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Oploswedstrijd: Fridman - Ternblom, Stockholm 1973, een
stand uit het kampioenschap voor clubs in de Zweedse hoofdstad. Zwart speelde het leep
en won snel. Gevraagd wordt
de zwarte winstweg aan te
geven. Oplossing: Het lijkt
of zwart simpel wint via
1…Ph3, waarna 2…Dg1+
niet meer tegen te houden is.
Maar de witte koning weet
dan te vluchten via e4 gevolgd door Ke2. Als zwart
echter eerst 1…Te3 speelt
kan wit geen verdediging
meer vinden. De oplossing
bestond dus uit één zet.
Externe competitie: Twee keer winst en twee keer verlies. Dat
waren de resultaten van onze zaterdagteams in de 3e ronde.
ASV-1 hield favoriet Charlois Europoort prima in bedwang
maar kon een 6-4 nederlaag toch niet voorkomen. ASV-2
behaalde nuttige punten door met 4½-3½ van Amersfoort te
winnen. ASV-3 blijft het goed doen. Tegen ASC uit Alphen
aan den Rijn werd een degelijke 4½-3½ geboekt. ASV-4
tenslotte kon kampioenskandidaat Bennekom niet opnieuw
verrassen. Het werd een duidelijke 6½-1½ nederlaag. Van alle
wedstrijden in deze EP de verslagen. Vanavond vervolgen we
de externe wedstrijden met 4 van onze teams in de OSBOcompetitie. Daarvan spelen thuis: ASV-5 - UVS-3, ASV-7 UVS-5 en ASV-12 - UVS-7. Een soort massakamp dus. Verder reist ASV-8 af naar Beuningen voor de wedstrijd tegen
Koningswaal. Ook morgenavond kunt u in ons clubgebouw
terecht. Dan speelt de jeugd van ASV-11 vanaf 19.30 uur
tegen Mook-2. Kom dus dan ook kijken. Diezelfde avond
speelt ook ASV-10 nog en wel in Wijchen tegen Het Kasteel3. Een vol programma dus deze week. Volgende donderdag
spelen de resterende 3 ASV-teams thuis. Daarover in de volgende EP meer.
KNSB-beker: A.s. zaterdag speelt ASV-1 de KNSBbekerontmoeting tegen Groninger Combinatie. Een sterk team
dat in de Meesterklasse van de KNSB uitkomt. Gespeeld
wordt vanaf 13.00 uur in een klein vergaderzaaltje in Hotel
Holiday Inn Express aan de Nieuwe Oeverstraat 50 naast
Rozet. Voor deze locatie is gekozen omdat diezelfde middag
vanaf 14.30 uur in Rozet ter gelegenheid van de opening van
dit pand een aanschuifsimultaan wordt gegeven door Willy
Hendriks. Ook daarbij bent u van harte welkom.
ASV-1 zorgt bijna voor surprise: “Een verrassing tegen favoriet Charlois Europoort heeft er zeker ingezeten”, aldus teamleider Léon van Tol zondagochtend aan de telefoon. Toegegeven, zij speelden zonder de grootmeesters van Wely, van den
Doel en Dgebuadze maar dan nog hadden de Rotterdammers
op elk bord een ratingoverschot. ASV-1 miste in Michiel Blok
en Remco de Leeuw 2 basisspelers. Daarvoor waren Koen
Maassen van den Brink en Anne Paul Taal doorgeschoven. Al
snel in de wedstrijd verloor Bob Beeke. Hij vergiste zich en
verwisselde daarbij 2 zetten in de opening. Daarna stond hij
meteen slecht en was kansloos. Zo stond ASV al snel wat
ongelukkig op achterstand. Ook Jaap Vogel verloor. Hij
kwam positioneel minder te staan en wist dit niet meer te
compenseren. Pionverlies was de inleiding tot zijn nederlaag.
Bij Eelco de Vries gebeurde op zich weinig. Net toen het
spannend zou gaan worden bood zijn tegenstander remise aan
hetgeen door Eelco werd aangenomen. Anne Paul Taal verrekende zich toen hij een pion kon terugpakken in ongeveer
gelijke stelling. Dit kostte een stuk en de partij. In de partij
van Dirk Hoogland gebeurde niet zoveel. Wellicht had zijn
tegenstander een klein plusje maar dit was onvoldoende. Remise was dan ook een logisch resultaat. Wouter van Rijn
bracht ASV terug in de wedstrijd. In een behoorlijk agressieve
partij won hij een pion. Vervolgens wist hij door stukkenruil
een gewonnen stelling te bereiken waarin de pluspion beslis-
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send werd. Koen Maassen van den Brink kwam goed uit de
opening en kreeg een iets betere stelling. Voldoende voor de
winst was dit niet. Remise was niettemin een prima resultaat.
Otto Wilgenhof kende tot in het eindspel een klein plusje.
Daarin was hij mogelijk iets te optimistisch. Daarna was het
te laat om nog voor remise te gaan. Bij captain Léon van Tol
begon de partij aanvankelijk rustig maar de stelling werd
gaandeweg heel scherp. Léon ging hier het beste mee om en
kwam gewonnen te staan. Doordat het zo ingewikkeld was
kon hij het echter niet goed uitrekenen en werd het uiteindelijk toch remise. Voor de wedstrijd was dit jammer want als
Otto zijn partij remise had gehouden en Léon had gewonnen
dan was de slotpartij beslissend geweest met kans op een
levensgrote verrassing. Frank Schleipfenbauer kwam in deze
partij een kwaliteit voor maar echte winstkansen waren er niet
direct. Zijn tegenstander speelde vervolgens onnauwkeurig
waarna Frank er nog een paar pionnen bij kon sprokkelen. Dit
leverde een gewonnen stelling op. Zijn tegenstander wachtte
het allemaal niet meer af en gaf op. Zo kwam de eindstand op
6-4 voor Charlois Europoort maar ASV-1 was heel dichtbij
succes. Dat geeft vertrouwen voor het competitievervolg!!
Gedetailleerde uitslag Charlois Europoort-1-ASV-1:IM
Mher Hovhanisian (2523)-Otto Wilgenhof (2217) 1-0; IM
Stefan Docx (2466)-Jaap Vogel (2209) 1-0; Roger Meng
(2327)-Eelco de Vries (2212) ½-½; Ludovic Carmeille
(2349)-Bob Beeke (2228) 1-0; Julian van Overdam (2326)Léon van Tol (2208) ½-½; Michel de Wit (2286)-Wouter van
Rijn (2206) 0-1; Arben Dardha (2293)-Dirk Hoogland
(2118) ½-½; Clement Rihouay (2192)-Koen Maassen van
den Brink (1987) ½-½; Jan van Overdam (2202)-Anne Paul
Taal (1921) 1-0; Valery Maes (2161)-Frank Schleipfenbauer (2079) 0-1. Eindstand 6-4.
Nuttige punten voor ASV-2: Tegenstander SG Amersfoort
werd vooraf als gelijkwaardig ingeschat. Daarom was het
mooi dat het ASV-2 lukte om beide matchpunten mee naar
Arnhem te nemen. Belangrijk waren daarbij de 3 winstpartijen
van oud-spelers van ASV-1 (Richard, Sander en Peter, die
daarmee in deze wedstrijd de ruggegraat vormden van de
uiteindelijk belangrijke winst. De wedstrijd startte goed met
een zege van Peter Boel. Hij was duidelijk beter thuis in de
stelling die na de opening ontstond. Zijn tegenstander reageerde niet goed op de aanvalsmogelijkheden die Peter daarna
kreeg. Een soepele winst dus!! Jan Knuiman volgde met een
remise met zwart. De opening was helemaal in zijn straatje.
Echt voordeel kreeg hij niet. Een positieve remise dus! Sander
Berkhout vergrote de voorsprong naar 2½-½. Hij kwam
gedrukt uit de opening maar hield de verdediging goed gesloten. Langzaam maar zeker kwam zijn tegenstander beter te
staan maar deze kon de winstweg niet vinden en raakte geleidelijk aan in tijdnood. De partij kantelde. Sander nam het
initiatief over mede door enkele mindere zetten van zijn tegenstander. Zulke kansen moet je Sander niet geven. Die wist
daar wel raad mee en besliste de partij in zijn voordeel. Bij
John Sloots leek de partij op remise uit te lopen. Een aanbod
van zijn kant werd echter door zijn tegenstander, mede door
de stand in de wedstrijd, geweigerd. Er was echter niets aan
de hand. John koos echter voor het verkeerde plan en speelde
te passief verder. Hij werd daarna langzaam weggeduwd.
Richard van der Wel kwam goed uit de opening en via een
centrumdoorbraak dacht hij met een winnende voortzetting te
komen maar zijn tegenstander kon het nog net verdedigen.
Richard moest dus weer van voren af aan beginnen. Een kwaliteitsoffer voor de lange termijn hield echter druk op de vijandelijke stelling. De vijandelijke koning kon geen kant op.
Bij Remco Gerlich ontstond een hele moeilijke tactische partij. Het was steeds zeer onduidelijk welke kant de stelling op
zou vallen. Pas in het lopereindspel viel de beslissing toen
Remco misgreep. Barth Plomp werd in zijn partij tot verdedigen gedwongen na een gambiet van zijn tegenstander. Nu is
dat Barth wel toevertrouwd en hij hield de stelling goed onder
controle. In het toreneindspel dat uiteindelijk ontstond had
Barth nog steeds een pion meer. Gekozen werd vervolgens
voor remise omdat daarmee de 4 bordpunten binnen waren. Er

was nog 1 partij te gaan. Die van Johan Wolbers was steeds
heel ingewikkeld en is zeker iets voor ASV-Nieuws. Beide
spelers kozen voor actief spel met alle risico’s van dien temeer daar de koningen in het midden bleven staan. Het was
dus de vraag bij wie het zou doorslaan. Dat gebeurde helaas
bij Johan die na een afwikkeling in het nadeel kwam na een
afwikkeling. Hij verloor daarbij zelfs een stuk en bovendien
kon een paard daarna niets doen. Maar Johan combineerde
door, won het stuk terug en hield in het resterende paardeindspel 2 pionnen meer over. Op advies van Richard koos
hij voor remise omdat de winst zo een feit werd. Een knappe
overwinning!!
Gedetailleerde uitslag Amersfoort-ASV-2: Jeroen Bugel
(2159)-Johan Wolbers (2036) ½-½; Jochem Aubel (2237)Sander Berkhout (2121) 0-1; René Tonnon (2113)-Peter
Boel (2081) 0-1; Rogier Dijk (2075)-John Sloots (2058) 1-0;
Joeri Piet (2001) - Richard van der Wel (2085) 0-1; Gerard
van Otten (2025) - Remco Gerlich (1992) 1-0; Peter Reedijk
(2044) - Jan Knuiman (1932) ½-½; Johan de Zwart (1986)Barth Plomp (1956) ½-½. Eindstand 3½-4½.
Belangrijke winst ASV-3: Tegen het op papier sterkere ASC
uit Alphen aan den Rijn wist ASV-3 zonder de basisspelers
Theo Jurrius (verhinderd) en Koen Maassen van den Brink
(doorgeschoven naar ASV-1) een keurige 4½-3½ zege te
boeken. Belangrijk hierbij was zeker de winst van Murat
Duman op hun sterkste speler (verschil bijna 400 Elopunten!!). Na een rustige opening kreeg zijn tegenstander makkelijk spel. Murat kreeg echter 2 actieve paarden waarvan er
eentje kwaliteitswinst opleverde. Zijn tegenstander verbruikte
heel veel tijd. Murat creëerde een vrijpion op de c-lijn en die
bezorgde zwart veel hoofdbrekens omdat er ook nog een
matnet in de stelling zat. Murat promoveerde met schaak
waarna er een gewonnen stelling overbleef. Deze winst werd
een belangrijke steun voor de rest. Daarna volgde een remise
van Ruud Wille. De partij wisselde nog wel eens licht qua
kansen maar het evenwicht werd nooit echt verbroken. Het
toreneindspel was wellicht iets voordeliger voor Ruud maar
risico mocht niet worden genomen. Via zetherhaling werd het
remise. Aan bord 1 speelde de tegenstander van Leor Nadison
vrij actief. Leor verloor een pion, probeerde nog te keepen
maar was toch vrij kansloos op de zwarte aanvalsopzet. Fred
Reulink vergrote de voorsprong. Na een rustige openingsopzet van beiden was de vraag wie het geduld zou verliezen.
Zijn tegenstander probeerde op de koningsvleugel actief te
worden, terwijl Fred het centrum openbrak. Op de koningsvleugel liep het vast en Fred kreeg via het centrum voordeel
mede door de open lijnen. Dit voordeel was beslissend. Bij
Wouter Abrahamse ontstond al snel een stelling met kansen
voor beiden. Zijn tegenstander had een vrijpion op h7. Die
leek lastig maar Wouter had dat goed onder controle na lange
rokade. De pion ging dan ook uiteindelijk verloren. Beiden
kwamen in tijdnood (zijn tegenstander net iets meer) en in die
fase sloeg Wouter toe. Via schaakjes op de onderste lijn
kwam hij de stelling binnen en joeg de witte koning op. Daarbij won hij de dame tegen een toren. De rest was daarna niet
moeilijk meer. Een boeiende partij. Zeker waard om getoond
te worden. Bent Schleipfenbauer maakte zijn debuut op
KNSB-niveau en dat zal zeker niet voor de laatste keer zijn.
Hij kwam goed uit de opening en kreeg spel op de damevleugel. Ook zijn tegenstander wist actief te worden en kreeg een
sterk loperpaar. De druk werd toen ook groter maar Bent hield
keurig stand. Tot hij in een stelling met 2 stukken voor een
toren even niet oplette en zijn toren ingesloten werd. Met een
stuk minder probeerde hij nog in een eindspel te komen met
paard en loper maar het was niet meer te keepen. Daarmee
was het 3½-2½ in Arnhems voordeel. De verwachting was
(ook bij de tegenstanders) dat wij de 4½ wel zouden halen.
Dat hing toen af van de stellingen van Daan Holtackers en
Paul Schoenmakers. Daan speelde het in het begin niet zo
handig waardoor zijn tegenstander prettig kwam te staan.
Deze was niet doortastend genoeg en Daan kwam terug in de
partij. Na een tijdelijk kwaliteitsoffer van Daan kreeg zijn
tegenstander met een lastige penning te maken. In het eindspel wat daarna ontstond bleken de pluspionnen beslissend.
De winst was een feit. Paul Schoenmakers stond lang zeker
niet minder. Even had zijn tegenstander een sterk paard tegenover een zwakkere loper. Dit werd opgelost. Net voordat
Daan klaar was had Paul een remisewending gemist omdat hij
dacht in een eindspel terecht te komen waarin zijn koning
slechter stond. Daardoor hoopte hij op een voortzetting richting eeuwig schaak. De vijandelijke koning liep hier echter uit
waarna Paul het resterende eindspel verloor. ASV-3 staat door
de winst nu in de top. Een mooie start na 3 ronden!
Gedetailleerde uitslag ASC-ASV-3: Clement van de Laar
(2087)-Leor Nadison (1920) 1-0; Eric Fraikin (1971)-Daan
Holtackers (2085) 0-1; Dinard van der Laan (2240)-Murat
Duman (1843) 0-1; Norbert Jansen (2053)-Wouter Abrahamse (1967) 0-1; Wouter Hennink (1982)-Fred Reulink
(1976) 0-1; Paul de Vries (1986)-Ruud Wille (1839) ½-½;
Wouter Dambrink (1973)-Paul Schoenmakers (1870) 1-0;

Rudolf Kat (2007) - Bent Schleipfenbauer (1717) 1-0.
Eindstand 3½-4½.
Ruim verlies ASV-4: De wedstrijd ASV-4 - Bennekom kreeg
in eerdere jaren nog wel eens een verrassende ontknoping. Zo
werd ASV-4 dan ook op de site van Bennekom zelfs aangemerkt als „Ängstgegner“. Tot een verrassing kwam het nu
niet. Sterker nog, het werd een afgetekende 6½-1½ nederlaag
voor ons vierde. Invaller Ruud Verhoef moest het aan bord 1
opnemen tegen hun sterkste speler Hotze Hofstra. Ruud
kwam niet goed uit de opening en werd in het middenspel
weggedrukt. Hij verloor een kwaliteit terwijl ook de druk op
zijn stelling bleef. Dit kwam onze ASV-er niet meer te boven.
Bij Désiré Fassaert, die wij toch kennen als een zeer degelijke
speler, ontstond een hectisch partij Hij offerde een stuk voor 3
pionnen en kreeg zijn tegenstander ook nog eens in de verdediging. Deze wist zich echter te bevrijden maar met nog
steeds een stuk tegen 3 pionnen als materiaalverhouding.
Even leek het paard in deze situatie toch sterker maar later
werd toch remise overeengekomen. Pieter Verhoef kwam niet
goed uit de verf met zijn stukkenspel. Hij raakte zo gaandeweg de controle kwijt over belangrijke velden. Zijn tegenstander ruilde zijn dame voor 2 torens, die vervolgens veel
sterker bleken dan de dame van Pieter. Dit wist hij niet meer
te herstellen. Ivo van der Gouw speelde tegen zijn stijl nogal
opportunistisch. Zijn tegenstander won een gezonde pion na
de opening die bovendien een actieve stelling hield. Ivo wist
zijn stelling niet meer te organiseren en moest toezien hoe zijn
tegenstander hem verder kansloos liet. Gerben Hendriks
kwam in zijn partij al snel onder druk en besloot om wat spel
te houden een toren te geven voor een stuk en een pion. Zijn
tegenstander hield echter de betere kansen. Gerben kon zich
niet meer van de druk ontdoen en moest opgeven. Xadya van
Bruxvoort speelde een goede partij. Wellicht had haar geroutineerde tegenstander na de opening wat beter spel maar na
dameruil werd dit voordeel wat minder. Even leek Xadya
door een wat wankele pionnenstructuur in het nadeel te komen maar ook hier redde zij zich prima uit. Een verdiende
remise dus! Kees Sep verprutste de opening. Zijn tegenstander greep mede daardoor in het middenspel initiatief. Kees
verloor hierbij een pion. Het voordeel gaf zijn tegenstander
niet meer uit handen en liet Kees verder kansloos. Gonzalo
Tangarife stond wellicht in het eindspel een fractie minder
maar wist zijn partij toch af te sluiten met een terechte remise.
Gedetailleerde uitslag Bennekom-ASV-4: Hotze Hofstra
(2205)-Ruud Verhoef (1891) 1-0; Martijn Pauw (1993)Gonalo Tangarife (2032) ½-½; Ed de Beule (1962)-Kees Sep
(1913) 1-0; Mike van Niel (1969)-Gerben Hendriks (1896)
1-0; Noël Bovens (1899)-Pieter Verhoef (1804) 1-0; Benno
v.d. Veen (1927)-Ivo v.d. Gouw (1848) 1-0; Wim Thieme
(1901)-Xadya v. Bruxvoort (1597) ½-½; Teunis Bunt (1854)Désiré Fassaert (1821) ½-½. Eindstand 6½-1½.
Uitslagen/standen
3e ronde KNSB / Promotieklasse OSBO:
KNSB 1e klasse B: Paul Keres-Venlo 7-3; Charlois Europoort
e

KNSB 1 klasse B:
1 Charlois Europoort
2 Paul Keres
3 HWP Sas v. Gent
4 De Stukkenjagers
5 Caïssa
6 De Toren/VSV
7 ASV-1
8 DD
9 RSR Ivoren Toren
10 Venlo
e
KNSB 3 klasse C:
1 ZSC Saende-1
2 Fischer Z
3 ASV-3
4 Messemaker 1847
5 Zukertort Amstelveen-3
6 De Wijker Toren-2
7 ASC
8 Caïssa-6
9 VAS-3
10 Accres Apeldoorn-3

e

6 22
5 19½
4 18
4 16
4 14½
3 15
2 12½
1 11½
1 11½
0 9½
6
5
5
4
4
3
1
1
1
0

17
14½
14½
17½
15½
12
9½
8
6
5½

KNSB 2 klasse C:
1 LSG-2
6
2 Spijkenisse
4
3 HMC Calder-2
4
4 ASV-2
4
5 Oegstgeest’80
3
6 Voorschoten
3
7 Amersfoort
2
8 Santpoort
2
9 De Pion
1
10 HWP Sas v. Gent-2 1
OSBO-Promotieklasse:
1 Bennekom
6
2 SMB
6
3 ZSG
6
4 Het Kasteel
5
5 Voorst
3
6 ASV-4
2
7 PSV/DoDo
2
8 UVS-2
0
9 De Toren-3
0
10 Pallas-2
0

16
14
14
11½
12
11
11½
11½
10½
8
19
16
14
14
14
11
11
10
7½
3½

- ASV-1 6-4; RSR Ivoren Toren-De Stukkenjagers 3½-6½;
Caïssa-DD
5½-4½; De Toren/VSV-HPW Sas van Gent 6-4.
KNSB 2e klasse C: Spijkenisse - Santpoort 5-3; Amersfoort ASV-2 3½-4½; Oegstgeest ’80 - De Pion 4-4; HMC Calder-2
– LSG-2 e3-5; Voorschoten - HWP Sas van Gent-2 4-4.
KNSB 3 klasse C: Fischer Z-Acress Apeldoorn-3 6-2; ASCASV-3 3½-4½; Messemaker 1847-ZSC Saende-1 3½-4½;
Caïssa-6-De Wijker Toren-2 2-6; Zukertort Amstelveen-3VAS-3 6-2.
OSBO Promotieklasse: SMB - PSV/DoDo 6-2; Bennekom ASV-4 6½-1½; Het Kasteel - Pallas-2 5½-2½; ZSG - UVS-2
5-3; De Toren-3 - Voorst 1½-6½.

