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Oploswedstrijd: Een opgave dit keer van onze oude bekende 
Dombrovskis uit Letland. Het is een tweezet uit 1985. Wit 

aan zet geeft mat in twee 
zetten. Oplossing: de 
sleutelzet is: 1. Pc6. 
 
Rapid: Volgende week 
laten we de interne com-
petitie even links liggen. 
Dan spelen we de ronden 
13 t/m 16 tijdens de 4e 
rapidavond en de 4e 
ronde in de extra compe-
titie. 
 
Externe competitie: Onze 
zaterdagteams speelden 
afgelopen zaterdag een 
thuiswedstrijd in het 

Grand Café in het Lorentz. Ronde 7 leverde bijzonder weinig 
op. Alleen ASV-3, dat de punten heel goed kon gebruiken, 
deed goede zaken door de 4½-3½ winst in de belangrijke 
wedstrijd tegen Zukertort Amstelveen-3 waardoor handha-
ving bijna zeker is. ASV-1 verloor net met 4½-5½ van Zu-
kertort Amstelveen-1 en ASV-2 verloor geflatteerd met 3½-
4½ van Promotie uit Zoetermeer. In de OSBO-
promotieklasse faalde ASV-4 volledig en verloor kansloos 
met 2-6 van Het Kasteel. ASV-5 tenslotte ging wat ongeluk-
kig met 3½-4½ ten onder tegen UVS-3. 
Eerder in de voorbije week won ASV-7 al met de klinkende 
cijfers 6½-1½ van Theothorne. ASV-9 hield goed stand te-
gen De Kameleon maar verloor toch met 2½-3½. ASV-6 
bleef op titelkoers door De Cirkel met 5½-2½ te verslaan. 
ASV-12 moest zijn meerdere erkennen in Schaakstad Apel-
doorn-5. Het werd 0-4. ASV is intussen een kampioen rijker 
want ASV-13 legde afgelopen maandag beslag op promotie 
door tegen De Toren-10 met 3½-½ te winnen daar waar een 
gelijkspel al voldoende was. Een overtuigende kampioen zo  
kunnen we dus stellen!! 
Vanavond gaan we weer verder. Veel aandacht zal uitgaan 
naar de KNSB-bekerontmoeting tussen ASV-1 en Voeren-
daal. De Limburgers staan op het punt om in de competitie 
weer te promoveren naar de Meesterklasse. Voor onze Tom 
Bus is het ook een weerzien met zijn vroegere clubgenoten. 
In de OSBO-competitie speelt ASV-8 thuis tegen koploper 
Mook-1. Verder ontvangt ASV-10 het team van De Toren-8. 
Dit is een vierpuntenduel om handhaving in de 3e klasse! 
ASV-11 speelt morgenavond bij de jeugd van De Toren-6j.  
 
ASV-1 delft onderspit: Het was zo’n wedstrijd die ergens 
rond de 5-5 zou eindigen. Nu werd het een 4½-5½ nederlaag 
maar het had ook andersom kunnen zijn aldus captain Otto 
Wilgenhof de volgende dag aan de telefoon. Belangrijk was 
hierbij de partij van Wouter van Rijn. Zijn tegenstander of-
ferde een pion daarna nog eentje. Hij had daarvoor wel wat 
druk maar beslissend was dit zeker niet. Tot op een onver-
wacht moment een venijnig zetje via een dameoffer de partij 
besliste. Jan Knuiman kende een hele goede invalbeurt in de 
hoofdmacht. Hij had vrij snel het nodige ruimtevoordeel. 
Even werd nog overwogen remise aan te bieden maar toen 
hij er nog eens goed voor ging zitten vond hij de doorbraak. 
Zijn stukken kwamen de vijandelijke stelling binnen. Hij 
won daarbij een stuk en de partij. Bij Dirk Hoogland bleef de 
partij vrijwel steeds in evenwicht. Remise was dan ook het 
logische resultaat. Frank Schleipfenbauer stond al vrij snel 
prettig. Dit voordeel bouwde hij steeds verder uit. Stukwinst 
deed de rest, daarna was het een technische klus. Eelco de 
Vries speelde een interessante partij. Hij was niet geheel 
tevreden over de opening waarbij zijn tegenstander beter in 
de gaten had waarom het ging in die fase. Toen de g-lijn 
open kwam was het niet Eelco die daarvan gebruik kon ma-
ken maar zijn tegenstander. Bob Beeke speelde een spannen-
de partij tegen oud-ASV-er Fitzgerald Krudde, die, dat moet 

worden gezegd een hele goede partij speelde. Toen Bob e5 
kon doorzetten leek hij de juiste opzet te hebben gevonden 
maar Krudde toonde feilloos aan dat er meer in de stelling 
zat. Hij kreeg koningsaanval en won een pion op f7 op een 
toch al brakke koningsstelling. Bob kon zich hiertegen niet 
meer verdedigen. Bij Tom Bus gebeurde aanvankelijk niet 
zoveel. Wel had hij iets ruimtevoordeel. In een stelling met 
de zware stukken kreeg hij een toren op de onderste lijn en 
dat zag er gevaarlijk uit. Een dame en een stel torens werden 
geruild en het resterende toreneindspel was al bijna gewon-
nen. Toen zijn tegenstander ten einde raad een pion gaf om 
zich daarmee te redden was het direct uit. Peter Boel kreeg 
weer zo’n echte rommelstelling op het bord. Heel moeilijk 
om er een oordeel over te kunnen vellen en de kansen te 
taxeren. Toen zijn tegenstander opeens gevaarlijk werd kost-
te dit Peter materiaal maar belangrijker nog ook zijn verdedi-
ging was aan diggelen. Otto Wilgenhof speelde een wat 
slappe opening maar stond vervolgens na zo’n 14 zetten al zo 
goed. Steeds had hij wel een mogelijkheid om de vijandelijke 
stelling onder vuur nemen. Verzwakkingen bleven dan ook 
niet uit. Zijn tegenstander probeerde nog spel te krijgen maar 
daarvan kwam niets terecht. Hij moest toen een pion geven 
om niet onder de voet te worden gelopen maar het eindspel 
was simpel gewonnen voor Otto. Met deze 4½-4½ stand was 
Jaap Vogel nog bezig. Hij had op een gegeven moment op b2 
kunnen slaan maar koos voor een andere opzet. Die aanval 
had echter weinig toekomst. In een stelling met voor Jaap 
een slechte loper offerde hij een kwaliteit, waarbij hij ook 
nog een tweede pion had kunnen krijgen, speelde hij, zo 
bestond de indruk,  net even te actief. Een pion werd opge-
snoept en was de toren vervolgens veel sterker dan de loper. 
Zo werd het 4½-5½ in een wedstrijd met wisselende kansen. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Zukertort Amstelveen: Bob 
Beeke (2313) - Fitzgerald Krudde (2326) 0-1; Tom Bus 
(2197) - Sander Los (2212) 1-0; Jaap Vogel (2174) - Colin 
Stolwijk (2146) 0-1; Otto Wilgenhof (2196) - Sybolt Stra-
ting (2299) 1-0; Eelco de Vries (2234) - Stan v. Gisbergen 
(2287) 0-1; Wouter van Rijn (2186) - Florian Jacobs (2234) 
0-1; Peter Boel (2102) - Dennis Brouwer (2179) 0-1; Dirk 
Hoogland (2081) - Paul Peter Theulings (2093) ½-½; 
Frank Schleipfenbauer (2126) - Tjark Vos (2191) 1-0; Jan 
Knuiman (1996) - Jelmer Sminia (2175) 1-0.  
Eindstand 4½-5½. 
 
Onterechte nederlaag ASV-2: “Er zijn van die dagen dat het 
muntje steeds de goede kant opvalt, zo stond daags na de 
wedstrijd op de site van tegenstander Promotie te lezen. En 
zo was het ook. ASV-2 verspeelde hier en daar wat ongeluk-
kig enkele halfjes en bleef zo net aan de verkeerde kant. 
Invaller Anne Paul Taal speelde zijn vertrouwde opening 
maar zijn tegenstander wist veel  materiaal te ruilen. Er ont-
stond dus al vrij snel een eindspel. Het evenwicht bleef ook 
daarbij steeds in tact. Remise dus! John Sloots verloor ergens 
een pionnetje maar had daarvoor wel wat compensatie. Een 
remiseaanbod van zijn tegenstander werd door John aange-
nomen. Sjoerd van Roosmalen vond zelf dat hij werd over-
speeld. Dat was hem nog nooit gebeurd in een opening die 
hij al jaren speelt. Toch kon hij de stelling soepel remise 
houden door de plannen van zijn tegenstander te doorkruisen. 
Johan Wolbers kreeg een goede stelling en won een pion. 
Niets aan de hand dus maar opeens verspeelde hij zomaar 
een stuk. Een simpel trucje met een matdreiging werd over-
zien en zo verdween er een paard. Sander Berkhout speelde 
een goede partij. Het was allemaal heel tactisch. Daar waar 
Sander wel de overhand had werd het na secuur en goed spel 
toch remise. Bij Richard van der Wel ontstond een chaospar-
tij. Het was een duel met legio mogelijkheden voor beiden. 
Soms grepen beiden volledig mis, soms was het briljant. 
Uiteindelijk was het Richard die volledig mistastte.  Koen 
Maassen van den Brink speelde de opening perfect. Precies 
zoals het zou moeten dus. Met de vrije c-pion zou hij de 
partij moeten beslissen. Een perfect eindspel waarin de winst 
voor het grijpen lag! Helaas Koen speelde de enige weg die 



naar remise leidde. Pieter Verhoef kwam heel moeilijk uit de 
opening. Een uitval met g4 bracht zijn tegenstander echter in 
verwarring. Pieter moest van zijn teamleider doorspelen 
omdat remise op dat moment gezien de wedstrijd geen optie 
was. Heel zorgvuldig boekte Pieter pionwinst, hij verdedigde 
vervolgens goed en bracht zijn pion langzaam maar zeker 
naar de overkant. U ziet het hier en daar werden wat halfjes 
verspeeld. Winst was dus zeker mogelijk maar uiteindelijk 
bleef ASV-2 met lege handen. Voor de stand maakte het niet 
meer uit. Het was dan ook een lekkere ontspannen wedstrijd. 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 – Promotie: Sander Berkhout 
(2117) - Bernard Bannink (2232) ½-½; Pieter Verhoef 
(2149) - Maarten van Zetten (2133) 1-0; Richard van der 
Wel (2040) - Jan Willem Duijzer (2035) 0-1; Sjoerd van 
Roosmalen (2064) - Paul van der Werve (2008) ½-½; 
Johan Wolbers (2039) - Joost Mostert (1949) 0-1; John 
Sloots (1974) - Henk Noordhoek (1989) ½-½; Koen Maas-
sen van den Brink (2014) - Lourens Smaal (1844) ½-½; 
Anne-Paul Taal (1917) - Nico Peerdeman (1924) ½-½. 
Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-4 krijgt pak slaag: Daar waar ASV-4 nog kansen had 
op promotie ging het tegen Het Kasteel hopeloos mis. Het 
begon al de avond ervoor in een vooruitgespeelde partij van 
teamleider Remco Gerlich. Hij stond beter na de opening en 
had veel meer tijd maar overzag een tussenzet tijdens een 
ruil, die zijn koningsstelling helemaal zou opengooien en zijn 
tegenstander grote aanval zou geven. In plaats daarvan offer-
de Remco een stuk voor verbonden vrijpionnen. Zijn stukken 
stonden immers nog steeds beter. Helaas kon zijn tegenstan-
der de pionnen eenvoudig blokkeren. Toen ging het hard. 
Misschien was ons vierde daarna op de wedstrijddag teveel 
gefixeerd op het ongedaan maken van de achterstand maar 
faalde volledig. Zo verloor Freek Hooning na een afruil van 
de zware stukken een pion. Deze won hij later wel terug 
maar belandde toen in een verloren eindspel van paard tegen 
slechte loper. Ruud Wille verloor eveneens. Hij won in het 
middenspel weliswaar een pion maar zijn tegenstander had 
veel meer activiteit mede doordat Ruud zijn stukken nog niet 
volledig had ontwikkeld. Na een afwikkeling waarbij Ruud 
de pion weer verloor miste hij nog een kans op een remise-
achtig toreneindspel. Daarna was het snel gedaan. Désiré 
Fassaert kwam in een voorbereidde variant terecht. Het kost-
te hem veel tijd en ergens moet hij mis gegrepen hebben 
waardoor hij een forse koningsaanval over zich heen kreeg. 
Even leek het dat hij uit de problemen kwam maar wit maak-
te het gedecideerd af waardoor de stand op 0-4 kwam. Het 
werd zelfs 0-5 toen ook Paul de Freytas verloor. Hij sloeg in 
op b7 waardoor zwart zich nel kon ontwikkelen. Wel had 
Paul de mogelijkheid om zijn dame terug te trekken en stond 
toen gewoon beter. Een tussenzet via Lc7 liet hij achterwege, 
wat hem ook een betere stelling had opgeleverd met weinig 
compensatie voor zwart, en sloeg in plaats daarvan met zijn 
dame op e4 een pion. Nu kwam hij erg onder druk en hij 
offerde daarom maar een stuk voor een wanhoopsaanval 
maar dat ging allemaal net niet. Het Kasteel nam gas terug en 
dat gaf ASV-4 de kans om zich iets te herstellen. Gerben 
Hendriks speelde een spannende partij tegen oud-ASV-er 
Henk van Kortenhof. Gerben bouwde zijn stelling netjes uit 
naar groot voordeel (ook Fritz had dit oordeel) en kreeg 
behoorlijk ruimtevoordeel en had aanval op de koningsvleu-
gel. Daar miste hij ergens de winst. Een verkeerde afruil 
leidde tot pionverlies. Zijn tegenstander deed het vervolgens 
ook niet helemaal goed en gaf onze ASV-er voldoende kan-
sen voor een remiseaanbod hetgeen werd aangenomen. Bij 
Barth Plomp stond het steeds gelijk. Na wat foutjes waarbij 
hij een pion verloor moest hij nog hard werken voor remise. 
Daarvoor moest hij een toreneindspel overhouden en dat 
lukte uiteindelijk. Wouter Abrahamse redde de eer en won 
als enige. Hij won al snel een pion en behield voortdurend 
druk. Met een schijnoffer won hij een stuk en kon hij in het 
eindspel net uit de schaakjes blijven. ASV-4 deed door deze 
nederlaag een fikse stap terug en staat nu 4e maar er zijn nog 
steeds kansen al moet er dan wel veel beter gespeeld worden! 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Het Kasteel: Barth Plomp 
(1983) - Maarten Rossen (1883) ½-½; Wouter Abrahamse 
(1984) - Willem van Berkel (2005) 1-0; Freek Hooning 
(1902) - Kaz Haans (1886) 0-1; Gerben Hendriks (1889) - 
Henk van Kortenhof (1880) ½-½;  Désiré Fassaert (1849) - 
Twan Rutjes (1837) 0-1; Remco Gerlich (1932) - Henk 
Massink (1883) 0-1; Ruud Wille (1863) - Bram Rutten 
(1673) 0-1; Paul de Freytas (1843)-Ritchy Duin (1813) 0-1. 
Eindstand 2-6. 
 
Dramatisch slot voor ASV-5 in tijdnoodfase: Het werd tegen 
UVS-3 een nipte 3½-4½ nederlaag. ASV-5 verkoopt de huid 
weliswaar duur, maar deze uitslag kwam nu al voor de derde 
keer tot stand. Tony Hogerhorst speelde aan het topbord 
tegen 2000+. Het bleek niet eenvoudig om onze kopman Jan 

van de Linde te vervangen. Met zwart kon de immer strijd-
vaardige Tony dit keer geen vuist maken. Aan bord 2 speelde 
Ivo van der Gouw een degelijke remise. De partij leek geen 
moment uit evenwicht. Bert Duijker kreeg een zware ko-
ningsaanval te verduren. Paard en dame bleken weer een 
verassend gevaarlijk stel. Na een foutje in het middenspel 
was er geen houden aan toen de aanval eenmaal liep. Wisse 
Witmans speelde weer een sterke aanvalspartij, waarin hij na 
de lange rokade vol in de aanval ging. De complicaties wer-
den zwart te machtig. Na deze mooie aansluiting groeide er 
hoop immers Hans Rigter had in een franse partij enorme 
complicaties gecreëerd die hij beter wist te hanteren dan zijn 
opponent: 2½-2½! Esther Wolbers speelde met zwart een 
prachtige partij. In haar aanvallende stijl behaalde zij groot 
materieel voordeel (dame tegen een loper). Echter in een 
stelling waarin wit allang had moeten opgeven, overzag zij 
een schaakje en deed geen reglementaire zet. Alleen met de 
toren die ze had aangeraakt kon ze het schaakje opheffen en 
vrij snel daarna verspeelde ze ook nog de dame. Zo kreeg zij 
een onverdiende nul. Bij Ruud Verhoef ging het net anders-
om. Na de hele partij onder druk te hebben gestaan ontstond 
een chaotische tijdnoodfase waarin zijn tegenstander mat in 3 
mistte. Vervolgens werd op zet 39 pardoes de dame wegge-
geven en kon Ruud een niet verdiend punt incasseren. In-
middels speelde Siert Huizinga in een toreneindspel met 3 
pionnen achter een verloren strijd. De nederlaag was een feit. 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - UVS-3: Tony Hogerhorst 
(1783) - Arno Sprinkhuizen (2002) 0-1; Ivo van der Gouw 
(1829) - Rob Bisschops (2014) ½-½; Bert Duijker (1843) - 
Tsjisang Cheung (1966) 0-1; Ruud Verhoef (1846) - Wou-
ter Dinjens (1928) 1-0; Hans Rigter (1767) - Ruud van der 
Spoel (1910) 1-0; Siert Huizinga (1770) - Thomas Willem-
sen (1956) 0-1; Esther Wolbers (1645)-Jorik Quint (1796) 
0-1; Wisse Witmans (1529) - Elwin Berlijn (1830) 1-0. 
Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-6 blijft winnen, maar is nog lang geen kampioen: In de 
voorlaatste ronde van de competitie heeft ASV-6 de zesde 
overwinning geboekt. De Cirkel-1 werd met 5½-2½ versla-
gen. Met de maximale score is ASV-6 nog absoluut niet 
zeker van de titel, omdat in de slotronde concurrent 
PSV/DoDo-2 op het programma staat. Een verlies brengt de 
titel in Putten, vanwege hun hogere bordpuntenaantal. Don-
derdag 9 maart jl. had het zesde weer eens de wind mee. Na 
een razendsnelle remise van Erik Wille ging het op de laatste 
twee borden aanvankelijk mis. Wisse Witmans verspeelde 
een pion en liep een enorme ontwikkelingsachterstand op. En 
Piet de Mol gaf pardoes een stuk weg. Piet en Wisse bleken 
echter taaie strijders. Piet knokte zich terug en wist met een 
fraai torenoffer remise door eeuwig schaak af te dwingen. 
Wisse activeerde zijn stukken. Met drie pionnen minder 
kreeg hij een stuk cadeau en niet veel later staakte zijn oppo-
nent de strijd. Tegenover deze gelukkige punten stond de 
ongelukkige nederlaag van Marco Braam. Hij koos de aan-
val, maar wist niet door te drukken. De counter was vervol-
gens messcherp. Siert Huizinga zette ASV-6 vervolgens op 
3-2. In een ingewikkeld middenspel won Siert een kwaliteit. 
Hij stuitte daarna een vrijpion en pakte het punt. Rob Huberts 
speelde een prachtige aanvalspartij. Onder meer stukwinst 
besliste tenslotte. Coen Mekers vocht een flink robbertje 
positioneel schaak uit met ons oud-lid Harold Boom. Van-
wege de stand moest Harold een remiseaanbod afslaan. In 
vliegende tijdnood was Coen de handigere schaker. Ook 
Jeroen Kersten moest hard werken voor uiteindelijk een 
remise. Een slecht eindspel met twee pionnen minder was 
door de ongelijke lopers juist remise. Op 31 maart zal de 
titelstrijd beslist worden. 4-4 is genoeg voor de titel, maar 
misschien moeten we met een ‘rondje 4½’ een kleine marge 
inbouwen.              Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag ASV-6-De Cirkel: Erik Wille (1876) - 
Dominic van Dijk (1691) ½-½; Coen Mekers (1865) - Ha-
rold Boom (1755) 1-0; Jeroen Kersten (1851) - Herman van 
den Akker (1722) ½-½; Rob Huberts (1835)-Anne Postma 
(1620) 1-0; Siert Huizinga (1770)-Johan de Lange (1656) 
1-0; Marco Braam (1635) - Jeffrey van Swieten (1658) 0-1; 
Piet de Mol (1769) - Albert Bootsman (1624) ½-½; Wisse 
Witmans (1529) - Henry van den Brink (1427) 1-0. Eind-
stand 5½-2½. 
 
Uitslagen interne competitie 23e ronde (9 maart 2016): 
Fassaert - R. Verhoef ½-½; Braun - Peters 1-0; Groen - 
Marks 0-1; van Waardenburg - R. Wille 0-1; Boonstra - van 
Dijk 1-0; van Belle - Mercan 0-1; Kusters - Eder 1-0; Pas-
schier - Kooij 0-1; Koen van Keulen - Vermeer ½-½; Veer-
man - Kees van Keulen 1-0; Koeweiden - van Buren 0-1; 
Zuidema - Rietbergen ½-½; Mollahosseini - Kooman 0-1; 
Hartogh Heys - Meijer 1-0; Derendorp - de Groot 1-0; Die-
kema - J. Sanders 1-0; Noguera - Rijmer 1-0; Stibbe - Droop 
1-0; Gubbels - van der Laan 1-0. 


