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Oploswedstrijd: Een studie van Oskar Voit uit Dusseldorf. 

Nooit van gehoord? 
Dat is na vorige week 
wel over. Een prima 
werkstuk, aldus Hen-
drik van Buren die u 
dit voorschotelde. 
Moeilijk en ingenieus 
en toch een vrij korte 
oplossing. Dit keer 
werd de gehele variant 
verwacht. U moest de 
mouwen dus opstro-
pen. Wit speelt en 
houdt remise. Oplos-

sing: 1. Tg1+, Kxg1 2. Txa2, e1D 3. Tg2+, Kf1 4. Tg1+, 
Kxg1 met pat. 
 

Externe competitie: Afgelopen zaterdag ging de KNSB-
competitie in een nieuwe opzet van start. Voor onze eerste 4 
zaterdagteams was het dus de seizoensopening. Zeker in 
zo’n eerste EP met teamverslagen dan wil je graag goed 
nieuws brengen. Maar helaas van deze teams wist alleen 
ASV-2 te winnen van Lonneker-1 met 5½-2½. De overige 3 
teams verloren. Niets aan de hand nog natuurlijk. Wel waren 
er deze openingsronde de nodige invallers nodig en moest er 
het nodige geschoven worden. Dus vanaf nu moeten de 
speeldata rood omcirkeld in de agenda staan! ASV-1 kreeg 
een 1½-8½ fikse nederlaag te verwerken tegen DSC Delft. 
ASV-3 was de mindere van BSV Bennekom. Daar werd het 
een 2½-5½ verlies. En ASV-4 verloor nipt. Tegen Zeist 
werd het een 3½-4½ nederlaag. In deze EP de eerste versla-
gen. 
 

Ruime nederlaag voor ASV-1: Een seizoen beginnen met 
een 8½-1½ nederlaag is niet goed natuurlijk maar er waren 
wel wat verzachtende omstandigheden. De basisspelers Dirk 
Hoogland en Michel Blok waren verhinderd. Daarvoor 
speelden de onze talentvolle jeugdspelers Mick van Rand-
twijk en Bent Schleipfenbauer mee. Er was ook wel wat 
pech in partijen die in plaats van verlies ook winst hadden 
kunnen opleveren. Buiten dat is tegenstander DSC Delft 
natuurlijk ook gewoon een hele goede tegenstander en ge-
middeld ruim 100 punten sterker dan onze ASV-ers. Na de 
eerste 2½ uur stond het nog aardig gelijk aldus Otto, maar in 
het laatste deel van de wedstrijd bleek dat zij toch beter 
rekenden. Alleen bij Wouter van Rijn ging het al snel min-
der. Hij was dan ook als eerste klaar. Een off-day werd het 
voor hem en hij kwam er niet aan te pas. Bob Beeke had 
zo’n partij waarbij verlies ook in winst had kunnen eindigen. 
Zijn tegenstander speelde heel speculatief. Er ontstond een 
hele complexe stelling en daarin heeft Bob ergens de winst 
gemist. Ook bij Eelco de Vries viel de uitslag verkeerd. Zijn 
tegenstander speelde een gambiet en offerde er later ook nog 
eens een stuk overheen. In die fase koos Eelco er voor om 
met zijn dame terug te gaan om de verdediging op orde te 
brengen. Het bleek een verkeerde inschatting. Hij had met 
zijn dameactief moeten blijven spelen. Nu ging het mis en 

stond ASV met 3-0 achter. Daar kwam niet veel later ook 
een nederlaag van Jaap Vogel bij. Een belangrijke fase in de 
partij was het moment dat Jaap besloot niet de dames te 
ruilen maar zijn dame te verplaatsen. Ook liet hij de moge-
lijkheid na c5 door te zetten. Dan had hij met wit zeker niet 
slechter gestaan. Maar dat zijn van die fases in een partij 
waarin beslissingen worden genomen die achteraf gezien 
niet goed uitpakken. In ieder geval gaf het zijn tegenstander 
de mogelijkheid het initiatief te pakken en later via een stuk-
offer de partij te beslissen. Peter Verhoef liet het eerste halfje 
voor ASV-1 noteren. Ergens leek het of hij iets had gemist 
en beter had gestaan. Misschien was dat optisch zo toen hij 
een toren op de 7e rij van zijn tegenstander wist te krijgen. 
Zijn tegenstander verdedigde constant goed en een puntende-
ling werd dan ook een feit via eeuwig schaak. Bent Schleip-
fenbauer kreeg een aanval te verduren. Daarbij hield hij lang 
stand. Echter toen hij de verdediging van zijn koningsstel-
ling wat achterwege liet maakte zijn tegenstander daar met-
een gebruik van. Mick van Randwijk won een kwaliteit 
tegen zijn sterke tegenstander. Ergens leefde de gedachte dat 
het gewonnen zou kunnen zijn. Een belangrijke rol speelde 
daarbij een pion op d6, een angel in de vijandelijke stelling. 
Toen deze pion verloren ging verdween ook meteen een 
belangrijk steunpunt en keerden de kansen volledig en ging 
de partij uiteindelijk verloren. Bij Otto Wilgenhof bleef het 
ook lang spannend. Ook hij kon een gelijke stelling bereiken 
door c5 te spelen maar hij wilde ook de spanning in de stel-
ling houden en dat was de reden dat hij genoemde zet ach-
terwege liet. Een hele moeilijke beslissing zo bleek ook bij 
de analyse. Na een verkeerde zet besliste een centrumactie 
van zijn tegenstander de partij. Zijn tegenstander kreeg aan-
val en vond de beste zetten in tijdnood. Ondanks het verlies 
was Otto tevreden over zijn partij. Tom bus zorgde voor het 
enige volle winstpunt. Lang stond het gelijk in deze partij 
maar toen zijn tegenstandster wat ongelukkig met haar stuk-
ken ging manoeuvreren werkte dit in het voordeel van Tom. 
Hij kreeg stukken op de onderste lijn wat uiteindelijk winst 
opleverde. Peter Boel stond in zijn partij na de opening zeker 
wat beter maar wist niet te profiteren. In de beslissende fase 
in de tijdnood bleek zijn tegenstander net even handiger. Al 
met al een fikse nederlaag dus. Een beetje ruim uitgevallen 
dat wel maar de nederlaag werd er niet minder om. 
Gedetailleerde uitslag DSC Delft-1 - ASV-1: Joost van 
Ruitenburg (2313) - Bob Beeke (2290) 1-0; David van 
Kerkhof (2375) - Eelco de Vries (2238) 1-0; Joost Michiel-
sen (IM) (2418) - Jaap Vogel (2190) 1-0; Chiel van Ooster-
om (IM) (2383) - Otto Wilgenhof (2170) 1-0; Dennis Ruij-
grok (2278) - Pieter Verhoef (2137) ½-½; Marijn den Har-
tog (2102) - Peter Boel (2123) 1-0; Gert Legemaat (2222) - 
Wouter van Rijn (2119) 1-0; Lisa Hortensius (2136) - Tom 
Bus (2098) 0-1; Bob Voogt (2142) - Mick van Randtwijk 
(1981) 1-0; Ricardo Slaa (2156) - Bent Schleipfenbauer 
(1926) 1-0. Eindstand 8½-1½. 
 

Eindelijk weer winst voor ASV-2: Vorig seizoen in de eerste 
wedstrijd won ASV-2 voor het laatst. “Dus het was een jaar 
geleden dat we hebben gewonnen”, zo merkte een opgeluch-
te teamleider Richard van der Wel in ons vaste telefoonge-



sprekje met uw redacteur op de zondag op. Ditmaal was 
Lonneker, gelegen aan de rand van Enschede, de tegenstan-
der. Dit team was vorig jaar gedegradeerd uit de 2e klasse 
dus dit was meteen een goede test voor ons tweede. Met 
twee 2200+ spelers op de bovenste borden was de sterkte er 
niet op achteruit gegaan. Toch viel daar de eerste beslissing. 
Frank Schleipfenbauer werd al op de 4e zet verrast. Ging 
vervolgens in de denktank en trok veel tijd uit voor een pas-
send antwoord. Die vond hij kennelijk want na nog eens 15 
zetten was de vijandelijke koningsvleugel opgerold en het 
punt binnen. Jan van de Linde kreeg een stelling op het bord 
die hij zelf vaak met zwart heeft. Nu kreeg hij het met wit en 
dat bleek voor hem nog gunstiger omdat hij bekend was met 
de thematische paden. Toen hij eenmaal een gunstige stelling 
had bereikt besliste een combinatie waarin hij materiaal won 
de partij. Bij Richard van der Wel ontstond een tactisch duel 
vanuit de opening. Daarin ontstond een eindcombinatie die 
winst zou opleveren maar nu door Richard niet goed werd 
uitgevoerd en dat betekende partijverlies. Bij Koen Maassen 
van den Brink, invaller voor de verhinderde Sjoerd van 
Roosmalen, kwam de gambietopening niet helemaal goed uit 
de verf. Na veel gemanoeuvreer wist hij de dames te ruilen 
en een pion terug te winnen. Met 1 pion minder wist hij het 
eindspel tenslotte remise te houden. Nieuw in de ASV-
gelederen is Linus Bohlsen, die hier is komen studeren. Hij 
informeerde in de dagen voorafgaand aan deze competitie-
wedstrijd naar onze trainingsmogelijkheden. En van het een 
kwam het ander. Op vrijdagavond werd hij nog als lid opge-
geven zodat hij zaterdag mee kon spelen als invaller voor de 
naar ASV-1 doorgeschoven Mick van Randtwijk. En hoe 
want hij wist heel degelijk zijn partij te winnen. Eerst werd 
met positioneel spel een goede stelling bereikt en vervolgens 
werd met tactische middelen geprofiteerd van een fout van 
zijn opponent. Ook Wouter Abrahamse speelde een briljante 
partij. Hij kwam een kwaliteit voor maar moest in het eind-
spel 2 pionnen van zijn tegenstander tegenhouden. Dat deed 
hij heel behendig en heel subtiel. Bovendien wist hij ook zelf 
nog eerder met zijn pion te promoveren. Sander Berkhout 
trof ook een sterke tegenstander die er een hele gedegen stijl 
op na hield en met kleine middelen voordeel probeerde te 
bereiken. Sander hield keurig stand. Johan Wolbers meldde 
zich halverwege bij zijn captain dat hij een remiseaanbod 
had gekregen. Het was in een fase dat 4-4 nog mogelijk was. 
Mede daarom werd geadviseerd door te spelen. Had niet veel 
in het toreneindspel maar de pionnenstructuur was wat in 
zijn voordeel. Dus Johan probeerde het nog lang, kwam ook 
nog heel ver in zijn pogingen maar moest toch met remise 
genoegen nemen. Intussen was de zege voor ASV-2 al een 
feit en met zijn remise werd het 5½-2½. En laat het dit keer 
niet de laatste winst van het seizoen zijn!! 
Gedetailleerde uitslag Lonneker-1 – ASV-2: Fabian Stotyn 
(2232) - Frank Schleipfenbauer (2132) 0-1; Patrick Wiebe 
(2207) - Sander Berkhout (2057) ½-½; Jokim van den Bos 
(2044) - Jan van de Linde (2108) 0-1; Arno van Akkeren 
(2052) - Richard van der Wel (1997) 1-0; Mart Wennink 
(1926) - Johan Wolbers (2042) ½-½; Leon Stuij (1835) - 
Koen Maassen van den Brink (2020) ½-½; Niklas Brinkers 
(1788) - Linus Bohlsen (2027) 0-1; Jarno Scheffner (1854) 
- Wouter Abrahamse (2002) 0-1. Eindstand 2½-5½. 
 

Verlies voor ASV-3: Dat ASV-3 een moeilijk seizoen tege-
moet gaat is duidelijk. Qua rating is het verschil met de an-
dere teams in de poule aanzienlijk. ASV-3 had in deze eerste 
wedstrijd tegen BSV Bennekom 2 invallers. Voor Wouter 
Abrahamse en Bent Schleipfenbauer, die waren doorge-
schoven naar hogere teams, speelden Jan Knuiman en Koen 
van Keulen. ASV-3 speelde zondermeer een goede wedstrijd 
en vocht voor wat het waard was. BSV Bennekom kreeg de 
punten dus niet cadeau maar uiteindelijk waren zij ASV-3 
toch gewoon de baas. De wedstrijd begon met een remise 
van Daan Holtackers. Zijn tegenstander kreeg met wit met 

pionnen op d4 en e4 iets meer ruimte maar Daan stond met 
zwart solide. Niet veel later kon zwart d5 spelen en liet dit 
vergezeld gaan met een remiseaanbod. Dit werd geaccep-
teerd. In de stelling was ook weinig aan de hand. Quirine 
Naber kwam in de opening weliswaar een pion voor maar de 
ontwikkeling van haar stukken werd vertraagd mede door 
een veropgerukte pion van haar tegenstander die al snel via 
een centrumdoorbraak op d6 kwam. Wit had dus makkelijk 
spel en ontwikkelde zich steeds verder. Ook de dame van 
Quirine kwam wat in het nauw. Gaandeweg kostte dit haar 
bij een afwikkeling een stuk waarvoor ze wel 2 pionnen had 
maar op den duur was de partij toch verloren. Jan Knuiman 
stond heel goed na de opening maar zette in het middenspel 
niet agressief genoeg door en miste daarbij een goede voort-
zetting. Dit resulteerde uiteindelijk in remise. Koen van 
Keulen trof bij zijn KNSB-debuut meteen iemand met bijna 
500 ratingpunten meer maar hij speelde een hele spannende 
partij. De opening was met de derde zet al uit de theorie en 
van de kant van Koen kant niet goed, maar zijn tegenstander 
wist er niet van te profiteren. Het was een partij waarbij 
beiden lang nadachten. Tijdnood was dus het gevolg. Zijn 
tegenstander kwam beter uit het middenspel en in tijdnood 
verknoeide Koen het maar hij was uiteindelijk erg tevreden 
over hoe hij had gespeeld. Fred Reulink trof de sterke Hof-
stra aan bord 1. Fred kwam goed uit de opening maar wist 
echter niet het goede plan te bedenken. De stelling kostte 
beiden veel tijd. Uiteindelijk offerde Fred een pion voor 
aanval maar dit werd goed gepareerd. Toch miste Fred een 
praktische kans en sloeg niet door. Nadat er nog een pion 
verloren ging gaf hij op. Ruud Wille bracht ASV-3 met 
winst iets terug. Hij stond vanuit de opening gemakkelijker 
en zocht de aanval op de koningsvleugel. Van beide kanten 
werd niet optimaal gespeeld. Zo miste Ruud eerst een simpe-
le winst in één zet nadat de g-lijn was open gekomen en 
sloeg te gehaast een stuk terug die hij net had geofferd. Ook 
later had het allemaal wat beter gekund. Maar ja, aanvallen 
is ook niet zijn ding! Ook zijn tegenstander had zich beter 
kunnen verdedigen zeker bij de slotzet. Maar goed het punt 
kwam toch niet geheel onverdiend bij ASV terecht. De te-
genstander van Anne Paul Taal was er enorm op gebrand om 
te winnen gezien de nederlaag in hun laatste onderlinge 
confrontatie. Maar na 4½ uur spelen en met ieder een dame 
en ongelijke lopers in een dichtgeschoven stelling werd het 
toch remise. Bij Barth Plomp werd het een rustige partij en 
een min of meer gelijke stelling. Zijn aanval bloedde dood 
en na wat mindere zetten nam zijn tegenstander het initiatief 
over. Na wat schwindelen ontstond een toreneindspel met 
een pion minder dat verloren bleek. Daarmee kwam de 5½-
2½ nederlaag op het wedstrijdformulier! 
Gedetailleerde uitslag BSV Bennekom-1 – ASV-3: Hotze 
Tette Hofstra (2213) - Fred Reulink (1966) 1-0; Rembrandt 
Bruil (2067) - Barth Plomp (1911) 1-0; Eddy de Beule 
(2046) - Anne Paul Taal (1871) ½-½; Martijn Bakker 
(2134) - Koen van Keulen (1643) 1-0; Benno van der Veen 
(1901) - Jan Knuiman (1964) ½-½; Martijn Pauw (1990) - 
Daan Holtackers (1887) ½-½; Martin Markering (1945) - 
Ruud Wille (1846) 0-1; Teunis Bunt (1932) - Quirine Na-
ber (1708) 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 

Uitslagen interne competitie 3e ronde (13 september 2018): 
Wilgenhof - Knuiman 0-1; de Kort - Huizinga 0-1; Hendriks 
- R. Wille 0-1; Toon Janssen - de Mol 1-0; Boonstra - Fas-
saert 0-1; Peters - Kusters ½-½; van Belle-van Hattum ½-½; 
Kooij - V. van Kuijk ½-½; Passchier - Vermeer 1-0; Gort - 
van Buren 0-1; Schunck - Kees van Keulen 0-1; Bijlsma - 
Derendorp ½-½; de Kok - Simon 0-1; Mollahosseini - A. 
van Kuijk 1-0; van Lotringen - Zuidema 1-0; Meijer - 
Wijman ½-½; Rijmer - Hartogh Heijs 1-0; Eisma - My Tran 
0-1; van der Jagt - Berben 1-0; Stibbe - van Brink 1-0; van 
Etten - Droop 1-0; Maas - Suzanne Verhaar 1-0. 


