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46e jaargang no. 42      donderdag 20 december 2007 
Oploswedstrijd: Is een tweezet nu moeilijker dan een partij-
stand? Als je naar de inzendingen kijkt zeker. Nog maar eens 

oefenen?? Wit geeft mat in 
2 zetten. De opgave is van 
de Rus Basisty en is uit 
1988. Oplossing: 1. Pb4. 
 
Nieuw: Vorige week 
mochten we Thijs Stomp-
horst verwelkomen. Het 
gaat maar door. Elke week 
nieuwe belangstellenden. 
Geweldig!! Hij wilde het 
clubgevoel toch eens proe-
ven nadat hij al zo’n 25 
jaar geen serieuze partij 
meer had gespeeld. Dat 
gaat bij ASV zeker lukken. 

Wij wensen ook hem natuurlijk veel schaakplezier! 
 
Laatste clubavond: Ook volgende week (27/12), op de 
donderdag na de kerst, is er gewoon een clubavond. De 
interne competitie laten we dan even rusten maar voor een 
gezellige avond met het Fischer Random Chess is het zeker 
de moeite waard om te komen. Voor nu alvast prettige 
kerstdagen! 
 
Externe competitie: De competitieronde kreeg donderdag een 
vervolg met de confrontatie tussen ASV-7 en Dodewaard 
met als inzet de 1e plaats. ASV-7 toonde zich met een 4-2 
zege net even sterker en voert nu alleen het klassement aan. 
ASV-11 moest met 4-2 het onderspit delven tegen Pallas-5. 
De competitieronde van onze hoogste vier teams viel 
afgelopen zaterdag wat tegen. ASV-1 bleef op 4-4 steken 
tegen het op papier zwakkere Lewenborg. Een lelijke 
tegenvaller. Positief was de 4½-3½ zege van ASV-2 op Paul 
Keres-3 uit Utrecht. Door het onverwachte verlies van 
koploper De Toren doet ons tweede weer mee. ASV-3 ging 
in een belangrijke ontmoeting met de Spassky’s uit 
Groningen met 4½-3½ ten onder. Daardoor blijft ons derde 
in de onderste regionen. De komende 2 wedstrijden worden 
nu erg belangrijk. ASV-4 kwam tekort tegen het sterke 
Bennekom. De 5½-2½ nederlaag viel wel wat fors uit maar 
was wel verdiend. Vanavond speelt ASV-9 nog thuis tegen 
WDC-3 uit Duiven. Voor de OSBO-cup staat voor vanavond 
de ontmoeting van Ede-2 tegen ASV-5 op het programma.  
 
ASV-1 struikelt half: Het Groningse Lewenborg lijkt voor 
ASV-1 al aardig een “Angstgegner” te worden. Verloor ons 
eerste vorig jaar nog, dit keer werd het een 4-4 gelijkspel. 
Duur puntverlies dus. Al  vrij snel kwamen er 2 remises tot 
stand. Sander Berkhout en Wouter van Rijn tekenden hier-
voor op het moment dat de andere borden goed stonden. 
Léon van Tol won vervolgens simpel. Hij trof een invaller en 
het niveauverschil was eigenlijk te groot. Materiaalwinst 
besliste de partij. Remco de Leeuw zag zijn aanval eerder 
slagen dan die van zijn tegenstander. De Groninger werd 
daarna volkomen kansloos gelaten. Zo leek er een grote 
overwinning in het verschiet te liggen. Maar op een vrijwel 
gelijk moment ging het in drie partijen opeens mis. Otto 
Wilgenhof had veel rustiger kunnen voortzetten in een op dat 
moment gelijke stelling maar verkoos een combinatie. Deze 
bleek van geen kant te kloppen. Dit kostte een stuk en de 
partij. Peter Boel vergaloppeerde zich door zijn zwarte loper 
op een kwetsbaar veld te zetten. Via een dubbelaanval kostte 
dit een stuk. Hij had nog wel spel maar verrekende zich later 
nogmaals. John Sloots kwam goed uit de opening en had 
prachtig spel in het centrum. Via een combinatie verloor hij 
een kwaliteit waarna de stelling instortte. Het lukte hem 
daarna niet meer om nog wat van zijn kansen te maken. Eel-
co de Vries kwam gedrongen te staan na de opening. Maar 

hij bleef geduldig wachten. Toen zijn opponent wat kleine 
foutjes maakte profiteerde hij direct. Onder tijdsdruk van zijn 
tegenstander won hij een eindspel met lopers van ongelijke 
kleur. Door dit gelijke spel is ASV-1 niet kansloos voor 
promotie maar de wedstrijd in de komende ronde tegen kop-
loper Homburg Apeldoorn-2 moet nu wel gewonnen worden. 
Gedetailleerde uitslag: Otto Wilgenhof - Adrian Clemens 0-
1; Eelco de Vries - Hans Polee 1-0; Sander Berkhout- 
Harold van Heeringen ½-½; Wouter van Rijn- John 
Riksten ½-½; Peter Boel - Alexander van Pelt 0-1; John 
Sloots - Bart van Gelder 0-1; Remco de Leeuw - Ramon 
Middeljans 1-0; Léon van Tol - John Souhoka 1-0. 
Eindstand 4-4. 
 
ASV-2 doet weer mee: Ondanks de wat gelukkig tot stand 
gekomen winst op Paul Keres-3 staat ASV-2 gewoon weer 
tussen de ploegen die strijden om promotie. Dit alles dankzij 
het onverwachte verlies van de gedoodverfde favoriet De 
Toren. Bij Daan Holtackers werd als eerste de vrede 
getekend. Daarna begon de strijd pas goed op de andere 
borden. Frank Schleipfenbauer zette de positionele partij wat 
passief op. Maar opeens kreeg hij goed stukkenspel toen zijn 
tegenstander wat wilde proberen. Na pionwinst kreeg Frank 
beslissend voordeel. Deze voorsprong veranderde echter in 
een achterstand na verlies van Koert van Bemmel en Sjoerd 
van Roosmalen. Op de avond voor de wedstrijd had Sjoerd 
gevraagd of hij niet met Koert van bord kon ruilen. En van 
ruilen komt huilen want het leverde dus 2 nullen op. Nadat 
Koert zijn dame wat ongelukkig had geposteerd kwamen zijn 
stukken klem te staan. Bovendien raakte hij in tijdnood. Zijn 
tegenstander maakte nog wel een foutje maar Koert 
profiteerde niet. Sterker nog, ook hij maakte nog een fout en 
toen was het gelijk uit. Sjoerd stond na de opening nog wel 
aardig maar verder in de partij kwamen de stukken van zijn 
opponent, oud ASV-er Mark Uildriks, beter tot zijn recht. Dit 
bleek allemaal lastig te verdedigen. Sjoerd verloor een pion 
en later in de tijdnoodfase nog eentje. Dit bleek teveel. Bij 
Fred Reulink werd het na een pionoffer van zijn tegenstander 
een interessante partij. Tot in het eindspel bleef het 
onduidelijk. In een nog steeds ingewikkelde stelling werd tot 
remise besloten. Bert Buisman zorgde daarna voor een 
uitstekende winst. Na een fout van zijn tegenstander werd het 
deze steeds lastiger gemaakt. Pionwinst kon Bert steeds 
verder uitbouwen tot de uiteindelijke winst. Bij Theo Jurrius 
zat de remise er al heel lang in. Maar zijn opponent bleef het 
proberen zelfs tot in het dubbel lopereindspel en later het 
pionneneindspel. Het bracht hem zelf nog in gevaar maar 
Theo kon net niet profiteren. Vincent de Jong werd tenslotte 
matchwinnaar. Hij zag zijn doorzettingsvermogen beloond 
met het beslissende punt hoewel er zeker enig geluk bij 
kwam kijken. Na een vroege dameruil kreeg hij wat voordeel 
doordat de vijandelijke loper steeds slechter werd. Toen 
Vincent de witte tegenkansen wat onderschatte kwam hij wat 
moeilijker te staan. In een dubbel toreneindspel had zijn 
tegenstander alle kansen maar ergens ging deze in de fout 
waarna Vincent de winst greep.  
Gedetailleerde uitslag: Koert v. Bemmel-Rijk Schipper 0-1; 
Bert Buisman-Paul v.d. Kooij 1-0; Sjoerd van Roosmalen-
Mark Uildriks 0-1; Frank Schleipfenbauer-Simon 
Kronemeijer 1-0; Vincent de Jong-Leo van Houwelingen 1-
0; Fred Reulink-Kees Vreeken ½-½; Daan Holtackers-Bas 
Peeters ½-½; Theo Jurrius-Ger Hageman ½-½. Eind- 
stand 4½-3½. 
 
ASV-3 lijdt dure nederlaag tegen Spassky’s: Winst op de 
Groningers had ASV-3 een eind richting veilige haven ge-
bracht. Het zat er echter zaterdag niet in. Er werd voor ieder 
half punt extra keihard geknokt, maar uiteindelijk kwam 
ASV-3 tekort. Het duurde tot het einde van het vierde speel-
uur voor de eerste beslissing viel. Ivo van der Gouw leek een 
gevaarlijke aanval opgezet te hebben, maar hij kreeg onvol-



doende stukken erbij. Materiaalverlies besliste eigenlijk al, 
maar tijdsoverschrijding besliste definitief. Martin Weijsen-
feld maakte en minuut later gelijk. In een scherpe partij was 
Martin Weijsenfeld handiger met zijn stukken. Kwaliteits-
winst gaf de ASV-er groot voordeel, dat in het eindspel vol-
doende was voor de winst. Lang kon ASV 3 niet genieten 
van de gelijkmaker, want in tijdnood ging hierna Ruud Wille 
onderuit. Zijn tegenstander had net even makkelijker spel. 
Tegen de tijdcontrole drong de Groninger met zijn stukken 
de stelling van Ruud Wille binnen en dat leverde materiaal-
winst op. In verloren stelling volgde tenslotte nog een mat. 
Aan de topborden werd vervolgens in het verre eindspel de 
vrede getekend. Kees Sep zag het evenwicht nooit verbroken 
worden. In het toreneindspel geloofden beide spelers het wel. 
Gonzalo Tangarife moest daarvoor alle zeilen bijzetten, maar 
hij speelde nauwkeurig genoeg om het toreneindspel binnen 
de remisemarges te houden. Fokke Jonkman maakte nog wel 
gelijk. Een knap gespeelde partij werd in het eindspel met 
een pluspion tot winst gevoerd. Barth Plomp en Paul de 
Freytas vochten in hun eindspelen voor het gelijkspel. Barth 
Plomp gaf in zijn specialisme geen krimp en hield eenvoudig 
remise. Paul de Freytas lukte dat in een dame-eindspel met 
twee pionnen minder niet. Een nipte nederlaag derhalve voor 
onze debutant in de derde klasse.  Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: Gonzalo Tangarife - Alex Hut ½-½; 
Kees Sep - Jan Postma ½-½; Ivo van der Gouw - Dries 
Koster 0-1; Fokke Jonkman - Johan Scharft 1-0; Barth 
Plomp - Alidson Hendries ½-½; Ruud Wille - Maurits 
Logtmeijer 0-1; Paul de Freytas - Henk Jansen 0-1; Martin 
Weijsenfeld - Koos Stolk 1-0. Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-4 onderuit tegen Bennekom: Na Meppel was ook Ben-
nekom een maatje te groot voor ASV-4. Hoewel de 2½-5½ 
nederlaag wat te groot uitviel, was er weinig op af te dingen. 
Op de cruciale momenten pakten de Bennekommers hun 
kansen. Pascal Losekoot en Mark van Lelieveld openden met 
een remise. Na anderhalf uur spelen waren de kopmannen 
tevreden met een puntendeling. Vervolgens duurde het tot in 
de laatste minuten van de tijdnoodfase voor de volgende 
beslissingen vielen. Erika Belle opende sterk tegen Hotze 
Hofstra, maar na het missen van een goede winstkans kreeg 
Hofstra het beste van het spel. Uiteindelijk ging Erika Belle 
op de 40e zet door de vlag. Direct daarna ging ook Siert Hui-
zinga onnodig onderuit. In een knap gespeelde partij vergiste 
onze routinier zich en een dreigend mat achter de paaltjes 
kostte de dame en tenslotte het punt. Invaller Jochem Woes-
tenburg gaf een kwaliteit voor een pion en sterk stukkenspel. 
Het werd een heel moeilijk gevecht dat in opperste tijdnood 
in remise eindigde. Jan Knuiman had zijn dag niet. De Huis-
senaar kwam niet goed uit de opening en bleef in de ver-
drukking. Een stukoffer bracht hem flink in het nauw en na 
een afwikkeling restte een verloren eindspel. De resterende 
drie partijen eindigden hierna in remise. Anne Paul Taal had 
steeds het betere van het spel, maar de Bennekommer gaf 
geen krimp en bleef overeind. Murat Duman stond lang pas-
sief. Via een toreneindspel volgde een pionneneindspel, 
waarin Murat iets minder stond. Gerben Hendriks zag zijn 
tegenstander in de opening een fout maken, die hij onlangs 
zelf maakte in de interne competitie. Kwaliteitswinst leek het 
begin van een veelbelovende middag. Uiteindelijk moest 
Gerben Hendriks nog knokken voor remise. Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: Pascal Losekoot-Mark v. Lelieveld 
½-½; Gerben Hendriks-Peter v. Hoorn ½-½; Jochem 
Woestenburg-Teunis Bunt ½-½; Erika Belle-Hotze Hofstra 
0-1; Jan Knuiman-Martijn Pauw 0-1; Anne Paul Taal-
Eddy de Beule ½-½; Murat Duman - Chris v. Oosterwijk 
½-½; Siert Huizinga - Jan Wouters 0-1. Eindstand 2½-5½. 
 
ASV-6 wint fors: ASV 6 speelde dinsdag in de vaste forma-
tie de uitwedstrijd tegen Ugchelen. Het was duidelijk dat 
iedereen gemotiveerd was, aangezien even na half acht vrij-
wel het gehele team reeds arriveerde. Op papier was het 
verschil per bord ca. 100 punten, doordat onze tegenstander 
enigszins had geschoven in de opstelling ontstond een ander 
patroon. Nico Schoenmakers speelde het Morra-gambiet, 
waarin hij voor een pion al snel een sterk initiatief kreeg. 
Nadat zwart op zet 8. Dc7 speelde, kon Nico met Pb5 een 
krachtige aanval opzetten die doorsloeg. Na 19 zetten konden 
de stukken in het doosje (0-1). Koen Maassen van den Brink 
speelde met wit ietwat voorzichtig (dat zijn we van hem niet 
gewend), na afruil van stukken kwam een remiseachtige 
stelling op het bord. Koen besloot wijselijk niet in troebel 
water te gaan vissen en nam genoegen met remise. Aan bord 
1 heeft hij nu de mooie score van 2½ uit 3. Frits Wiggerts 
behaalde een snelle overwinning met zwart. Een foutje van 
zijn opponent werd kundig afgestraft (½-2½). Ruud Verhoef 
speelde met wit een Siciliaanse partij, waarin hij een mooie 
stelling opbouwde met een dreigende pionnenstorm. Zwart 

ging vervolgens met de dame rommelen op de damevleugel 
en zag in drie zetten het aantal vluchtvelden van zijn dame 
slinken van acht naar nul (½-3½). Vervolgens kwam Hedser 
Dijkstra na een Engelse opening al snel goed te staan met 
zwart. Wit had zich niet goed ontwikkeld en zwart beheerste 
het centrum. Toen wit zijn loper op f4 had gezet zat er een 
geforceerde winst in. Het werd een mooi mat in 5, waarmee 
de zege voor ASV-6 was veilig gesteld. Dame en paard wa-
ren weer eens oppermachtig. Hedser ontleende zijn inspiratie 
aan een recent gespeelde partij in de interne competitie. Jan 
Vermeer speelde met zwart een Siciliaan, die door zijn te-
genstander, met wit, heel voorzichtig werd beantwoord. Dat 
gaf Jan gelegenheid zijn stelling snel positioneel superieur te 
maken. Dat leverde een centrumpion op. In de eindfase raak-
te wit in een verloren stelling een kwaliteit kwijt en gaf hij 
op, met nog een minuut op zijn klok. (½-5½). Jan Groen 
speelde met zwart een damegambiet, waarin hij op de ko-
ningsvleugel een aanval kon opzetten. Wit was echter in staat 
dit met ondersteuning van zijn paard te verijdelen. In een 
slotoffensief offerde Jan met risico een kwaliteit voor een 
aanval, deze sloeg niet door. Wit kon vervolgens via een 
aantal schaakjes remise afdwingen (1–6). Albert Marks kon 
na een Hollandse opening van zijn tegenstander zwart al 
vroeg met d5 onder druk zetten en houden. In plaats van de 
druk vast te houden meende Albert een afwikkeling te zien 
die tot winst zou leiden. Ten onrechte! Misschien zou zwart 
in het eindspel zelfs nog hebben kunnen winnen. Tot op de 
laatste pion hebben zij het uitgevochten met remise als resul-
taat (1½-6½). Met een tevreden gevoel keerden wij terug 
naar Arnhem, vol verwachting kijken wij uit naar het zwaar-
dere werk wat ons nog te wachten staat. Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag: R. Izaks - Koen Maassen van den 
Brink ½-½; H. Aarden - Jan Vermeer 0-1; H. Hulleman jr. 
- Nico Schoenmakers 0-1; J. van Vulpen - Frits Wiggerts 0-
1; M. Reimerink - Albert Marks½-½; J. van den Berg - 
Hedser Dijkstra 0-1; F. van Heijst - Ruud Verhoef 0-1; H. 
Hulleman sr. - Jan Groen ½-½. Eindstand 1½-6½. 
 
ASV-7 wint belangrijk duel: Vooraf had ik gedacht dat we 
redelijk gemakkelijk van de Betuwnaren zouden gaan win-
nen, maar dat viel tegen. Dodewaard bood knap tegenstand. 
Zelf was ik als eerste klaar. Mijn tegenstander ken ik door en 
door, want door het jaar heen speel ik zeker 20 keer tegen 
hem op woensdagmiddag. In het middenspel deed ik een 
venijnige zet waardoor een paard kon worden afgeruild met 
ongeveer gelijke kansen. De tegenstander raakte echter he-
lemaal de kluts kwijt, wat mij een toren en direct daarna een 
punt opleverde (1-0). Dick Hajee kwam in een Schotse partij 
ruimtelijk goed te staan. Zwart verdedigde zich echter goed 
en bood remise aan. Dick probeerde het nog een tijdje, maar 
de stelling was en bleef remise (1,5-0,5). Tijs van Dijk speel-
de weer zijn Franse verdediging. Optisch leek het niet goed 
te gaan met Tijs, want één van zijn torens deed niet mee. 
Echter, Tijs had het allemaal thuis voorbereid en kwam 2 
pionnen voor. Toen zijn toren eenmaal bevrijd was liep het 
als een trein en de tegenstander gaf ontgoocheld op (2,5-0,5). 
Bij Marco Braam zag het er in het begin hoopgevend uit 
totdat zijn dame achterna werd gezeten. Hij moest materiaal 
geven, streed voor wat hij waard was, maar kon de bakens 
niet meer verzetten (2,5-1,5). Ignace Rood had de op papier 
zwakste tegenstander. Het werd een laveerpartij waarin Igna-
ce steeds wat beter stond. Hij kon echter geen winstweg 
vinden en accepteerde uiteindelijk na overleg een remise-
voorstel (3-2). Jacques Boonstra speelde de spannendste zo 
niet de mooiste partij van de avond. Er leek niet zoveel aan 
de hand totdat Jacques geheel in zijn stijl een interessant 
stukoffer plaatste. Het bord kwam in brand te staan, maar dit 
kostte onze man veel tijd. Na veel afruilen had Jacques nog 
ongeveer 35 seconden over en dus was er hoogspanning. Hij 
had reeds driemaal dezelfde stelling bereikt, maar er werd 
doorgespeeld totdat er een abrupt einde aan de partij kwam 
toen ineens de tegenstander er letterlijk de brui aan gaf (4-2). 
Al met al toch een leuke avond.  Henk Kuiphof 
Gedetailleerde uitslag: J. Boonstra–M. Bitter 1-0; D. Hajee 
–W. Janssen van Doorn ½-½; J.T.van Dijk - G. de Leeuw 
1-0; M. Braam-J .Vermeer 0-1; I. Rood-B. Crum ½-½; H. 
Kuiphof - K. Hendriks 1-0. Eindstand 4-2. 
 
Uitslagen interne competitie 13e ronde (13 december 2007):  
van Tol–Schleipfenbauer ½-½; Verkooijen–de Freytas 0-1; Sloots – 
Huizinga ½-½; Hogerhorst – R. Wille 0-1; Gerlich – Maassen van 
den Brink 1-0; Vermeer – Fassaert ½-½; Verhoef–Weijsenfeld 0-1; 
van Amerongen - Steenhuis 1-0; van Belle – Groen 1-0; van Buren 
– Eder ½-½; Manschot – van Leeuwen 0-1; Veerman – Singendonk 
1-0; Kooman – van Maanen ½-½; Ariëns – van der Jagt 1-0; B. 
Sanders – Stomphorst 0-1; Karaoglu – Tapuz 1-0; Diekema – Har-
togh Heijs 0-1; Kelderman–J. Sanders ½-½; Stibbe–Osterloh 1-0; 
Visser – van Vlerken 1-0;  



Uitslagen ASV-bekercompetitie: Naasz–v. Roosmalen ½-½; Hag-
geman – Jonkman 1-0. 


