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Oploswedstrijd: In een eerdere ASV-Nieuws stelde ik, dat er 
nauwelijks problemen gemaakt worden voor de wedstrijd-
schaker en dat problemisten de problemen vooral voor elkaar 
maken door zoveel mogelijk varianten op een thema in te 
bouwen. Vorige week was er een tweezet zoals ik er graag 
meer zou zien. Vooral voor een letterprobleem is dit een 
unicum. We zien de U van Univé. Bas de Haas maakte dit 
lastige probleem voor het toernooi in Hoogeveen. Wit aan zet 
geeft mat in twee! Oplossing: 1. Pe5-f7. Helaas was het 
diagram in de opgave fout. Er stond namelijk een witte pion 

op h7 terwijl dit een zwarte 
had moeten zijn. Daardoor 
werd dit schaakprobleem een 
echt probleem want het bleek 
zo niet oplosbaar. Excuus 
daarvoor!! 
 
Rapidcompetitie: Met Dirk 
Hoogland als onbetwiste kop-
loper gaan we vanavond ver-
der met de volgende 4 ronden 
op deze tweede speelavond 
van de rapidcompetitie. 
 

Daglichtschaak: A.s. dinsdag 4 december staat de volgende 
schaakmiddag van het Schaken Overdag weer op het pro-
gramma. U weet het: aanvang 14.00 uur in het Nivon-
gebouw aan de Molenbeekstraat 26A. Meer info kunt u ver-
krijgen bij Jan Vermeer. 
 
Externe competitie: Uit de 1e speelweek ontbrak in de vorige 
EP alleen nog het verslag van onze jeugd van ASV-11j. Dit 
treft u deze keer aan. Verder weer veel kopij want er kwamen 
nog zoveel teams in actie. Een deel wordt dus verschoven 
naar volgende week. In de 2e speelweek startte ASV-12 in 
Ede met een verdienstelijk 3-3 gelijkspel tegen De Cirkel-4. 
Vorige week donderdag won ASV-5 met 5½-2½ ruim van 
Rokade uit Lichtenvoorde. ASV-9 bleef De Sleutelzet met 
3½-2½ net de baas en verder werden de resterende 2 borden 
nog gespeeld uit het duel ASV-13-Bennekom-4. Vanuit een 
2-2 tussenstand bleef het gelijk en werd de 3-3 eindstand 
bereikt. Zaterdag jl. won ASV-1 de topper tegen De Wijker 
Toren-1 met 5-3 en is nu koploper. Ook ASV-2 presteerde 
uitstekend door het Zeeuwse Het Witte Paard-2 uit Sas van 
Gent met 5½-2½ naar huis te sturen. ASV-3 miste in de 
slotfase de winst maar boekte door het 4-4 gelijkspel tegen 
De Wijker Toren-2 een belangrijk punt. ASV-4 faalde in het 
belangrijke duel tegen Wageningen-3 en staat na de 3-5 
nederlaag laatste. 
 
ASV-1 is koploper: In een wedstrijd met de eerste plaats als 
inzet won ASV-1 met 5-3 van medekoploper De Wijker 
Toren-1. ASV-1 staat nu alleen 1e met 1 punt voor op het 
Amsterdamse Caïssa-2. Het duel tegen dit team staat pas in 
de laatste ronde op het programma dus voorlopig blijft de 
spanning er zeker in. Ook De Wijker Toren-1, is zeker nog 
niet uitgeschakeld. Beide teams waren aan elkaar gewaagd 
zaterdag. Bij Bob Beeke verliep de partij redelijk soepel. Hij 
won een pion en wikkelde af naar een gewonnen stelling. 
Een heel regelmatig verkregen overwinning dus. Léon van 
Tol had zijn opponent in de opening weggespeeld maar na 
enkele mindere zetten van de captain van ons eerste kwam 
Léon onder vuur. Zijn tegenstander maakte het daarna goed 
af. Michiel Blok kwam in een minimaal gelijke stelling te-
recht maar in de fase net voor de eerste tijdcontrole bleef er 
opeens van alles hangen. In die fase speelde zijn tegenstander 
beter dan Michiel en besliste hierbij de partij. Zo stond ASV-
1 met 1-2 achter en in de andere partijen stonden er meer 
moeilijk dan goed. Wouter van Rijn was de eerstvolgende die 
ASV-1 weer op het goede spoor zette. Een toreneindspel dat 
lastig leek trok hij nog vrij eenvoudig naar zich toe. Otto 
Wilgenhof had aanvankelijk een gezonde pion voorgestaan 
maar had deze later weer weggegeven. Hij kwam in een 
moeilijke stelling terecht wat voor hem bijzonder lastig te 

spelen leek maar slaagde er toch in een puntendeling “voor 
de poorten van de hel” weg te slepen. Dirk Hoogland boekte 
zijn eerste overwinning in dit seizoen. Ook meteen een be-
langrijke want ASV-1 nam hiermee een 3½-2½ voorsprong. 
Hij had de hele partij een plusje gehad. Toen hij eenmaal een 
pion voor was gekomen volgde later ook een tweede en een 
derde. Het toreneindspel was op dat moment natuurlijk ge-
wonnen. Zijn tegenstander speelde echter, wellicht gezien de 
stand in de wedstrijd, door tot nog een vierde pion verloren 
ging en gaf toen op. Bij Remco de Leeuw was het een partij 
met wisselende kansen. Pas in de tijdnoodfase trok Remco 
het initiatief naar zich toe en was hij degene die kansen had. 
Zijn tegenstander probeerde het nog met een tactische truc 
nog wat te redden maar Remco hield zijn voordeel vast en 
hield met zijn zege dat de matchpunten definitief in Arnhem 
bleven. Eelco de Vries tenslotte stond in het eerste deel van 
de partij goed maar gaf daarna een pion weg en kwam in een 
moeilijk toreneindspel terecht. Hij ging er nog eens goed 
voor zitten en wist dit remise te houden. Daarmee was de 5-3 
zege tegen een belangrijke concurrent in deze poule een feit.  
Gedetailleerde uitslag ASV-1-De Wijker Toren-1: Bob 
Beeke (2272)-Erik Schoehuijs (2110) 1-0; Otto Wilgenhof 
(2194)-Sjoerd Plukkel (2324) ½-½; Léon v. Tol (2210)-Rick 
Duijker (2256) 0-1; Remco de Leeuw (2170)-Bart Piet 
Mulder (2129) 1-0; Wouter v. Rijn (2163)-Thomas Broek 
(2179) 1-0; Eelco de Vries (2172)-Arjan Wijnberg (2125) 
½-½; Michiel Blok (2136)-Jimmy v. Zutphen (2153) 0-1; 
Dirk Hoogland (2132)-Peter Uijlings (2087) 1-0. Eindstand 
5-3. 
 
Uitstekend resultaat ASV-2: Tegen het sterke Zeeuwse Het 
Witte Paard-2 wist het ervaren team van captain Richard van 
der Wel een mooie 5½-2½ overwinning in de wacht te sle-
pen. De voorbereiding van Sjoerd van Roosmalen betaalde 
zich uit. Hij kreeg de verwachte opening op het bord en stond 
daarmee na de opening al heel prettig. Maar daar bleef het 
niet bij. Al vrij snel kreeg hij beslissend voordeel. Als een 
mes door de boter zo ging hij door de vijandelijke stelling 
heen. De tegenstander van Frank pakte de stelling met wit 
agressief aan. Met een zwarte pion op g6 had hij ook een 
mooi aanknopingspunt verkregen. Frank moest zich dus heel 
nauwkeurig verdedigen. Dat deed hij bekwaam en hield een 
remise aan het duel over. Richard van der Wel kwam goed 
uit de opening en stond ook nog beter in het middenspel 
waarin hij kwaliteitswinst boekte. Zijn tegenstander zette 
hierop een desperado-aanval in wat voor Richard heel moei-
lijk verdedigbaar bleek. Aan het bord wist Richard de juiste 
verdediging niet te vinden en ging op de 38e zet door zijn 
vlag. In de analyse werd nog wel een ingewikkelde verdedi-
ging gevonden maar daar was Richard in de partij niet opge-
komen. Martijn Boele speelde een ingewikkelde partij. Hij 
moest hard werken om voordeel te bereiken. Hij won een 
pion die door zijn tegenstander werd gegeven om daarmee de 
dame van Martijn in te sluiten. Dat mislukte en Martijn hield 
de pion vast tot het eindspel en besliste in die fase de partij. 
Hij kreeg het zeker niet cadeau tegen zijn beduidend lager 
gerate tegenstander maar het punt kwam uiteindelijk toch. 
Sander Berkhout gooide zijn pionnen meteen naar voren. 
Zijn tegenstander pakte dit niet goed aan en verzuimde te-
genkansen te zoeken door bijvoorbeeld het centrum open te 
breken. In plaats daarvan legde hij de stelling op de dame-
vleugel vast waardoor Sander nog verder kon oprukken aan 
de andere kant. Even deed Sander het nog fout maar later 
won hij een pion in het centrum waardoor hij zijn kansen 
verlegde en de partij in winst omzette. Peter Boel kwam wat 
gelukkig aan zijn winst toen zijn tegenstander in een beter 
eindspel materiaal cadeau deed en Peter een stuk voor kwam. 
Koert van Bemmel speelde dit keer aan bord 1. Hij koos voor 
een rustige partijopzet. Zijn tegenstander pakte echter het 
initiatief en kreeg de betere kansen. Hij ging echter in de fout 
waarna Koert natuurlijk optimaal profiteerde van dit buiten-
kansje. John Sloots kwam ook nu goed uit de opening maar 
schakelde daarna over op verdedigen en werd daarna lang-
zaam maar zeker weggeduwd. Met deze belangrijke winst in 



deze wedstrijd werd zelfs een keurige 3e plaats ingenomen. 
De teams in deze poule lijken aan elkaar gewaagd dus het 
blijft oppassen! 
Gedetailleerde uitslag ASV 2-Het Witte Paard-2 (Sas van 
Gent): Koert van Bemmel (2077)-Adrian Roos (2168) 1-0; 
Richard van der Wel (2111)-Wouter Ghyselen (2043) 0-1; 
Martijn Boele (2054)-Emile Boucquet (1841) 1-0; John 
Sloots (2091)-Kees Nieuwelink (2167) 0-1; Frank Schleip-
fenbauer (2090)-Renze Ducarmon (2111) ½-½; Sjoerd van 
Roosmalen (2097)-David Roos (2051) 1-0; Sander Berk-
hout (2074)-Harry Provoost (2035) 1-0; Peter Boel (2013)-
Marnix van der Zalm (2080) 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
Belangrijk punt ASV-3: Hoewel in het laatste kwartier al 
stiekem op winst werd gehoopt toen eerst Remco Gerlich 
won en Jan Knuiman een gewonnen toreneindspel had, was 
er uiteindelijk ook tevredenheid met het 4-4 gelijkspel tegen 
De Wijker Toren-2. ASV-3 kwam vrij snel op 2-0. De tegen-
stander van Johan Wolbers speelde veel te passief en Johan 
won al snel een stuk. Het Eloverschil was ook te groot om 
van een echt duel te spreken. Fred Reulink zette al snel een 
gevaarlijke aanval op met Lxh7, die hij overtuigend afrond-
de. Een riante start dus! Bij Daan Holtackers verliep de ope-
ning in eerste instantie gunstig maar na wat onhandige zetten 
kantelde de partij snel. Een noodgreep versnelde het einde. 
Koen Maassen van den Brink kwam niet goed uit de ope-
ning. Hij moest dus verdedigen. Zijn tegenstander wikkelde 
af naar een eindspel met een vrije c-pion. Dit bleek voor 
Koen niet houdbaar meer. Uit de keuze -laten promoveren of 
mat gaan- koos Koen voor het laatste. Jochem Woestenburg 
offerde een pion voor initiatief maar dat pakte niet goed uit. 
Hij moest een tweede pion geven maar ook dat hielp niet. 
Zijn tegenstander nam de aanval over en won. Zo stond 
ASV-3 vanuit een comfortabel ogende 2-0 voorsprong met 
2-3 achter. Theo Jurrius had steeds het betere van het spel en 
wikkelde af naar beter toreneindspel, waar wellicht meer in 
gezeten had, maar na een afwikkeling bleek het pionneneind-
spel net remise. Remco Gerlich speelde een zeer wisselvalli-
ge en daardoor ook vermakelijke partij, waarin de kansen erg 
op en neer gingen. Hij won materiaal maar dat ging ten koste 
van activiteit. Pas na lang en geduldig manoeuvreren, waarbij 
hij een tegenaanval moest opvangen, wist hij uiteindelijk zijn 
extra paard te activeren en een gewonnen eindspel te berei-
ken. De stelling van Jan Knuiman was lang onduidelijk en 
steeds ongeveer in balans. Pas in het toreneindspel bleek Jan 
handiger en behaalde hij winnend voordeel. In de laatste 
minuten, in wederzijdse tijdnood, overzag Jan helaas een 
patval (dolle toren). Al met al was 4-4 een terechte en voor 
ASV-3 niet ongunstige uitslag.   Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 – De Wijker Toren-2: Koen 
Maassen van den Brink (2004) – Paul Spruit (2026) 0-1; 
Daan Holtackers (2012) – Dennis Bruyn (2014) 0-1; Jo-
chem Woestenburg (2026) – Cees Duivenvoorde (2017) 0-1; 
Johan Wolbers (2053) – Willem Dekker (1491) 1-0; Remco 
Gerlich (1961) – Bastiaan Veltkamp (2006) 1-0; Theo Jur-
rius (1991) – Wim Rakhorst (1949) ½-½; Jan Knuiman 
(1877) – Richard Schelvis (1910) ½-½; Fred Reulink 
(1984) – Theo de Vries (1891) 1-0. Eindstand 4-4. 
 
ASV-4 verliest belangrijk duel: ASV-4 gaat een moeilijk 
restant van het seizoen tegemoet. Die constatering lijkt ge-
rechtvaardigd na het verlies tegen Wageningen-3. Juist nu 
konden 2 belangrijke matchpunten worden behaald maar na 
de 5-3 nederlaag rest de laatste plaats. Het ging als eerste mis 
bij onze kopman Kees Sep die een stuk verspeelde en meteen 
opgaf. Niet veel later werd het 1-1 na winst van Gerben Hen-
driks in een scherpe partij met veel mogelijkheden. Dat zag 
er aanvankelijk nog niet naar uit toen Gerben een stuk voor 
kwam na een fout van zijn tegenstander. Daarna werd het 
toch nog behoorlijk spannend toen zijn opponent dreigingen 
forceerde op de lange diagonaal. Maar Gerben wist verder 
onheil te voorkomen en won tenslotte toch. Murat Duman 
kreeg na de opening een losse pion op d5. Hij koos voor 
aanval op de vijandelijke koningsstelling terwijl zijn tegen-
stander zich inzette om die pion op d5 te veroveren. Dit laats-
te lukte en met een pion minder poogde Murat met wat truc-
jes kansen te krijgen maar dit lukte niet. Kwaliteitsverlies 
besliste de partij voor Murat definitief. Siert Huizinga kwam 
na de opening wat beter te staan. Het lukte daarna niet dit 
voordeel te vergroten mede door goed verdedigen van zijn 
tegenstander. Na zetherhaling werd het remise. Wouter 
speelde met wit een scherpe variant. Zijn tegenstander ging 
alle complicaties uit de weg en accepteerde een passieve 
stand. Wouter kon vervolgens vrij gemakkelijk doordrukken. 
Het stond dus weer gelijk (2½-2½) met nog 3 borden te gaan. 
Ruud Wille stond intussen verloren. Hij had in de opening 
een stuk geofferd wat niet werd aangenomen en reageerde 
nogal naïef op de kansen van zijn tegenstander. Ruud liet 
hem zomaar binnenkomen via de a-lijn op de lange rokade-
stelling. Zijn tegenstander hield na een afwikkeling een pion 
voor. In het eindspel had Ruud geen verweer meer tegen de 
ver opgerukte vrijpion op b2. Désiré Fassaert kwam met een 

pion voorsprong uit de opening maar zijn tegenstander kreeg 
actiever spel. Na de nodige verwikkelingen raakte Désiré 
zelfs een pion achter. Dit eindspel leek verloren voor onze 
ASV-er maar zijn tegenstander dacht de a-pion te kunnen 
offeren om met de a- en c-pion te winnen. Een fout dus want 
Désiré kreeg zo de verre vrijpion op de a-lijn. Een boeiend en 
ingewikkeld eindspel. Beiden haalden een dame waarna 
Désiré koos voor dameruil waarbij hij echter met de reste-
rende pion op de h-lijn niet verder kwam dan remise. Hierna 
gaf ook Ruud zijn partij op en stond ASV-4 met 3-4 achter. 
De partij van Tony Hogerhorst moest de beslissing brengen. 
Hij had na een partij met veel gemanoeuvreer een eindspel 
overgehouden met een gelijke materiaalverhouding. De sa-
menwerking tussen de vijandelijke dame en de loper op de 
lange diagonaal was net wat gevaarlijker. Bovendien had hij 
minder tijd en stond de koning van Tony wat ongunstiger. 
Het eindspel was gewoonweg te nadelig voor hem. Hij ver-
loor 2 pionnen en het eindspel was verder onhoudbaar. Be-
langrijk puntenverlies dus voor ons vierde. 
Gedetailleerde uitslag ASV-4-Wageningen-3: Kees Sep 
(1934)-Bartel Dodeman (1846) 0-1; Wouter Abrahamse 
(1977)-Frans Bonnier (1858) 1-0; Désiré Fassaert (1822)-
Maurice van Eijk (1825) ½-½; Ruud Wille (1892)-Co 
Wiersma (1816) 0-1; Gerben Hendriks (1885)-Marco Otte 
(1830) 1-0; Siert Huizinga (1853)-John Stigter (1844) ½-½; 
Murat Duman (1830)-Richard Christians (1817) 0-1; Tony 
Hogerhorst (1758)-Audry Burer (1913) 0-1. Eindstand 3-5. 
 
Eerste winst jeugd ASV-11j: Op vrijdag 16 november jl. 
ging het jeugdteam ASV 11 op bezoek bij Tornado-2 in 
Druten. Na vorig jaar alles te hebben verloren, werd dit sei-
zoen in de 1e wedstrijd in OSBO 4e klasse F al gelijkge-
speeld tegen UVS-6. Daarmee hadden de kids de stijgende 
lijn al te pakken. Zo bleek ook in deze wedstrijd. Bryan Hiel-
tjes kwam erg slecht uit de opening, verloor direct een kwali-
teit maar kwam via goed schaak en scherp rekenen uitste-
kend terug in de partij. Hij won een volle toren en stond zo 
een stuk voor. Toen hij nog wat pionnetjes snoepte gaf zijn 
tegenstander op. Teun Gal kwam ook slecht uit de opening, 
maar hield zichzelf op de been. Toen hij uiteindelijk was 
losgewurmd, speelde Teun enkele keren niet de sterkste 
voortzetting. Dit koste 2 pionnen. Daarna ging Teun wel 
actief spelen en gooide zijn stukken en koning naar voren, 
waardoor hij midden op het bord opmerkelijk stikmat werd 
gezet. Jean Lewin speelde een heel goede partij. Met rustig, 
gedecideerd en actief spel drukte hij zijn tegenstander lang-
zaam maar zeker weg. Een uitstekende overwinning van 
Jean! Em Reijmer is de nieuwe aanwinst in het team, omdat 
Pieter Verhoef terecht twee klassen en vijf teams hoger is 
gaan schaken. Zij speelde een leuke partij, waarbij de kansen 
steeds keerden. Em ontwikkelde uiteindelijk goed uit, en dat 
leverde meteen aanval op. Ze stond een pionnetje achter en 
kwam netjes vragen of ze remise aan mocht bieden. Dat 
mocht en het werd direct aangenomen omdat haar tegenstan-
der verder had gerekend en had gezien dat de aanval winnend 
zou zijn. Niettemin een prima resultaat voor de dame in het 
team! Kopman Alain van der Velden speelde een dijk van 
een partij en verpulverde zijn tegenstander in de koningsaan-
val. Hij won hierdoor drie pionnen en het eindspel hoefde hij 
niet te bewijzen. Floris van Capelleveen deed het in de ope-
ning voor de verandering eens rustig aan. Hierdoor kon hij al 
snel een stuk winnen, maar dat lukte niet omdat hij alle zet-
ten van de positionele combinatie zag, behalve de laatste. 
Even later offerde Floris een stuk in de aanval, maar dit was 
te vroeg. Om de aanval gaande te houden, offerde hij nog een 
stuk, maar uiteindelijk werd Floris teruggedrongen. Onze 
jongste teamgenoot gaf uiteraard niet op en ontsnapte naar 
een eindspel waarbij hij alleen de kale koning had, en zijn 
tegenstander een loper, een paard en de koning. Dat dit mat 
gaat wist Floris, maar zijn tegenstander had niet veel tijd 
meer. Daardoor kreeg hij remise aangeboden, dat hij natuur-
lijk gelijk aannam. Een half punt voor de grote vechtlust! 
Eindstand: 4-2 en de eerste overwinning was een feit! Gefe-
liciteerd allemaal!   Martijn Boele 
Gedetailleerde uitslag Tornado-2 - ASV-11j: Mike Kolven-
bach (--) - Alain van der Velden (950) 0-1; Geert van Ton-
geren (1400) - Floris van Capelleveen (655) ½-½; Hermie 
Wolvers (--) - Bryan Hieltjes (755) 0-1; Jurjo Hagen (1330) 
-Teun Gal (373) 1-0; Anton van Kouwen (857)-Jean Lewin 
(624) 0-1; Pieter van Dijk (--)-Em Reijmer (--) ½-½. Eind-
stand 2-4. 
 
Uitslagen interne competitie 12e ronde (22 november 2012): 
Van Rijn - Beeke ½-½; R. Wille - F. Schleipfenbauer ½-½; 
Knuiman - Steenhuis 1-0; Fassaert - van Alfen ½-½; Kooij - 
van Belle ½-½; Marks - Boom 1-0; de Kok - Velders 0-1; 
Kusters – Wijman ½-½; Kooman - Veerman 0-1; Rijmer - 
Koen van Keulen 0-1; Viets - Noordhuis 0-1; Visser - Kees 
van Keulen 0-1; van Vlerken - Hageman 0-1; Meijer - Stibbe 
1-0; J. Sanders - Hartogh Heijs 0-1; Hieltjes-Kelderman 1-0. 
ASV-bekercompetie: Wilgenhof – Huizinga 1-0; B. Schleip-
fenbauer- Vermeer ½-½ 


