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Oploswedstrijd: Vorige week hadden we opnieuw een twee-
zet. Dit keer eentje van Rossomacho uit 1979. Wit speelt en 

geeft mat in 2 zetten. De 
sleutelzet is 1. Pf5. 
 

Externe competitie: De 
beslissingen in de laatste 
KNSB-ronde zijn geval-
len. Het leverde het 
trieste resultaat op van 
de degradatie van ASV-1 
uit de 1e klasse. Zelf 
verloor ons team met 7-3 
van Paul Keres. Daarvan 
profiteerde Philidor 1847 
door zelf te winnen van 
een incompleet en ver-
zwakt opgekomen SG 
Max Euwe. Zo duikelde 

ASV-1 onder de streep en degradeerde hierdoor naar de 2e 
klasse KNSB. Volledig in de schaduw hiervan wisten ASV-
3 en ASV-4 zich gelukkig wel veilig te spelen. Vooral de 
redding van ons derde was miraculeus en iets waar bijna 
niemand meer op had gerekend. Zelf speelde het heel knap 
met 4-4 gelijk tegen HMC Den Bosch-2 (dat zelf nog voor 
de titel speelde) mede dankzij een hele belangrijke winstpar-
tij van Barth Plomp. Door de andere uitslagen kwam ASV-3 
met een half bordpuntje voordeel net boven de streep uit. 
Frappant hierbij was bovendien dat ASV-3 dit seizoen geen 
enkele wedstrijd wist te winnen maar dankzij 5 gelijke spe-
len in de 3e klasse bleef. ASV-4 hield klassebehoud in eigen 
hand door naaste concurrent Oud Zuylen Utrecht-3 met 5-3 
te verslaan. ASV-2 tenslotte won zelf met 6-2 van de Arn-
hemse Schaakacademie-2 en was afhankelijk van succes van 
een misstap van koploper DSG Pallas. De Deventenaren 
maakten geen fout en wonnen hun eigen wedstrijd waardoor 
ASV-2 tweede werd.  
 
ASV-1 is gedegradeerd: Sinds het seizoen 2013-2014 speel-
de ASV-1 in de 1e klasse KNSB. Nu 6 seizoenen later viel 
het doek. Aan de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen het 
Utrechtse Paul Keres, die met 3-7 verloren ging heeft het 
niet gelegen, aldus captain Otto Wilgenhof. Deze wedstrijd 
ging terecht verloren. Maar verlies in eerdere duels dit sei-
zoen tegen laag geklasseerde teams zoals Purmerend bete-
kende uiteindelijk de nekslag. Op verzoek van Paul Keres 
werd 1 partij vooruitgespeeld. Eelco de Vries kwam dit ver-
zoek niet slecht uit dus hij speelde vorige week donderdag in 
Utrecht al eerder zijn partij. Het werd een hele korte remise. 
Hoe de volgorde verder precies verliep kon Otto zich niet 
herinneren. Daarvoor was hij teveel bezig met zijn eigen 
partij. Daarom grotendeels via de bordvolgorde zijn relaas. 
Tom Bus kreeg zonder problemen gelijk spel. Zijn tegen-
stander won later wel een pion maar had daarbij wel een 
zwakke d-pion terwijl Tom een sterk paard had. Zijn tegen-
stander wist echter de sterke steunpunten in Tom’s stelling te 
ontmantelen waarna een pion naar de overkant kwam. Bij 
Bob Beeke werd het een partij met veel manoeuvreren aan 
beide kanten. Bob werd toch wat teruggedrongen en zijn 
tegenstander bleek toch wat handiger  in deze stelling en 
won. Jaap Vogel hield in zijn partij een vrijpion over maar 
ging daarmee te snel lopen waardoor er te weinig ondersteu-
ning was. Beter was eerst de loper te ontwikkelen. Boven-
dien speelde mee dat Jaap veel tijd had moeten investeren. 
Materiaalverlies besliste de partij. Pieter Verhoef stond vrij 
snel slechter. Zijn tegenstander kreeg de open h-lijn en diri-
geerde al zijn stukken richting de koningsvleugel. In de 
aanval die volgde werd Pieter kansloos gelaten. Dirk hoog-
land had ogenschijnlijk een klein voordeeltje maar veel was 
dit niet. In feite is het evenwicht niet verbroken geweest en 

werd de partij dan ook remise. Invaller Linus Bohlsen (voor 
de verhinderde Michiel Blok) pakte een verdienstelijk halfje. 
Hij offerde een stuk voor een pion maar via een penning 
won hij het stuk terug. Uiteindelijk ontstond er een eindspel 
met een onevenwichtige pionnenstructuur waarin beiden 
niets meer konden ondernemen. Peter Boel won als enige. 
Zijn tegenstander offerde een stuk voor 2 pionnen. Peter 
moest daarna flink in de verdediging maar wist het stuk 
voordeel te behouden met de uiteindelijke winst als belo-
ning. De laatste 2 partijen waren resp. van Otto zelf en Wou-
ter van Rijn. Otto kon op een gegeven moment kiezen voor 
het ontwikkelen van het laatste stuk of een pionoffer met 
aanval. Na lang nadenken koos hij voor het laatste. Er kwam 
wel een matbeeld in de stelling maar hij kon ook niet voor-
komen dat zijn tegenstander met eeuwig schaak de veilige 
remise kon bereiken. Wouter bereikte niet veel in zijn partij. 
Het pionneneindspel, waarbij hij een dubbelpion had, had hij 
niet goed ingeschat. Hij verloor een pion en kwam tenslotte 
een tempo tekort voor remise. Dit betekende de 3-7 eind-
stand. Tot volgde het lange wachten tot de uitslag van con-
current Philidor 1847 bekend was. Helaas, dit team bleek te 
hebben gewonnen waardoor het ASV-1 op de ranglijst pas-
seerde met degradatie van onze clubgenoten tot gevolg! 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Paul Keres-1: Tom Bus 
(2138) - Niels Ondersteijn (2360) 0-1; Bob Beeke (2289) - 
Hugo ten Hertog (2489) 0-1; Eelco de Vries (2227) - Jan 
Breukelman (2369) ½-½; Jaap Vogel (2119) - Xander 
Wemmers (2416) 0-1; Otto Wilgenhof (2113) - Evert Ra-
demakers (2253) ½-½; Wouter van Rijn (2160) - Paul 
Hommerson (2235) 0-1; Pieter Verhoef (2191) - John Cor-
nelisse (2184) 0-1; Dirk Hoogland (2097) - Willem van de 
Fliert (2117) ½-½; Linus Bohlsen (2022) -Marijn Otte 
(2163) ½-½; Peter Boel (2108) - Wesley Vermeulen (2263) 
½-½. Eindstand 3-7. 
 

Eenvoudige winst ASV-2 op stadgenoot uit zuid: Er was de 
hele middag een relaxte sfeer. Lekker gemoedelijk. Sander 
Berkhout was als 1e klaar. Hij was niet echt geïnspireerd aan 
het spelen en dat leidde tot een soort van een blunder waarbij 
een stuk verloren ging. Catheleijne Sanders kwam hevig in 
tijdnood en Sander bood tactisch remise aan. Ze weigerde en 
speelde dapper door waarbij enkele zetten met ongeveer 2 
seconden op de klok moesten worden uitgevoerd. Ze kwam 
door de tijdnoodfase en toen gaf Sander op in een verloren 
stelling. Hulde aan de dame!! Mick van Randtwijk vloerde 
Ron Engelen. Het ging ongeveer 20 zetten gelijk op waarna 
Mick tactiek in de partij bracht. Op een serie penningen 
reageerde Ron slecht. Mick won materiaal en de partij. Frank 
Schleipfenbauer speelde aanvallend tegen Hovestad. Frank 
offerde een stuk tegen wat pionnen waarbij ook de samen-
hang van de stukken van Hovestad te wensen overliet. De 
pionnen renden vlot naar voren. Leo gaf nog een stuk terug 
maar dat hielp niets. Meer materiaalverlies dreigde. Vol-
doende reden om op te geven. Theo Jurrius stond na veel 
geruil iets beter. Er was een mogelijkheid om een pion op f2 
te winnen maar Theo kreeg het niet uitgerekend. Het deed 
het niet en na wat geschuif werd het vervolgens remise. 
Sjoerd van Roosmalen speelde extreem agressief en plaatste 
een stukoffer met mataanval. Om de aanval te overleven gaf 
zijn tegenstander in een ingewikkelde combinatie zijn dame. 
Zo bleef er een dame en toren met wat pionnen over voor 
Sjoerd en voor zijn tegenstander 3 lichte stukken en een 
toren met wat pionnen maar die zat bovendien in tijdnood en 
kwam niet meer uit de berekeningen en ging door zijn vlag. 
Bij Jan Knuiman was het lang gelijk tot zijn opponent onno-
dig zijn witte loper liet opsluiten op e4. Daarna produceerde 
de speler van ASA geen goede zet meer en won Jan eenvou-
dig. Richard van der Wel won eveneens. Na lang laveren 
waarbij Richard een overwicht had op de damevleugel en 
zijn tegenstander in het centrum die op een gegeven moment 
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met een goed getimede centrumdoorbraak een pion won. 
Wel werden zo plots de stukken van Richard actief. Een 
foute pionzet van zijn tegenstander maakte dat Richard een 
stuk of een kwaliteit ging winnen. Het werd de kwaliteit 
waarna hij de partij eenvoudig uitschoof. Jan van de Linde 
had een hele saaie partij. Hij won een pion maar dat maakte 
niet veel uit. De stelling zat op slot en er werd terecht tot 
remise besloten. Al met al werd het zo met 6-2 een prima 
overwinning. Koploper Pallas won ook dus rest voor ASV-2 
een fraaie tweede plaats.  Richard van der Wel 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - ASA-2: Mick van Randtwijk 
(2093) - Ron Engelen (1853) 1-0; Frank Schleipfenbauer 
(2150) - Leo Hovestadt (2008) 1-0; Sander Berkhout (2068) 
- Catheleijne Sanders (1883) 0-1; Jan van de Linde (2086) 
- Rein Visée (1837) ½-½; Richard van der Wel (1992) - 
Arnout Karssenberg (1804) 1-0; Sjoerd van Roosmalen 
(2073) - Jorick Laan (1825) 1-0; Theo Jurrius (2068) - 
Steven Glasbeek (1863) ½-½; Jan Knuiman (1967) - Ben 
McNab (1817) 1-0. Eindstand 6-2. 
 

ASV-3 ontsnapt aan degradatie!!: In de ijzersterke 3e klasse 
G van de KNSB was ASV-3 op Elo verreweg het zwakste 
team en rondenlang voldeden we aan de verwachting en 
stonden we stijf onderaan op de 10e plek. Echter zaterdag 11 
mei werd een erg zonnige dag voor ASV-3 tegen HMC Den 
Bosch-2. En dat terwijl het niet best begon, omdat wij on-
derweg van Bent Schleipfenbauer hoorden dat hij bij het 
overstappen op het verkeerde perron in een trein was ge-
sprint en richting Vlissingen reed! Om ons gerust te stellen 
meldde hij dat hij ongeveer 3 kwartier na het begin zou kun-
nen arriveren. Ondanks dat het een beladen wedstrijd was 
omdat het zeer sterke HMC-2 nog kon promoveren en voor 
ons de degradatie dreigde was de sfeer bijzonder ontspannen. 
Bent kwam nadat er 40 minuten waren verstreken binnen en 
had zijn eerste tijdnood meteen al gehad. De score werd 
geopend door Fred Reulink op bord 1. Na de opening sloeg 
de vlam in de pan maar uiteindelijk kwam het neer op een 
grote afruil, waarna een eindspel ontstond dat volkomen 
gelijk stond. Coen Mekers, die inviel voor Quirine Naber, 
speelde tegen een invaller aan de kant van HMC. Na 10 
zetten maakte hij een rondje langs de borden en zag dat hij 
op dat moment exact dezelfde stelling had als Barth Plomp. 
Na enig afruilen resteerde bij Coen een remisestelling en 
werd het 1-1. Bij Daan Holtackers ontstond vanuit de ope-
ning een dynamische stelling, die veranderde met een dicht-
geschoven centrum. Daarna begon hij op de koningsvleugel 
een offensief maar dat werd door zijn tegenstander goed 
opgevangen, waarna ook deze kant werd dichtgeschoven. 
Toen ook op de damevleugel geen voordeel meer te behalen 
viel werd remise overeengekomen. Anne Paul Taal speelde 
een leuke partij waar beiden elkaar testen met diverse tacti-
sche grappen. Toen na afruil in het middenspel een dubbel-
toreneindspel met een licht stuk op het bord verscheen was 
de muziek uit de stelling en werd het ook hier remise. Ruud 
Wille kwam gelijk uit de opening en bood na zo’n 13 zetten 
maar eens remise aan toen zijn tegenstander bij een afwikke-
ling 3 stukken ruilde. Die wilde het toch nog proberen en 
wist gaandeweg op de koningsvleugel een aanval op te zet-
ten terwijl Ruud op de damevleugel zijn kansen zocht. Hij 
kon niet goed berekenen of hij zijn aanval kon doorzetten of 
eerst zijn eigen verdediging op orde moest brengen omdat 
anders de witte aanval sneller zou kunnen zijn. Hij koos voor 
het laatste en wist met het nodige denkwerk de witte aanval 
tot staan te brengen. Daardoor waren zijn eigen kansen ook 
voorbij zodat een nieuw remiseaanbod van Ruud volgde. Na 
lang nadenken werd dit door zijn tegenstander aangenomen. 
Onderwijl zag zijn opponent in die fase om zich heen de een 
na de andere partij in remise eindigen. “Dat schiet niet op” 
verzuchtte hij toen nog maar tenslotte koos hij ook voor de 
puntendeling. Daarmee kwam de stand op 2½-2½. Wouter 
Abrahamse verloor door een kleine combinatie een pion en 
moest in het middenspel nog een pion geven om mat te 
voorkomen. Met de engine 3 in de min wist Wouter door een 
verrassende wending complicaties te creëren die uiteindelijk 
leidden tot eeuwig schaak. Best lekker zo’n remise! Door 
zijn tijdachterstand speelde Bent in de opening te tam. Zijn 
tegenstander wist daar wel raad mee en brak door het cen-
trum heen. Op creatieve wijze probeerde Bent zich nog te 
redden en offerde 2 pionnen maar zijn stelling bleek van glas 
en helaas breekbaar dus. Zo kwamen we met 3-4 achter en 
bleef Barth Plomp over. Zou hij ons team tegen hun sterkste 
speler met een elo van 2164 nog kunnen redden? Het ant-
woord bleek JA!! Ergens in het middenspel had Barth nog 
remise aangeboden wat werd geweigerd, maar inmiddels had 

onze ASV-er het initiatief overgenomen en stond beter in 
een heel erg moeilijk eindspel wat eigenlijk niet te berekenen 
viel. Eindspelkenner Barth streek uiteindelijk met de eer en 
bracht de 4-4 tot stand. Nadat we enkele uren in spanning op 
de andere uitslagen hadden gewacht bleken die precies goed 
genoeg voor ASV-3 zodat wij met een ½ bordpunt meer op 
nummer 9 op de 8e plaats terecht kwamen. FANTASTISCH 
natuurlijk!! Team bedankt voor weer een heel mooi sei-
zoen!!      Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag HMC Den Bosch 2 - ASV 3: Frits 
Obers (2146) - Fred Reulink (1963) ½-½; Jeroen van den 
Bersselaar (2141) - Wouter Abrahamse (2001) ½-½; Piet 
van Eijndhoven (2069) - Bent Schleipfenbauer (1905) 1-0; 
Tom Verhoeven (2165) - Barth Plomp (1911) 0-1; Pierre 
Smeets (1998) - Anne Paul Taal (1890) ½-½; Gert de Rooij 
(1954) - Ruud Wille (1868) ½-½; Matthijs Dijkstra (1915) - 
Daan Holtackers (1878) ½-½; Léon ter Beek (1790) - Coen 
Mekers (1863) ½-½. Eindstand 4-4. 
 
Uitslagen en eindstand na 9e ronde in de KNSB-competitie: 

 

KNSB 1e klasse A: Philidor 1847 – SG Max Euwe 6½-3½; 
Groninger Combinatie - Purmerend 9-1; UVS – Wageningen 
6½-3½; Caïssa Eenhoorn - DSC Delft 4½-5½; ASV-1 – Paul 
Keres 3-7. 
KNSB 3e klasse B: WSG Winterswijk-2 - SG Max Euwe-2 
6½-1½; Zevenaar – ZSG 6½-1½; Almelo – Voorst 5½-2½; 
DSG Pallas – Lonneker 5-3; ASV-2 - Arnhemse Schaakaca-
demie-2 6-2. 
KNSB 3e klasse G: SMB - BSV Bennekom 3½-4½; 
PSV/DoDO – Moira Domtoren 4½-3½; Koningswaal Tor-
nado Combinatie - Wageningen-2 2-6; De Stukkenjagers-3 – 
Paul Keres-3 4½-3½; HMC Den Bosch-2 – ASV-3 4-4. 
KNSB 4e klasse C: Veenendaal - Zeist 5½-2½; Magnus 
Leidsche Rijn - Mu Consult Apeldoorn-3 4½-3½; UVS-2 – 
Wageningen-3 5½-2½; Amersfoort-2 - PION/Mook Combi-
natie-2 6-2; Oud Zuylen Utrecht-3 - ASV-4 3-5. 
KNSB 6e klasse A: De competitieleider heeft bij ODI-1 
twee matchpunten in mindering gebracht. 
 
Uitslagen interne competitie 31e ronde (9 mei 2019):  
Hoogland – Plomp 1-0; de Kort – de Mol 1-0; Huizinga – R. 
Wille 0-1; Witmans – Marks 1-0; van Belle – Vermeer 0-1; 
Eder – van Hattum 1-0; A. van Kuijk – Schunck 1-0; Kees 
van Keulen – Meijer ½-½; Derendorp – Bijlsma 0-1; Eisma 
– Zuidema 1-0; van Lotringen – Mollahosseini 1-0; van den 
Ham – J. Sanders 0-1; Hartogh Heijs – Reijmer 1-0; Gubbels 
– van Buren 0-1; Maas – van Etten 1-0; R. Hendriks – van 
Brink 0-1; Stibbe – Slanican 0-1; Burger – Droop 0-1. 
Uitslag ASV-Beker: Bohlsen – Fassaert 1-0. 

KNSB 1e klasse A:   KNSB 3e klasse B: 
1.Groninger Comb. 16  62 K 1 DSG Pallas 15  44½K 
2.Paul Keres 15  56 2 ASV-2 14  45½ 
3 UVS 13  49 3 Zevenaar 13  44 
4 DSC Delft   9  46 4 Almelo 12  44 
5 Caïssa Eenhoorn   7  43 5 SG Max Euwe-2 10  33½ 
6 SG Max Euwe   7  43 6 ZSG   8  34½ 
7 Philidor 1847   7  40 7 Lonneker   6  33 
8 Wageningen   6  40 8 WSG Winterswijk-2   6  28 
9 ASV-1   6  38 D 9 Voorst   4  31   D 
10 Purmerend   4  33 D 10 ASA-2   2  22   D 
KNSB 3e klasse G:  KNSB 4e klasse C: 
1 De Stukkenjagers-3 14  44 K 1 Veenendaal 18  56½K 
2 HMC Den Bosch-2 13  40½ 2 UVS-2 14  47½ 
3 Paul Keres-3 12  38 3 Magnus Leidsche Rijn 12  42 
4 BSV Bennekom 11  40 4 Amersfoort-2   9  38 
5 PSV/DoDO 10  36 5 Wageningen-3   8  33½ 
6 SMB   9  36 6 Zeist   8  32 
7 Wageningen-2   7  36 7 ASV-4   7  29½ 
8 ASV-3   5  29½ 8 Mu Consult A’doorn-3   7  29 
9 KTC   5  29 D 9 PION/Mook-comb-2   4  27½D 
10 Moira Domtoren   4  31 D 10 Oud Zuylen Utrecht-3   3  24½D 

KNSB 6e klasse A (eindstand na 7 ronden): 
1 MuConsult A’doorn-4 13  38½K 5 Amersfoort-3 5  23½ 
2 UVS-4 12  35 6 ASV-5 5  23½ 
3 Veenendaal-2   8  29 7 ODI (-2mp) 3  25  D 
4 Wageningen-4   5  28 8 ASA-3 3  22  D 


