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50e jaargang no. 37      donderdag 3 november 2011 
Oploswedstrijd: Hillarp Persson met wit tegen Coquest, 
Gespeeld in het open Torshavn in 2000. Zwart speelt en wint 

door materiaalwinst. 
Oplossing: 1...g5 2.Lxg5 
Df3 3.Tg1 (deze tem-
powinst blijkt doorslag-
gevend.) Lxc3 4. Dxc3 
(verplicht) Dd1+ 5.Kg2 
Dxd5 gevolgd door 
stukwinst. Wit gaf op. 
 
Jubileum: Afgelopen 
maandag 31 oktober was 
een heuglijke dag in 
onze historie. Het was 
120 jaar geleden dat 
ASV werd opgericht. 

Voldoende reden dus om dit vanavond op bescheiden schaal 
te vieren! Felicitaties zijn er natuurlijk ook voor onze nestor 
Henk Kelderman die gisteren zijn 95e verjaardag vierde!! 
 
Bibliotheek: A.s. zaterdag staat ASV van 13.00 – 16.00 uur 
voor de 2e keer dit najaar in de hal van de bibliotheek in de 
Koningstraat om belangstellenden kennis te laten maken met 
onze vereniging. We hopen natuurlijk weer veel bibliotheek-
bezoekers achter de stukken te krijgen en natuurlijk bent u 
ook van harte welkom om een partijtje mee te spelen! 
 
Rapid: Vorige week speelden we de eerste 4 ronden in de 
rapidcompetitie. Er was een hele mooie opkomst. Zo namen 
er bv. in de 1e ronde maar liefst 48 spelers deel en in de 2e 
ronde 44. Henk Karssen was het meest succesvol. Hij scoor-
de 4 uit 4 en gaat daarmee aan de leiding. Richard van der 
Wel en Rob Huberts volgen met 3½ uit 4. Daarachter hebben 
7 spelers 3 punten. Maar er zijn nog 16 ronden te spelen dus 
alles is nog mogelijk. De stand na de eerste speelavond zal in 
de volgende EP worden geplaatst. De 2e rapidavond is op 24 
november a.s. Vanavond gaan we weer verder met de 9e 
ronde in de interne competitie! 
 
Externe competitie: Twee keer winst en twee keer verlies. 
Dat was het resultaat afgelopen zaterdag voor onze eerste 
vier teams in de 2e ronde. ASV-1 nam vanuit het verre Zuid-
Limburg heel knap 2 matchpunten mee via een 4½-3½ zege 
op DJC uit Stein. ASV-2 won in Putten ruim van PSV/DoDo 
met 5½-2½. Zowel ASV-1 als ASV-2 hebben de maximale 
winst uit de eerste 2 ronden. Een mooie competitiestart dus!! 
In Leeuwarden was Philidor 1847-2 voor ASV-3 een maatje 
te groot. Het werd 5½-2½ voor de Friezen. ASV-4 liet het 
afweten tegen Wageningen-3. Evenals vorig jaar werd met 
4½-3½ verloren. In deze EP de 4 verslagen met een rondje 
langs de 64 velden! Komende week starten ook weer de 
avondteams met hun 2e ronde. Ook dit zullen we natuurlijk 
weer met belangstelling voor u volgen! Als eerste speelt a.s. 
dinsdag ASV-12 uit in Terborg tegen S.C. Wisch. Volgende 
week donderdag 10 november spelen er 2 ASV-teams thuis. 
Dit zijn ASV-5 tegen de Edese S.V. en ASV-9 tegen Veen-
endaal-4. Diezelfde avond speelt ASV-8 uit bij Wagenin-
gen-5. Om de eerste speelweek af te sluiten: Op vrijdag 11 
november speelt ASV-10 uit bij De Toren-6j in het Olym-
puscollege aan de Zeegsingel, aanvang 19.30 uur. In de vol-
gende EP meer over deze teamwedstrijden. 
 
ASV-1 boekt knappe zege: Daar waar tegenstander DJC in 
de sterkste opstelling kon aantreden moest ASV-1 het zonder 
de door griep gevelde Léon van Tol doen. Zijn plaats werd 
ingenomen door een zeer gemotiveerde Martijn Boele. De 

score werd geopend door de niet geheel fitte Remco de 
Leeuw met een korte remise. Na de opening viel er weinig 
meer te beleven. ASV kwam daarna op achterstand door 
verlies van Peter Boel. Hij had zich met zwart niet goed 
kunnen ontwikkelen en had zijn koning nog in het centrum 
staan. Van deze slechte ontwikkeling bleef hij de nadelen 
ondervinden. Wit won 2 pionnen op de damevleugel waarna 
niet veel later de zwarte stelling helemaal instortte. Martijn 
trok de zaak weer in evenwicht. Zijn tegenstandster kwam 
niet goed uit de opening en Martijn kon binnenkomen op b2. 
Er volgde daarna een tactisch gevecht dat Martijn goed wist 
op te lossen om vervolgens wit weg te combineren. Richard 
van der Wel kreeg met wit ruimtevoordeel en probeerde dit 
verder uit te bouwen. Na dameruil had zijn tegenstander 
moeten blijven staan maar in plaats daarvan opende hij de 
stelling waardoor Richard de stelling kon binnenkomen met 
winst. Eelco de Vries werd behoorlijk in de verdediging 
gedrukt. Zijn tegenstander kwam vol op de koningsvleugel 
ten aanval en Eelco moest uiterst secuur verdedigen. Dit 
pakte goed uit. Beiden kozen daarna voor remise. Otto Wil-
genhof speelde een hele goede partij. Langzaam maar zeker 
kreeg hij vat op de stelling waarna hij uiteindelijk in een 
paard tegen lopereindspel belandde met beiden 5 pionnen. 
De loper werd steeds sterker en Otto kreeg 2 vrijpionnen op 
de h-lijn maar had de loper van de verkeerde kleur. Wit 
moest alleen nog de derde pion van Otto zien te slaan dan 
was remise een feit. Otto kon dit niet verhinderen waarna 
remise een feit was. Wouter van Rijn speelde onnavolgbaar. 
Hij offerde een stuk voor een aantal pionnen. Er bleven aller-
lei combinaties in de stelling mogelijk. Na een slagenwisse-
ling had Wouter opeens een stuk meer. Zijn tegenstander 
offerde daarna een stuk tegen de resterende pionnen van 
Wouter die daarop met paard en loper moest proberen mat te 
zetten. Geen gemakkelijke klus maar het lukte hem in 36 
zetten! (U moet het ook maar eens proberen Red)! Dirk 
Hoogland trof een sterke Belgische jeugdspeler. Hoewel hij 
aardig uit de opening kwam werd de zwarte druk via de c-lijn 
te groot en kreeg zwart voordeel. Nadat Dirk zich ergens 
tussen de 30e en 35e zet verrekende werd hij langzaam maar 
zeker uitgeteld. De matchpunten waren al binnen. ASV-1 had 
een belangrijke overwinning geboekt. In de volgende ronde 
staat het duel tegen medekoploper Venlo op het programma. 
Gedetailleerde uitslag DJC-ASV-1: Stef Soors (2347)-Dirk 
Hoogland (2141) 1-0; Jelle Sarrau (2273)-Otto Wilgenhof 
(2239) ½-½; Stefan Spronkmans (2099)-Richard v.d. Wel 
(2110) 0-1; Roel Hamblok (2182) - Eelco de Vries (2168) 
½-½; Fabian Miesen (2101)-Remco de Leeuw (2159) ½-½; 
Ynze Mengerink (2140)-Peter Boel (2031) 1-0; Stefan Si-
menon (2178)–Wouter v. Rijn (2146) 0-1; Diana Dalemans 
(2047)–Martijn Boele (1999) 0-1. Eindstand 3½-4½. 
 

Overtuigende zege ASV-2: In de uitwedstrijd tegen 
PSV/DoDo in Putten speelde ASV-2 met invallers voor San-
der Berkhout (verhuizing), Martijn Boele (doorgeschoven 
naar ASV-1) en Frank Schleipfenbauer (ziekte thuis). Hier-
voor speelden gewaardeerde krachten als René van Alfen, 
Anne Paul Taal en Murat Duman. Tegenstander PSV/DoDo 
kon geen beroep doen op Olger van Dijk, die bij het CDA 
congres was. In de bekende grote gymzaal die nu dienst doet 
als Denksportcentrum was het eerst nog koud. John Sloots 
won als eerste met een slimme combinatie waarop Jasper 
Valstar meteen opgaf. René van Alfen manoeuvreerde lang 
tegen van Donk senior, maar bereikte geen voordeel en nam 
toen remise aan. Murat Duman ging vol in de aanval, maar 
kreeg daardoor wel wat zwaktes in zijn stelling, waar Geurt-
Peter van den Brink bekwaam van profiteerde en zo werd het 
gelijk. Anne Paul Taal zette vanaf de opening de aanval in en 



won daarbij een kwaliteit en een pion. Kasper Dokter spar-
telde nog goed tegen maar gebruikte daarbij zoveel tijd dat 
hij voor zijn 40e zet in een heel moeilijke stelling nog 8 
seconden had. Met nog 1 seconde op de klok deed hij een 
verkeerde zet en gaf op. Vervolgens won Koen Maassen van 
den Brink gedecideerd tegen van Donk junior, nadat in tijd-
nood twee klokken het hadden begeven. Met remises van 
Sjoerd van Roosmalen en bij Koert van Bemmel op de top-
borden was de winst binnen. Bij Sjoerd kon zijn tegenstander 
in het dame-eindspel eeuwig schaak niet meer ontwijken 
terwijl Koert het toreneindspel remise liet lopen waar hij 
kansen op meer had gemist. Pascal Losekoot zorgde tenslotte 
met een mooie combinatie in het verre eindspel voor een 
ruime 5½-2½ winst.   Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag PSV/DoDo – ASV-2: Ewoud ’t Jong 
(2094) - Sjoerd van Roosmalen (2084) ½-½; Ruben Kuijper 
(1894) - Koert van Bemmel (2062) ½-½; Mark Kortrijk 
(1926) - Pascal Losekoot (2042) 0-1; Jasper Valstar (1732) 
- John Sloots (2076) 0-1; Kasper Dokter (1733) - Anne 
Paul Taal (1942) 0-1; Olger van Donk (1707) - Koen Maas-
sen van den Brink (1967) 0-1; Geurt-Peter van den Brink 
(1783) - Murat Duman (1843) 1-0; Diederik van Donk 
(1734) - René van Alfen (1814) ½-½. Eindstand 2½-5½. 
 

ASV-3 verliest ook tweede duel: In Leeuwarden leek ASV-3 
voortvarend van start te gaan gezien de posities op enkele 
borden, maar langzaamaan begon de balans naar de andere 
kant over te hellen. Theo Jurrius opende de score met een 
remise. In zijn partij kwam een van zijn lijfvarianten op het 
bord. Na tegengestelde rokades leek een boeiende strijd te 
ontstaan, maar na stukkenruil werd afgewikkeld naar een 
eindspel. Nog voor het toreneindspel op het bord kwam, 
geloofden beide spelers het wel. Daan Holtackers kwam 
goed uit de opening, maar nadat hij een kans op groot voor-
deel miste verzandde de partij in een gelijkstaand midden-
spel. Hoewel de stelling optisch nog wel aardig leek, speelde 
de stelling voor zwart gemakkelijker. In ernstige tijdnood 
verloor Daan de controle over zijn stelling en daarmee de 
partij. Invaller Paul Schoenmakers (voor de verhinderde 
Kees Sep) kwam na een rustige opening in een gelijke stel-
ling terecht. Nadat er enkele stukken geruild werden, werd 
het voor Paul echter steeds lastiger om de verzwakte pion-
nenstructuur op de damevleugel te verdedigen. Zijn jeugdige 
tegenstander profiteerde hier optimaal van. Wouter Abra-
hamse zette een sterk centrum neer, terwijl zijn tegenstander 
hier handig omheen speelde. Ondanks dat Wouter van alles 
probeerde, kon hij geen vooruitgang boeken en moest hij een 
minder gunstig eindspel zien te verdedigen, maar zijn zeer 
degelijk spelende tegenstander gaf hem hier geen kansen 
voor. Bij Remco Gerlich ontstond een soort loopgravenge-
vecht, waarin beide spelers kansen leken te hebben. Op het 
moment dat de damevleugel geopend werd, bleek Remco 
beter voorbereid en hij wist een gevaarlijke vrijpion te creë-
ren. In het resterende eindspel bleek deze vrijpion beslissend. 
Ook bij Fred Reulink ontwikkelde zich een interessante 
strijd. Fred begon eerst een initiatief op de koningsvleugel; 
toen zijn tegenstander hier ruimte terugwon, counterde hij op 
de damevleugel. Zijn stukken hadden hier beslissend actief 
kunnen worden, maar nadat hij tijd verloor voor zijn verde-
diging, nam zijn tegenstander het initiatief over; een verre 
vrijpion bleek teveel van het goede. Invaller Albert Marks 
begon rustig aan zijn partij, maar in het middenspel wist hij 
met sterk spel een fraai initiatief te beginnen. Hij kreeg ech-
ter problemen met de tijd, waardoor hij niet het goede ver-
volg wist te vinden en in een nadelig toreneindspel terecht-
kwam, waar zijn tegenstander wel raad mee wist. Ook Tony 
Hogerhorst zette zijn partij rustig op; gaandeweg zette hij 
zijn tegenstander meer onder druk en uiteindelijk wist hij af 
te wikkelen naar een dame-eindspel met pluspion, waarin hij 
al snel een tweede pion won. In het vervolg wist hij te ver-
hinderen dat zijn tegenstander eeuwig schaak kon geven. Al 
met al een vrij ruime nederlaag, maar er had zeker meer in 
gezeten: een volgende keer beter dus...! Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag Philidor Leeuwarden-2 – ASV-3: 
Nick Maatman (2085) – Paul Schoenmakers (1910) 1-0; 
Auke van der Heide (2155) – Fred Reulink (2007) 1-0; Jan 
Boersma (2060) – Wouter Abrahamse (1950) 1-0; Maarten 
Etmans (2055) – Remco Gerlich (1999) 0-1; Jippe Kamstra 
(2082) – Daan Holtackers (2015) 1-0; Wessel van der Berg 
(1997) – Theo Jurrius (2013) ½-½; Rowan van Dijk (1637) 
– Tony Hogerhorst (1908) 0-1; Erik Kruit (1862) – Albert 
Marks (1774) 1-0. Eindstand 5½-2½. 

ASV-4 laat het afweten: Een revanche op de nederlaag van 
vorig jaar werd het niet. Sterker nog tegen Wageningen-3 
werd er opnieuw een 4½-3½ nederlaag geleden. Excuses dat 
we in Anne Paul Taal en Murat Duman 2 man moesten af-
staan aan ASV-2 telden niet. De invallers Nico Schoenma-
kers en Jacques Boonstra deden het prima en boekten beiden 
een goede remise. Aan de andere 6 borden viel het Elo-
verschil in het voordeel van ASV-4 uit. Maar Elo alleen zegt 
niets, je moet er dan wel gebruik van maken. Twee nederla-
gen zaten er zaterdag al langer aan te komen. Ruud Wille had 
de opening mishandeld en stond er eigenlijk al na 10 zetten 
beroerd voor. Hij kon geen enkele tegendreiging creëren en 
verloor gaandeweg de partij 3 pionnen. Kansloos dus! Ook 
bij Ivo van der Gouw ging het mis. Hij kwam minder uit de 
opening en verbruikte daardoor veel tijd. Langzaam werd het 
van kwaad tot erger. In grote tijdnood ging het daarna hele-
maal mis. Daar tussendoor eindigden 2 partijen in remise. 
Paul Tulfer won in een Franse partij na de opening de zwarte 
pion op d5. Hij wikkelde af naar een eindspel met gelijke 
lopers maar moest ondanks de pluspion in remise berusten 
toen de zwarte koning en loper verdere acties verhinderden. 
Ook bij Nico Schoenmakers volgde een puntendeling. Met 
zwart speelde hij tegen een dubbelfianchetto. Vanuit een 
goed gespeelde opening won Nico in het middenspel een 
pion. Na tactische verwikkelingen resulteerde een remise 
door herhaling van zetten. Het zag er allemaal wel gevaarlijk 
uit maar Nico hield het knap remise. Zo stond het na de tijd-
noodfase 3-1 achter maar toch waren er kansen op 4-4. Het 
moest dan wel even meezitten om beter staande stellingen tot 
winst te brengen. Een daarvan was Gerben Hendriks. Hij 
speelde een leuke maar zware partij. Ondanks dat de dames 
snel van het bord waren, was het een dynamisch gevecht met 
allerlei dreigingen. Zijn tegenstander kwam niet goed uit de 
opening. Om toch wat spel te krijgen offerde hij een pion 
voor een witte dubbelpion. De extra pion was mooi, maar 
wat zwaarder telde was dat Gerben een goed stelling had met 
een vrijpion op d5. Zouden alle zware stukken van het bord 
zijn gegaan, was het waarschijnlijk gewonnen voor wit. He-
laas kampte hij met een zwakke witvelderige loper. Die wist 
hij wel in een betere positie te krijgen en Gerben kreeg bo-
vendien matdreigingen. Nadeel was echter dat ook zwart zijn 
stelling binnenkwam. Uiteindelijk hield Gerben een pluspion 
op de h-lijn over maar met beiden een toren en loper maar 
met het promotieveld van de verkeerde kleur. Het was dus 
niet voldoende voor de winst. Bij Désiré Fassaert leek remise 
al lang het resultaat te worden. Zijn tegenstander opende met 
1.b4. Het werd een moeizame manoeuvreerpartij, waarbij wit 
een iets beter staand eindspel kreeg. Désiré hield goed staan-
de. Toen geen van beide partijen nog iets kon proberen zon-
der onverantwoorde risico’s te nemen, eindigde de partij 
door zetherhaling in remise. Intussen was bij Jacques Boon-
stra ook een stelling bereikt waarbij remise het maximale 
was. Het was een spannende partij geweest waarbij Jacques 
zijn b2-pion had geofferd in de hoop de zwarte dame op te 
jagen voor sterk initiatief. In plaats van Dxa2 (dubbel pionof-
fer) ging zwart voor Dd3 waarmee met een listig pionzetje c3 
via een schaakje een paard op e6 kon worden gepakt. De 
witte stelling werd hierdoor wel zeer dreigend met een pion-
nenwals op de koningsvleugel. Pionpromotie leverde kwali-
teitswinst op. In tijdnood werden teveel zetten gedaan. Bij 
reconstructie was men al bij zet 47. Mogelijk heeft Jacques 
hierbij een betere kans gemist. Nu ontstond een stelling met 
een zwarte vrijpion en een sterk paard dat wit met zijn toren 
niet meer kon winnen. Ook Siert Huizinga had in het eind-
spel een stelling met een kwaliteit meer. Hij speelde voor de 
3e keer tegen de Surinaamse kampioene Victoria Naipal. 
Twee keer werd het al remise nu won Siert na lange strijd 
van toren en 3 pionnen tegen loper en 4 pionnen. Na een 
afwikkeling in het middenspel had Siert deze materiële voor-
sprong verkregen. Een lang gevecht volgde dat mede door de 
tijdnood van zwart in het voordeel van Siert werd beslist. De 
4½-3½ nederlaag was echter een feit. 
Gedetailleerde uitslag Wageningen-3 – ASV-4: Co Wiers-
ma (1750) – Gerben Hendriks (1857) ½-½; Bartel Dode-
man (1830) – Ruud Wille (1926) 1-0; Frans Bonnier (1831) 
– Paul Tulfer (1911) ½-½; Jan Hendrik Neuteboom (1839) 
– Ivo van der Gouw (1895) 1-0; Victoria Naipal (1809) – 
Siert Huizinga (1881) 0-1; Richard Christians (1792) – 
Nico Schoenmakers (1756) ½-½; Frans Hermans (1759) – 
Jacques Boonstra (1734) ½-½; Marco Otte (1807) – Désiré 
Fassaert (1894) ½-½. Eindstand 4½-3½. 


