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Oploswedstrijd: Al weken was het zwoegen geblazen. Hen-
drik van Buren besefte dit terdege. Daarom vorige week 
maar iets simpels. Overigens een mooie stand uit het eerste 

kampioenschap van de 
Sovjet-Unie in 1920. Over 
dit toernooi zou een hoop 
te vertellen zijn, maar we 
laten het bij de medede-
ling, dat het hier gaat om 
Iljin-Zhenevsky - Rabino-
vich. Zwart bekroonde zijn 
spel met een snelle winst. 
Oplossing: 1…Dxb2 en het 
is al uit. De zwarte stukken 
zijn zwaar overbelast. 
 
Bibliotheek: Zaterdag is 
het weer zover. De eerste 

schaakdemo in dit voorjaar. Dan zit ASV vanaf 13.00 tot 
16.00 uur opnieuw in de hal van de bibliotheek aan de Ko-
ningstraat om bezoekers enthousiast te maken hoe leuk het 
schaken bij een club is. Wij hopen natuurlijk op veel belang-
stelling!! Bent u toch in de stad kom dan ook even een partij-
tje meespelen! 
 
Externe competitie: Na de 6e ronde van onze vier zaterdag-
teams doen onze eerste 2 teams heel nadrukkelijk mee in de 
promotiestrijd. ASV-1 won zelf met 5-3 van DSC-Delft-1 en 
zag bovendien 1 van de medekoplopers afhaken. ASV-2 staat 
na de moeizame 4½-3½ winst op Amersfoort-2 nog steeds 2 
punten voor. ASV-3 kreeg wederom geen beloning voor het 
goede spel en verloor nipt met 4½-3½ van Xidata SV Har-
denberg. ASV-4 was zaterdag kansloos tegen Bennekom en 
verloor ruim met 5½-2½. Intussen is ook de 5e ronde van de 
avondteams begonnen. Daarvoor kwamen afgelopen dinsdag 
ASV-5 en ASV-9 in Nijmegen al in actie. ASV-5 liet in deze 
wedstrijd een 4-4 gelijkspel noteren tegen SMB-2 terwijl 
ASV-9 het niet kon bolwerken tegen SMB-4. Zij verloren 
met 4½-1½. Vanavond spelen er weer drie teams. Dit betreft 
ASV-6 dat thuis tegen Wageningen-4 speelt. Ook ASV-10 
speelt thuis. Zij krijgen De Schaakmaat-2 op bezoek. Ver-
der reist ASV-7 vanavond af naar Beekbergen waar VDS-2 
de tegenstander is. Ook morgenavond bent u van harte wel-
kom in Activiteitencentrum Schreuder. Vanaf 19.30 uur 
spelen drie van onze teams hun wedstrijd. ASV-8 moet het 
hierin opnemen tegen de jeugd van De Schaakmaat-4. Ook 
onze senioren van ASV-12 moeten tegen een jeugdteam van 
deze Apeldoornse club en wel De Schaakmaat-5j. Dan 
hebben we natuurlijk nog onze eigen jeugd van ASV-11. Zij 
krijgen SMB-5 als tegenstander op bezoek. Kom morgen ook 
naar deze teams kijken en onderwijl een gezellig partijtje 
snelschaken.  
 
Knappe zege ASV-1: Vooraf werd de wedstrijd tegen DSC-1 
uit Delft als heel lastig gezien, achteraf behaalde ons eerste, 
zonder de zieke Peter Boel, waarvoor Jochem Woestenburg 
inviel, een verdiende en duidelijke 5-3 overwinning. Richard 
van der Wel zette ASV op voorsprong. Hij profiteerde na een 
zet of 20 van de zwakke pionnenstructuur van wit en won 
daardoor een pion. De dames werden geruild en vlekkeloos 
wist Richard de stelling vervolgens in winst om te zetten. Zo 
soepel als het in deze partij ging verliep het niet bij Jochem 
aan bord 8. Hij zat niet in de partij en kwam niet in zijn spel. 
De witte stelling speelde veel gemakkelijker. Jochem ver-
bruikte in die fase ook veel tijd. Na een fout werd het van 
kwaad tot erger en dat voordeel gaf zijn tegenstander niet 
meer weg. Dirk Hoogland zette ASV weer op voorsprong. 
Hij wist vrij eenvoudig een koningsaanval op te zetten waar-
op zijn tegenstander geen weerwoord had. Dirk won een 
kwaliteit en won toen zonder problemen. Wouter van Rijn 
speelde een sterke partij. Hij trof een speler met de hoogste 
rating bij de Delftenaren. Het werd een heel ingewikkelde 
partij met veel combinatiemogelijkheden. Toen zijn tegen-

stander een stuk offerde tegen 2 pionnen gaf dit veel rom-
melkansen. Wouter pareerde goed maar het bleef lastig en 
mede daardoor koos hij met remise voor zekerheid iets waar 
zijn tegenstander achteraf niet ontevreden mee mocht zijn. 
Bij Remco de Leeuw ontstond een dynamische stelling 
waarbij degene die wat zou ondernemen in het nadeel zou 
komen. Een fout zou in deze stelling zo zijn gemaakt. Beiden 
durfden dan ook geen risico te nemen en de puntendeling 
was het logische resultaat. Léon van Tol koos aan bord 1 
voor zijn eigen openingsopzet en ook daar werd het een hele 
moeilijke partij. Pas rond de tijdnoodfase mistte zijn tegen-
stander een truc en Léon pakte deze mogelijkheid meteen en 
boekte daarmee een fraaie winst aan het topbord. Het was 
één van de partijen die middag waarbij ASV-1 als team in 
moeilijke stellingen net even wat handiger was dan de tegen-
stander. Otto Wilgenhof kwam redelijk uit de opening en 
won ergens in het middenspel een pion. Deze raakte hij later 
weer kwijt maar kwam in het uiteindelijke toreneindspel toch 
weer een pion voor. Maar met alle pionnen op de konings-
vleugel wist zijn tegenstandster dit bekwaam remise te hou-
den. Voor ASV-1 was deze remise voldoende voor de beide 
matchpunten. Tot slot Eelco de Vries. Hij kwam iets beter uit 
de opening en zocht met zwart met h5-h4 naar kansen. Hij 
won vervolgens een pion tot hij zomaar zijn dame weg blun-
derde voor een toren. Gelukkig had hij een verre vrijpion en 
had meer dan compensatie omdat de door zijn toren gedekte 
vrijpion moest worden tegengehouden met de vijandelijke 
dame op het promotieveld. Eelco moest vervolgens voorko-
men dat wit met de dame schaak kon geven om vervolgens 
met de koning het promotieveld te bezetten. Het was bijna 
een studieachtige stelling, een mooi fragment dus voor ASV-
nieuws. Ergens heeft Eelco winstkansen gehad maar hij wist 
zijn stelling niet te verzilveren. Met de remise kwam de eind-
stand op 5-3 voor ASV-1. Nog drie ronden te gaan en ASV-1 
doet nog volledig mee. Gaat de laatste ronde de beslissing 
brengen tegen de medekoploper. Wie weet, eerst de komende 
2 ronden maar eens ongeschonden door zien te komen!! 
Gedetailleerde uitslag DSC-Delft-1 – ASV-1: Joram op den 
Kelder (2292) - Léon van Tol (2189) 0-1; Lisa Hortensius 
(2082) - Eelco de Vries (2168) ½-½; Martine Middelveld 
(2136) - Otto Wilgenhof (2239) ½-½; Marten Wortel (2320) 
- Wouter van Rijn (2146) ½-½; Martin Glimmerveen (2073) 
- Dirk Hoogland (2141) 0-1; Talitha Munnik (2019) - Ri-
chard van der Wel (2110) 0-1; Sebastiaan Smits (2171) - 
Remco de Leeuw (2159) ½-½; Jan-Pieter Vos (2056) - Jo-
chem Woestenburg (2028) 1-0. Eindstand 3-5. 
 
ASV-2 houdt koppositie vast: Ook tegen Amersfoort-2 in de 
6e ronde wist ASV-2 met een minimale 4½-3½ zege de lei-
dende positie in hun poule vast te houden. Na zo’n 2½ uur 
spelen leek het een niet te verliezen wedstrijd maar uiteinde-
lijk werd het nog zeer spannend! Na ongeveer 1½ uur spelen 
was er plotseling enig rumoer op bord 1. Sander Berkhout 
stelde in iets betere stelling remise voor. Wat bleek, hij had 
al drie keer een zet overzien en om het voor het team niet te 
gokken dat het vandaag niet goed zou gaan met zijn spel 
koos hij met een remise voor zekerheid. De volgende remise 
was in de partij van John Sloots. John had met zwart ook een 
goede voorzetting overzien waarmee hij duidelijk voordeel 
had kunnen bereiken. Hij stond nog wel gelijk maar bood in 
overleg met captain Frank Schleipfenbauer remise aan. Op 
dat moment stond ASV-2 er op de overige borden redelijk tot 
goed voor. Koert van Bemmel had een dubbelpion meer, 
Sjoerd van Roosmalen stond goed, Martijn Boele stond een 
kwaliteit tegen een stuk en een pion voor en had een goede 
stelling, Pascal Losekoot had een kwaliteit meer en een zeer 
goede stelling, Koen Maassen van den Brink stond goed en 
ook Frank zelf stond vrijwel gelijk tot iets beter. Niets aan de 
hand dus! In het verdere vervolg van de wedstrijd won eerst 
Pascal. Na de kwaliteit te hebben gewonnen maakt hij nog 2 
pionnen buit maar moet de kwaliteit teruggeven. Hij won 
daarna wel overtuigend. De eerste tegenvaller ontstond bij 
Koen. In de opening had hij veel tijd verbruikt maar de stel-



ling was op zich goed. Daarna werden de verwikkelingen 
echter te groot en deed het tijdsgebrek hem de das om. Dan 
volgde de tijdscontrole. Koert stond nog steeds iets beter 
maar had nog niets concreets. Sjoerd had een gewonnen 
stelling opgebouwd maar Martijn was vanuit een goede stel-
ling steeds slechter komen te staan en Frank werd zelf lang-
zaam in de hoek gedrukt waardoor zijn voordeeltje was om-
geslagen in een slechte stelling. Sjoerd won het ontstane 
toreneindspel echter overtuigend. De partij van Koert leverde 
een meevaller op. In een gelijke stelling blunderde zijn te-
genstander. De stelling van Martijn viel vervolgens na de 
tijdcontrole om. Zijn tegenstander kwam langzaam opzetten 
met zijn pionnenfront. Hij had daarbij ook nog een pion 
gewonnen terwijl Martijn’s pionnenstelling geruïneerd werd. 
Het eindspel van 2 torens tegen toren met loper en 2 pionnen 
meer ging dan ook uiteindelijk verloren. Daarmee was de 
stand 4-3 voor ASV-2. De partij van Frank moest de beslis-
sing brengen. Die partij kwam op zet 38 tot een climax. Met 
nog 12 seconden op de klok en totaal in de hoek gedrukt (er 
was een zetdwangstelling ontstaan) moest Frank beslissen of 
hij de pion die zijn tegenstander op c5 zette kon pakken of 
niet. Frank dacht dat het niet kon, maar zag niets anders 
meer. Dus Frank pakte de pion en het bleek zelfs bijna win-
nend voor hem! Door een klein grapje in de afwikkeling kon 
hij afwikkelen naar een toren/lopereindspel waarbij hij 4 
pionnen had en zijn tegenstander 3. Helaas stond de koning 
van Frank niet goed. Maar zijn remiseaanbod kon zijn tegen-
stander ook niet weigeren en daarmee werd het 4½-3½ voor 
ASV2!     Frank Schleipfenbauer 
Gedetailleerde uitslag Amersfoort-2-ASV-2: Joeri Piet 
(1998)-Sander Berkhout (2118) ½-½; Jeroen Schuil (2025) 
- John Sloots (2076) ½-½; Robin van Ee (1862) - Koert van 
Bemmel (2062) 0-1; Alexander Miltenburg (1980) - Sjoerd 
van Roosmalen (2084)0-1; Arjan Tissink (2014) - Martijn 
Boele (1999) 1-0; Johan de Zwart (2004) - Pascal Losekoot 
(2042) 0-1; Rogier Dijk (1938) - Koen Maassen van den 
Brink (1967) 1-0; Shahroez Sharizadeh (1919)-Frank 
Schleipfenbauer (2066) ½-½. Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-3 verliest wederom met minimale cijfers: In de wed-
strijd tegen Xidata SV Hardenberg, één van de ratingfavorie-
ten in de klasse 3B kwam ASV-3 maar net tekort om voor 
een verrassing te kunnen zorgen. Invaller Jan Knuiman (voor 
Jochem Woestenburg die dus naar ASV-1 was doorgescho-
ven) opende de score met een puntendeling. Hij kreeg een 
stelling met een geïsoleerde pion, maar hij liet verder geen 
verzwakkingen toe waarna zijn tegenstandster remise aan-
bood. Ook Tony Hogerhorst kreeg een geïsoleerde pion, 
maar al vrij snel na de opening begonnen zowel hij als zijn 
tegenstander een aanval op de vijandelijke koning. Het leek 
er voor Tony niet slecht uit te zien, maar in de complicaties 
miste hij de sterkste voortzetting waarna zijn koning zonder 
pionnenbescherming in de problemen kwam. Remco Gerlich 
trok de stand gelijk. De opening mondde uit in een strate-
gisch gevecht om het centrum, maar zijn tegenstander tastte 
plotseling mis waar Remco goed van wist te profiteren. Theo 
Jurrius kwam in een van zijn lijfvarianten niet in de proble-
men, maar zijn tegenstander wist goed tegenspel te bieden 
waardoor de balans de gehele partij in evenwicht bleef. Na-
dat de meeste stukken geruild waren, werd in een dame-
eindspel de vrede getekend. Ook de partij van Daan Holtac-
kers eindigde in een gelijkspel. In het vroege middenspel 
zette zijn tegenstander zijn stukken onhandig neer waardoor 
Daan een prima stelling kreeg, maar in het vervolg wist hij 
de druk niet vast te houden waardoor de partij in remise 
verzandde. Fred Reulink miste laat in de opening een belang-
rijk tussenzetje, waardoor hij niet aan rokeren toekwam en 
zijn koning in het centrum het doel van een vijandelijke 
aanval werd. Hij wist wel nog de dame van zijn tegenstander 
te winnen, maar deze hield meer dan voldoende materiaal en 
actief spel over om de partij te winnen. Cees Sep bouwde 
zijn partij rustig op en wist langzaam maar zeker een goede 
stelling op te bouwen en zijn tegenstander met kleine pro-
blemen op te zadelen. Onder deze druk maakte deze een fout 
en Cees profiteerde optimaal en bracht zo de stand weer in 
evenwicht. Wouter Abrahamse speelde een interessante partij 
die lange tijd redelijk gelijk opging waarbij Wouter het ini-
tiatief had. In tijdnood wilde hij echter teveel en stak flink 
wat materiaal in een mataanval die echter niet doorsloeg, 
waarna hij met lege handen achterbleef. Al met al leverde 
ASV-3 wederom prima strijd tegen een sterke tegenstander - 
in de laatste 3 ronden zal het team tegen op papier minder 
sterke tegenstanders (in vergelijking met de eerdere tegen-
standers) ervoor moeten zorgen dat het weer boven de degra-
datiestreep komt.   Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag Xidata SV Hardenberg - ASV 3: 
Ludger Hollmann (2195) - Daan Holtackers (2015) ½-½; 
Bram Klapwijk (2050) - Theo Jurrius (2013) ½-½; Caroline 
Slingerland (2095) - Jan Knuiman (1881) ½-½; Jan van 

der Veen (2076) - Wouter Abrahamse (1950) 1-0; Richard 
Hendriks (2153) - Fred Reulink (2007) 1-0; Freerk van der 
Meulen (1964) - Remco Gerlich (1999) 0-1; Hendrik de 
Groot (1953) - Tony Hogerhorst (1908) 1-0; Johan Offrin-
ga (2024) - Kees Sep (1884) 0-1. Eindstand 4½-3½. 
 
Terechte nederlaag ASV-4: Daar waar ASV-4 de laatste 2 
ontmoetingen tegen Bennekom wist te winnen ging het za-
terdag helemaal mis. Een kansloze 5½-2½ nederlaag. Benne-
kom blijft natuurlijk altijd een sterk team. Het wilde zaterdag 
ook helemaal niet lukken. Zo kwam Gerben er niet aan te 
pas. Hij verloor in 17 zetten nadat hij al niet lekker uit de 
opening kwam en een “doorschuif”pionnetje op de konings-
vleugel overzag. Het was daarna ook meteen gebeurd. Dat 
het daarna 1-1 werd was een klein wonder. Ruud Wille 
kwam in het middenspel minder te staan. Nadat zijn tegen-
stander de zet f3 had uitgelokt kreeg Ruud problemen op de 
zwarte diagonaal b6-g1. Ook kwam er nog een zwarte toren 
op de 2e rij binnen. Toen zijn tegenstander net even te snel 
een pionnetje snoepte werd diens dame aangevallen en was 
er een matdreiging op de onderste rij. Hij moest zijn dame 
geven maar het materiële overwicht was daarna te groot. Een 
gelukkige zege dus! Désiré Fassaert trof aan bord 4 de kop-
man van Bennekom, Hotze Hofstra. Désiré kwam zonder 
kleerscheuren door de opening heen maar het was daarna 
lastig om het goede plan te vinden. Een ongelukkige pionzet 
gaf zijn tegenstander de kans met zijn stukken op goede 
velden te gaan staan. In opkomende tijdnood groeiden de 
problemen Désiré boven het hoofd. Een blunder versnelde 
het einde. Murat Duman begon met vrij veel energie aan de 
partij en kreeg behoorlijk wat dreiging van zijn kant. Echter, 
op vrij mysterieuze wijze ebde bij hem de concentratie in 
gestaag tempo weg. Merkbaar was het toen hij een paard 
cadeau gaf. Zonder genade! Tijdens de analyse bleek er niets 
aan de hand te zijn. Een rondje langs de borden leerde toen al 
dat we geen hoop mochten koesteren op een positief resul-
taat. Siert Huizinga was de volgende die verloor. Na een lang 
gevecht vanuit de opening om voordeel te halen uit de niet-
gerokeerde koning van zwart. Dat plan lukte niet geheel en 
Siert kwam met wit wat minder te staan. In tijdnood verga-
loppeerde Siert zich onnodig. Bennekom schrok nog wel 
toen Anne Paul Taal zomaar een toren cadeau kreeg in verlo-
ren stelling. Ook Ivo stond toen beter in het eindspel en wat 
zou er nog bij Paul Tulfer uit kunnen komen? Anne Paul 
offerde in een scherpe opening een paard voor penningen en 
aanval. Zijn tegenstander counterde goed en om de aanval te 
houden offerde Anne Paul door waardoor de materiële ver-
houding dame en toren tegen 2 torens en 2 paarden met ge-
lijk aantal pionnen werd. Zijn tegenstander bleef goed spelen, 
zijn stukken werkten goed samen. Uiteindelijk offerde onze 
ASV-er nog een kwaliteit en had toen de dame tegen 2 torens 
en een paard. Er zat nog één laatste kans in voor hem. Zijn 
tegenstander haperde en ging met zijn koning naar het enige 
verkeerde veld en verloor zomaar een volle toren. Zelfs daar-
na was het nog moeilijk voor Anne Paul maar uiteindelijk 
won hij de partij alsnog. Ivo kwam met zwart in een stelling 
terecht waarbij wit een geïsoleerde pion had. Deze wist Ivo 
ook te winnen. Het eindspel leek kansrijk maar hij koos niet 
de sterkste voortzetting waardoor het toch nog remise werd. 
In de slotpartij kon ook Paul Tulfer zijn stelling niet houden 
mede onder druk van de tijd. Hij stuitte met wit op een ver-
dediging die zijn tegenstander goed kende. Hij kreeg het 
moeilijk maar kon na de 50e zet op eeuwig schaak aansturen. 
Na vier schaakjes koos hij echter het verkeerde veld, zodat 
zwart even later zijn loper ertussen kon plaatsen. In grote 
tijdnood liet Paul nog een remisekans liggen en verloor.  
Gedetailleerde uitslag Bennekom – ASV-4: Ed de Beule 
(2014) – Anne Paul Taal (1942) 0-1; Wim Thieme (1899) – 
Ivo van der Gouw (1895) ½-½; Bert Duijker (1906) – Paul 
Tulfer (1911) 1-0; Hotze Hofstra (2186) – Désiré Fassaert 
(1894) 1-0; Noel Bovens (1924) – Ruud Wille (1926) 0-1; 
Martin Markering (1962) – Gerben Hendriks (1857) 1-0; 
Jan Wouters (1861) – Siert Huizinga (1881) 1-0; Teunis 
Bunt (1863) – Murat Duman (1843) 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
Uitslagen interne competitie 20e ronde (9 februari 2012): 
Beeke – Hoogland 1-0; P. Schoenmakers – Karssen ½-½; 
Weijsenfeld – F. Schleipfenbauer 0-1; Huizinga – Knuiman 
0-1; R. Wille – Marks 1-0; Fassaert – Dekker 1-0; Huberts – 
van Belle 1-0; Hogerhorst – Boom 1-0; Groen–Verhoef 1-0; 
Aarntzen – van Buren 0-1; van Eck – Kooij ½-½; Dijkstra - 
Eder 1-0; Kuiphof – Veerman 1-0; Kooman – de Groot 1-0; 
Wijman – B. Sanders 1-0; van Deursen – Rietbergen ½-½; 
Zuidema – Kees van Keulen 1-0; van Vlerken – Meijer 0-1; 
Koen van Keulen – Rijmer ½-½; J. Sanders – Stibbe 1-0; 
Viets – Hageman ½-½; de Goeij – Kelderman 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Abrahamse - Plomp 1-0; 
Vermeer – Bentvelzen 0-1. 


