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Oploswedstrijd: De stand is uit het Hoogoventoernooi 1986. 
Hans Ree lijkt met wit Hort volledig in de tang te hebben. 

Als g6 valt zal het 
zwarte kaartenhuisje 
wel in elkaar vallen. 
Maar zwart vond een 
prachtige oplossing en 
houdt hier remise. 
Oplossing: 1…Txh4 
2. Kxh4, Lc5-d4. De 
witte dame kan nooit 
meer uit haar kooi. De 
stand is doodremise.  
 
Externe competitie: 
Onder belangstelling 
van een flinke schare 
clubgenoten wisten 

onze eerste drie teams afgelopen zaterdag allen hun competi-
tiewedstrijd te winnen. Zo zie je maar wat zo’n steun in de 
rug kan opleveren! ASV-1 won op gedegen wijze met 5½-
2½ van Dion Hardenberg en blijft daarmee goed in de 
subtop vertegenwoordigd. Meer zit er ook niet in. Dat geldt 
bepaald niet voor ASV-2 en ASV-3. Ons tweede won zelf 
met 6-2 van het laag geklasseerde VAS-3 en zag tevens dat 
koploper BAT Zevenaar tegen Caïssa een misstap maakte en 
tegen een nederlaag aanliep. Niet alleen ASV-2 maar ook  
Doetinchem profiteerde na een weliswaar moeizame winst 
op Euwe-2. Maar ook Caissa en PION Groesbeek hebben 
slechts 1 matchpunt minder zodat er nog 5 teams om promo-
tie strijden met nog drie ronden te gaan. Dat wordt dus nog 
een hele spannende ontknoping. ASV-3 hield de koppositie 
stevig in handen na een 4½-3½ zege op Bennekom, dat met 
7 man incompleet aan de start verscheen. Omdat ook achter-
volger Meppel won is er nog niets beslist. In de komende 3 
ronden kan nog van alles gebeuren. 
Voorts wist ASV-5 zich als eerste ASV-team te plaatsen 
voor de kwartfinale van de OSBO-cup door een zege op 
Wageningen-6. ASV-3 (tegen Veenendaal-2) en ASV-4 
(tegen PSV-Dodo) spelen later deze maand hun wedstrijd. 
 
ASV-1 koel langs Dion Hardenberg: Captain Richard van 
der Wel, die dit keer niet hoefde te spelen, verzorgde zater-
dag jl. bij de wedstrijd van het eerste tegen Dion Hardenberg 
een live verslag op de weblog van ASV-1. Het geeft een 
fraai beeld van de wedstrijd, waarin ons eerste beide match-
punten pakte met een 5½-2½ zege. Sander Berkhout zorgde, 
ondanks een pijnlijke kaakontsteking voor het eerste winst-
punt. Hij speelde volgens een plan dat velen al van verre 
zagen aankomen. Zijn tegenstander wist echter niet hoe hij 
dit het beste kon pareren en kwam er vervolgens niet meer 
uit. Remco de Leeuw speelde weer een echte manoeuvreer-
partij. Dit leverde op een gegeven moment een pion op. Het 
moraal van zijn opponent was daarmee geknakt. Met een 
dreigende ruil van zware stukken in het vooruitzicht wachtte 
zijn tegenstander het vervolg niet meer af. Eelco de Vries 
trof zijn vroegere teamgenoot Tim Remmel. Van beide kan-
ten werd vrij planloos gespeeld. Pas in de slotfase wist Eelco 

te profiteren van de standaardzetten van zijn opponent. Een 
wandeling met zijn koning leverde het volle punt op. Een 
fraai voorbeeld van een partij waarin de koning een sterk 
stuk kan zijn. Wouter van Rijn boekte een wat gelukkige 
overwinning om het nog maar zachtjes uit te drukken. Hij 
kwam heel passsief uit de opening en kreeg een aanval over 
zich heen. Op het moment dat de winst voor zijn tegenstan-
der voor het oprapen lag ging deze echter zomaar door de 
vlag. Leon van Tol verloor vervolgens. In een aanvankelijk 
redelijk goede partij was er weinig aan de hand. Zo had Leon 
het centrum onder controle en wat ruimtevoordeel. Toen hij 
echter wat in tijdnood kwam en sneller moest spelen kwa-
men er wat lijnen open waar zijn tegenstander veel handiger 
gebruik van wist te maken. Otto Wilgenhof wist in het mid-
denspel met succes door te stoten in het centrum daar waar 
zijn tegenstander op de damevleugel niets wist te bereiken. 
Otto kwam vervolgens een pion voor en kreeg bovendien 
een sterke vrijpion. Zijn tegenstander kon Otto daarna niet 
meer van de winst afhouden maar speelde nog lang door 
voordat hij opgaf. Bij John Sloots was het net zoals bij Rem-
co flink manoeuvreren. Zo kon hij wel een gunstiger eind-
spel ingaan maar ondanks een pion meer was het niet genoeg 
voor de winst. Peter Boel tenslotte speelde te actief op de 
damevleugel. Hij verloor een pion en later nog eentje. Zijn 
tegenstander kreeg bovendien een hele sterke vrijpion. Voor 
Peter een reden om  nog maar eens vol in de aanval te gaan. 
Hij offerde materiaal maar zijn opponent hield de zaak goed 
onder controle. Peter heeft gevochten voor een goed resultaat 
maar het mocht niet baten. Voor de wedstrijd maakte het 
toen niet meer uit. De verdiende winst was al een feit. 
Gedetailleerde uitslag: 1. W. van Rijn-P. Mijnheer 1-0; 2. 
E. de Vries-T. Remmel 1-0; 3. O. Wilgenhof-L. Hollmann 
1-0; 4. L. van Tol-R. Hendriks 0-1; 5. R. de Leeuw-A. 
Haitsma 1-0; 6. S. Berkhout-J. vd. Veen 1-0; 7. P. Boel-H. 
Galjé 0-1; 8. J. Sloots-C. Ormel ½-½. Eindstand 5½-2½. 
 
ASV-2 doet weer mee om promotie: Toen na de tijdnoodfase 
het bericht doorkwam dat BAT Zevenaar ging verliezen 
werd duidelijk dat een grote uitslag wel eens belangrijk kon 
zijn voor de bordpunten aan het einde van het seizoen. In de 
resterende partijen ging men er nog eens goed voor zitten en 
dit resulteerde in een prima 6-2 overwinning op VAS-3. De 
eerste winst kwam voor rekening van Koert van Bemmel. 
Hij stond vrij snel na de opening beter en kreeg een sterk 
paard op g4. Hij wist zijn tegenstander onder druk te zetten 
waarbij hij een pion won. In deze fase bezweek zijn tegen-
stander onder de pressie van Koert op de witte stelling. Vin-
cent de Jong won vrijwel tegelijkertijd. Hij profiteerde toen 
zijn tegenstander zich in de verdediging terugtrok. Na een 
tegenaanval stortte de stelling van de Amsterdammer in. 
Theo Jurrius raakte na de opening een pion achter. Toch was 
de stelling redelijk in evenwicht omdat zwart nog niet had 
gerokeerd. Theo miste de vorm deze dag en kon zijn tegen-
stander in het vervolg van de partij niet in verlegenheid  
brengen. Rond de tijdnoodfase was Sjoerd van Roosmalen 
de eerstvolgende die won. Daar kwam wel het nodige geluk 
bij kijken want zijn tegenstander overzag op de 40e zet af-
trekschaak met dameverlies. En dat terwijl juist Sjoerd ver-



loren stond. Fokke Jonkman bleek goed thuis in de opening 
die op het bord kwam. Een nogal antieke variant die in de 
jaren ’40 nogal populair was. Er ontstond een moeilijke 
stelling waarin wit goed ontwikkeld was. Hij wist dit vervol-
gens goed uit te spelen naar winst. In de drie resterende 
partijen was er bij Fred Reulink en Daan Holtackers niets 
aan de hand maar captain Frank Schleipfenbauer had net een 
stuk verspeeld in het eindspel. Frank had ook een moeilijke 
partij achter de rug. Hij speelde tegen een invaller die de 
stelling goed opzette en op een gegeven moment verzuimde 
op g5 een stuk te offeren. Frank had het dan heel moeilijk 
gekregen. Nu bleef hij overeind en verzandde de partij toch 
in een remisestelling. Daarin ging Frank dus in de fout en 
even dacht hij aan opgeven. Maar met zijn vrijpion wist hij 
toch heel knap een remisestelling op te bouwen. Toen de 
vrede werd getekend bood ook de tegenstander van Daan 
Holtackers remise aan. De stelling was steeds aardig in 
evenwicht alleen had de tegenstander van Daan iets makke-
lijker spel. Daan hield echter goed stand. Fred Reulink ten-
slotte (invaller voor Cees Sep), speelde een goede partij, en 
boekte uiteindelijk ook nog een zege. Hij heeft nu 2½ uit 3 
zodat zijn invalbeurten zeker van waarde zijn geweest. Mo-
gelijk ging zijn tegenstandster, gelet op de stand in de wed-
strijd, iets te ver in haar pogingen. Fred profiteerde in het 
eindspel handig. De eindstand kwam daarmee op 6-2 zodat. 
ASV-2 weer helemaal meedoet in de kampioensstrijd!!   
Gedetailleerde uitslag: 1. D. Holtackers-E. Vroombout ½-
½; 2. S. van Roosmalen-M. Ramer 1-0; 3. K. van Bemmel-
J. van Vuure 1-0; 4. V. de Jong-M. Boogaard 1-0; 5. F. 
Schleipfenbauer-T. Cornelisse ½-½; 6. F. Jonkman-F. 
Schoute 1-0; 7. F. Reulink-S. Greeuw 1-0; 8. T. Jurrius-D. 
Kleeman 0-1 Eindstand 6-2. 
 
ASV-3 schudt achtervolger Bennekom af: Het verschil tus-
sen achtervolger Bennekom en koploper ASV 3 zat in de 
communicatie. De donderdag niet geheel fitte Martin Weij-
senfeld zorgde dat hij een mannetje achter de hand had, 
ingeval hij zaterdag echt niet in staat was te spelen. Bij Ben-
nekom ging een afzegging afgelopen woensdag per mail 
naar de gecrashte computer van hun captain. Dat bericht 
werd dus niet gelezen en zo kon Gonzalo Tangarife na een 
uur een reglementair punt bijschrijven. Tegen een incom-
pleet team spelen leidt nog wel eens onbedoeld tot verslap-
ping bij de zeven die wel moeten spelen, maar dat was bij 
het derde niet het geval. Integendeel, de trotse koploper rook 
bloed. Barth Plomp profiteerde binnen het uur van een aantal 
slechte zetten van zijn opponent: 2-0. Hierna was het even 
Bennekom dat van zich deed spreken. Paul de Freytas speel-
de niet goed en raakte twee pionnen achterop. Toen de vij-
andelijke dame en toren zijn stelling binnenslopen was het 
snel gedaan. Ook bij Ruud Wille ging het mis. Onze secreta-
ris stuitte op het vierde bord op hun sterkste speler en hield 
daar lang het evenwicht in stand. Een stelling met ongelijke 
lopers en zware stukken werd in de tijdnoodfase in Benne-
koms voordeel beslist. De cruciale partijen waren nu van Ivo 
van der Gouw en Martin Weijsenfeld in de wetenschap dat 
Bert Buisman aan het topbord een eindspel zou gaan winnen. 
Martin speelde een wildwestpartij met snel wisselende kan-
sen. In het laatste uur bleek onze captain het meest doortas-
tend. Een pionopstoot in het centrum bracht de vijandelijke 
koning in het open veld, waarna een aftrekschaak damewinst 
opleverde. Als verwacht won Bert Buisman vervolgens een 
magistraal gespeeld eindspel tegen meervoudig OSBO-
veteranenkampioen Jan Wouters. Alle ogen waren nu gericht 
op bord 3. Ivo van der Gouw was in de tijdnoodfase met 
dame, paard en loper op jacht naar de vijandelijke koning. 
Gefocust als hij was op de mataanval verzuimde hij onder-
weg een stuk te winnen, waarna de tegenstander er eeuwig 
schaak uit kon halen. Het winnende halfje was binnen en de 
koppositie blijft in handen van ASV 3. Dat Bijan Zahmat na 
een taaie partij in het verre eindspel nog verloor, daar maalde 
niemand meer om.    Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: 1. B. Buisman-J. Wouters 1-0; 2. G. 
Tangarife-n.o. 1-0 (R); 3. I. vd. Gouw-M. Pauw ½-½; 4. R. 
Wille-H. Hofstra 0-1; 5. B. Plomp-T. Bunt 1-0; 6. B. Zah-

mat-E. de Beule 0-1; 7. P. de Freytas-P. van Hoorn 0-1; 8. 
M. Weijsenfeld-P. Dubbeld 1-0. Eindstand 4½-3½ 
 
Uitslagen/standen 6e ronde KNSB en promotieklasse OSBO: 

 
KNSB 2e klasse A: Lewenborg–SOPSWEPS’29 2½-5½; 
Almelo–Homburg Apeldoorn-2 3-5; BSG–Unitas-2 6½-1½; 
NSI De Eenhoorn–Haren 5-3; ASV-1 – Dion Hardenberg 
5½-2½. 
KNSB 3e klasse C: PION Groesbeek – Tal/DCG-2 5½-2½; 
Zukertort Amstelveen-3 – Heemsteedse SC 5-3; BAT Ze-
venaar – Caïssa-2 2½-5½; Doetinchem – Euwe-2 4½-3½; 
ASV-2 – VAS-3 6-2.  
Promotieklasse OSBO: UVS-2–Het Kasteel 3½-4½; 
PSV/Dodo–Schaakstad-4 3½-4½; Meppel–SMB-3 4½-3½; 
Wageningen-2–SMB-4 6-2; ASV-3–Bennekom 4½-3½. 
 
ASV-5 plaatst zich voor kwartfinale OSBO-cup: Door een 3-
1 overwinning op Wageningen-6 gaat het vijfde naar de 
volgende ronde van het bekertoernooi van de OSBO. Wage-
ningen-6 mag dan wel in de vierde klasse spelen, ze waren 
duidelijk naar Arnhem gekomen om er een goede wedstrijd 
van te maken en te proberen om een ronde verder te komen. 
De avond verliep alles behalve gemakkelijk voor het vijfde. 
De mooiste wedstrijd van de avond was ongetwijfeld die van 
Albert Marks tegen Eric van Mullekom. Albert dreigde eerst 
de dame van zijn tegenstander in te sluiten, maar dat kon nog 
ternauwernood voorkomen worden. Vervolgens offerde 
Albert een volle toren op g7 (waar alle omstanders niet ver-
der kwamen dan het onduidelijke Lxf6). Later bleek dat deze 
combinatie op alle manieren won. Aan het eerste bord offer-
de de tegenstander van Eric Hartman een stuk voor twee 
pionnen, maar was niet zo nauwkeurig in het vervolg. Toen 
hij aan het begin van het eindspel nog een derde pion kwijt 
raakte gaf hij zich gewonnen. Aan bord vier stond Henk 
Kuiphof zeer goed, maar op een of andere manier ging het in 
de afwikkeling mis. “Ik heb mijn tegenstander beslist niet 
onderschat”, zei Henk, “maar ik heb het stukverlies gewoon 
over het hoofd gezien”. Bij de stand van 2-1 waren toen alle 
ogen gericht op de wedstrijd tussen Theo van Amerongen en 
Jan Koerselman. Theo had een verre vrijpion maar zijn te-
genstander verdedigde taai. Het ASV publiek hield de adem 
in toen er een vol stuk verloren leek te gaan door een paard-
vork en er werd hier en daar al rekening gehouden met een 
snelschaakbeslissing. Maar Theo had zijn stelling gelukkig 
dieper doorgrond en gezien dat er voor het stuk twee pion-
nen gewonnen konden worden die in het eindspel voor de 
overwinning zouden zorgen. Het vijfde heeft zich als eerste 
ASV team geplaatst voor de kwartfinale. Wie daarin de 
tegenstander wordt weten we pas na de loting begin april, 
maar het zou in theorie een team van onze eigen club kunnen 
zijn. Immers, ook het derde en het vierde kunnen zich even-
tueel nog plaatsen voor de volgende ronde. Met de spelers 
van Wageningen hebben we afgesproken dat ze zich kunnen 
revancheren in de Massakamp deze zomer! Eric Hartman 
Gedetailleerde uitslag: Eric Hartman (z) - Gerrit Walstra 
1-0; Albert Marks (w) - Eric van Mullekom 1-0; Theo van 
Amerongen (z) - Jan Koerselman 1-0; Henk Kuiphof (w) - 
Gerbert Kets 0-1. Eindstand 3-1. 

KNSB 2e klasse A: KNSB 3e klasse C:
1 BSG 11  35 1 BAT Zevenaar 9  28½ 
2 Homburg Apeldoorn-2 10  31 2 ASV-2 9  27 
3 SOPSWEPS’29 8  26½ 3 Doetinchem 9  25½ 
4 ASV-1 8  24½ 4 PION Groesbeek 8  26½ 
5 Lewenborg 8  23 5 Caissa-2 8  24½ 
6 NSI De Eenhoorn 6  27½ 6 Zukertort A’veen-3 6  27 
7 Unitas-2 4  17½ 7 Heemsteedse SC 4  22½ 
8 Dion Hardenberg 3  18½ 8 VAS-3 4  20½ 
9 Haren 1  18½ 9 Tal/DCG-2 3  20 
10 Almelo 1  18 10 Euwe-2 0  18 

Promotieklasse OSBO: 
1 ASV-3 12 29½ 6 SMB-3 5  24½ 
2 Meppel 10  30  7 Het Kasteel 4  20½ 
3 Schaakstad-4 8  27  8 UVS-2 4  20 
4 Bennekom 8  26½  9 PSV/Dodo 3  22 
5 Wageningen-2 6  25½ 10 SMB-4 0  14½ 


