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Oploswedstrijd: Giegold was bekender als problemist dan als 
speler. Maar hij kon toch ook in toernooien leuke dingen 
laten zien. Hier is er een voorbeeld van. Schatz – Giegold uit 
het Toernooi Hof 1928. Zwart speelt en wint. Oplossing: 
1…Dh7+ 2. Th3, Td1+ 3. Kh2, Th1+ 4. Kxh1, Dxh3+ 5. 

Kg1 Dxg2+ mat. Leuk is ook 
4. Kg3, Dh4+ 5. Txh4 gxh4#. 
Een 3e variant is het weglopen 
met de koning: 2. Kg1 maar 
dat wint na TxT natuurlijk wel 
erg simpel materiaal. 
 
Rapid: In de volgende EP 
volgt de stand na de 4e rapid-
avond. Daar was nu even te 
weinig plaats voor. Dirk 
Hoogland bleef aan de leiding. 
John Sloots en Jan Knuiman 
volgen hem op de hielen. Het 

wordt nog een spannende slotavond. 
 
Externe competitie: In deze EP de verslagen van onze zater-
dagteams. Het reeds gepromoveerde ASV-1 won opnieuw. 
Dit keer met 5-3 van HWP (Haarlem). ASV-2 bleef in Til-
burg op 4-4 steken tegen De Stukkenjagers-2. ASV-3 ver-
loor ondanks een prima gespeelde wedstrijd met 5-3 van het 
sterke Messemaker 1847. ASV-4 blijft in zwaar weer. Na de 
5½-2½ nederlaag bij De Toren-3 is de kans op handhaving 
wel heel erg klein geworden. Intussen speelde maandag jl. bij 
de slotronde van de OSBO-competitie ASV-7 reeds tegen 
PSV/DoDo-2 en dinsdag jl. ASV-9 tegen Het Kasteel-4. 
Deze EP was toen al was afgerond. Dus volgende week meer 
hierover. Vanavond dan het belangrijke promotieduel van 
ASV-5 dat bij winst de titel in de 1e klasse OSBO binnen-
haalt. SMB-2 is de tegenstander. Morgenavond kunt u ook 
weer terecht in ons clubgebouw. De jeugd van ASV-11 speelt 
dan haar slotronde tegen Mook-2 en verdient uw steun. Kom 
dus kijken. Aanvang 19.30 uur. Ook ASV-8 en ASV-10 spe-
len morgenavond. ASV-8 doet dat bij De Toren met de slot-
ronde tegen Ons Genoegen uit Almen en ASV-10 reist af 
naar Apeldoorn voor de wedstrijd tegen Voorst-3. Wat volgt 
er dan nog in de 2e speelweek? Daarvoor treden in Ede a.s. 
dinsdag ASV-12 en ASV-13 aan. Beiden spelen nog een rol 
in de promotiestrijd. Niet dat ze zelf kampioen kunnen wor-
den maar ASV-12 speelt tegen koploper Rhenen-2 en ASV-
13 treft nummer 2 Dodewaard dat Rhenen-2 op slechts 1 
bordpunt volgt. Spanning volop dus. Volgende week vrijdag 
staat in ons clubgebouw de topper ASV-6 - Theothorne op 
het programma waarbij de winnaar de titel pakt. Zou ASV-6 
dit kunstje flikken? Een wedstrijd die u dus mee moet komen 
maken. In de volgende EP meer verslagen van onze teams. 
 
ASV-1 blijft winnen: Met de bereikte promotie op zak won 
ons eerste ook de voorlaatste wedstrijd. Tegen Het Witte 
Paard uit Haarlem, met daarin de oud-ASV-ers René Duchê-
ne en Pieter de Jager, werd een degelijke 5-3 overwinning 
behaald. Michiel Blok zette zijn stukken solide neer maar kon 
zijn positie vervolgens niet verder verbeteren waarna het punt 
werd gedeeld. De tegenstander van Léon van Tol koos voor 
een agressieve opzet. Daardoor ontstonden zwaktes in diens 
stelling. Léon won een pion en wikkelde vervolgens af naar 
een eenvoudig gewonnen eindspel. Eelco de Vries had de 
opening niet al te nauwkeurig gespeeld en offerde daarom 
maar een pion om wat spel te krijgen. Dit pakte goed uit. Zijn 
mogelijkheden werden steeds groter. Kwaliteitswinst deed 
vervolgens de rest. Remco Gerlich, invaller voor de verhin-
derde Bob Beeke, speelde een partij met wisselende kansen. 
Eerst was het Remco die dacht een goede aanval te krijgen, 
later ging zijn opponent voor diens kansen. Maar dit bleek hij 
wat te hebben overschat. Remco had dat goed gezien en pro-
fiteerde als laatste en won daarna vrij snel. Dirk Hoogland 
werd vanaf het begin met een klein nadeeltje geconfronteerd. 
Zijn sterke tegenstander hield druk en bij een verkeerde af-

wikkeling naar het eindspel bleek de partij net verloren te 
gaan. Remco de Leeuw kwam minder uit de opening. Toen 
hij voor een koningsaanval koos reageerde Pieter de Jager 
hier niet adequaat op. Remco won een kwaliteit en besliste 
daarna de partij in zijn voordeel. Bij Otto Wilgenhof tegen 
René Duchêne eindigde het duel in remise nadat een eerder 
aanbod niet was aangenomen. René had ergens een pion 
kunnen pakken maar dit zag er wat moeilijk uit zodat daar 
terecht van werd afgezien. Een correctie puntendeling dus! 
Bij Wouter van Rijn tenslotte ontstonden er van zijn kant wat 
foutjes rond de tijdcontrole. Er ging een pion verloren wat 
zijn tegenstander later uitbouwde naar 3 pionnen. De stelling 
was daarna onhoudbaar. De winst in de wedstrijd was echter 
al een feit. Weer een prima resultaat en opmerkelijk genoeg 
voor de 6e keer een 5-3 zege!! 
Gedetailleerde uitslag Het Witte Paard (Haarlem) – ASV-1: 
Jaap de Jager (2406) – Wouter van Rijn (2163) 1-0; Bart 
Gijswijt (2305) – Dirk Hoogland (2132) 1-0; Max Merbis 
(2141) – Michiel Blok (2136) ½-½; René Duchêne (2165) – 
Otto Wilgenhof (2194) ½-½; Jan-Willem van Prooijen 
(2154) – Eelco de Vries (2172) 0-1; Pieter de Jager (2057) – 
Remco de Leeuw (2170) 0-1; Hubrecht van Brekel (1945) – 
Léon van Tol (2210) 0-1; Almar Sternau (2037) – Remco 
Gerlich (1961) 0-1. Eindstand 3-5. 
 
Ontspannen gelijkspel ASV-2: De echte wedstrijdspanning 
ontbrak bij het duel tussen De Stukkenjagers-2 en ASV-2. De 
Tilburgers waren al zo goed als zeker gedegradeerd en ons 
tweede was wel veilig. Dat was ook wel merkbaar in de wed-
strijd. Er kon redelijk relaxed worden gespeeld. Peter Boel 
speelde een sterke partij. In een variantje die hij tot in de 
puntjes beheerst kwam hij in het middenspel goed te staan. 
Materiaalwinst besliste deze prima gespeelde partij. Ook mat 
was vervolgens niet te voorkomen geweest. Daarentegen 
speelde Richard van der Wel zijn slechtste partij in jaren en 
zag naar eigen zeggen de meest simpele dingen niet. Een 
nederlaag kon dan ook niet uitblijven. Koert van Bemmel 
speelde voor zijn doen wat onnatuurlijk. Na een onnauwkeu-
righeid verspeelde hij een kwaliteit. Daarop ging hij de stel-
ling niet keepen maar ging juist naar voren en wist met zijn 
stukken zoveel dreiging te creëren dat zijn tegenstander in de 
fout ging en Koert de volle winst pakte. Bij Sander Berkhout 
werd de partij beslist in het voordeel van onze ASV-er toen 
zijn tegenstander de zwartveldige loper ruilde en Sander een 
pion op de derde rij kreeg. Deze was slechts ten koste van een 
stuk te stoppen. Sjoerd van Roosmalen kreeg een voorbereid-
de variant tegen en moest heel nauwkeurig spelen om niet 
snel te verliezen. Dit ging lang goed maar een misgreep werd 
fataal. Bij analyse bleek hij lang de theoretische variant, 
waarvan hij niet op de hoogte was, te volgen maar op een 
gegeven moment raakte hij toch de draad kwijt. Ook Frank 
Schleipfenbauer kwam in een variant terecht die hij totaal 
niet kende. Hij speelde echter steeds heel correct de aange-
wezen zetten en hield de partij dan ook redelijk eenvoudig 
remise. Invaller Koen Maassen van den Brink miste in de 
slotfase helaas net eenvoudige kwaliteitswinst. Wie zal het 
zeggen maar misschien leek het net even te eenvoudig waar-
door hij eerst zijn aangevallen dame verplaatste waardoor de 
aangevallen vijandelijke toren weg kon. Bij het slaan van de 
toren zou echter ook de zwarte dame aangevallen worden met 
goede winstkansen. Nu was remise onafwendbaar. John 
Sloots kreeg de sterkste Tilburger die middag als tegenstan-
der. De opening speelde hij heel goed. In het middenspel 
kreeg hij met de zet Dd4 een batterij op g7 maar de dame 
werd simpel verdreven naar een ongelukkig veld. Zijn tegen-
stander kon de stukken activeren waartegen John zich niet 
meer tegen kon verweren. Ook een allerlaatste trucje slaagde 
niet meer. Met deze 4-4 steeg ASV-2 nog op de ranglijst en 
staan nu zelfs 4e. Een prima debuutjaar in de 2e klasse dus!! 
Gedetailleerde uitslag De Stukkenjagers-2 – ASV-2: Mar-
tijn Blom (2085) – Peter Boel (2013) 0-1; Reinier Jaquet 
(1875) – Richard van der Wel (2111) 1-0; Joris Gerlagh 
(2013) – Koert van Bemmel (2074) 0-1; César Becx (2144) – 



Frank Schleipfenbauer (2090) ½-½; Peter Huibers (2126) – 
John Sloots (2091) 1-0; Karel Storm (2069) – Sander Berk-
hout (2074) 0-1; Ruud Feelders (1944) – Koen Maassen 
van den Brink (2004) ½-½; Fré Hoogendoorn (2065) – 
Sjoerd van Roosmalen (2097) 1-0. Eindstand 4-4. 
 
Verlies voor ASV-3: Met invallers op de onderste 3 borden 
moest het sterke Messemaker uit Gouda worden bestreden. 
Het moet worden gezegd dat dit nog niet eens zo onverdien-
stelijk ging maar uiteindelijk restte toch een 5-3 nederlaag. 
Verdiend voor Messemaker dat zeker maar met een beetje 
geluk...!? Ruud Verhoef pakte het slim aan. Na een gedegen 
opening bood hij aan het begin van het middenspel net voor-
dat het spel moest ontbranden remise aan. Op dat moment 
zag zijn tegenstander geen serieuze weg om dit af te slaan. 
Pieter Verhoef debuteerde op zaterdagniveau en deed dat dus 
meteen in de KNSB-competitie. Zijn stukken kwamen op een 
gegeven moment net even wat onhandig te staan. Door kwali-
teitsverlies en een sterk vijandelijk loperpaar werd hij terug-
gedrongen en kon verlies niet meer voorkomen. Kan gebeu-
ren, zijn tijd komt nog wel! De tegenstander van Fred Reu-
link meende een pion te kunnen winnen maar Fred reageerde 
daar goed op en de kansen keerden. Onze ASV-er speelde 
sterk verder, won een kwaliteit en kreeg winnend voordeel. 
Theo Jurrius speelde een lastige partij. Zijn tegenstander 
bleef met een geïsoleerde pion op d4 zitten maar kreeg wel 
wat aanknopingspunten op de koningsvleugel van Theo. 
Deze moest verzwakkingen toestaan hetgeen ook nog eens 
veel bedenktijd kostte. Tijdnood en wat stellingsproblemen 
werden hem fataal. Daan Holtackers speelde een goede partij. 
Zijn tegenstander speelde de opening net even niet handig 
genoeg waardoor deze een passieve stelling kreeg en achter 
de feiten aan liep. Hij probeerde nog activiteit te zoeken maar 
het was juist de aanval van Daan die met enkele sterke zetten 
doorsloeg. Paul Schoenmakers kwam na de opening al pas-
sief te staan en moest dus langdurig verdedigen. Uiteindelijk 
ging het toch mis. Na een röntgenaanval offerde zijn tegen-
stander zijn dame voor toren en loper waarna een pion kon 
doorlopen. De partij van Jochem Woestenburg was wel grap-
pig om te zien. In begin leek Jochem wat in problemen te 
komen maar met een leuk pionoffer en een daaropvolgend 
torenoffer koos hij voor de aanval waar zijn tegenstander niet 
goed op reageerde maar het bleek allemaal net iets te veel van 
het goede. Tijdnood en een matnet beslisten de partij. Jan 
Knuiman kwam iets passiever te staan maar dat was allemaal 
ruim binnen de remisemarge. Jan verdedigde sterk en kreeg 
langzaam maar zeker wat tegenspel. Dat zag er aardig uit 
maar ook zijn tegenstander verdedigde goed waarop Jan met 
remise instemde. Daarmee was de 5-3 eindstand een feit.  
Gedetailleerde uitslag Messemaker 1847 – ASV-3: Peter 
Ypma (2210) - Daan Holtackers (2012) 0-1; Henk-Jan 
Evengroen (2139) - Theo Jurrius (1991)1-0; Jan Even-
groen (2050) - Jochem Woestenburg (2026) 1-0; Ben van 
Geffen (2064) - Jan Knuiman (1877)½-½; Erik Hennink 
(2080) - Fred Reulink (1984) 0-1; Ed Roering (2132) - Paul 
Schoenmakers (1899) 1-0; Arjan van der Leij (2032) - Ruud 
Verhoef (1686) ½-½; Jan Cheung (2048) - Pieter Verhoef 
(1434) 1-0. Eindstand 5-3. 
 
Nieuw verlies voor ASV-4: Het seizoen voor ASV-4 begint 
steeds desastreuzere vormen aan te nemen. Ook in de fraaie 
speelzaal van de Biblioservice in de Laar-Oost, waar De 
Toren sinds dit seizoen de thuiswedstrijden op zaterdag 
speelt, wilde het ook tegen De Toren-3 niet lukken. Dat be-
gon al meteen in de partij van Gerben Hendriks die al in de 
opening in de problemen kwam. Een penning was fataal en 
zo stond het vierde na een uurtje spelen al op achterstand. 
Gelukkig won Kees Sep niet veel later een stuk voor een pion 
en een open koningsstelling. Maar toch zag dat er goed uit. 
Intussen kreeg Ruud Wille na zo’n 2 uur spelen remise aan-
geboden in een stelling waarbij zijn tegenstander net een zet 
eerder tot opluchting van Ruud had verzuimd met een breek-
zet een pion te winnen. Ruud twijfelde zeer of hij het moest 
aannemen. Hij stond nu een fractie beter met een meerder-
heid op de damevleugel maar had meer tijd verbruikt en koos 
daarom voor de zekere remise. Ook bij Leor Nadison werd 
het remise. Hij had steeds beter spel tegen oud-ASV-er Jan 
Willem van Willigen maar wist het verweer niet te breken. 
Nadat hij een mogelijkheid had gemist was remise niet meer 
te voorkomen. Bij Wouter Abrahamse ging het vervolgens 
verkeerd. Hij had in het middenspel wat overzien en kwam in 
de problemen en mede daardoor in grote tijdnood. Hij pro-
beerde nog iets van een koningsaanval op te zetten maar 
kreeg vervolgens zelf een fraai stikmat om de oren. Zoals 
verwacht kwam daarna het punt van Kees Sep. Door da-
meruil verdwenen de mogelijke vijandelijke kansen op aanval 
op de koning van Kees. Hij wikkelde af naar een gewonnen 
stelling met een sterk loperpaar. Een vrijpion besliste de 
partij. 3-2 achter, even was er hoop op een goed resultaat. 
Invaller Jan Vermeer speelde een dijk van een partij en leek 

winstkansen te hebben. Voor een stuk had hij een stel vrijpi-
onnen maar het was heel onduidelijk. De partijen van Ivo van 
der Gouw en Désiré Fassaert moesten dan remise worden 
voor een gelijkspel. Het bleek ijdele hoop. Ivo kwam in tijd-
nood, leek daar nog uit te komen maar overzag niet veel later 
toch een vijandelijke dreiging en kon opgeven. Désiré leek 
wat voordeel te krijgen maar zijn tegenstander vond de juiste 
verdediging waarna onze ASV-er wellicht nog een mogelijk-
heid onbenut liet zo bleek bij de analyse. Nu werd tot remise 
besloten. Er was geen uitzicht op meer. Jan Vermeer tenslotte 
toonde zich een waardig invaller. Hij ging de strijd aan, om-
speelde alle dreigingen en zocht heel sluw zijn eigen kansen. 
Voor een geofferd stuk kreeg hij een aantal vrijpionnen op de 
koningsvleugel. In deze hele ingewikkelde stelling moest hij 
heel omzichtig te werk gaan. Helaas was een foutje fataal. 
Een paardvork kostte een stuk. Daarna werd het van kwaad 
tot erger zodat ook hij moest opgeven. Voor ASV-4 is de 
kans op handhaving nog slechts miniem. 
Gedetailleerde uitslag De Toren 3 - ASV 4: Jorick Laan 
(1860) – Wouter Abrahamse (1977) 1-0; Niels Matser 
(1718) – Désiré Fassaert (1822) ½-½; Jan Willem van Wil-
ligen (1781) – Leor Nadison (1948) ½-½; Sjoerd van Willi-
gen (1842) – Ivo van der Gouw (1866) 1-0; Raimond Vas-
tenhout (1631) – Kees Sep (1934) 0-1; Fred Beumer (1796) 
– Ruud Wille (1892) ½-½; Iris Roelofs (1702) – Jan Ver-
meer (1750) 1-0; Karl Denys (1770) - Gerben Hendriks 
(1885) 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
Uitslagen/standen 8e ronde KNSB / Promotieklasse OSBO: 

KNSB 2e klasse B: Sliedrecht - Westlandse Schaakcombina-
tie 3½-4½; HWP Haarlem – ASV-1 3-5; Caïssa-2 - Gronin-
ger Combinatie-3 5½-2½; DSC Delft-2 – De Wijker Toren 
2½-5½; AAS - Kennemer Combinatie-2 4-4. 
KNSB 2e klasse C: Voorschoten - LSG-2 3½-4½; De Stuk-
kenjagers-2 – ASV-2 4-4; HMC Calder-2 – De Pion 5½-2½; 
DSC Delft-1 – HWP Sas van Gent-2 4-4; ZSC Saende – 
Spijkenisse 4½-3½. 
KNSB 3e klasse C: Accres Apeldoorn-3 - LSG-4 4-4; Mes-
semaker 1847 – ASV-3 5-3; ASC – Fischer Z 6-2; Laurier-
boom-Gambiet – De Wijker Toren-2 5½-2½; Zukertort Am-
stelveen-3 – Het Kasteel 4½-3½. 
Promotieklasse OSBO: Bennekom - PSV/DoDo 4½-3½; De 
Toren-3 - ASV-4 5½-2½; PION-2 - Veenendaal-3 4-4; 
Voorst - Wageningen-3 4½-3½; Pallas-2 - Wageningen-2 
4½-2½. 
 
Daglichtschaak: Rob Cornips uit Nijmegen is dit seizoen 
wederom kampioen bij het Daglichtschaak geworden. Hij 
deed dat overtuigend. Dit seizoen werd hij lang op de huid 
gezeten door Jan Vermeer maar deze haakte 6 ronden voor 
het einde af. Zijn rol werd overgenomen door Hans Donker, 
maar Rob wist het gat van 1½ punt te bewaren. Ook Hans 
schaakte de laatste ronden sterk. Hub Kusters veroverde 
brons. Hij is een echte aanwinst voor het Daglichtschaak. 
Walter Manschot stond derde bij vorige ronde maar werd dus 
nog net voorbijgestreefd door Hub. Henk Kuiphof kwam, zag 
en overwon. Hij won op de slotmiddag 2 april jl. al zijn drie 
partijen. Dit ten koste van Jan Kisjes, Ko Kooman en Jan 
Vermeer. De B-groep werd met overmacht gewonnen door 
Horst Eder met maar liefst 5 punten voorsprong op trouwe 
bezoeker Robbert Lubbers. Derde werd hier Bob Sanders. De 
opkomst van het Daglichtschaak was dit seizoen bevredigend 
al kan het natuurlijk altijd beter. Er kwamen enkele nieuwe 
schakers maar de meeste haakten helaas ook weer af. Alleen 
Hub Kusters was een blijvertje. Toch is ook het Daglicht-
schaak een activiteit om het schaken te promoten zoals via de 
maandelijkse publiciteit in de regionale kranten. Het volgen-
de seizoen beginnen we weer met hernieuwd enthousiasme 
op dinsdag 1 oktober. 

KNSB 2e klasse B:  KNSB 2e klasse C: 
1 ASV-1   16 42 K 1 DSC Delft-1 15  41½ K 
2 Caissa-2   11 38 2 HMC Calder-2 11  36½ 
3 De Wijker Toren-1   11 38 3 De Pion 10  33½ 
4 AAS   10 36 4 ASV-2   8  31½ 
5 HWP Haarlem     7 32 5 LSG-2   7  33 
6 Kennemer Comb-2     7 30 6 Spijkenisse   7  31½ 
7 Westlandse SchaakComb.  7 29 7 Voorschoten   7  31½ 
8 DSC Delft-2  5 28 8 HWP Sas van Gent-2   7  28 
9 Groninger Comb.-3     4 29 9 ZSC Saende   5  29 
10 Sliedrecht     2 18 D 10 De Stukkenjagers-2   3  24    D 
 

KNSB 3e klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 
1 Laurierboom-Gambiet 16 43 K 1 Wageningen-2 13  40½ 
2 Messemaker 1847 12 40½ 2 Voorst 11  36½ 
3 Fischer Z 11 38 3 PSV/DoDo   9  34½ 
4 ASC   9 33½ 4 De Toren-3   9  34 
5 ASV-3   9 33 5 Pallas-2   9  31 
6 Accres Apeldoorn-3   8 30 6 Bennekom   7  31½ 
7 Zukertort A'veen-3   6 31 7 Veenendaal-3   6  30 
8 De Wijker Toren-2   5 26 8 PION-2   6  26½ 
9 Het Kasteel   3 27½ 9 Wageningen-3   5  28½ 
10 LSG-4   1 17½ D 10 ASV-4   5  26 


