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49e jaargang no. 33      donderdag 14 oktober 2010 
Oploswedstrijd: Wie aan Latijns-Amerika denkt ziet wilde standen 
voor zich. Hier is een beeld uit de Copa Mercosur van 2006. En ja 

hoor, het beeld klopt. Need-
leman maakt hier gehakt van 
Bachmann. In schakerster-
men: wit speelt en wint. 
Oplossing: 1. Tg1 Lxg1 2. 
Txg1 Tc1 3. Lf7 en het was 
helemaal duidelijk. Zwart 
gaf op. 
 
Bibliotheek: A.s. zaterdag is 
ASV in de bibliotheek in de 
Koningstraat te vinden om 
daar ASV te promoten. We 
beginnen om 13.00 uur en 
gaan door tot ongeveer 
16.00 uur. Wie weet levert 
het weer nieuwe leden op?! 
 

Externe competitie: Het werd afgelopenzaterdag een spectaculaire 
schaakmiddag.  Met name ASV-4 zette zich schrap en won met 5-3 
van het sterke Bennekom na een zinderende slotfase. Gelukkig 
won ook ASV-3 weer eens en dat was al heel erg lang geleden. 
Velp moest er met 5½-2½ aan geloven. ASV-2 liet geen spaan heel 
van Amersfoort-2 en won met 7½-½. Helaas verloor alleen ASV-1 
met 5-3 van Vianen/DVP. Deze week starten ook de andere teams. 
We ontvangen daarvoor vanavond SMB-5 dat tegen ASV-8 speelt. 
Verder spelen vanavond ASV-9 en ASV-12 tegen elkaar. In deze 
wedstrijd heeft ASV-12 een 1-0 voorsprong genomen door een 
overwinning van Bert Sigmond op Xadya van Bruxvoort. Morgen-
avond speelt ASV-5 uit in Apeldoorn tegen De Schaakmaat en 
gaat ASV-7 naar Huissen voor de wedstrijd tegen De Variant. De 
overige teams spelen volgende week. 
 
Verlies voor incompleet ASV-1: Met 7 man trad ASV-1 aan tegen 
het gedegradeerde Vianen/DVP. Wat was het geval. Eelco de Vries 
was, naar later bleek, door zijn TomTom naar het Utrechtse Vianen 
gedirigeerd en kwam daar tot de ontdekking dat de speelzaal niet te 
vinden was. ASV-1 speelde immers in het Brabantse Vianen gele-
gen vlakbij Cuijk. Resultaat een reglementaire nederlaag. ASV-1 
kwam zelfs met 3-0 achter voordat Remco de Leeuw wat voor ASV 
kon terugdoen. Eerst was het Dirk Hoogland die strategisch mis-
tastte waarna zijn tegenstander in het centrum kon doorbreken. Dirk 
verdedigde zich voor wat hij waard was maar ging tenslotte toch 
aan materiaalverlies ten onder. Peter Boel bleef in de opening die 
op bord kwam hardnekkig de lange rokade volhouden. Hij heeft nu 
plechtig beloofd dit volledig af te zweren. Ook nu kwam de koning 
onder vuur. Hij raakte materiaal kwijt en verloor eigenlijk vrij 
kansloos. Remco de Leeuw moest aanvankelijk vanwege ruimtege-
brek heel zorgvuldig manoeuvreren. Toen hij los kwam bleken alle 
puzzelstukjes wonderwel op zijn plaats te vallen. Alle stukken 
werkten opeens samen waarna hij zijn partij knap in winst wist om 
te zetten. Een terechte overwinning. Richard van der Wel bracht 
ASV-1 nog dichterbij. Na een wat slappe opening deelde Richard 
wat speldenprikjes uit waarop zijn tegenstander niet adequaat rea-
geerde. Een volgende kleine combinatie leverde vervolgens dame-
winst op. Wouter van Rijn trof een tegenstander die met wit hele-
maal niets ondernam. Wouter deed van alles wat in zijn vermogen 
lag om aan dit afbraakschaak een einde te maken. In zulke partijen 
moet je ook nog oppassen dat je niet ergens mistast en in een verlo-
ren eindspel terechtkomt. Dat bleef Wouter bespaard maar verder 
dan remise kwam hij niet. Léon van Tol kwam in zijn partij erg 
goed te staan. Hij probeerde het subtiel te doen maar vergiste zich 
waarna zijn tegenstander gewonnen kwam te staan. Léon kwam 
echter terug in de partij en won de dame tegen een toren. Toch 
bleven de vooruitzichten moeizaam want zijn tegenstander had al 
een vrijpion op c2. Met een gelukje kon Léon met eeuwig schaak 
toch nog remise afdwingen. De partij van Otto Wilgenhof was de 
mooiste van de dag. Hij offerde al vrij snel een loper op f7, een 
offer waarbij het resultaat pas op termijn effect zou hebben. Hij 
verzuimde daarna meteen e5 door te zetten. (bij analyse bleek dit 

zeer kansrijk) en rokeerde eerst. Dit gaf zijn tegen-
stander net even tijd om de zaak te organiseren en de 
stelling dicht te gooien. Otto bleef dus een stuk achter 
en liep nu achter de feiten aan. Hij probeerde nog 
allerlei complicaties in de stelling te vlechten maar dit 
bleek tevergeefs. Al met al een terechte 5-3 nederlaag, 
de wedstrijd zou met Eelco ongetwijfeld een heel 
ander verloop hebben gekend. Maar dat is achteraf 
praten.  
Gedetailleerde uitslag: Vianen/DVP-ASV 1: Reiner 
Odendahl (2380) – Otto Wilgenhof (2216) 1-0; Ulrich 
Dresen (2305) – Wouter van Rijn (2177) ½-½; Ulrich 
Perschke (2116) – geen tegenstander 1-0 (regl); 
Dennis Kerstens (2162) – Remco de Leeuw (2178) 0-
1; Markus Koehler (2149) – Léon van Tol (2165) ½-
½; Dirk Schockenbaeumer (2216) – Dirk Hoogland 
(2152) 1-0; Ornett Stork (2100) – Peter Boel (2079) 
1-0; Toon van Lanen (2164) – Richard van der Wel 
(2084) 0-1. Eindstand 5-3. 
 
Monsterscore ASV-2: In de eerste drie speeluren leek 
er nog weinig bijzonders te gebeuren in de wedstrijd 
tegen Amersfoort-2, maar in het vierde speeluur en 
vlak na de tijdcontrole liep het plotseling gesmeerd 
voor ASV-2. John Sloots had een solide stelling en 
stond niet onaardig; toen zijn tegenstander zich vergis-
te, wist John met een kleine combinatie een stuk te 
winnen en daarmee de partij. Sjoerd van Roosmalen 
wees een remisevoorstel van zijn tegenstander af, maar 
liep direct in een truc waardoor hij de stelling moest 
zien te keepen. Zijn tegenstander kwam echter in hevi-
ge tijdnood en verloor de controle over de stelling, 
waardoor Sjoerd alsnog de winst naar zich toe trok. 
Koert van Bemmel kwam goed uit de opening en 
bouwde een gezonde stelling op; op het juiste moment 
offerde hij tijdelijk een pion, maar opende tegelijk 
lijnen en een belangrijke diagonaal waarna zijn tegen-
stander in een penning terecht kwam waar hij zich niet 
meer tegen kon verdedigen. De tegenstander van Daan 
Holtackers speelde de opening niet nauwkeurig; met 
een tegenactie probeerde hij dit recht te zetten, maar 
Daan opende de aanval en wikkelde af naar een positi-
oneel overweldigende stelling, die zijn tegenstander 
niet meer kon verdedigen. Invaller Martijn Boele stel-
de de winst veilig. Lang ging het gelijk op in zijn par-
tij, maar op den duur kwam Martijn toch iets prettiger 
te staan. De stelling was voor zijn tegenstander wel-
licht te houden, maar deze gaf in een zet een vol stuk 
weg waarna Martijn de winst eenvoudig veilig stelde. 
Frank Schleipfenbauer speelde de opening niet nauw-
keurig en kwam niet goed te staan, maar zijn tegen-
stander wist zijn voordeel niet te verzilveren waarna 
Frank terug in de partij kwam. Na kwaliteitswinst 
vielen zijn torens beslissend de witte stelling binnen. 
Fred Reulink won in de opening een pion en wist deze 
vast te houden. Op zoek naar tegenspel offerde zijn 
tegenstandster een stuk, maar Fred verdedigde zijn 
stelling bekwaam. Het eindspel was nog lastig, maar 
na ruim vijf uur spelen stelde Fred het punt veilig. 
Pascal Losekoot keek na de opening tegen een goede 
stelling aan, maar koos na een tijdje het verkeerde plan 
waardoor hij een pion verloor. Hij wist wel tegenkan-
sen te creëren, maar zijn tegenstander wist desondanks 
een gewonnen stelling te bereiken. Dit kostte hem 
echter teveel tijd, waardoor Pascal aan het eind van het 
zesde speeluur alsnog een halfje kon laten bijschrijven. 
Al met al zat het zeker niet tegen en had de score lager 
kunnen uitvallen, maar deze ½-7½ overwinning zal 
toch niet snel vergeten worden. Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag: Amersfoort 2 – ASV 2: Jeroen 
Schuil (2030) – John Sloots (2046) 0-1; Arjan Tis-
sink (2011) – Frank Schleipfenbauer (2040) 0-1; 



Gerard van Otten (2062) – Sjoerd van Roosmalen (2069) 0-1; 
Johan de Zwart (2059) – Koert van Bemmel (2064) 0-1; Joeri Piet 
(1992) – Daan Holtackers (1993) 0-1; Jeanine de Cloet (2007) – 
Fred Reulink (2017) 0-1; Rogier Dijk (1976) – Pascal Losekoot 
(1965) ½-½ Alexander Miltenburg (1947) – Martijn Boele (1997) 
0-1. Eindstand ½-7½. 
 
ASV-3 maakt einde aan verliesreeks: Het moest er eens van komen. 
Een winstpartij voor ASV-3. Na elf nederlagen op rij moest er een 
einde gemaakt worden aan deze negatieve serie. Velp was daarvoor 
afgelopen zaterdag het beoogde slachtoffer. Dat het derde dat met 
maar liefst vier invallers moest doen, mocht niet baten. Al snel 
zorgde een van die invallers, Martin Weijsenfeld, voor een razend-
snelle voorsprong. Een pionvorkje kostte opponent Erwin Velders 
een stuk. Niet veel later deelde Erik Wille het punt met Nick Mul-
der. Even was het spannend, maar na een afwikkeling was het 
potremise. Ruud Verhoef debuteerde in de promotieklasse en deed 
dat met verve. Al snel had hij zijn stukken beter staan dan Eric 
Braun. Na pionwinst was het een kwestie van tijd voor de winst 
opgestreken kon worden. Dat gebeurde na stukwinst. Wouter Abra-
hamse koos de aanval tegen Eric de Winter. Daarin offerde onze 
man nogal wat materiaal, maar De Winter wilde niet mat. Met toren 
en stuk minder hield het op voor Wouter. Ivo van der Gouw en 
Kees Sep oefenden zaterdag hun eindspelkennis. Ivo kreeg rond de 
40e zet een pion cadeau, maar het toreneindspel bleek net niet te 
winnen. Kees daarentegen leek lang het betere eindspel te hebben 
tot hij op het verkeerde moment de lopers ruilde. Het toreneindspel 
was toen heel slecht, maar verder dan remise kwam Leen van Dalen 
niet. Jan Knuiman haalde de winst binnen. De stand-in-kopman had 
Hans van Capelleveen helemaal ingesnoerd, waarna een eindeloos 
gelaveer zijn paard in de stelling bracht. De dekking bij de Velpe-
naar werd ondermijnd en de winst was snel daar. Tenslotte won 
Jochem Woestenburg van Erika Belle. Na de eerste tijdcontrole had 
Jochem een pion meer. Het eindspel was een kwestie van techniek. 
En daar was niets mis mee.    Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag: Velp – ASV-3: Hans van Capelleveen 
(1783) – Jan Knuiman (1893) 0-1; Nick Mulder (1958) – Erik 
Wille (1984) ½-½; Erika Belle (1913) – Jochem Woestenburg 
(2048) 0-1; Carel Huiskamp (1897) – Ivo van der Gouw (1924) ½-
½; Eric de Winter (1783) – Wouter Abrahamse (1983) 1-0; Leen 
van Dalen (1818) – Kees Sep (1915) ½-½; Erwin Velders (1670)-
Martin Weijsenfeld (1869) 0-1; Eric Braun (1670) – Ruud Ver-
hoef (1763) 0-1. Eindstand 2½-5½. 
 
ASV-4 wint na spannend duel: ASV-4 slaagde er evenals vorig jaar 
in om promotiekandidaat Bennekom te verslaan. Dit keer werd het 
5-3. Koen Maassen van den Brink had de ondankbare taak op zich 
genomen om kopman Hotze Hofstra te bestrijden. Nadat Koen een 
verkeerd plan had gekozen werd het eenrichtingsverkeer richting 
zijn koning en de nederlaag bleef toen niet lang uit. Maar naarmate 
de wedstrijd vorderde nam het vierde brutaalweg een 3-1 voor-
sprong. Paul Tulfer kreeg met wit na de opening actievere stukken 
en een betere pionnenstructuur. Toen Paul besloot af te wikkelen 
naar een eindspel door ruil van de torens aan te bieden bracht zijn 
tegenstander een gevaarlijk paardoffer dat bij aanname tot mat zou 
leiden. Paul kon zijn koning uit het geweld van dame en paard 
weglopen en ging direct in de tegenaanval die geforceerd tot da-
mewinst leidde. Murat Duman kwam aanvankelijk onder druk maar 
deze druk bleek niet stevig genoeg waarna Murat met een paar 
manoeuvres het initiatief overnam. Hij zette zijn stukken goed en 
voerde nu zelf de druk op en won een pion. Toen er daarna mat in 3 
in de stelling kwam gaf zijn tegenstander op. Tony Hogerhorst 
kwam goed uit de opening maar had na 14 zetten al een half uur 
meer verbruikt. Tony kwam dus in tijdnood met nog 4 minuten 
voor zo’n 12 zetten. Hij won in die fase wel een kwaliteit en redde 
de 40e zet net binnen de tijd bleek na reconstructie. Na de hervat-
ting won Tony met een kwaliteit meer vrij snel. Anne Paul Taal zag 
na een zet of 18 remise afgeslagen. In het vervolg van de partij 
offerde zijn tegenstander een kwaliteit voor mat maar onze captain 
offerde de kwaliteit terug om dit mat te voorkomen. In het resteren-
de toreneindspel verzuimde hij aan te vallen met winst en verde-
digde zijn stelling. Er werd nu een moeilijk eindspel bereikt met 
maximaal remise maar hij speelde het te optimistisch en verloor. 
Even daarna was het Siert Huizinga die verloor waardoor het 3-3 
werd. Hij speelde in de opening behoorlijk ondernemend. Nadat op 
g2 na een pionoffer een toren werd ingesloten werd deze geofferd 
voor een kwaliteit. Daarna volgde een grootscheepse aanval van 
zijn opponent dat resulteerde in een eindspel met een pion minder 
voor Siert. Dit werd door de witspeler erg bekwaam uitgespeeld. 
De spanning in de wedstrijd steeg. Een belangrijke rol was hierbij 
weggelegd voor invaller Albert Marks. Hij verkeert op dit moment 
in topvorm`en kwam na een kwaliteitsoffer sterk in de aanval. Hij 
rondde dit af na eerst nog een toren te hebben geofferd. Een fantas-
tische partij. Het slot was aan Ruud Wille. Hij was rond de 40e zet 
in problemen gekomen nadat hij zich net daarvoor had bevrijd en 
een pion had gewonnen. Zijn stukken leken daarna verkeerd te 
staan en zijn tegenstander leek een winnende aanval te krijgen. 
Ruud kon, met enig fortuin, met zijn koning nog net vluchten van 

c8 naar f6. Daarmee waren de problemen net na de 1e 
tijdnoodfase nog niet voorbij maar Ruud bleef won-
derwel overeind en kwam met zijn koning uiteindelijk 
via h5 op f3 terecht. Een zinderende tweede tijdnood-
fase volgde. Toen uiteindelijk een pion zou promove-
ren gaf zijn opponent op. ASV-4 had weer een stunt 
uitgehaald door een kampioenskandidaat te verslaan. 
Net als in de vorige wedstrijd tegen ASV-3 had ook 
Bennekom op elk bord een Elovoordeel. De vechtlust 
van ASV-4 maakt echter veel goed. Het vierde mag 
zich voor even koploper noemen.  
Gedetailleerde uitslag: ASV 4 – Bennekom: Koen 
Maassen van den Brink (1903) – Hotze Hofstra 
(2205) 0-1; Anne Paul Taal (1941) – Eddy de Beule 
(2019) 0-1; Ruud Wille (1873) – Martijn Pauw 
(1980) 1-0; Paul Tulfer (1783) – Jan Wouters (1915) 
1-0; Albert Marks (1811) – Wim Thieme (1905) 1-0; 
Murat Duman (1829) – Teunis Bunt (1895) 1-0; 
Tony Hogerhorst (1825) – Bert Duijker (1860) 1-0; 
Siert Huizinga (1859)–Martin Markering (1910) 0-1. 
Eindstand 5-3. 
 
Voorbeschouwing: In deze EP een vervolg op het 
eerste deel van onze doordeweekse teams en wel de 
ASV-teams die in de 4e klasse OSBO uitkomen. Ver-
heugend is het feit dat er zoveel belangstelling is om 
extern te spelen. Daaronder niet alleen enkele nieuwe 
leden maar ook een aantal jeugdspelers die het bij de 
senioren gaan proberen. Dit resulteerde dan ook in een 
toename van 2 ASV-teams ten opzichte van vorig 
seizoen. Natuurlijk hopen we dat er een team in slaagt 
om kampioen te worden zodat we weer een extra team 
in de 3e klasse krijgen waar ASV-9 (enigszins verge-
lijkbaar met het huidige ASV-12) het afgelopen sei-
zoen uit degradeerde. De teams zullen we natuurlijk 
met belangstelling volgen. Belangrijk is natuurlijk het 
plezier en gezelligheid waarmee de teamwedstrijden 
samen worden gespeeld. Veel succes!!  

 
Uitslagen interne competitie 6e ronde (7 oktober 2010) 
van Tol – Hoogland ½-½; Gerlich – Homs 0-1; Boel – 
Taal 1-0; Weijsenfeld – Maassen van den Brink ½-½; 
Abrahamse – R. Wille 1-0; Verhoef – Huizinga 1-0; 
Marks – Hogerhorst ½-½; Dekker – van Amerongen 
½-½; van Belle – Au 1-0; Dijkstra – Braam 0-1; 
Aarntzen–Vermeer 0-1; Boom–van Buren 1-0; Hajee – 
Veerman ½-½; Kuiphof – Wiggerts ½-½; Bentvelzen 
– Rietbergen 1-0; Manschot – Eder 1-0; Kooman – 
Koeweiden 0-1; de Kok – B. Sanders 1-0; Noordhuis – 
de Munnik 0-1; Dundar – Georgeson 1-0; Rijmer – 
Stibbe 1-0; van Foreest – Kelderman 0-1; Visser – 
Viets 1-0; Diekema – van Vlerken 1-0. 

OSBO 4e klasse C: Samenstelling ASV-9    KNSB-Elo 
1 De Schaakmaat-4j Horst Eder 1482 
2 De Toren-11 Jonathan vd Krogt 1457 
3 Voorst-4j Lion de Kok 1433 
4 Schaakstad-7  Ton van Eck 1395 
5 ASV-9 Xadya van Bruxvoort   997 
6 Zutphen-3 Bent Schleipfenbauer   755 
7 PSV/Dodo-4 Samenstelling ASV-10 
8 ASV-12 André de Groot 1363 
OSBO 4e klasse D: Jelle Noordhuis 1173 
1 De Sleutelzet Jos Aarntzen -- 
2 Theothorne-2 Jan-Pieter Lourens -- 
3 Wisch Aly-Asad Najak -- 
4 Voorst-5 Hugo van Essen -- 
5 ASV-13 Samenstelling ASV-11 
6 Doetinchem-3 Hans Meijer 1470 
7 De Toren-10 Bob Hartogh Heijs 1378 
8 ASV-11 Hein van Vlerken 1291  
OSBO 4e klasse E: Henk Kelderman 1259 
1 ASV-10 Wim Peters   912 
2 Bennekom-4 Andries van Foreest --  
3 De Toren-9j Samenstelling ASV-12  
4 De Cirkel-4 Bert Sigmond 1555 
5 Dodewaard-2 Herman de Munnik 1481 
6 Veenendaal-4 Ko Kooman 1456 
7 Tornado-2 Remco Menger 1397 
 Thijs Stomphorst 1338 
 Rob Rietbergen -- 

Samenstelling ASV-13 
Jan Zuidema 1517 Jan Diekema 1045 
Jan Sanders 1368 Arif Dundar -- 
Bob Sanders 1314 Rob van Maanen -- 
N.B. In wisselende samenstellingen zullen ook andere 
spelers in dit team spelen. 


