigheid laten varen en 
koos voor de juiste voortzetting om het dame-eindspel uit-
eindelijk na een goed geconcentreerd gespeelde partij in 
winst om te zetten. Zo kende dus ook ASV-2 een prima start. 
Gedetailleerde uitslag Charlois Europoort-2 – ASV-2: Kees van 
Drunen (2181) - Sander Berkhout (2114) 0-1; Marcel Schroer 
(2012) - Sjoerd van Roosmalen (2058) ½-½; Lendert van den 
Ouden (1953) - Johan Wolbers (2054) 1-0; John Leer (2002) - 
Theo Jurrius (2052) 0-1; Jelle Wiering (1983) - Richard van der 
Wel (2037) ½-½; Cor de Wit (1984) - Pieter Verhoef (2045) ½-½; 
Filip Borst (1972) - John Sloots (1970) ½-½; Kresna Soerjadi 
(1990) - Koen Maassen van den Brink (2008) 0-1. Eindstand 3-5. 
 
Verzwakt ASV-3 mist kansen op meer: ASV-3 moest op drie 
plaatsen vervanging regelen. Jochem Woestenburg en Murat 
Duman waren verhinderd en Theo Jurrius was dus doorge-
schoven naar ASV-2. Een fikse aderlating maar met de nodi-
ge routine van Jan van de Linde, Anne Paul Taal en Barth 
Plomp werd het duel met vertrouwen tegemoet gezien! Het 
lukte net niet. Een mooie troef extra was natuurlijk het mee-
spelen van Michiel Blok. Zijn tegenstander nam wat initiatief 
op de damevleugel maar liet daarbij ook wat gaten vallen. 
Michiel profiteerde via het centrum en won een kwaliteit. Er 
ontstond een wild-west stelling waarbij onze ASV-er het 
allemaal beter had gezien en won het eindspel gedecideerd. 
Mick van Randtwijk is nu als vaste speler doorgeschoven. 
Een invalbeurt had hij vorig jaar al gemaakt. Hij begon met 
een degelijke remise. Misschien stond hij vanuit de opening 
een tikje minder maar zijn tegenstander kon hier bitter wei-
nig mee. Mick hield de stelling goed dicht en in een eindspel 
met een toren en ongelijke lopers werd het remise. De tegen-
stander van Daan Holtackers gebruikte vrij veel tijd voor wat 
onduidelijke dingen. Daan koos bewust voor lange rokade 
om eventuele vijandelijke aanvalsplannen op de konings-
vleugel te voorkomen. Daan kwam niet goed verder en begon 
wat spoken te zien. Dit resulteerde in een mindere stelling en 
in het toreneindspel bleek dit niet meer te houden. Barth 
Plomp speelde zijn vertrouwde opening. Het zag er voor de 
kijkers wat eng uit maar Barth speelde het zelfverzekerd. Hij 
kwam steeds beter te staan en met zijn tegenstander in tijd-
nood beging deze een blunder met torenwinst voor Barth tot 
gevolg. Daar bleef het voorlopig bij want de andere vier 
partijen waren die middag pas ruim na zessen klaar. Anne 
Paul Taal verkwanselde in de opening een pion omdat hij in 
de veronderstelling was dat een andere zet was gedaan. Later 
moest hij een kwaliteit geven omdat zijn tegenstander bin-
nenkwam. Uiterst omzichtig, ter voorkoming van eeuwig 
schaak, speelde onze oud-ASV-er Mark Uildriks de partij 
vervolgens naar winst. Jan van de Linde offerde direct na de 
opening een pion voor initiatief en kreeg hier mooie compen-
satie voor. Een verkeerde afwikkeling resulteerde in een 
slechter eindspel met nog steeds die geofferde pion minder. 
Zijn tegenstander maakte het echter niet af en er ontstonden 
remisekansen. Maar helaas, de laatste fout was van Jan en 
was het meteen afgelopen. Fred Reulink kwam goed uit de 
opening en hij zette zijn tegenstander vast. Deze offerde 
meer uit wanhoop vervolgens een stuk om leven in de brou-
werij te houden. Helaas blunderde Fred later en moest een 
stuk teruggeven maar won verderop weer een pion. Hij bleef 
wat passief spelen en moest dan ook in remise berusten op 
een moment dat zijn tegenstander juist actief verder ging. De 
laatste partij was van Bent Schleipfenbauer. Het was 4-3 
voor Paul Keres-3 en Bent kon het eindspel onmogelijk win-
nen maar zijn tegenstander speelde door in deze remisestel-
ling en nam daarbij behoorlijke risico’s met luttele seconden 
op de klok met gebruikmaking van zijn increment om wat te 
proberen. Helaas Bent maakte in deze slotfase een fout en 
verloor alsnog. Zo werd het een 3-5 nederlaag voor ASV-3. 
“Een gelijkspel behoorde zeker tot de mogelijkheden”, aldus 
waarnemend teamleider Anne Paul Taal.  

Gedetailleerde uitslag Paul Keres-3 - ASV-3: Pieter de Groot 
(2048) - Michiel Blok (2147) 0-1; Paul van der Kooij (2044) - 
Mick van Randtwijk (1972) ½-½; Elmer van Veenendaal (2017) - 
Bent Schleipfenbauer (1899) 1-0; Jan Prins (1962) - Daan Hol-
tackers (2083) 1-0; Leo van Houwelingen (2004) - Fred Reulink 
(2028) ½-½; Rijk Schipper (1989) - Jan van de Linde (2030) 1-0; 
Mark Uildriks (1959) - Anne Paul Taal (1901) 1-0; Jeroen Bol-
laart (1877) - Barth Plomp (1984) 0-1. Eindstand 5-3. 
 
ASV-4 en ASV-5 in evenwicht: Het is nooit leuk om met 
twee ASV-teams in competitieverband tegen elkaar te spelen. 
De wedstrijd ASV-5 tegen ASV-4  in de Promotieklasse van 
de OSBO vormde hierop geen uitzondering. En als zo’n 
match dan ook nog eens wordt gesplitst door 2 vooruitge-
speelde partijen dan maakt dat er niet leuker op. Al op 7 
september won Barth Plomp van Tony Hogerhorst. Na een 
onregelmatige opening had Barth naar zijn gevoel beter spel. 
Tony stond de hele partij onder druk en tenslotte leidde dit 
tot pionwinst en later kwaliteitswinst voor Barth. Een week 
later volgden Jan van de Linde (ASV-5) en Wouter Abra-
hamse. In het middenspel leek Wouter zeker niet slechter te 
staan. Toch liep het anders af: “typisch geval van verslappen 
als de grootste strijd gestreden is en je iets beter denkt te 
staan. Breekzetje over het hoofd gezien en toen liep het ver-
keerd af”, aldus Wouter. Zo stond het 1-1, dat hield in ieder 
geval de spanning erin. Dan afgelopen zaterdag, toevalliger-
wijs 17 september, de dag die in de Arnhemse geschiedenis 
zo’n belangrijke plek inneemt door de Slag om Arnhem. Op 
deze dag streden beide ASV-teams om de winst. Slechts 6 
borden in een verder leeg Grand Café in het Lorentz. Weinig 
sfeer dus. Een ieder speelde zijn partijtje. Halverwege de 
wedstrijd werd de aandacht getrokken door de oude vliegtui-
gen die laag overkwamen voor de herdenkingen van de Slag 
om Arnhem. Heel indrukwekkend! Misschien was dat nog 
wel het meest memorabele aan deze middag. De wedstrijd 
verliep op zich vrij gelijkwaardig. Eerst was het Ruud Wille 
die een variant koos die juist averechts werkte daar waar hij 
eerst een tussenzet had moeten spelen. Esther Wolbers, debu-
terend voor ASV-5 speelde het goed terwijl Ruud daarna nog 
enkele mogelijkheden op gelijk spel onbenut liet en gewoon 
lekker verder prutste. Stukverlies betekende het einde. Een 
prima punt voor Esther. Bij Quirine Naber tegen Désiré Fas-
saert gebeurde weinig. Laatstgenoemde bereikte weinig met 
zwart. Toen het witte voordeel van Quirine verzandde verde-
digde zij zich nauwkeurig zodat ook Désiré verder niets 
bereikte. Remco Gerlich, teamleider van ASV-4, bracht zijn 
team weer op gelijke hoogte. Na de opening had zijn tegen-
stander Rob Huberts, die was ingevallen voor de verhinderde 
Bert Duijker, niets te klagen. Een matdreiging van Remco op 
de diagonaal b1-h7 werd door Rob wat verkeerd ingeschat 
terwijl ook niet alle stukken optimaal werden benut. Remco 
besliste de partij vervolgens in zijn voordeel. Freek Hooning 
bracht ASV-4 vervolgens aan de leiding. Makkelijk ging dat 
zeker niet tegen Xadya van Bruxvoort die zich goed ver-
weerde. Zij ging een door Freek geplande variant uit de weg 
waarna de partij in rustige banen belandde en er een onge-
veer gelijke stelling ontstond. Gaandeweg kreeg Freek sterke 
pionnen in het centrum. Na een fout van Xadya in het eind-
spel in tijdnood besliste Freek de partij. Ivo van der  Gouw 
en Gerben Hendriks hielden elkaar in evenwicht. Ivo stond 
steeds iets beter en had wat overwicht. Gerben zat met een 
dubbelpion maar had ook wel wat lichte dreigingen. Het 
eindspel met lopers van gelijke kleur was in balans. Remise 
dus! Daarmee was het 4-3 voor ASV-4 en was het aan Paul 
de Freytas om zijn stelling te verdedigen tegen Ruud Ver-
hoef, teamleider van ASV-5. Een remiseaanbod zou op dat 
moment natuurlijk niet worden aangenomen maar als Paul 
het eerder had gedaan dan had Ruud dat zeker overwogen, zo 
vertelde hij na afloop. Nu wist Ruud Verhoef de partij in een 
spannende slotfase met zijn 2 centrumpionnen ondersteunt 
door toren en loper te beslissen. De vrije b-pion van Paul kon 
hier te weinig uitrichten en verdween van het bord. Een pri-
ma winst van Ruud Verhoef die daarmee zijn team op 4-4 
zag eindigen tegen “grote broer” ASV-4.  
Gedetailleerde uitslag ASV-5-ASV-4: Jan v.d. Linde (2030)-
Wouter Abrahamse (1992) 1-0; Tony Hogerhorst (1781)-Barth 
Plomp (1984) 0-1; Rob Huberts (1845)-Remco Gerlich (1924) 0-1; 
Ivo van der Gouw (1804) - Gerben Hendriks (1930) ½-½; Ruud 
Verhoef (1805) - Paul de Freytas (1921) 1-0; Quirine Naber 
(1722) - Désiré Fassaert (1919) ½-½; Esther Wolbers (1615) - 
Ruud Wille (1899) 1-0; Xadya van Bruxvoort (1547) - Freek 
Hooning (1863) 0-1. Eindstand 4-4. 
 
Uitslagen interne competitie 3e ronde (15 september 2016): 
Amesz-R. Wille 1-0; Braun-van Ginneken 0-1; de Mol - 
Huizinga 0-1; Naber-Peeters ½-½; Groen-Mercan 0-1; Ver-
meer-van Belle 0-1; Kooij-Boonstra 0-1; Passchier-Eder 1-0; 
Koen van Keulen-Veerman ½-½; van Buren-de Kok ½-½; 
Kees van Keulen-Witmans 1-0; Schunck-Kooman 1-0; Wij-
man-Derendorp 0-1; Zuidema-Rijmer 1-0; van Lotringen-
Gubbels 1-0; J. Sanders-Samman 1-0; Burger-Maas 0-1. 


