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Oploswedstrijd: Wie naar de stand kijkt zal zien, dat wit op 
moet schieten. Dat deed hij ook. Doe het hem maar na. Wit 

speelt en wint. De stelling 
komt uit de partij Novos-
henin - Panfilov gespeeld 
in Sverdlovsk in 1976. 
Oplossing: 1. Dh6+, gxh6 
2. Txf6+, Kg7 3. Lxh6, 
Kg8 4. Tf8 mat. Er zijn 
dus ook gemakkelijke 
dameoffers!! 
 
Prettige jaarwisseling: Zo 
beste mensen, het schaak-
jaar 2011 zit er weer bijna 
op. We kunnen weer 

terugkijken op een mooi schaakjaar. Denk maar aan de 
schaakmaand in de bibliotheek in april waar o.a. Hans Böhm 
een simultaan verzorgde. Laatstgenoemde kwam onlangs nog 
weer in Arnhem terug voor een boekpresentatie. Maar ook de 
3 toernooien die ASV organiseerde, de resultaten van alle 
teams in de competitie, het ontstaan van een jeugdteam etc. 
Teveel om op te noemen. Er is weer veel gebeurd. U kunt het 
natuurlijk allemaal nog eens op uw gemak nalezen in één van 
de maar liefst 45 weekbulletins van En Passant of in de 6 
uitgaven van ASV-Nieuws die dit jaar verschenen. Volgend 
jaar gaan we daar ook zeker mee door!  
Vanavond onze laatste clubavond van dit jaar dat we haast 
traditioneel de laatste jaren afsluiten met een avondje Fischer 
Random Chess. En dat kan altijd weer hele verrassende stel-
lingen en het daarmee gepaard gaande schaakplezier opleve-
ren. Ik wens u een hele fijne jaarwisseling!! 
 
Computer: Weer had uw redacteur problemen met zijn PC. 
Het was dus weer even flink behelpen. Daardoor waren de 
vorige 2 EP’s niet direct op onze site te lezen. Inmiddels zijn 
de problemen verholpen en is ook dit weer bijgewerkt.   
 
Externe competitie: In deze EP de laatste verslagen uit de 
afgelopen competitieronde en een uit de OSBO-cup. Vorige 
week, zo vlak voor Kerst, was bewust besloten voor alleen de 
winstverslagen. Nu in dit laatste nummer dan de verliezende 
teams. Dan kunnen we dat ook meteen in het oude jaar ach-
terlaten en met een schone lei beginnen, nietwaar….!  
 
ASV-3 verliest van sterk Pallas: Helaas heeft ASV-3 de 
goede weg niet kunnen voortzetten na de winst in de vorige 
ronde tegen Almelo. Misschien was dit ook wel teveel ge-
vraagd. Tegenstander DSG Pallas was een maatje te groot. In 
de partij van Fred Reulink bleek, na tegengestelde rokades 
waarbij Fred met zwart lang rokeerde, dat zijn tegenstander 
sneller met de aanval was wat Fred materiaal kostte. Tony 
Hogerhorst zette het centrum breed op, maar miste een tacti-
sche wending waardoor een centrumpion verloren ging en 
het een kansloos eindspel opleverde. Wouter nam dit keer het 
topbord in. Hij offerde een pion in de opening en kreeg com-
pensatie maar eigenlijk was dit net niet genoeg. Desondanks 
wist hij naar eeuwig schaak te ontsnappen. Daan Holtackers 
kwam goed uit de opening, maar de stelling was te ingewik-
keld en het voordeel verdween, waarna in wederzijdse tijd-

nood geen risico's werden genomen door beide spelers, 
remise dus. Bij Remco Gerlich was de stelling eerst ondui-
delijk maar geleidelijk aan kreeg hij een aanval over zich 
heen. Zijn tegenstander gebruikte echter teveel tijd en 
"vlucht" naar eeuwig schaak. De partij van Jochem Woes-
tenburg kende een interessant en ingewikkeld middenspel, 
maar in tijdnood verloor Jochem een pion en zijn tegenstan-
der wikkelde vervolgens af naar een gewonnen dame-
eindspel met een verre vrijpion die tenslotte doorliep. Bij 
Kees Sep leek het lang gelijk op te gaan, maar in het eind-
spel heeft zijn tegenstander ruimtevoordeel en dit voordeel-
tje wordt langzaam maar zeker steeds verder uitgebouwd. 
Theo Jurrius moest lange tijd stug verdedigen, maar zijn 
tegenstander sloeg op het beslissende moment niet toe en 
Theo weet het toreneindspel met actief tegenspel remise te 
houden.  Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag Pallas – ASV-3: Morris Merza 
(2114) - Wouter Abrahamse (1950) ½-½; Guido van Mier-
lo (2054) - Jochem Woestenburg (2028) 1-0; Koen Lamb-
rechts (2278) - Theo Jurrius (2013) ½-½; Pim Heijne 
(2001) - Remco Gerlich (1999) ½-½; Bas van Roosmalen 
(2177) - Tony Hogerhorst (1908) 1-0; Arnold Fryling 
(2102) - Fred Reulink (2007) 1-0; René Renders (2009) - 
Daan Holtackers (2015) ½-½; Jim Klinge (1974) - Kees 
Sep (1884) 1-0. Eindstand 6-2. 
 
Kansloos verlies ASV-7: Het op papier zwakke ASV-7 trad 
met drie invallers tegen het sterke De Toren-5. Op een ge-
geven moment zag het er naar uit dat het 7-1 zou kunnen 
worden. Dus achteraf viel de nederlaag dus nog mee. Tijs 
van Dijk, Tom Bentvelzen en Ton van Eck waren verhin-
derd. De invallers waren Henk Kuiphof, Hendrik van Buren 
en Horst Eder (waarvoor dank). Henk Kuiphof kwam met 
zwart al heel gauw slechter te staan. Hij kreeg weinig ruim-
te. Toen de tegenstander een koningsaanval begon kwam hij 
onder zware druk te staan. Dit kostte hem uiteindelijk een 
stuk. Toen hij ook nog een kwaliteit verloor was het echt uit. 
Geen partij om blij van te worden schreef hij. Bent Schlei-
penbauer raakte de kleine kwaliteit achter, maar kreeg die na 
een fout van zijn tegenstander later zomaar weer terug. Er 
werd afgewikkeld naar een moeilijk te taxeren pionneneind-
spel. Bent probeerde het wel maar mede gezien de geringe 
tijd bood hij in betere stand remise aan omdat hij twijfelde 
aan de goede afloop. Dit werd aangenomen. Ook Jan Ver-
meer raakte een kwaliteit achter. Zijn tegenstander stond 
daarna heel goed maar deze zag geen winstplan meer. Door 
een ijzersterk paard kwam Jan terug in de partij. Zijn remi-
seaanbod werd geweigerd. Even later won hij de kwaliteit 
met rente van een vrijpion terug en schoof de partij pro-
bleemloos naar winst. Theo Koeweiden mistte het venijn die 
hij in de vorige ronde toonde. Direct na de opening ging hij 
naar eigen zeggen klungelen. Zijn tegenstander kreeg een 
ijzersterk centrum en gaf dit voordeel niet meer uithanden. 
Na 33 zetten geklungel kon Theo opgeven. Frits Wiggerts 
kwam vreselijk uit de opening. Met zijn zwarte pion nog op 
e7 en de witte op e6 werd weldra zijn koningsvleugel een 
ruïne en zijn damevleugel een gevangenis voor zijn eigen 
stukken. Bewonderenswaardig was nog hoe lang Frits de 
partij wist te rekken. Horst Eder verloor aanvankelijk een 
paar pionnen maar plaatste toen een kwaliteitsoffer en kreeg 



aanvalskansen met zijn stukken gericht op de vijandelijke 
koningsstelling. Horst vond de winst niet en zijn tegenstan-
der verdedigde bekwaam. Na afwikkeling van de zware 
stukken gingen de twee pionnen achterstand toen een rol 
spelen. De stelling werd daarna onhoudbaar. 4½-1½. Xadya 
van Bruxvoort stond steeds beter en had een koningsaanval 
ingezet. Zij won in de aanval middels een penning een loper. 
Toch moest nauwkeurig worden geschaakt ook haar tegen-
stander zocht zijn kansen op de koning van Xadya. Eeuwig 
schaak moest worden voorkomen. In de tijdnood van Xadya 
ging haar tegenstander meevluggeren en gaf pardoes zijn 
dame weg. Tot slot Hendrik van Buren. Zijn rokade werd 
belet, maar Hendrik maakte van de nood een deugd en kreeg 
voldoende tegenspel. In het eindspel moest zijn loper een 
vrijpion op d6 stoppen. Toen een vijandelijk paard de pion 
assistentie kwam verlenen was het uit. Een grote nederlaag 
dus voor ASV-7 dat hiermee puntloos bleef. Positief was dat 
de twee jongelingen Xadya en Bent het leeuwendeel van de 
totaalscore scoorden.       Jan Vermeer  
Gedetailleerde uitslag De Toren-5 – ASV-7: Arnout Kars-
senberg (--) – Jan Vermeer (1701) 0-1; Karl Denys (1708) – 
Henk Kuiphof (1583) 1-0; Gerrit Janssen (1811) – Hendrik 
van Buren (1589) 1-0; Jeroen Kruiver (1749) – Frits Wig-
gerts (1721) 1-0; Arthur Ornée (--) – Theo Koeweiden 
(1561) 1-0; Tom Brans (1652) – Horst Eder (1494) 1-0; 
Dick Split (1656) – Xadya van Bruxvoort (1222) 0-1; Ron 
Brachten (1684) – Bent Schleipfenbauer (1133) ½-½. Eind-
stand 5½-2½. 
 
ASV-12 verliest nipt: De 3e competitiewedstrijd voor onze 
senioren betrof de wedstrijd tegen het sympathieke Voorst-4. 
Iedereen was beschikbaar zodat het alleen een kwestie was 
van de spelers op de juiste plaats te zetten en ze goed gemo-
tiveerd aan de start te laten verschijnen. Dat laatste was geen 
probleem. Hein van Vlerken kwam een week eerder zelfs al 
bij me langs met de vraag of hij bij deze wedstrijd ook wit 
mocht krijgen. Natuurlijk wordt er met deze wensen rekening 
gehouden tenzij ze natuurlijk alle 6 met deze vraag zouden 
komen want dan wordt het een stuk moeilijker. Hein kreeg 
dus wit en dan verwacht je dat hij zich de hele week heeft 
voorbereid om het vertrouwen van de teamleider niet te be-
schamen. Helaas!! Al in de opening ging het mis. Hein le-
verde materiaal in en hoofdschuddend keek hij me aan toen 
ik op een gegeven moment de borden even langs liep. Het zat 
er ook niet meer in. Er was geen redden meer aan en het 
werd van kwaad tot erger hoewel Hein probeerde wat hij 
kon. De tegenstander van Hans Meijer nam gaandeweg het 
initiatief en de stelling werd dreigender. Na torenverlies was 
de partij onhoudbaar. Jan Sanders zette er vervolgens een 
winstpartij tegenover. Hiervoor had hij wel wat medewerking 
nodig van zijn tegenstandster. In een dubbel toreneindspel 
met beiden 6 pionnen kreeg Jan beide torens op de 2e rij. 
Daarop reageerde wit verkeerd waarvan Jan profiteerde. Niet 
veel later moest ook Frans Veerman buigen. Zijn aanval 
werd overgenomen en hij kwam vervolgens niet meer onder 
de druk uit. Het beslissende halve punt werd vervolgens door 
Voorst gepakt in de partij van Wim Peters. Zijn tegenstand-
ster stond op dat moment zoveel beter dat een remiseaanbod 
niet geweigerd mocht worden. Doorspelen zou tot verlies 
hebben geleid. Het laatste woord was aan Henk Kelderman. 
Hij kreeg een aanval te verduren maar hield zich knap staan-
de. Mogelijk heeft zijn tegenstander wel ergens een betere 
voortzetting gemist. In ieder geval vocht Henk voor wat hij 
waard was en kwam zelfs gewonnen te staan. Dit buitenkans-
je liet Henk zich niet meer ontnemen en pakte de volle buit.  
Gedetailleerde uitslag ASV-12 – Voorst-4: Frans Veerman 
(1502) – Joop Hendriksen (1503) 0-1; Hans Meijer (1442) 
– Remco Kempink (1394) 0-1; Jan Sanders (1346) – Els 
Jansen-den Besten (1247) 1-0; Hein van Vlerken (1273) – 
Karl van ’t Hazeveld (1501) 0-1; Henk Kelderman (1262) - 
Maarten Jansen (1347) 1-0; Wim Peters (860) – Hannie 
Kempink (1155) ½-½. Eindstand 2½-3½. 
 
ASV-5 is al uitgebekerd: ASV doet ook dit seizoen met 3 
teams mee in de OSBO-cup waarvan de finalewedstrijden 

wederom bij ASV zullen worden gehouden tijdens het ASV-
Vierkampentoernooi. Het eerste deelnemende team zijn we 
echter al kwijt. ASV-5 werd door de jeugd van De Toren-3 
met 1-3 uitgeschakeld. Het vijfde kon niet in de sterkste 
samenstelling spelen maar ook De Toren-3j moest op het 
laatst nog wat improviseren. De strijd ging aanvankelijk 
redelijk gelijk op. Dat resulteerde eerst in een remise van 
Ruud Verhoef. Zijn tegenstandster had lang gerokeerd en 
ging ten aanval op de korte rokade van Ruud die deze aanval 
pareerde. Hij stond wat passiever maar de stelling was wel 
gelijkwaardig. Hij bood remise aan op een moment dat Mar-
tin Weijsenfeld beter kwam te staan en daarbij zijn tegen-
stander volledig klem zette op de koningsvleugel. Winst 
leek een kwestie van tijd in deze partij. Helaas koos Martin 
de verkeerde weg en zijn tegenstander kwam los waarna het 
een onvoorspelbaar en spannend gebeuren werd. Martin 
stond weliswaar een kwaliteit voor maar zijn tegenstander 
had beter stukkenspel. Intussen verloor Albert Marks tegen 
de op het laatste moment opgeroepen invaller. Deze speelde 
een sterke partij nadat Albert in de opening een zet naliet. 
Albert stond heel gedrukt terwijl zijn tegenstander alle mo-
gelijkheden had en alle stukken kon goedzetten. Op den 
duur zou dit zeker ergens doorslaan maar zo lang duurde het 
niet meer. Albert gaf door een simpele penning een stuk weg 
waarna het sneller uit was dan verwacht. Het werd toen 
spannend. Martin moest winnen voor de 2-2 omdat René 
van Alfen steeds een gelijkwaardige stelling had. René pro-
beerde het wel door met f5 de stelling te breken. Hij had 
bovendien de koning iets actiever staan maar de stelling 
bleef in evenwicht. Wat nu wel ging tellen was de tijdnood 
waarin beide ASV-ers verkeerden. Beiden hadden  ongeveer 
10 minuten minder dan hun beide opponenten. René bood 
nog remise aan maar dit werd geweigerd omdat De Toren 
niet gerust was over de afloop met snelschaken. Bovendien 
kon zijn tegenstander zonder risico doorspelen en de afloop 
van de partij van Martin afwachten. Deze partij bleef span-
nend tot het eind. Dat is allemaal niet te beschrijven. In 
vliegende tijdnood overschreed Martin het eerst de tijd. Net 
wist hij zijn tegenstander niet in een matnet te krijgen. Zijn 
tegenstander claimde niet en ging ook door de vlag. Zo werd 
het remise. Even daarvoor had René in grote tijdnood zijn 
stelling in een toreneindspel verloren. Zijn tegenstander 
kwam de stelling bij René binnen waarop onze ASV-er 
mede door het gebrek aan bedenktijd geen weerwoord had. 
Een verdiende overwinning voor het team van De Toren.  
Gedetailleerde uitslag ASV-5 – De Toren-3: Martin Weij-
senfeld (1939) – Jorick Laan (1812) ½-½; Ruud Verhoef 
(1748) – Iris Roelofs (1690) ½-½; René van Alfen (1814) – 
Raimond Vastenhout (1727) 0-1; Albert Marks (1774) – 
Frank van Hoorn (1598) 0-1. Eindstand 1-3. 
 
Aankondiging: Op zaterdag 14 januari a.s. organiseert stad-
genoot De Toren het 20e Olympus Rapid Schaaktoernooi. 
Dat mag u toch zeker niet missen Daar gaan we toch zeker 
weer met heel veel ASV-ers naar toe om een gezellig dagje 
rapid te spelen, nietwaar….! Er zijn 6 verschillende rating-
groepen dus iedereen maakt kans op een prijs!! Verder zijn 
er ook bij nog verschillende andere activiteiten prijzen te 
winnen. Aanmelden kan via de site van De Toren. 
 
Uitslagen interne competitie 15e ronde (22 december 2011): 
F. Schleipfenbauer – Homs 0-1; Karssen – Hoogland 1-0; 
Boel – Knuiman 0-1; Huizinga – Marks 0-1; R. Wille – 
Vermeer ½-½; Fassaert – Groen ½-½; Dekker – Hogerhorst 
0-1; Kooij – Hajee ½-½; Bentvelzen – Dijkstra 1-0; Kuiphof 
– van Buren ½-½; Corbeel – Tiecken 1-0; Wiggerts – van 
Belle 0-1; Veerman – Kooman 0-1; B. Sanders – B. Schleip-
fenbauer 1-0; Wijman – Derendorp ½-½; Rijmer – van 
Deursen 0-1; Koen van Keulen – Zuidema ½-½; Hartogh 
Heijs – Hageman 1-0; van Vlerken – Kees van Keulen 0-1; 
van der Heijden – Visser 1-0; de Goeij – Viets ½-½. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Plomp – Weijsenfeld ½-½; 
van Rijn – Verhoef 1-0; van der Wel – van Alfen 0-1; Kel-
derman – de Kok 0-1. 


