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Oploswedstrijd: In 1966 werd er een internationaal toernooi 

op IJsland gehouden. Hier 
zijn Bëk en Halfdarsson 
samen iets moois aan het 
brouwen. Wit speelt en 
wint. Oplossing: 1. Pc3-d5. 
En in een aantal varianten 
gaat zwart kopje onder. 
 
Externe competitie: De 
teamwedstrijden begonnen 
vorige week uitstekend met 
de winst van ASV-6 in de 
beker en ASV-7 in de com-
petitie. Daarmee sloot ik de 
vorige EP af. Meteen daar-
na versloeg ook ASV-9 in 

Putten met 5-1 PSV/DoDo-4 en won ASV-1 met maar liefst 
3½-½ voor de KNSB-beker verrassend in Tilburg van De 
Stukkenjagers, dat een klasse hoger speelt en vorig jaar zelfs 
de bekerfinale speelde. Ook donderdag gingen de successen 
verder. ASV-5 won in Beekbergen met maar liefst 6½-1½ van 
VDS dat vorig jaar nog Promotieklasse speelde. Verder won 
ASV-8 met 4½-1½ van De Elster Toren-2. Slechts ASV-11 
verloor die avond. Doetinchem-3 was met 3½-2½ net te sterk. 
ASV-12 kwam met 3-3 goed weg tegen Zutphen-3. ASV-3 – 
De Toren-2 voor de OSBO-cup tenslotte werd met 3-1 door 
onze clubgenoten in winst omgezet. Voor ASV-6 werd 1 
partij op verzoek van Bennekom-2 vooruit gespeeld. Jacques 
Boonstra verloor. Hij kwam zeker niet slecht te staan en kreeg 
zelfs kansen maar het gevaar van de tegenaanval werd onvol-
doende op waarde geschat. De andere 7 borden worden van-
avond gespeeld. Afgelopen zaterdag speelden onze eerste vier 
teams een thuiswedstrijd in het Lorentz. ASV-1 verloor met 
5½-2½ van het sterke Charlois Europoort. ASV-2 stelde 
teleur en verloor met 4½-3½ van het nog puntloze PSV-
Dodo-1. ASV-3 liet kampioenskandidaat Bennekom-1 met 6-
2 struikelen en ASV-4 won de derby van De Toren-2 met 5-3. 
Afgelopen maandag speelde ASV-13 na een spannende slotfa-
se met 3-3 gelijk tegen De Toren-10. De duels die vanavond 
op het programma staan zijn ASV-6 – Bennekom-2, waarbij 
het zesde zoals gezegd een 1-0 achterstand goed moet zien te 
maken. Verder wordt nog gespeeld ASV-10 – De Cirkel-4. 
Voor de OSBO-cup speelt ASV-5 morgenavond in Velp tegen 
Velp-1. Zoveel wedstrijden in één keer betekent dat een aantal 
verslagen wordt verschoven naar de volgende EP. 
 
Sensationele bekerwinst ASV-1: Toen bij de bekerloting De 
Stukkenjagers uit de bus kwam leek een kort bekeravontuur 
heel reëel. De Tilburgers spelen immers een klasse hoger en 
stonden vorig seizoen in de finale van de KNSB-beker. ASV 
was niet geïmponeerd door het Elo-verschil dat De Stukken-
jagers op elk bord meer had, sterker nog men toonde geen 
enkel ontzag voor deze sterke tegenstander. Misschien bracht 
deze tegenstander ook wel extra krachten bij onze ASV-ers 
naar boven. In ieder geval was de overwinning meer dan ver-
diend. Lang leek zelfs een 4-0 zege binnen bereik, niemand 
stond slechter! Peter Boel zette ASV op voorspring. Met een 
stukoffer ging hij in de aanval, kreeg drie pionnen terug en 
wist bovendien de vijandelijke verdediging te kraken. Otto 
Wilgenhof gaf IM Herman Grooten geen kans. Het ging als 
vanzelf. Met een pionnenwals stoomde Otto naar voren. 
Grooten had niet de beste avond en kwam niet in het spel 
voor. De koning bleef in het centrum. Otto offerde een stuk en 
denderde dwars door de stelling heen. Bij Dirk Hoogland 
werd het een solide stevige partij. Toen Peter en Otto voor de 
winst zorgden bood Dirk remise aan. Zijn tegenstander had 
hier natuurlijk niets aan en ging forceren. Dirk won 2 pionnen 
waarna zijn vrijpionnen het beslissende werk deden. Ook 
Wouter van Rijn speelde een goede partij. Hij baalde dat hij 
zijn goede stelling niet wist te verzilveren. Zijn stelling werd 
zelfs minder maar in het verre eindspel kon remise hem niet 
ontgaan. Daarmee kwam de eindstand 3½-½. U zult begrijpen 
dat de stemming in de auto op de terugreis meer dan uitste-
kend was. 

Gedetailleerde uitslag: Herman Grooten (2362)-Otto Wil-
genhof (zwart) (2216) 0-1; Anne Haast (2246)-Wouter van 
Rijn ((2177) ½-½; Mark Haast (2305)-Dirk Hoogland (2152) 
0-1; Mart Nabuurs (2198)-Peter Boel (2079) 0-1.  
Eindstand ½-3½. 
 
Teleurstelling en vooral vraagtekens bij ASV-2: Hoe kun je 
uit winnen van een team met een gemiddelde elo van 1975 
met 7½-½ en thuis verliezen van een team met gemiddeld 
1881 met 3½-4½. Dat is een goede vraag voor het verslag in 
ASV-nieuws. Het ging nog redelijk snel ook. Na de eerste 
tijdcontrole leek de eindstand al wel duidelijk wat uiteindelijk 
ook gebeurde. Fred Reulink stelde in de opening de ontwikke-
ling van Pf6 uit. Toen wit de partij scherp opzette met f4 dacht 
Fred daarvan te profiteren door gelijk f5 te spelen. Dat bleek 
een zeer foute inschatting. Wit offerde een pion en Fred werd 
er afgecombineerd. Vervolgens volgde een remise van John 
Sloots. Hij kreeg een soort Grünfeld-Tarrasch tegen zich, was 
daarbij iets te ambitieus en mede omdat zijn tegenstander wat 
stellingsgeluk had, restte remise. Theo Jurrius deed zijn plicht 
en boekte zijn eerste overwinning dit seizoen. In zijn favoriete 
opening offerde Theo een pion en kwam snel in een eindspel 
waarbij steeds meer stukken van de tegenstander buiten spel 
kwamen te staan. De witte koning waarde wat rond en stond 
na 18 zetten zo ongeveer pat. Mat volgde. Invaller Jan Knui-
man kwam goed uit de opening en kreeg aanval. Eén verkeer-
de zet echter gaf het voordeel weg. De stelling stortte ineen en 
verlies volgde. Sjoerd van Roosmalen kreeg een Siciliaan met 
c3 tegen zich en kwam met voordeel uit de opening. Zijn 
tegenstander speelde een verkeerde loperzet en moest zijn 
aanvalsloper ruilen. Wit compliceerde de stelling waarna 
Sjoerd koos voor een afwikkeling waarbij hij zijn dame gaf 
voor een toren, loper en paard. Daarbij kwam echter één paard 
in de problemen. In de analyse achteraf bleek dat het paard te 
redden was, maar in de partij kwam het tot een ruil van twee 
paarden tegen een toren waarbij ook nog eens de koningsstel-
ling van Sjoerd versplinterd werd. Drie keer dezelfde stelling 
dwong remise af. Op de openingsopzet van Sander Berkhout 
koos zijn tegenstander voor een wat vreemde opstelling met 
g3. Sander wist hier niet van te profiteren en remise volgde. 
Bij Koert van Bemmel offerde zwart een pion voor goed spel 
maar Koert gaf geen krimp. Langzaam maar zeker werden de 
stukken geruild en een toreneindspel met nog steeds een pion 
meer restte. Koert voerde dat vakkundig tot winst waarmee de 
stand op 3½-3½ was gekomen. Invaller Ruud Verhoef speelde 
een moeilijke partij. Op het moment dat de verwikkelingen 
het grootst waren, overzag hij een zet in een variant en moet 
een kwaliteit geven maar hield met het loperpaar enige com-
pensatie. Ruud hield het lang vol maar capitulatie was uitein-
delijk toch niet te voorkomen. De 3½-4½ nederlaag was een 
feit. Het seizoen is nog lang en we kunnen nog best wat berei-
ken. Maar dan zal er wel wat aan de scherpte gesleuteld die-
nen te worden.    Fred Reulink 
Gedetailleerde uitslag: ASV-2 – PSV/DoDo-1: Sander Berk-
hout (2115) – Ewoud ‘t Jong (2100) ½-½; John Sloots 
(2046) – Jasper Valstar (1739) ½-½; Sjoerd van Roosmalen 
(2069) – Olger van Dijk (1977) ½-½; Koert van Bemmel 
(2064) – Mark Kortrijk (1922) 1-0; Fred Reulink (2017) – 
Ruben Kuijper (1883) 0-1; Ruud Verhoef (1763) – Kasper 
Dokter (1724) 0-1; Theo Jurrius (1998) – Reinier de Boer 
(1628) 1-0; Jan Knuiman (1893) – Geurt Peter van den 
Brink (1791) 0-1. Eindstand 3½-4½. 
 
Belangrijke winst ASV-3: Door een 6-2 overwinning op Ben-
nekom blijft ASV-3 een belangrijke rol spelen in de promotie-
strijd. Kees Sep was als eerste klaar, Hij had in de beginfase 
veel tijd verbruikt, maar bereikte wel een aardige stelling. 
Echt voordeel kreeg hij niet. Sterker nog in de slotstelling toen 
een remiseaanbod van zijn tegenstander was aangenomen 
stond Kees wellicht een fractie minder. Ook bij Gerben Hen-
driks werd het evenwicht niet verbroken. In een ongebruike-
lijke opening werden wat lichte stukken geruild waarna Ger-
ben wat meer ruimte had, maar zijn tegenstander stond erg 
solide. Een puntendeling zat er dus ook al een tijdje aan te 
komen. In de partij van Wouter Abrahamse was al vroeg dui-



delijk dat het een loopgravengevecht zou gaan worden. Beide 
spelers bouwden voorzichtig hun stelling op. Na verloop van 
tijd probeerde Wouter’s tegenstander zijn invloed in het cen-
trum uit te breiden, wat niet erg leek te lukken, terwijl Wouter 
zelf een koningsaanval voorbereidde. Hier ging zijn tegen-
stander aan ten onder. Martijn Boele en zijn tegenstander 
zochten beiden vol de aanval. Wit’s aanval leek in eerste 
instantie kansrijker, maar Martijn was zeker niet zonder te-
genkansen. Wit won ergens een stuk, maar Martijn kreeg er in 
ruil pionnen voor terug en nadat zijn tegenstander ook nog 
eens een kwaliteit offerde om de aanval extra kracht bij te 
zetten, hetgeen er niet van kwam, vormde Martijn’s pionnen-
massa al helemaal een onneembare horde en bedreiging tege-
lijk. De winst volgde hierna snel. Ook Remco Gerlich en zijn 
tegenstander schuwden beiden niet om vol voor het initiatief 
te gaan. Er ontstond een gecompliceerde stelling, waarbij 
Remco een prettig tijdsvoordeel (op de klok) wist op te bou-
wen. Hij kwam een kleine kwaliteit voor en behield actief spel 
waarna zijn tegenstander ergens de weg kwijtraakte. Het punt 
werd op het laatste moment van de tijdnoodfase binnenge-
haald met mat. Invaller Ruud Wille (voor Jochem Woesten-
burg) kwam na de opening wat gedrukt te staan. Toen wit de 
stelling opende ging Ruud in de fout. Hij verloor een pion 
maar won niet veel later een stuk toen zijn tegenstander een 
tussenschaakje overzag. In tijdnood verspeelde Ruud dit stuk 
weer maar hield een gunstig eindspel over met een pion meer 
waarbij de vrije a-pion niet te stoppen bleek. Daan Holtackers 
kwam goed uit de opening, maar in het middenspel wist hij 
het goede plan niet te vinden waarna hij in een lastig eindspel 
terecht kwam dat hij misschien in het begin ook nog niet goed 
behandelde. Maar zijn tegenstander begon daarna ook slordig 
te spelen waardoor Daan door actief tegenspel te zoeken de 
balans weer recht kon trekken. Zwart moest ingaan op zether-
haling maar deed dit niet waardoor onze ASV-er zelfs nog 
simpel een pion won en een winnende vrijpion kreeg. Het 
resterende eindspel was niet zo moeilijk meer. Ivo van den 
Gouw kwam vanuit de opening iets gedrukter te staan en zijn 
tegenstander wist hier prima mee om te gaan door beetje bij 
beetje steeds meer overwicht te creëren. Bij een afwikkeling 
kreeg wit een vrije c-pion en moest Ivo machteloos toezien 
hoe zijn tegenstander zijn voordeel verzilverde. Al met al een 
ruime overwinning op een team dat niet minder sterk was. Een 
prima resultaat dus.    Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag ASV-3-Bennekom: Martijn Boele 
(1997)–Martijn Pauw (1980) 1-0; Daan Holtackers (1993)-
Hotze Hofstra (2205) 1-0; Ivo van der Gouw (1924)-Ed de 
Beule (2019) 0-1; Gerben Hendriks (1861)-Jan Wouters 
(1915) ½-½; Ruud Wille (1873)-Martin Markering (1910) 1-
0; Kees Sep (1915)-Bert Duijker (1860) ½-½; Remco Gerlich 
(1927)-Wim Thieme (1905) 1-0; Wouter Abrahamse (1983)-
Chris van Oosterwijk (1813) 1-0. Eindstand 6-2. 
 
Nuttige overwinning ASV-4: Na de nederlaag tegen Wage-
ningen-3 in de vorige ronde was het voor ASV-4 zaak om 
tegen De Toren-2 te winnen om niet te ver onderin verzeilt te 
raken. Dat lukte uiteindelijk met 5-3 waarbij de partij van 
René van Alfen tegen oud-ASV-er Jan Willem van Willigen 
cruciaal genoemd kan worden. René kwam met een klein 
plusje uit de opening, maar verzuimde zijn voordeel in het 
complexe middenspel te vergroten door een verkeerde ruil op 
e5. Later mist hij een röntgenaanval en verliest hij een pion en 
de controle over de stelling. Inmiddels zwaar in tijdnood ge-
komen zoekt hij naar rommelkansen, maar zijn tegenstander 
neemt nog drie pionnen mee en met nog maar een paar secon-
den op zijn klok doet René nog een paardzet en tot zijn stom-
me verbazing en die van de vele omstanders in deze tijdnood-
fase liet Jan Willem mat in twee toe! Het was daarmee voor 
René de eerste overwinning extern voor ASV. Wel op een 
gelukkige wijze maar hopelijk is de ban nu gebroken! Voor 
deze onverwachte ontknoping een feit werd waren er al 4 
partijen afgelopen. Captain Anne Paul Taal zorgde voor het 
eerste punt. Hij won in de opening na de standaard opstoot e5 
zomaar deze pion. Daarna probeerde zijn opponent op allerlei 
manieren trucs in de stelling te brengen maar dat kostte nog 
een pion en omdat hij mat zou gaan gaf hij gelijk op. Paul 
Tulfer kreeg al snel een grote ontwikkelingsvoorsprong. Dit 
leidde tot pionwinst maar vanwege de ongelijke lopers kon 
Paul geen winnend voordeel bereiken. Remise dus. Siert Hui-
zinga kon in de opening na een afruil profiteren van een dub-
belaanval op de zwarte pionnen. Zwart zag zijn pionnenstel-
ling tevens verslechteren. Het eindspel met dubbele torens 
werd daarna secuur uitgespeeld. Zwart kreeg steeds minder 
ruimte en bij de eerste tijdcontrole streek hij met 2 pionnen 
minder de vlag. In de partij van Koen Maassen van den Brink 
werden al snel dames geruild en hij kwam daarna goed te 
staan met zijn loperpaar. Hij koos echter een verkeerd plan en 
gaf zijn tegenstander kans om een pion te winnen. Die ver-
trouwde het niet maar kwam desondanks toch terug in partij. 
Tegen de 40e zet aan werd er wat geruild en ontstond er een 

toreneindspel. Zijn tegenstander had de pionnen van Koen op 
de damevleugel vast kunnen leggen maar ging op jacht naar 
de geïsoleerde pion op de koningsvleugel. Hierdoor kon Koen 
binnenkomen met zijn toren en de vijandelijke damevleugel 
leegroven. De koning van Koen was inmiddels weer naar de 
koningsvleugel gelopen om een vrijpion tegen te houden. 
Toen wit opgaf had Koen 3 pionnen meer. Daarna zorgde 
René van Alfen, zoals reeds beschreven, voor de beslissende 
4½ punt. Bij Paul Schoenmakers bleek zwart na de opening 
een iets betere stelling te hebben. Echter Paul kon de hele 
partij de zwarte kansen in toom houden waarna de stelling 
uiteindelijk dichtgeschoven werd in een eindspel met aan 
beide kanten het loperpaar en een handvol pionnen. Vlak na 
de tijdnoodfase werd door zwart remise aangenomen. Daar-
mee was het ook gedaan met de punten voor ASV-4. De ove-
rige 2 partijen gingen verloren. Bij Barth Plomp ontstond na 
de opening een gesloten stelling waarbij zijn koning in het 
midden bleef. Bovendien stonden zijn stukken niet prettig. In 
het uiteindelijke toren/lopereindspel met ongelijke lopers 
hield wit een pion meer. Dit verloor Barth kansloos. Ook 
Tony Hogerhorst verloor. Met veel inzet stelde hij zich dege-
lijk op maar kon niet verhinderen dat hij op de damevleugel 
wat zwaktes kreeg en een pion verloor. De druk bleef en Tony 
kon ondanks taaie weerstand de partij niet meer redden. 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 – De Toren-2: Barth Plomp 
(1935) – Thomas van Nispenrode (1986) 0-1; Paul Schoen-
makers (1913) – Mathieu Roskam (1967) ½-½; Koen Maas-
sen van den Brink (1903) – Ron Engelen (1867) 1-0; Anne 
Paul Taal (1941) – Rein Visée (1872) 1-0; Paul Tulfer 
(1783) – Renze Post (1819) ½-½; René van Alfen (1818) – 
Jan Willem van Willigen (1836) 1-0; Tony Hogerhorst 
(1825) – Ben McNab (1799) 0-1; Siert Huizinga (1859) – 
Niels Matser (1736) 1-0. Eindstand 5-3. 
 
ASV-5 overtuigt in Beekbergen: Na 2 matige optredens die 
met minimale zeges de maximale beloning kregen, trok ASV-
5 vorige week donderdag alle registers open. Ruud Verhoef 
gaf het gevecht met koploper VDS een tactisch tintje. In zijn 
lijfopening bood Ruud precies bij de start van de verwikkelin-
gen remise aan tegen zijn veel sterkere tegenstander. Na een 
uur denken werd dat aanbod aanvaard. Erik Wille had na zes 
nullen op rij genoeg van verliezen en deed niets. De tegen-
stander schoof de stelling dicht en ging ook al akkoord met 
remise. Daarmee was de helft van de sterke top van VDS 
geëlimineerd. Invaller Jan Vermeer die de zieke Albert Marks 
verving, speelde knap tot de voorlaatste zet. Jan vergat toren-
winst en moest in remise berusten. ASV 5 liet zich er niet 
door van de wijs brengen. Nico Schoenmakers bracht het 
vijfde op voorsprong. Een vijandelijk stukoffer was niet best 
en dat toonde Nico haarfijn aan. Rob van Belle was vervol-
gens van een aparte klasse. Nadat er in het middenspel veel 
geruild was, restte een klassiek dubbeltoreneindspel met een 
sterk paard tegen een zwakke loper. Rob buitte dat ten volle 
uit. Met een prachtige matgrap haalde onze held het punt 
binnen. Martin Weijsenfeld toonde aan het topbord ook al 
weinig ontzag voor zijn sterke opponent. In een ingewikkelde 
partij kwam Martin door het centrum. De vele dreigingen 
leverden uiteindelijk een toren op. Barth Plomp zag zijn te-
genstander vrijwillig zijn eigen loper opsluiten. Op een vol 
bord (pas één setje paarden was geruild) baande Barth zich 
met een paard een weg door de vijandelijke stelling. Toen het 
paard goed stond, won Barth twee, drie pionnen en de partij. 
Als laatste vocht Abbes Dekker voor de winst. En die kwam 
er. Aanvallend spel werd beloond met pionwinst en een sterk 
paard, ook al tegen de zwakke loper. Tegen middernacht haal-
de Abbes enkele pionnen op en toen was de winst eenvoudig. 
Winnen van de koploper met 1½-6½ is ongekend knap. ASV-
5 is nu veilig, dus we kunnen proberen nog een sterke oppo-
nent beentje te lichten.    Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag VDS – ASV-5: Martijn London (2058) 
– Martin Weijsenfeld (1869) 0-1; George van de Esschert 
(2003) – Erik Wille (1984) ½-½; Bert Meester (2040) – Ruud 
Verhoef (1763) ½-½ ; Erwin Greven (1893) – Barth Plomp 
(1935) 0-1; Henk Greevenbosch (1819) – Rob van Belle 
(1799) 0-1; Frits Wilbrink (1769) – Jan Vermeer (1701) ½-
½; Carlo Buyvoets (1795) – Abbes Dekker (1753) 0-1; Johan 
van Ommen (1676) – Nico Schoenmakers (1767) 0-1. Eind-
stand 1½-6½. 
 
Uitslagen interne competitie 13e ronde (9 december 2010): 
van Tol – Wilgenhof 0-1; Knuiman – Maassen van den Brink 
1-0; Abrahamse – van Alfen 1-0; P. Schoenmakers–Taal ½-½; 
Huizinga – Fassaert ½-½; Au – Braam 1-0; Groen – Hajee 1-
0; Bentvelzen – Kuiphof 1-0; de Kok – Koeweiden 1-0; van 
der Krogt – Eder ½-½; van Maanen – Zuidema 0-1; B. San-
ders – Stibbe 1-0; de Goey – Noordhuis 0-1; Peters – Diekema 
0-1; de Bos – Visser 0-1. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: Reulink – Hogerhorst 1-0. 


