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55e jaargang no. 7      donderdag 18 februari 2016
Oploswedstrijd: Vorige week was er een tweezet van Los-

hinsky en Dombrovskis samen. 
Dan mag je iets heel moois 
verwachten. Wit geeft mat in 2 
zetten. Oplossing: de sleutelzet 
is 1. Pb7. 
 
Externe competitie: Wisselende 
resultaten afgelopen weekend. 
Eerst echter werd ASV-1 tijdens 
onze vorige clubavond in de 
KNSB-beker met ½-3½ uitge-
schakeld door De Stukkenja-
gers. Ons eerste liet zich daar-
door niet uit het veld slaan en 

boekte zaterdag een belangrijke 6-4 competitiewinst op Phili-
dor 1847. ASV-2 schoot niets op met de uiteindelijke  4-4 
eindstand tegen concurrent LSG-3. ASV-3 liet het lelijk af-
weten tegen ASC uit Alphen aan den Rijn en verloor met 1½-
6½. Ook ASV-4 verloor. Doetinchem ging met een 5-3 zege 
terug naar de Achterhoek. Vanavond gaan ook onze OSBO-
teams verder met hun 5e ronde. ASV-7 speelt op verzoek van 
tegenstander Rokade-2 drie borden vooruit. Verder speelt 
ASV-9 thuis tegen Dodewaard en ASV-15 thuis tegen Ko-
ningswaal-2. Ook morgenavond bent u vanaf 19.30 uur van 
harte welkom in ons clubgebouw. Dan staat onder meer de 
topper ASV-5-De Schaakmaat-1j op het programma met als 
inzet de 1e plaats! Komt dat zien. Spanning verzekerd!! Ook 
kunt u dan meteen kijken naar ASV-11 - De Toren-6j en 
ASV-12j - Mook-3. ASV-6 reist morgen af naar Wijchen 
voor het duel tegen Het Kasteel-2. Volgende week meer over 
de andere wedstrijden nu de eerste verslagen.  
 
ASV-1 mist kans in beker: In eerdere bekerontmoetingen had 
tegenstander De Stukkenjagers al de nodige moeite met ons 
eerste. Zij waren er nu dan ook niet geheel gerust op. Het 
ratingverschil viel duidelijk in het voordeel van de Tilburgers 
uit maar zeker in de beker is dat niet doorslaggevend! Dat 
bleek ook wel in de wedstrijd ook al doet de ½-3½ eindstand 
anders vermoeden. Helaas ging het in de slotfase van deze 
gelijkopgaande wedstrijd verkeerd. Tom Bus trof dameskam-
pioene Anne Haast als tegenstander. Aanvankelijk was de 
partij in evenwicht tot zij een tempo verspeelde en daarmee 
ook een pion inleverde. Tom ging in op een afwikkeling naar 
een eindspel met dame en het loperpaar. In de analyse bleek 
dat hij sterker had kunnen voortzetten. Hij speelde het eind-
spel vervolgens niet overtuigend genoeg om haar te veront-
rusten. Het duel verzandde dan ook in remise. Op dat mo-
ment was dat geen ramp want Otto Wilgenhof speelde een 
prima partij en zette zijn tegenstander in een strategisch duel 
langzaam maar zeker steeds meer onder druk en wist zijn 
aanval steeds sterker te laten worden.  Winst leek dan ook 
een kwestie van tijd tot hij op het beslissende moment blun-
derde en een stuk verspeelde. Zo verdween een vol punt dat 
in het verschiet lag. Intussen was Peter Boel in een stelling 
beland met een slechte pionnenstructuur. Ook dat was jam-
mer want tot dan speelde hij een goede partij maar hij deed 
op een belangrijk moment in de partij een bepaalde voortzet-
ting net een zet te vroeg. Een vrijpion besliste de partij ten-
slotte. De wedstrijd was daarmee gespeeld.  Bij Michiel Blok 
tenslotte was het buigen of barsten. Hij wist alles steeds goed 
bij elkaar te houden maar zat in het eindspel wel met een 
slechte loper tegen een sterk vijandelijk paard. Zijn tegen-
stander wikkelde verder af richting eindspel. In tijdnood 
besliste deze de partij.  
Gedetailleerde uitslag ASV-1-De Stukkenjagers: Michiel Blok (2152) - 
Herman Grooten (2318) 0-1; Peter Boel (2178) - Mark Haast (2352) 0-1; 
Tom Bus (2170) - Anne Haast (2366) ½-½; Otto Wilgenhof (2222) - Nick 
Bijlsma (2312) 0-1. Eindstand ½-3½. 
 
ASV-1 zet zegereeks voort: Zaterdag jl. bleef ASV-1 voor de 
3e maal op rij aan de winnende hand. Philidor 1847 uit Leeu-
warden werd met 6-4 verslagen. Toch is ons eerste nog niet 
veilig want ondanks een vijfde plaats is het verschil met 

plaats 9 altijd nog maar 2 punten. Datzelfde geldt trouwens 
ook met de 2e plek. Captain Léon van Tol was vol vertrou-
wen in een goede afloop. ASV-1 vloog uit de startblokken. 
Frank Schleipfenbauer was al klaar voor het begon. Zijn 
tegenstander liet een verzwakking toe. Dit kostte Frank 
weliswaar een pion maar alle stukken gingen meedoen en 
toen liep de aanval vanzelf naar winst. Een mooie opsteker! 
Bij Jaap Vogel stond er nog veel materiaal op het bord toen 
tot remise werd besloten. De stelling zou vervlakken en on-
danks een klein plusje was dit niet voldoende om door te 
spelen. Eelco de Vries kwam minder te staan nadat hij met 
zijn dame op avontuur was gegaan om daar een pion te vero-
veren. De dame moest hij geven voor toren en stuk maar zijn 
tegenstander offerde vrij snel een stuk tegen 2 pionnen terug. 
De damevleugel van Eelco was vrij onontwikkeld en het liep 
dan ook snel fout af. Peter Boel kreeg een stukoffer te ver-
werken. Hier reageerde hij verkeerd op want bij een andere 
tussenzet had hij nog een stuk kunnen aanvallen. De stelling 
werd er nu niet fraaier op en hij kwam er dan ook niet meer 
uit. Bij Léon van Tol was het een lange manoeuvreerpartij 
waarin steeds mogelijke kansen werden geneutraliseerd. Heel 
geraffineerd wist hij een val in de stelling te vlechten die 
materiaalwinst op zou leveren. Zijn tegenstander ging op 
deze variant in tot plots de verrassing uit de hoge hoed kwam 
met winst van deze partij. Tom Bus pakte een belangrijke 
remise. Hij kwam in een type stelling terecht die ook bij de 
training onlangs aan de orde kwam en betrof het plaatsen van 
de torens. Zijn tegenstander ging in de aanval waarop Tom 
een pion offerde. Hij kreeg daarbij voldoende compensatie. 
De partij eindigde in eeuwig schaak. De tegenstander van 
Bob deed een strategisch mindere zet en offerde daarna een 
stuk wat er even gevaarlijk uitzag. Eigenlijk geloofde 
niemand er in dat dit correct zou zijn. Het offer bleek inder-
daad niet voldoende en Bob won daarna vrij soepel. Dirk 
Hoogland kwam wat onder druk te staan maar had zijn stel-
ling wel onder controle. In wederzijdse tijdnood speelde zijn 
tegenstander het onnauwkeurig. Op het moment dat deze 
door de vlag ging stond Dirk al zo goed als gewonnen. Otto 
Wilgenhof trof Eddy Scholl als tegenstander. Een speler met 
een historie want wie weet nog dat hij in 1970 kampioen van 
Nederland was door in een beslissingswedstrijd Coen Zuide-
ma te verslaan (inderdaad de broer van ons lid Jan Zuidema). 
Scholl was in die jaren één van de sterkste schakers van ons 
land maar werd geen prof maar bleef wiskundeleraar en be-
perkte het spelen in feite tot de in- en externe van deze club. 
Zo speelde hij intussen in de hoofd- (thans Meesterklasse) en 
1e klasse al meer dan 400 partijen voor zijn club. Een vrij 
unieke prestatie. Otto maakte in deze partij een verkeerde 
strategische beslissing waardoor zijn tegenstander  diens 
stukken kon activeren. Otto kon dit niet meer herstellen en 
werd weggespeeld in de aanval. Wouter van Rijn kreeg in een 
stelling met een klein plusje een remiseaanbod. Op dat mo-
ment was winst nog niet aan de orde en Wouter speelde door 
ook omdat hij naar zijn idee Frank die, omdat hij al klaar 
was, de teamleidersrol had overgenomen, wat weifelend was 
geweest over het al dan niet aannemen daarvan. De stelling 
werd van een klein plusje een betere stelling en later een 
eindspel met een pion meer. Feilloos zette Wouter dit in 
winst om met de verdiende 6-4 eindstand als beloning! 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Philidor 1847: Tom Bus (2170)-IM Mig-
chiel de Jong (2367) ½-½; Otto Wilgenhof (2222)-Eddie Scholl (2227) 0-1; 
Eelco de Vries (2238) - Addy  Lont (2279) 0-1; Jaap Vogel (2175) - Bas 
van der Lijn (2268) ½-½; Bob Beeke (2250) - Tjapko Struik (2304) 1-0; 
Wouter van Rijn (2159) - Jan Hania (2143) 1-0; Dirk Hoogland (2112) - 
Jippe Kamstra (2078) 1-0; Léon van Tol (2215) - Erik Sparenberg (2102) 
1-0; Peter Boel (2178) - Jan Boersma (2128) 0-1; Frank Schleipfenbauer 
(2101) - Auke van de Heide (2172) 1-0. Eindstand 6-4. 
 
ASV-2 mist kans: Het duel tegen LSG-3 werd uiteindelijk in 
een 4-4 gelijkspel afgesloten. Een uitslag waar geen van 
beiden iets aan hebben. Even de situatie vooraf. BSV Benne-
kom was koploper en trof zaterdag nummer laatst. ASV-3 en 
LSG-3 stonden daar een matchpunt achter samen met de 
Westlandse Schaakcombinatie. Winst was geboden enerzijds 



om aansluiting te houden en anderzijds om een concurrent in 
de promotiestrijd uit te schakelen. Sander Berkhout speelde 
een goede partij maar in de cruciale fase blunderde hij, ver-
speelde een stuk en daarmee de partij. Een belangrijk half 
punt en misschien zelfs meer ging zo de mist in. Pieter Ver-
hoef had duidelijk geleerd van een eerdere partij. Toen ging 
het in dezelfde opening niet goed. Nu speelde hij het feilloos. 
De opening ging prima, stukken werden geruild en winst 
bleef daarna niet uit. In het eindspel stelde hij het punt veilig. 
John Sloots kwam al minder uit de opening en wist dit niet te 
keren. Bij Johan Wolbers kwam een lastige opening op het 
bord en vandaar uit werd het een lastige partij waarin hij zijn 
tegenstander onder druk had weten te zetten. Daarin vond hij 
een hele mooie combinatie dat een kwaliteit opleverde tegen 
2 pionnen. Er ontstond een stelling met een vreemde pion-
nenstructuur maar hij speelde dit erg goed uit naar winst. Ook 
Jan Knuiman speelde een goede partij. Hij kreeg een verge-
vorderde pion op b6 terwijl zijn sterke loper het vijandelijke 
paard overheerste. Jan blunderde echter en via een paardvork 
verdween zijn vrijpion. Zo kwam het punt niet bij ASV te-
recht maar bij de tegenstander. Sjoerd van Roosmalen lijkt 
wat in vorm te komen. Hij won opnieuw met goed positio-
neel spel. Koen Maassen van den Brink moest er hard voor 
knokken tegen een qua Elo duidelijk sterkere tegenstander 
maar hield de partij uiteindelijk keurig op remise. Richard 
van der Wel moest de wedstrijd zien te redden. Hij had zijn 
tegenstander aanvankelijk helemaal weggespeeld maar deed 
het daarna naar eigen zeggen nogal onhandig. Hij verspeelde 
een belangrijke pion en kwam daarna helemaal klem te staan. 
Na lang nadenken wist hij uiteindelijk de weg naar remise te 
vinden. Een gelijkspel dus een uitslag die in Bennekom en  
het Westland tevreden zal zijn ontvangen. Deze beide teams 
wonnen wel. In de volgende ronde speelt LSG tegen Benne-
kom. Zou de kopgroep weer in elkaar schuiven?? Kans is er 
nog steeds.  
Gedetailleerde uitslag ASV-2-LSG-3: Sander Berkhout (2136)-Chris 
Roosendaal (2111) 0-1; Johan Wolbers (2046)-Marcel Wubben (2081) 1-0; 
Richard van der Wel (2039)- Albert Termeulen (2136) ½-½; John Sloots 
(2018)- Eric van ’t Hof (2049) 0-1; Sjoerd van Roosmalen (2084)-Vincent 
Fructuoso van der Veen (2130) 1-0; Jan Knuiman (1975)-Ernst Gevers 
(2037) 0-1; Pieter Verhoef (2006)-Quirinus van Dorp (2112) 1-0; Koen 
Maassen van den Brink (1971)-Robert Straver (2126) ½-½. Eindstand 4-4. 
 
ASV-3 zakt verder weg: Op de 1½-6½ eindstand was niets 
aan te merken. Een terechte nederlaag dus tegen ASC uit 
Alphen a/d Rijn. Murat Duman en Daan Holtackers waren bij 
deze wedstrijd verhinderd. Bent Schleipfenbauer nam op 
bord 1 de sterkste speler voor zijn rekening. Hij kon het niet 
bolwerken. Na een  loperoffer op f7 bleef er niets over van 
zijn stelling. Jochem Woestenburg speelde scherp en leek wat 
beter uit de opening te komen. Hij moest echter een kwaliteit 
offeren en had daar eigenlijk weinig compensatie voor. Zijn 
tegenstander was kennelijk tevreden met remise zodat Jo-
chem zijn aanbod aannam. Invalster Quirine Naber kreeg na 
dameruil wat nadeel mede door een sterk vijandelijk loper-
paar. Ze wist de stelling goed te verdedigen. Zwart bracht 
tegen het einde zijn koning wat in gevaar toen deze te veel in 
de strijd werd betrokken. Mogelijk zat er zelfs een mat in 
maar via eeuwig schaak werd in ieder geval een halfje ge-
pakt. Remco Gerlich kwam uitstekend uit de opening. Hij 
hield de zwarte koning in het centrum maar kon daar niet 
verder van profiteren. Zwart ontglipte naar een eindspel. 
Daarin ging Remco zelfs nog in de fout waarbij hij een stuk 
verloor. Ruud Wille kwam in een stelling terecht waarin hij 
slechts kon afwachten hoe wit de stukken goed zette om met 
een doorbraak met f5 en een daaropvolgend stukoffer Ruud 
kansloos te laten. Invaller Anne Paul Taal dacht via een klei-
ne combinatie tot pionwinst te komen maar dat bleek onjuist. 
Hij verloor nu zelfs een pion. Na een afwikkeling restte een 
eindspel met zware stukken waarin Anne Paul geen kans 
meer kreeg om de partij nog te redden. Theo Jurrius kwam 
gelijkwaardig uit de opening. Toen hij in het middenspel ten 
onrechte de stelling openende kwam hij in het nadeel. Zijn 
tegenstander speelde zijn vrijpion te snel op en toen kon Theo 
via een penning een vesting opbouwen. Na een zetje of 50 
met weinig tijd op de klok en de inmiddels gewonnen wed-
strijd koos zijn tegenstander voor de puntendeling. Fred Reu-
link kwam wat gedrukt te staan na de opening.  Hij verloor 
een pion en was uiteindelijk in het eindspel kansloos. Het 
was dus een collectief falen. Iets om heel snel te vergeten. 
ASV-3 staat nu net boven de fatale streep!!  
Gedetailleerde uitslag ASV-3 – ASC: Bent Schleipfenbauer (1908)-Dinard 
van der Laan (2232) 0-1; Jochem Woestenburg (2068)-Eric Fraikin (2007) 
½-½; Theo Jurrius (2069)-Clement van de Laar (2036) ½-½; Fred Reulink 
(2055)-Norbert Jansen (2034) 0-1; Ruud Wille (1884)-Wouter Hennink 
(1939) 0-1; Quirine Naber (1634)-Wouter Dambrink (1959) ½-½; Anne 
Paul Taal (1914)-Paul de Vries (1990) 0-1; Remco Gerlich (1974)-Twan 
Kasteleijn (1912) 0-1. Eindstand 1½-6½. 
 
ASV-4 blijft in problemen: ASV-4 kon het net niet bolwer-
ken tegen het sterke Doetinchem-1. Kansen op een beter 
resultaat zijn er zeker geweest. Gelukkig verloren ook de 

overige teams die in degradatienood verkeren zodat er aan de 
stand onderin niets veranderde. Bij Bert Duijker bleef er, 
nadat er veel geruild was, een vervlakte stelling over. Remise 
was het logische gevolg. Gerben Hendirks verloor vervolgens 
zijn dame die na een slim tussenzetje werd ingesloten. Via 
Ivo van der Gouw kwam ASV-4 weer terug. Hij won een 
gezonde pion en na verwikkelingen offerde zwart nog een 
stuk maar dat bleek zinloos. Onze jeugdspeler Mick van 
Randtwijk zette ASV op voorsprong. Na een wat vreemde en 
ongebruikelijke openingsopbouw kreeg hij kans om een aan-
val op te bouwen. Deze aanval sloeg door. Bij Barth Plomp 
leek er na de opening weinig aan de hand. Hij vond echter het 
goede plan niet en kwam slechter te staan. In het eindspel kon 
hij de stelling niet meer redden. Bij Désiré Fassaert was het 
een complexe partij waarin na veel gemanoeuvreer beide 
spelers afhankelijk waren van een fout van één van hen. In de 
in elkaar geschoven stelling was echter niets te beleven en 
werd de vrede getekend. Siert was op laatste moment als 
invaller opgeroepen doordat Kees Sep op weg naar de speel-
zaal met een lekke band was gestrand. Siert kwam met zwart 
iets minder uit de opening. Via de zet f5 probeerde hij ruimte 
te creëren, maar een pionoffer van wit in het centrum leverde 
open lijnen en aanvalskansen op die Siert uiteindelijk in het 
nadeel bracht. In tijdnood werd de partij door een dubbel-
schaak beslist. Ruud Verhoef tenslotte moest zien dat hij er 
nog 4-4 van kon maken. Hij moest dan wel winnen. In het 
middenspel had hij een initiatief verkregen via een centrum-
doorbraak. In tijdnood had hij dit kunnen verzilveren door 
een kwaliteitsoffer, maar hij kon het allemaal niet uitrekenen 
en koos voor een rustiger voortzetting. Na de tijdnoodfase 
was de stelling vervlakt en werd tevergeefs gezocht naar 
winstmogelijkheden. Uiteindelijk was het zwart die aan het 
langste eind trok. 
Gedetailleerde uitslag ASV 4 - Doetinchem: Gerben Hendriks (1970) - 
Henk Riepma (2020) 0-1; Mick van Randtwijk (1786) - Roel Evertse (1932) 
1-0; Barth Plomp (1955) - Kees Nederkoorn (1962) 0-1; Ruud Ver-
hoef (1900) - Marius van Hal (1919) 0-1; Désiré Fassaert (1907) - Theo 
Goossen (2035) ½-½; Bert Duijker (1860) - Henny Haggeman (1871) ½-½; 
Siert Huizinga (1777) - Sander van Vucht (1894) 0-1; Ivo van der Gouw 
(1798) - Niels van der Mark (1701) 1-0. Eindstand 3-5. 
 
Geurts Conserven Schaaktoernooi: Op woensdag 10 februari 
werd in Zetten voor de 28e keer het Geurts Conserven 
Schaaktoernooi gehouden, georganiseerd door de Dode-
waardse Schaakvereniging. Het gaat om een seniorentoernooi 
(50 jaar of ouder), waarbij in 6 groepen (ingedeeld naar 
speelsterkte) een 7-rondig rapidtoernooi wordt gehouden (20 
min. p.p.p.p.). Het was met 221 deelnemers weer een grote 
schaakhappening, iets minder weliswaar dan vorig jaar, maar 
door de heersende griep hadden verscheiden belangstellenden 
zich de dag ervoor moeten afmelden. Je vraagt je af of de 
deelname van 12 ASV-ers dan boven of onder het gemiddel-
de is, maar in ieder geval was ASV weer prominent aanwe-
zig. Er waren veel sterke spelers die zich hadden ingeschre-
ven, die in aanmerking kwamen voor de A-groep. Er waren 
dan ook spelers die vorig jaar nog in de A-groep meededen, 
maar nu in de daardoor ook sterke B-groep werden ingedeeld. 
Drie spelers van de A-groep eindigden bovenaan met 5½ uit 
7. Op basis van weerstandspunten werd 1e van dit toernooi 
Joost Marcus uit Amersfoort, 2e Luuk de Ruiter uit Groes-
beek en Wilbert Kocken uit Tilburg 3e. De ASV-ers in deze 
sterke poule deden het goed: Barth Plomp met 4½ punt en 
Anne Paul Taal en Désiré Fassaert met beiden 3½ punt. 
Vooral de sterke start van Désiré en de eindsprint van Barth 
vielen op. In de B-groep zaten Jan vermeer -met een lousy 
start- met uiteindelijk toch nog 4½ punt en Siert Huizinga 
met 3 punten. In de C-groep vergaarde Horst Eder 3 punten. 
Henk Schunck deed het met 4 punten in de D-groep gewoon 
goed. Veel ASV-ers in de E-groep. Ko Kooman viel met 5½ 
punt in de prijzen (het bekende jampakket), Frans Veerman 
scoorde 4 punten en André de Groot en Hans Derendorp 
beiden 3½ punt. Onderlinge partijen heb ik niet gesignaleerd. 
Kees van Keulen had het laatste jaar te veel extern verloren 
en daarmee rating ingeleverd en werd daardoor naar de 
krochten van dit toernooi verwezen (groep F). Met 7 uit 7 
revancheerde hij zich. Hij ging er ook voor en joeg 4 tegen-
standers (waarvan 3 met een voor Kees niet zo'n frisse stel-
ling) door de klok heen. Ook een jampakket! Met een gemid-
delde van 4,1 punt per ASV-deelnemer zaten we toch mooi 
boven het gemiddelde. Het was weer een prima georgani-
seerd en gezellig toernooi. De hulp van de scheidsrechters 
werd geen enkele keer ingeroepen.   Kees van Keulen 
 
Uitslagen interne competitie 18e ronde) 11 februari 2016):  
van Tol - Hoogland ½-½; Knuiman - Sloots ½-½; Fassaert-van de Linde 0-1; 
Huizinga - Dekker ½-½; Passchier - Naber ½-½; Wong - Kusters 0-1; Mer-
can - van Belle 1-0; Peters - Eder 1-0; Arends - van Buren ½-½; van der 
Krogt - Veerman ½-½; de Kok - Derendorp 1-0; Kooman-Mollahosseini 1-0; 
Wijman - Kees van Keulen 0-1; de Groot - Schunck 1-0; Meijer - van 
Lotringen 0-1; J. Sanders - Rijmer 1-0; Stibbe - Gubbels 1-0; Viets - Hartogh 
Heijs ½-½; Droop - Visser 0-1; Stomphorst - Sulejmani 1-0. 
Uitslagen ASV-beker: R. Wille-Reulink 1-0; Hieltjes-Vermeer 1-0. 


