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Oploswedstrijd: Deze stelling komt uit de partij Sergejev – 
Sepp gespeeld in een toernooi in Tallin 1990. Wit speelt en 
wint. Oplossing: Een lange oplossing, maar toch een eenvou-
dige stand. Wit moet de dame geven voor de 2 torens en dan 
is er geen houden meer aan. 1. Dxg8, Dxg8 (met de koning 
kan natuurlijk niet) 2. Txc7, Db8 3. Taa7, Db6+ 4. Kf1, 

Db5+ 5. Ke1, Db4+ 6. 
Kd1, Dd4+ 7. Kc2, 
Df2+ 8. Kb3, Db6+ 9. 
Ka2 en zwart gaf op. 
 
Externe competitie: 
Afgelopen zaterdag 
trapten de eerste 4 teams 
af voor de eerste compe-
titiewedstrijden in 2011. 
En hoe…!! Het werden 
4 overwinningen!! ASV-
1 won van HWP Haar-
lem met 4½-3½. ASV-2 
won met 5½-2½ van 
Wageningen-2 maar 
ASV-3 deed daar niet 

voor onder en won met dezelfde cijfers van Wageningen-3. 
Hiermee werd de “mini”massakamp met 11-5 gewonnen.  
ASV-4 verraste de talentvolle jeugd van De Toren-3 en won 
knap met 4½-3½. Alles over deze wedstrijden vindt u in deze 
EP. Inmiddels is de avondcompetitie begonnen. Dinsdag jl. 
speelden al 3 ASV-teams (Dodewaard-ASV-10; S.C. 
Wisch-ASV-11 en ASV-13- De Sleutelzet). Meer hierover 
volgt in de volgende EP. Vanavond spelen er weer 3 ASV-
teams waarvan 2 uit: ASV-6 in Veenendaal tegen Veenen-
daal-3 en ASV-8 in Doorwerth tegen OPC. ASV-7 ontvangt 
vanavond het sterke Mook. Morgenavond speelt ASV-12 in 
Voorst tegen Voorst 4j en speelt ASV-4 voor de OSBO-cup 
in Wijchen tegen Het Kasteel-1. Volgende week donderdag 
speelt ASV-6 in deze bekerstrijd thuis tegen Het Kasteel-2. 
ASV-5 ontvangt die avond voor de competitie Schaakstad 
Apeldoorn-4. Een dag later wordt dit gevolgd door ASV-9 
dat thuis het jeugdteam van De Schaakmaat-4 ontvangt en 
daarom op een vrijdagavond speelt. Voor de KNSB-beker 
speelt ASV-1 op 27 januari thuis tegen De Drie Torens uit 
Tilburg. Wanneer ASV-3 (uit tegen SMB-2) voor de OSBO-
cup speelt is nog niet bekend. Maar nu eerst het succes van 
onze zaterdagteams. 
 
ASV-1 verslaat het sterke HWP Haarlem: Zonder Peter Boel 
en Remco de Leeuw en de geplande invaller Sander Berk-
hout, die door griep afhaakte, moest er behoorlijk gepuzzeld 
worden om het team compleet te krijgen om ook de andere 
zaterdagteams niet te zwaar te belasten. Gekozen werd voor 
de routine van Fred Reulink en Anne Paul Taal. Het pakte 
goed uit. De beide invallers pakten een goede remise en alle 
zaterdagteams wonnen. HWP, met in hun midden de oud-
ASV-ers René Duchêne en Pieter de Jager, is een sterk team 
met twee 2300-spelers. Alles wat tegen die toppers zou wor-
den behaald was meegenomen anders moesten de andere 6 
ASV-ers het dus doen maar ASV-1 achtte zich vooraf zeker 
niet kansloos. Eelco de Vries zette ASV op voorsprong. Daar 
waar zijn tegenstander kansen rook, bleek Eelco eenvoudig-
weg beter op de hoogte van de kenmerken van de stelling en 
won dan ook overtuigend. Anne Paul Taal had intussen een 
solide stelling bereikt waarin het verstandig was om maar 
eens remise voor te stellen. Dit werd aangenomen. Ook Fred 
Reulink was goed uit de opening gekomen en had een stevige 
stelling met een klein plusje. Ook zijn remiseaanbod werd 
aangenomen. Daarna volgden kort na elkaar twee winstpartij-
en van Dirk Hoogland en Richard van der Wel. Dirk was een 
fractie eerder. Na een rustige opening koos zijn tegenstander 
via de lange rokade voor een niet zo handige voortzetting. Het 
gaf Dirk aanknopingspunten. Hij ging met zijn pionnen op de 
damevleugel naar voren. Hij kon de druk opvoeren en de 
partij vrij eenvoudig in zijn voordeel beslissen. Richard trof 
René Duchêne die een onnodig kwaliteitsoffer plaatste om 

daarmee op de damevleugel met een pion door te lopen. In-
tussen had Richard zijn kansen gezocht op de koningsvleugel 
en wist daar de stelling uit elkaar te spelen. René kon vervol-
gens niets anders dan opgeven. Wouter van Rijn, die het tegen 
Pieter de Jager opnam, had ergens een dubieus pionoffer 
geplaatst maar kreeg daar niet veel voor terug. Beide partijen 
manoeuvreerden volop, een boeiend schouwspel werd het 
daardoor zeker niet. Wouter won zijn pion laster wel weer 
terug en leek toen de overhand te krijgen maar een kwaliteits-
offer van Pieter leverde eeuwig schaak op. De 4½ punt was 
bereikt waarmee de wedstrijd was beslist. Léon van Tol en 
Otto Wilgenhof speelden beiden een prima partij maar kon-
den het uiteindelijk niet bolwerken. Léon moest zijn dame 
geven voor een toren en een loper. Dit werd door zijn tegen-
stander net zolang doorgespeeld dat onze ASV-er geen verde-
diging meer vond. Otto had ergens een pion ingeleverd om 
spel te krijgen. Zijn tegenstander moest nauwkeurig spelen 
maar Otto kon hem niet verder in verlegenheid brengen. De 
pion zag hij niet meer terug. In het toreneindspel leek remise 
mogelijk maar een klein foutje betekende toch partijverlies. 
ASV-1 staat met deze winst weliswaar op een goede 4e plaats 
maar ook op ruime afstand van de 2 koplopers. 
Gedetailleerde uitslag HWP Haarlem – ASV-1: Bart Gijs-
wijt (2302) - Otto Wilgenhof (2216) 1-0; Jaap de Jager 
(2371) - Léon van Tol (2165) 1-0; Pieter de Jager (2123) - 
Wouter van Rijn (2177) ½-½; René Duchêne (2170) - Ri-
chard van der Wel (2084) 0-1; Hubrecht van den Brekel 
(1923) - Eelco de Vries (2211) 0-1; Max Merbis (2093) - 
Dirk Hoogland (2152) 0-1; Niels Bos (2041) - Anne Paul 
Taal (1941) ½-½; Paul Lieverst (2067) - Fred Reulink 
(2017) ½-½. Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-2 pakt de draad weer op: Na de verrassende nederlaag in 
de vorige ronde tegen PSV/DoDo was het voor het tweede 
zaak om weer in het goede spoor te komen. Dat moest dan 
gebeuren tegen Wageningen-2, een team dat net als 
PSV/DoDo ook al puntloos onderaan stond. De wedstrijd 
tussen de beide tweede teams van Wageningen en ASV begon 
vreedzaam met een puntendeling. De tegenstander van Koert 
van Bemmel haalde ieder spel uit de stelling waarna er een 
gelijkstaand toreneindspel overbleef. Sjoerd van Roosmalen 
wist al vrij snel materiaal te winnen, maar moest nog even 
opletten bij een counter van zijn veel tijd verbruikende tegen-
stander. Nadat hij die opgevangen had, was de winst een feit. 
Theo Jurrius probeerde uit alle macht in zijn spel te komen, 
maar zijn tegenstander (de nieuwe voorzitter van het Max 
Euwecentrum Eric Smaling. Red.) hield zijn stelling solide. 
Er gebeurde verder weinig, zodat hier ook het punt werd 
gedeeld. Bij Pascal Losekoot ontstond een boeiend gevecht, 
dat ook na dameruil nog alle kanten op leek te kunnen gaan. 
De positie bleef echter in evenwicht en uiteindelijk berustten 
beide spelers in remise. Frank Schleipfenbauer kwam goed uit 
de opening met een centrale drukstelling. Ergens verloor hij 
echter een pion, maar hij wist voldoende tegenspel te creëren 
om het evenwicht te handhaven. Ook John Sloots kwam goed 
uit de opening maar hij liet zich in het vervolg in op een af-
wikkeling waarbij hij de controle over de b-lijn verloor. Zijn 
tegenstander had echter al veel tijd verbruikt, zodat John in de 
tijdnoodfase het initiatief wist te heroveren en een mataanval 
kon lanceren. Daan Holtackers bereikte na een minder ge-
slaagde openingsfase toch een goed eindspel. In eerste instan-
tie behandelde hij dit twijfelachtig, maar uiteindelijk werd de 
winst toch behaald. Invaller Koen Maassen van den Brink 
leek met een prettig initiatief uit de opening te komen, maar 
zijn tegenstander verdedigde bekwaam en wikkelde af naar 
een gelijkstaand lopereindspel. Al met al een degelijke over-
winning op een op papier minder sterk team, waarmee ASV-2 
alsnog bewezen heeft tegen zulke tegenstanders wel te kun-
nen scoren.    Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag Wageningen-2–ASV-2: Jef Verwoert 
(2043)-Frank Schleipfenbauer (2040) ½-½; Clemens de Vos 
(1970)-Koert van Bemmel (2064) ½-½; Karel Scholten 
(1983)-John Sloots (2046) 0-1; Robin van Leerdam (1915)-
Pascal Losekoot (1965) ½-½; Daan Binnewijzend (1834)-



Sjoerd van Roosmalen (2069) 0-1; Eric Smaling (1917)-
Theo Jurrius (1998) ½-½; Martijn Naaijer (1933)-Koen 
Maassen van den Brink (1903) ½-½; Richard Christians 
(1821)-Daan Holtackers (1993) 0-1. Eindstand 2½-5½. 
 
ASV-3 maakt geen fout: Ook de wedstrijd tussen Wagenin-
gen-3 en ASV-3 begon vreedzaam met een remise. Kees Sep 
wist met wit vanuit de opening niets te bereiken waarna een 
volstrekt gelijke stelling overbleef waarin niets te beleven 
viel. Martijn Boele bracht ASV-3 op voorsprong. In een 
moeilijk eindspelachtig middenspel wist hij met een truc een 
pion te winnen, waarna zijn tegenstander, die al erg veel tijd 
verbruikt had, geen goede verdediging meer vond. Invaller 
Paul Schoenmakers offerde in de opening een pion voor actief 
spel. toen hij deze terugwon, behield hij zijn goede stelling. 
Een fout van zijn tegenstander in het eindspel wist hij vervol-
gens met mat af te straffen. Jochem Woestenburg kreeg een 
sterk centraal overwicht, maar zijn tegenstander verdedigde 
hardnekkig en wist zich gaandeweg los te werken. Jochem 
had hier in het vervolg geen goed antwoord op en moest de 
strijd staken. Remco Gerlich kwam in een gecompliceerd 
middenspel terecht. Hij had actief spel maar zijn stelling had 
ook zwaktes. Zijn tegenstander wist hier echter geen gebruik 
van te maken waardoor het initiatief van Remco in de tijd-
noodfase steeds sterker werd en hij de winst behaalde. Wouter 
Abrahamse kwam al vrij snel onder druk te staan, maar zijn 
tegenstandster vond niet het goede plan om haar voordeel uit 
te bouwen. In de tijdnoodfase trok Wouter met een schwindle 
de partij naar zich toe. Ivo van der Gouw kwam met een pret-
tige plus uit de opening en wist dit langzaam maar zeker ver-
der uit te bouwen. Uiteindelijk wikkelde hij af naar een onge-
lijk lopereindspel waarin zijn initiatief op beide vleugels 
voldoende was voor de winst. Bij Gerben Hendriks ontstond 
een ingewikkeld positioneel gevecht. In de tijdnoodfase ver-
loor hij een belangrijke pion, waarna zijn tegenstander erin 
slaagde het toreneindspel uit te melken. Net als het andere 
treffen tussen Wageningen-2 en ASV-2 eindigde ook dit duel 
in een mooie 2½-5½ overwinning.  Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag Wageningen-3–ASV-3: Cees van de 
Waerdt (1880)-Jochem Woestenburg (2048) 1-0; Erik van 
Wijngaarden (1741)-Remco Gerlich (1927) 0-1; Co Wiers-
ma (1811)-Martijn Boele (1997) 0-1; Victoria Naipal (-)-
Wouter Abrahamse (1983) 0-1; Frans Bonnier (1792)-Ivo 
van der Gouw (1924) 0-1; Bartel Dodeman (1808)-Gerben 
Hendriks (1861) 1-0; Jan Hendrik Neuteboom (1826)-Kees 
Sep (1915) ½-½; Frans Hermans (1750)-Paul Schoenma-
kers (1913) 0-1. Eindstand 2½-5½. 
 
ASV-4 wint van jeugd De Toren-3: Zonder de stimulerende 
daadkracht van captain Anne Paul Taal, die aan ASV-1 was 
uitgeleend, zorgde ASV-4 voor een verrassend sterke winst 
op De Toren-3. Daarmee deed het vierde goede zaken. Niet 
alleen voor zichzelf maar ook voor ASV-3 omdat het gat 
tussen de drie koplopers Het Kasteel en de beide ASV-teams 
ten opzichte van nummer 4 tot 3 matchpunten groeide. Tony 
Hogerhorst zette ASV-4 op voorsprong. Hij won in het mid-
denspel een pion met aanval op de lang gerokeerde koning. 
Later werd nog een pion gewonnen waarna zijn tegenstander 
het nutteloze van verder spelen inzag. Het zag er toen al enige 
tijd naar uit dat Jan Knuiman deze voorsprong zou verdubbe-
len. Na een klassiek loperoffer op h7 gevolgd door Pg5 kwam 
hij in een gewonnen stelling terecht. In een vlaag van schaak-
blindheid sloeg hij de zwarte dame niet met zijn loper maar 
koos zomaar voor dameruil waarmee hij materiaal achterbleef 
in plaats van beslissend voordeel kreeg. Een fikse domper 
want in plaats van 2-0 was het nu 1-1. Ruud Wille stond op 
dat moment al minder. De druk op zijn stelling werd alsmaar 
groter. Hij kon zich niet bevrijden maar wist de stelling ook 
niet te keepen. Hij verloor een kwaliteit tegen een pion en 
toen hij daarna te actief voortzette toen het juist niet moest 
ging hij er na een kleine combinatie af. Ook dit werd al snel 
weer geëgaliseerd door een zege van Murat Duman. Hij stond 
achteraf gezien nog beter dan hij dacht. Murat koos in de 
opening, met zeer veel mogelijkheden voor hem, voor een 
safe ontwikkeling. Hierna wist hij zijn tegenstander onder 
druk te zetten en besliste de partij uiteindelijk met mat. Paul 
Tulfer kwam met zwart iets beter uit de opening. Hij had zijn 
voordeel kunnen vergroten door de ruil van de laatste twee 
lichte stukken, die zijn tegenstandster aanbood, uit de weg te 
gaan. Nu ontstond eerst een viertoreneindspel, en daarna een 
tweetoreneindspel, waarin het evenwicht nergens duidelijk 
werd verbroken. Paul’s actievere toren compenseerde de 
achterstand van een pion. Met nauwkeurig spel haalde hij na 
68 zetten de remise binnen. Zo bleef het een gelijk opgaand 
duel met nog 3 partijen te gaan waarbij een kleine zege tot de 
mogelijkheden behoorde. René kwam al snel op onbekend 
terrein en investeerde veel tijd in de opening en het vroege 
middenspel. Dat brak hem uiteindelijk op. Hij creëerde een 
gevaarlijk uitziende aanval, maar zette niet goed voort waar-
door Marcella Gunther de aanval eenvoudig kon opvangen en 

het initiatief overnam. Meer dan een prettige maar vermoede-
lijk gelijke stelling had de aanval overigens niet opgeleverd. 
Nu verloor René een pion en even later nog een bij de afwik-
keling naar een ongelijk lopereindspel. Dat speelden beiden 
niet op zijn best, maar het bleek toch verloren voor René net 
toen het even leek of remise mogelijk was. 3½-2½ achter met 
nog 2 partijen te gaan die wel beiden kansen boden. Hiervan 
stond Siert duidelijk beter. Hij had in zijn partij een pion 
gewonnen. Dit kleinood werd gekoesterd. In de afwikkeling 
naar het eindspel hield hij een goede loper over tegen een 
paard. Het was een kwestie van tijd hoewel hij nauwkeurig 
moest blijven spelen. Alles hing dus af van invaller Martin 
Weijsenfeld, die zonder meer een goede partij speelde. Na 
een gelijkopgaande partij kwam hij na de tijdnoodfase in een 
goede positie. Zijn tegenstander had weliswaar 2 verbonden 
vrijpionnen maar deze werden door de witte loper gestopt. 
Deze had bovendien een sterke functie via de diagonaal c4-
g8. Zwart verzuimde bovendien de koning van Martin af te 
stoppen waardoor deze naar f5 kon lopen. Buiten dat stond 
ook de zwarte toren op d1 verkeerd opgesteld. Martin buitte 
dit mooi uit. Hij kwam met de toren via de e-lijn de vijande-
lijke stelling binnen en kreeg de koning in een matnet. Een 
prachtig slot!! Nog geen minuut later volgde de beslissende 
zege van Siert. Een verre vrijpion zorgde voor de winst! Weer 
2 belangrijke matchpunten binnen!! 
Gedetailleerde uitslag De Toren-3 – ASV-4: Fabio Bravo 
(1870)- Martin Weijsenfeld (1869) 0-1; Mees van Osch 
(1876) - Ruud Wille (1873) 1-0; Jorick Laan (1802)- Jan 
Knuiman (1893) 1-0; Catheleijne Sanders (1853)- Paul 
Tulfer (1783) ½-½; Marcella Gunther (1836)- René van 
Alfen (1818) 1-0; Martijn van Blitterswijk (1671)- Tony 
Hogerhorst (1825) 0-1; Sjoerd van Willigen (1803) - Murat 
Duman (1829) 0-1; Iris Roelofs (1682)- Siert Huizinga 
(1859) 0-1. Eindstand 3½-4½. 
 
Goede start Daglichtschaak: Het nieuwe jaar begon met 12 
schakers voorspoedig voor het Daglichtschaak. Henk Kuiphof 
kwam dit seizoen weer voor het eerst. In de A-groep werd fel 
gestreden. Door ziekte kon Frits Wiggerts zijn 3e plaats helaas 
niet verdedigen. In de eerste ronde troffen de nrs. 1 en 2 el-
kaar. Rob Cornips moest in dit treffen de vlag tegen Jan Ver-
meer strijken. Rob kwam daardoor 1½ punt achter. Hans 
Donker steeg op de ranglijst. Hans won tegen Ko Kooman en 
behaalde remise tegen Jan Vermeer en Rob Cornips. Coming 
man Martijn Boele scoorde deze middag de volle drie punten. 
Dick Hajee bood in de laatste ronde tegen Martijn felle tegen-
partij, maar een slechte loper van Dick werd hem noodlottig. 
Walter Manschot bleef door 1½ punt te scoren bij de subtop. 
Henk Kuiphof vergaarde twee punten, maar zal vaker moeten 
komen om zich met de top te willen bemoeien. Albert Marks 
verzocht Jan Vermeer niet zo sterk te schaken, maar dat ver-
zoek kwam pas één zet voor het mat. In de B-groep werd Ko 
Kooman voorbij gestreefd door Horst Eder. Hij werd deze 
middag de remisekoning met drie maal gelijkspel. Tegen 
Albert Marks is dat toch een verdienste. Ko zelf speelde tegen 
Horst ook remise. Dat was tevens zijn enige halfje. Robbert 
Lubbers won  van Gerrit Janssen, die daarmee deze middag 
helaas zonder punten bleef. Volgende Daglichtschaak is op 
dinsdag 1 februari a.s.                                    Jan Vermeer 
 
Voorst: Bij het Open Voorster Kampioenschap van 2011, dat 
maandag 3 januari jl. van start ging, is ASV met 5 leden ruim 
vertegenwoordigd. In de A-groep spelen Martijn Boele, Tony 
Hogerhorst en Ruud Verhoef. In de eerste ronde boekte Mar-
tijn Boele een soepele overwinning tegen een jeugdspeler. 
Tony Hogerhorst had het moeilijker. Na een klein openings-
foutje kwam hij passief te staan, maar in het eindspel ver-
gooide zijn tegenstander de winst door Tony een kwaliteit 
cadeau te doen. Hiervoor kreeg hij wel twee pionnen, waar-
door winst voor beiden niet meer mogelijk was en een remise 
het gevolg. Ruud Verhoef stond geruime tijd gelijkwaardig, 
maar liet een paard insluiten en kon snel opgeven. In de B-
groep spelen Ko Kooman en Hendrik van Buren. Ko Kooman 
hield de eer van de ASV hoog en won verdiend met de zwarte 
stukken. Hendrik van Buren kon op de eerste speelavond niet, 
dus hij zal zijn wedstrijd op een andere datum in moeten 
halen.     Martijn Boele  

 
Uitslagen interne competitie 16e ronde (6 januari 2011): 
Wilgenhof-v. Rijn ½-½; Weijsenfeld-Knuiman 1-0; Maassen 
van den Brink-Marks ½-½; Huizinga-P. Schoenmakers 0-1; 
Gerhardus-Hogerhorst 0-1; Dekker-R. Wille ½-½; van Belle-
Vermeer 1-0; Au-Kuiphof 1-0; Braam-Hajee ½-½; Rietber-
gen-Veerman 1-0; van Eck-van Eijk ½-½; de Munnik-Eder 0-
1; Zuidema-Hartogh Heijs 1-0; B. Sanders-Dundar 1-0; Die-
kema-Kelderman 0-1; Rijmer-de Goey 1-0; Peters-van Vler-
ken 0-1; Visser-van Keulen 0-1; van Foreest-Viets ½-½. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Naasz-van Amerongen ½-½ 
(0-1 na snelschaken); Boele–Boel 1-0, van Alfen–Marks 1-0; 
Meijer–Bentvelzen 0-1. 


