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Oploswedstrijd: “Maak je het jaar niet moeilijker dan nodig 
is. Nee, natuurlijk niet, zeker niet in het begin”. Vorige week 

een stand uit de partij 
Medina – Tal gespeeld 
in Palma de Mallorca 
1979. Hier is de tove-
naar uit Riga aan het 
werk. Zwart speelt en 
wint. Oplossing: 
1…Dxf3 2.Kxf3, Pe3 
en de pion loopt door. 
 
Externe competitie: Al 
meteen op de eerste 
zaterdag in 2012 moes-
ten onze eerste vier 
teams weer vol aan de 
bak. Het verliep bepaald 
niet slecht!! ASV-1 

versloeg koploper Veldhoven met 4½-3½ en gaat nu met 
Venlo en Vianen/DVP aan de leiding. Ons eerste doet dus 
weer volledig mee. Koploper ASV-2 overtuigde met het 4-4-
gelijkspel bepaald niet tegen middenmoter Oosten-Toren uit 
Amsterdam maar omdat ook de naaste achtervolgers niet 
wonnen hield het tweede de voorsprong van 2 matchpunten 
en blijft dus ruim aan de leiding. Dat ASV-3 verloor was nog 
niet zo verrassend maar het derde verkocht de huid duur en 
wellicht had er zelfs meer ingezeten dan de uiteindelijke 4½-
3½ nederlaag tegen koploper Groningen-2. Het geeft in 
ieder geval veel vertrouwen. ASV-4 pakte met een 5-3 zege 
op Voorst-1 belangrijke matchpunten. In deze EP leest u alle 
verslagen van onze 4 zaterdagteams. 
Deze week wordt de OSBO-competitie vervolgd met de 4e 
ronde. ASV-12 kwam daarvoor als eerste in actie. Zij speel-
den afgelopen dinsdag in Dieren tegen Theothorne-2. Meer 
daarover leest u in de volgende EP omdat dit nummer toen al 
was afgerond. Vanavond spelen er maar liefst 5 ASV-teams. 
Daar is 1 duel bij voor de KNSB-beker. ASV-1 ontvangt in 
de 3e ronde Zevenaar. Voor de OSBO-competitie speelt 
ASV-5 thuis tegen Rokade uit Lichtenvoorde. Na 2 onge-
lukkige nederlagen moet er nu maar eens gewonnen worden 
maar makkelijk zal dit zeker niet zijn. ASV-9 ontvangt PI-
ON-4 uit Groesbeek. Een wedstrijd die wel eens beslissend 
kan zijn voor handhaving. Verder wordt er 1 partij vooruit 
gespeeld uit de wedstrijd van ASV-7 – Pallas-3. Verder gaat 
ASV-6 vanavond naar Oosterbeek voor de belangrijke wed-
strijd tegen OPC. Het zesde moet nu toch eindelijk punten 
pakken!! Een nieuwe nederlaag zou fataal zijn!! Ook ASV-8 
speelt vanavond een uitwedstrijd. Zij verdedigen hun koppo-
sitie tegen Veenendaal-3. Morgenavond zijn er nog 2 duels. 
ASV-10 gaat op bezoek bij Velp-2 en de jeugd van ASV-11 
heeft de uitwedstrijd tegen Tornado-2 voor de boeg. Vol-
gende week zijn de laatste 2 wedstrijden deze ronde van 
ASV-7 en ASV-13. 
 
ASV-1 verslaat koploper: In de SV Veldhoven kwam de 
lijstaanvoerder op bezoek bij ASV-1. Met een punt achter-
stand was duidelijk dat bij winst er in de laatste 4 ronden nog 
ergens om gespeeld zou worden en bij verlies het seizoen 
verder vrijuit kon worden uitgespeeld. Het zat ons eerste 
bepaald niet tegen. De verliespartijen waren terecht en de 
winstpartijen niet allemaal. Maar als het in een seizoen mee-
zit dan heb je dit soort gelukjes, aldus een goed gemutste 
teamleider Richard van der Wel, de volgende dag aan de 
telefoon. Vanuit een nagenoeg kansloze positie met een ½-
3½ achterstand werd uiteindelijk een 4½-3½ winst geboekt. 
In de eerste fase liep ASV-1 dus tegen een paar nederlagen 
aan. Eerst was het Wouter van Rijn die nog wel redelijk uit 
de opening kwam maar taxeerde de situatie verkeerd na een 
paardzet waar zijn tegenstander optimaal van profiteerde. 
Richard ging in zijn partij in op een slagenwisseling. Helaas 
had hij overzien dat via ene matdreiging een simpele combi-

natie mogelijk was. Er was toen helaas geen weg meer terug. 
Otto Wilgenhof speelde één van zijn mindere partijen. Zijn 
tegenstander had ruimteoverwicht. In het verdere verloop van 
de partij kwam er bij Otto geen goede zet meer uit. Zijn te-
genstander maakte hier optimaal gebruik van. Dirk Hoogland 
speelde een evenwichtige partij. Beiden kozen steeds de 
veiligste voortzetting. In een paardeindspel werd tot remise 
besloten. 3½-½ achter, het moment van de ommekeer. Maar 
dat zag er toen nog bepaald niet naar uit. Eelco de Vries 
speelde een goede partij. De koning van de tegenstander 
bleef in het centrum. Weliswaar eerst nog beschermd door 
een pion op e6 maar er kwam een combinatie in de stelling 
die de verdediging uitschakelde. Een voorbeeldige partij!! 
Remco de Leeuw kwam slecht te staan en moest alle moeite 
doen om zich staande te houden. Met een kwaliteit minder, 
die hij moest geven om mat te voorkomen zag het er somber 
uit. Maar het werd een fikse meevaller toen Remco plots mat 
kon geven. Léon kwam matig uit de opening tot zijn tegen-
stander een offer miste. Léon kon toen op mat spelen. Zijn 
tegenstander overleefde die fase en ging toen zelf voor de 
winst maar kreeg alsnog het deksel op de neus toen hij par-
does mat werd gezet. Zo was het opeens gelijk en de ASV-
ers waren opeens vrolijk gestemd want Peter Boel had op dat 
moment een gewonnen toreneindspel. Vanaf het begin kreeg 
hij voordeel met wit, won een pion en later nog eentje. Zo 
werd afgewikkeld naar een dubbeltoreneindspel. Dit eindspel 
speelde hij perfect aldus analyse via Rybka, meldde hij de 
volgende dag. Peter moest secuur spelen want zijn tegen-
stander had nog wat dreigingen met beide torens op de 2e rij. 
Maar toen hij een van beide torens wist te ruilen was het 
vervolg simpel en werd ASV-1 onverwacht nog winnaar 
waar het halverwege de middag bepaald niet naar uitzag.  
Gedetailleerde uitslag ASV 1 – Veldhoven: Léon van Tol 
(2189) - Dirk van Dooren (2290) 1-0; Wouter van Rijn 
(2146)- Thijs Laarhoven (2217) 0-1; Otto Wilgenhof (2239) 
- Huub Schenning (2068) 0-1; Eelco de Vries (2168) - Fer-
ry Daamen (2050) 1-0; Dirk Hoogland (2141) - Frans Wol-
ferink (2068) ½-½; Richard van der Wel (2110) - Erik van 
Eijndhoven (2020) 0-1; Remco de Leeuw (2159) - Gerrit 
Bruggeman (2000) 1-0; Peter Boel (2031) - Theo van de 
Meerakker (1943) 1-0. Eindstand 4½-3½. 
 

Gelijkspel voor ASV-2: De wedstrijd tegen Oosten-Toren 
kende een zeer moeizame start. Frank Schleipfenbauer kwam 
snel slecht te staan door een afwikkeling die hij verkeerd 
inschatte. Vervolgens gaf hij op zet 12 een vol stuk cadeau 
en vocht daarna een verloren strijd. Ook Sjoerd van Roosma-
len en Koen Maassen van den Brink kwamen slecht uit de 
opening. Daarentegen kwamen Sander Berkhout en Martijn 
Boele goed uit de opening. Koen won in de opening een 
pion, stond daarna nog steeds slecht maar door een verkeerde 
afwikkeling van zwart won Koen nog 2 pionnen en uiteinde-
lijk de partij. Sjoerd kreeg een remiseaanbod en omdat het 
inmiddels, behalve bij de partij van Frank, her en der gunstig 
voor ons kwam te staan kon hij dat aannemen. Koert van 
Bemmel kreeg ergens twee stukken tegen een toren en won 
door goed spel als vanzelf zijn partij. John Sloots bereikte 
evenals zijn tegenstander weinig en bood remise aan. Op dat 
moment stond Pascal Losekoot nog erg goed terwijl Sander 
inmiddels ergens een pion verloren heeft en daarna slecht 
kwam te staan in een toreneindspel. Martijn heeft een iets 
actievere stelling in een toreneindspel. Frank verloor vervol-
gens zoals verwacht zijn partij en er brak daarna een span-
nende slotfase aan. ASV-2 stond met 3-2 voor maar de van 
de resterende partijen staat Sander verloren en Pascal inmid-
dels moeilijk. Martijn belandde intussen in een vrijwel ge-
lijkstaand, maar verraderlijk, remise-eindspel. Wellicht had 
wat kansen in het begin van de partij maar door goed verde-
digen van de tegenstander kwam een vrijwel gelijkstaand 
eindspel op het bord. Martijn deed op het juiste moment een 
remiseaanbod. De laatste zet van Martijn was namelijk niet 
de beste waardoor wit voordeel kon bereiken, maar het remi-
seaanbod werd gelukkig geaccepteerd. Sander speelde een 



moeilijke partij waar hij ergens een goede stelling weggaf 
waardoor de tegenstander met het nodige geluk een gewon-
nen eindspel bereikte. Echter dat speelt zijn tegenstander 
voortreffelijk en Sander verloor het eindspel kansloos. Pascal 
moest nu zijn toreneindspel met een pion minder weten te 
redden. Ook hij verzuimde ergens in het middenspel een 
goede stelling om te zetten en kwam net als Sander in een 
toreneindspel met een pion minder terecht. Echter zijn eind-
spel was goed te houden en dat deed hij, wel met het nemen 
van enig risico, uitstekend. Kortom een 4-4 gelijk spel. Zeker 
gelet op het begin van de wedstrijd wat gelukkig, gezien het 
verdere verloop en de weggegeven kansen van Sander en 
wellicht ook Pascal wel verdient. Maar zeker met de nodige 
spanning in de laatste 3 partijen. Frank Schleipfenbauer 
Gedetailleerde uitslag: ASV-2-Oosten Toren: Sander Berk-
hout (2118)-Theo Gosman (1960) 0-1; Koert van Bemmel 
(2062)-Wim Leene (1885) 1-0; Sjoerd van Roosmalen 
(2084)-Redmar Damsma (2099) ½-½; Frank Schleipfen-
bauer (2066)-Willem Moene (2260) 0-1; Pascal Losekoot 
(2042)-Don van den Bergh (1993) ½-½; John Sloots 
(2076)-Reynold Klooker (1840) ½-½; Martijn Boele (1999)-
Iwan Bonoo (1945) ½-½; Koen Maassen van den Brink 
(1967)-Huub van den Bergh (1831) 1-0. Eindstand 4-4. 
 

Nipt verlies ASV-3: Tegen koploper Groningen-2 heeft 
ASV-3 zich uitstekend geweerd. Het duel kende een span-
nend wedstrijdverloop met op en neer gaande kansen, waarin 
net aan het kortste eind getrokken werd. Bij Theo Jurrius 
ontstond eerst onduidelijk centraal spel, maar na een reken-
fout verloor hij een kleine kwaliteit terwijl zijn tegenstander 
erg actief stond, wat al snel teveel van het goede werd. Ook 
bij Jochem Woestenburg was er sprake van onduidelijk cen-
traal spel waarbij de dame van zijn tegenstander onhandig 
stond opgesteld. Na een mooie combinatie wist Jochem die 
dame dan ook te winnen. Daan Holtackers kwam onhandig 
uit de opening maar wit vond echter niet de sterkste voortzet-
ting en na een afwikkeling had Daan juist het initiatief, maar 
dit verzandde in een gelijkstaand toreneindspel. Tony Hoger-
horst bereidde van begin af aan een koningsaanval voor, 
maar op een gegeven moment ging hij te overhaast verder. 
Met een nauwkeurig verdedigingszetje nam zijn tegenstander 
het initiatief over en won in de tegenaanval. Bij Remco Ger-
lich was het lange tijd onduidelijk in een strategische strijd. 
Zijn tegenstander wist in de tijdnoodfase ruimte te winnen en 
de druk op Remco's stelling uit te bouwen, maar Remco had 
nog een tegendreiging. Na een vergissing kon hij echter 
alsnog opgeven. Kees Sep speelde een rustige partij met veel 
positionele manoeuvres. Kees wist af te wikkelen naar een 
eindspel waarin hij het loperpaar had tegen loper en paard, 
maar vanwege zijn verzwakte pionnenstructuur bleek het niet 
voldoende voor winnend voordeel. Invaller Jan Knuiman, 
voor de verhinderde Fred Reulink, begon ook rustig, maar 
gaandeweg probeerde hij actief te worden op de konings-
vleugel. Na een afwikkeling kwam hij echter in een minder 
paardeindspel terecht, maar zijn tegenstander behandelde dit 
niet goed en Jan wist het eindspel zelfs nog te winnen. Bij 
Wouter Abrahamse ontstond een positionele strijd, waarbij 
Wouter een overwicht op de damevleugel had maar zijn 
tegenstander wel solide stond. Na allerlei complicaties in de 
tijdnoodfase ontstond er een dame-eindspel met een pion 
minder waarin niets meer te proberen viel en dat dan ook in 
zetherhaling eindigde. Voor de Groninger was dat ook vol-
doende voor de winst van de wedstrijd. De site van Gronin-
gen sprak zelfs van een zwaar bevochten zege op ASV-3. 
Dus al met al een mooie strijd en ondanks de nederlaag geen 
reden om ontevreden op terug te kijken. Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag ASV-3–Groningen-: Remco Gerlich 
(1999)-Casper Rupert (2060) 0-1; Theo Jurrius (2013)-Uwe 
Rau (2139) 0-1; Wouter Abrahamse (1950)-Rudolf Potze 
(2094) ½-½; Jochem Woestenburg (2028)-Peter Hendriks 
(2024) 1-0; Daan Holtackers (2015)-Arjan Dijkstra (2011) 
½-½; Kees Sep (1884)-Erwin Zuiderweg (2000) ½-½; Tony 
Hogerhorst (1908)-Mark Kruit (1903) 0-1; Jan Knuiman 
(1881)-P. Kruit (-) 1-0. Eindstand 3½-4½. 
 

ASV-4 pakt belangrijke winst: Vooraf was al duidelijk dat 
winst voor ASV-4 tegen Voorst-1 wat meer lucht zou geven. 
Daarmee zou wat afstand worden genomen van de onderste 
regionen. Aan die opdracht werd door het vierde voldaan. De 
start van de wedstrijd was wat chaotisch. Désiré Fassaert 
meldde even voor half een dat zijn auto niet wilde starten. Na 
enig overleg vertrok captain Anne Paul Taal als een speer 
naar Nijmegen om hem op te halen met het risico dat we zo 2 
spelers zouden missen. Stand-by Paul Schoenmakers, die net 
boodschappen aan het doen was bij een bekende “grootgrut-
ter” werd intussen gebeld dat hij naar de speelzaal moest 
komen om eventueel een open plaats in te nemen. Intussen 
werden we op de hoogte gehouden van deze spoedrit naar 

Nijmegen. Kort samengevat: het kwam allemaal op zijn 
pootjes terecht. Zo'n 10 minuten na het begin verschenen 
Anne Paul en Désiré in de speelzaal. Belangrijke opsteker in 
de wedstrijd was de snelle winst van Murat Duman. Al na 3 
kwartier kon het punt worden bijgeschreven na materiaal-
winst. Saillant detail is dat Murat in de vorige ronde tegen 
VDS bijna de volle 6 uur bezig was voor de winst. Nu kon-
den de stukken dus ruimschoots eerder in het doosje. Daarna 
volgde een remise van Anne Paul. Na afruil in het centrum 
werden de stukken op de vijandelijke koning gericht. Zijn 
tegenstander hield de stelling keurig dicht en bood in gelijke 
stelling remise aan nadat hij enkele zetten eerder een aanbod 
van Anne Paul nog had afgeslagen. Onverwacht kwam 
Voorst langszij. Paul Tulfer wikkelde met zwart af naar een 
middenspel met torens en lopers. Hij verdedigde zich eerst 
goed en had gelijk spel kunnen bereiken als hij verhinderd 
had dat de witte loper op e4 kwam. Wit combineerde de druk 
op de zwarte damevleugel met aanval op zwarts onveilige 
koning, die uiteindelijk naar voren vluchtte maar het mat niet 
kon ontwijken. Siert Huizinga zette ASV weer op voor-
sprong. Zijn tegenstander stelde zich degelijk op maar “ver-
gat” te rokeren. Toen hij de ene dreiging na de andere moest 
pareren kon Siert met een oprukkende pion de stelling open-
breken en beslissend voordeel verkrijgen. Daarna verloor 
Désiré Fassaert. Hij was met zwart heel behoorlijk uit de 
opening gekomen, die voor beide spelers al snel onbekend 
terrein was. Een (schijn)offer leverde wit een pion op en een 
zwarte blunder in tijdnood bespoedigde het einde. Niet veel 
later won Ruud Wille. Hij kwam in het middenspel goed te 
staan en won een pion. Later volgde een tweede pion. Te-
genkansen via de f-lijn werden voorkomen en in tijdnood van 
zijn tegenstander werd een stuk buitgemaakt. Gerben Hen-
driks zorgde voor het beslissende punt. In een wilde partij 
met wederzijdse kansen leek zijn tegenstander voordeel te 
krijgen maar Gerben had het net even wat beter gezien. De 
witte koning van Gerben kwam helemaal op b8 waar hij een 
toren won terwijl de zwarte koning op h7 stond. Met beide 
torens van Gerben op de 7e rij volgde met hulp van een loper 
de beslissing. Intussen was Ivo van der Gouw in een remise-
achtige stelling beland. In deze partij hebben afwisselend wit 
en zwart beter gestaan. Na een rustige openingsopzet kwam 
in eerste instantie zwart wat beter te staan. Uiteindelijk res-
teerde een eindspel met een goede loper voor wit en een 
slechte loper voor Ivo. Na dit aanvankelijk met wat mindere 
zetten te hebben behandeld werd het toch nog vrij eenvoudig 
remise. Daarmee was de 5-3 winst een feit. 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 – Voorst: Désiré Fassaert 
(1894) - Rudy Bloemhard (2047) 0-1; Anne Paul Taal 
(1942) - Sven Pronk (1795) ½-½; Ivo van der Gouw (1895) 
- Jeroen Bosch van Rosenthal (1939) ½-½; Gerben Hen-
driks (1857) - Michiel Jansen (1805) 1-0; Murat Duman 
(1843) - Marcel Kraaijkamp (1916) 1-0; Ruud Wille (1926) 
- Jacques Kuiper (1838) 1-0; Paul Tulfer (1911) - Jeroen 
Nikkels (1808) 0-1; Siert Huizinga (1881) - Sjoerd Norber-
huis (1762) 1-0. Eindstand 5-3. 
 
Voorst: Ook de strijd om het Open Kampioenschap van 
Voorst is op 2 januari weer gestart. Onder de maar liefst 65 
deelnemers ook 4 ASV-ers. Gespeeld wordt wederom op 6 
maandagavonden in de periode januari t/m mei. Oud-ASV-er 
Fokke Jonkman heeft de hoogste Elo in de A-groep terwijl 
Martijn Boele zijn vorig jaar behaalde titel verdedigd. Daar 
waar Fokke in de 1e partij niet verder kwam dan remise won 
Martijn de eerste partij met zwart van Michiel Jansen, voor-
zitter van de organiserende vereniging. In het eindspel met 
lopers van ongelijke kleur besliste Martijn de partij in zijn 
voordeel door de actieve positie van zijn koning. Ook Tony 
Hogerhorst won. Met zwart kwam hij de stelling binnen via 
de h-lijn. De vijandelijke koning werd opgejaagd waarbij mat 
niet te verhinderen was. In de B-groep won Ton van Eck 
terwijl in groep C Ko Kooman zijn tegenstander de baas 
bleef. Een mooi begin dus van onze clubgenoten met 4x 
winst. Een 100% score!! Op 31 januari wordt de 2e ronde 
gespeeld. 
 
Uitslagen interne competitie 16e ronde (5 januari 2012): 
E. Wille-Homs 0-1; Karssen-Abrahamse 1-0; Maassen van 
den Brink-F. Schleipfenbauer 0-1; Huizinga-Boel 0-1; Ger-
lich-Woestenburg ½-½; Knuiman-P. Schoenmakers 0-1; van 
Amerongen-R. Wille ½-½; Hogerhorst-Marks 0-1; Groen-
Huberts 0-1; Verhoef-Boom 1-0; Vermeer-Dijkstra 1-0; van 
Belle-Kooij ½-½; Koeweiden-Kuiphof 1-0; Kooman-
Aarntzen 0-1; Eder - Veerman 1-0; de Munnik - Derendorp 
1-0; B. Schleipfenbauer-Wijman 1-0; de Groot-Rijmer 1-0; 
Viets-J. Sanders 1-0; Peters-Hartogh Heijs 0-1; Kees van 
Keulen-Kelderman ½-½; van der Velden-van Vlerken ½-½; 
van ’t Wout-de Goey 0-1; Visser-Hieltjes 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Weijsenfeld – Plomp 0-1; 
Noordhuis – Bentvelzen 0-1; Boonstra – Braam 0-1. 


