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Oploswedstrijd: Vorige week was er een tweezet van Pil-

chenko uit 1983 waarmee hij 
in een Tsjechisch concours 
de 3e prijs won. Wit geeft 
mat in 2 zetten. Oplossing: 
de sleutelzet is 1. Kb6. 
 
“Winterstop”: Zowel Kerst 
als Nieuwjaar vallen dit jaar 
op een donderdag. Zo missen 
we dus 2 clubavonden. Even 
tijd dus voor wat andere 
dingen! Vanavond nog één 
ronde voor de interne compe-
titie en dan sluiten we een 
mooi schaakjaar af met veel 

activiteiten. Het gaat dan ook zeker goed met onze club en dit 
willen we graag met u komend jaar continueren. We zien u 
dan ook graag weer terug op donderdag 8 januari a.s. Wij 
wensen u hele fijne feestdagen en een plezierige jaarwisse-
ling!! Maar voor wie dat te lang duurt die kan al vóór onze 
eerste clubavond in het nieuwe jaar bij ASV schaken. Zo 
wordt op zaterdag 3 januari in ons clubgebouw het OSBO 
snelschaakkampioenschap (individueel) gehouden. Echt iets 
voor de liefhebbers dus! En op dinsdag 6 januari is er alweer 
zo’n gezellige schaakmiddag in de reeks van het Daglicht-
schaak onder leiding van Jan Vermeer bij het NIVON aan de 
Molenbeekstraat. Zo valt er altijd genoeg te beleven bij ASV. 
 
Externe competitie: Deze EP is tot het randje toe gevuld met 
teamverslagen. Er stond immers een complete competitieron-
de op het programma. Het werden wisselende resultaten. Zo 
verloor ASV-1 de belangrijke wedstrijd van DD met 4-6. 
ASV-2 heeft na een magere start de weg naar boven gevon-
den via een 5-3 zege op Zevenaar. ASV-3 verloor daarente-
gen vrij kansloos van koploper ZSG met 2-6. ASV-4 speelde 
heel verdienstelijk met 4-4 gelijk tegen Doetinchem. Ook 
voor ASV-5 was er een 4-4 gelijkspel tegen De Toren-3. 
ASV-6 liet via een 7-1 zege geen spaan heel van Zutphen-2. 
ASV-9 nam heel knap een punt mee uit Nijmegen door tegen 
het veel sterkere UVS-5 met 3-3 gelijk te spelen. ASV-10 
moest echter in de promotierace even pas op de plaats maken. 
BSV Bennekom-4 was met 1½-4½ te sterk. ASV-11j hield 
met 3-3 het team van De Toren-8 in bedwang. Onze jeugd 
liet daarbij een aantal sterke staaltjes zien! ASV-13 stuurde 
Doetinchem-3 met een 4½-1½ nederlaag naar huis. Een pri-
ma zege voor ons staartteam. U mist in dit overzicht nog 3 
teams. Vanavond kunt u getuige zijn van de wedstrijden 
ASV-8 - Zevenaar-2 en ASV-12 - UVS-7 en morgenavond 
tenslotte gaat ASV-7 naar Groesbeek waar PION-3 de tegen-
stander is. Heel veel verslagen voor 1 A4-tje, dat ging dus 
niet lukken. Een deel volgt dus in het nieuwe jaar!! 
 
ASV-1 verliest belangrijk duel: Tegenstander DD uit Den 
Haag nam de wedstrijd tegen ASV-1 zaterdag jl. kennelijk zo 
serieus dat er nog maar een extra grootmeester werd opge-
trommeld. Dat is meteen ook een compliment aan ons eerste 
dat onze tegenstander het niet met de vaste mensen aandurfde 
maar versterking nodig vond! Met een degelijke remise hield 
Jaap Vogel grootmeester John van der Wiel in bedwang. Otto 
Wilgenhof moest het opnemen tegen de andere grootmeester 
Fedorchuck, die dus speciaal voor dit duel van stal was ge-
haald. Otto kon het niet bolwerken. Hij kwam minder uit de 
opening en kwam onder druk toen hij Pg5 toeliet. Hij offerde 
nog een stuk om zich te bevrijden maar dit was onvoldoende. 
Invaller Sander Berkhout, voor Remco de Leeuw, werd ver-
rast in de opening. Hij offerde een pion om spel te krijgen 
maar dit lukte niet. Toen hij een stuk moest geven was het 
gedaan met zijn verweer. Wouter van Rijn kwam slecht uit de 
opening en moest een pion geven. Daarna herstelde Wouter 
zich en stelde zich degelijk op. De remisemarge was nabij tot 
Wouter een pion terugpakte. Dit bleek een misrekening want 
hij had overzien dat hij hierdoor groot materiaal zou verlie-

zen. Frank Schleipfenbauer kwam prima uit de opening. Hij 
wist zijn tegenstander behoorlijk in het nauw te brengen. 
Toen Frank een mooie doorbraak dacht te hebben verkeek hij 
zich op de mogelijkheden van zijn opponent die daardoor 
ontstonden waarna Frank’s stelling instortte. Daarna kwam 
ASV terug op 2½-4½ via winstpartijen van Léon van Tol en 
Michiel Blok. De tegenstander van Léon offerde een pion 
waarna een stelling ontstond met veel tactische mogelijkhe-
den. Met een pion meer ging Léon het eindspel in. Via aller-
lei matdreigingen en penningen kwam een vijandelijke pion 
niet verder dan e6 waarna stukwinst de partij besliste. Mi-
chiel kwam met wit wat passief uit de opening. Zijn tegen-
stander wist de druk te verhogen. In tijdnood miste deze 
kwaliteitswinst. De samenhang was daarna uit de stelling 
waar Michiel van profiteerde. Verder liet DD ons eerste niet 
komen. Dirk Hoogland kwam zwaar onder druk na een slech-
te opening. Hij offerde een kwaliteit om in de partij te blijven 
maar dit is nooit voldoende geweest. Daarmee was de wed-
strijd beslist. Bob Beeke speelde een goede partij en kwam 
uiteindelijk in een toreneindspel waarin hij iets voordeel had. 
Mogelijk had hij dit beter kunnen spelen maar het bleek te 
ingewikkeld om dit in winst om te zetten. Zo bleef hij op 
remise steken. Eelco de Vries trof een tegenstander die er op 
uit was om vooral niet te verliezen. Toen deze enkele zetten 
herhaalde wist Eelco zijn stelling verder te verbeteren. Hij 
stond daarna weliswaar beter maar remise was nog steeds 
heel reëel. Toen zijn tegenstander een stuk moest geven na 
een vorkje was er voor Eelco nog een lange weg te gaan maar 
heel stapje voor stapje kwam hij bij partijwinst. Hoewel de 
degradatiezorgen met deze 4-6 uitslag verder toenamen had 
captain Léon van Tol volop vertrouwen in een goede afloop. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1-DD: Bob Beeke (2258) - Peter 
Gelpke (2359) ½-½; Eelco de Vries (2223) - Ronald Dick-
hoff (2106) 1-0; Otto Wilgenhof (2223) – GM Sergei Fedor-
chuk (2666) 0-1; Jaap Vogel (2222) – GM John van der 
Wiel (2394) ½-½; Sander Berkhout (2142) - Gerrit Prakken 
(2189) 0-1; Wouter van Rijn (2195) - Arie Werksma (2198) 
0-1; Frank Schleipfenbauer (2085) - Edgar Blokhuis (2321) 
0-1; Michiel Blok (2146) - Maarten van Zetten (2138) 1-0; 
Léon van Tol (2210) - Rogier van Egmond (2165) 1-0; Dirk 
Hoogland (2144)-Lars Vistisen (2092) 0-1. Eindstand 4-6. 
 
Eerste winst ASV-2: Het moest er toch een keer van komen. 
ASV-2 won dan zaterdag eindelijk. Zevenaar was met 5-3 het 
slachtoffer. Johan Wolbers zette ASV-2 op voorsprong. Na 
een wat vreemde openingsopzet werd het een ingewikkelde 
stelling. Of het allemaal klopte wat Johan op het bord toverde 
was onduidelijk. Heel slinks had hij er een matje ingevloch-
ten. Zijn tegenstander kwam er niet meer uit en kon de juiste 
verdediging niet meer vinden. Jan Knuiman zag zijn tegen-
stander vooral veel stukken ruilen. Toen Jan uiteindelijk een 
pion voor was gekomen leek de winst nabij. Een blunder 
kostte echter een stuk en de partij. Pieter Verhoef speelde een 
knappe partij. Hij wist een pion heel ver te krijgen en speelde 
daar keurig om heen naar winst. Uitstekend gespeeld!! Ri-
chard van der Wel kwam ook goed te staan vanuit de ope-
ning. Arie Huysman moest het dan ook hebben van wat 
rommelkansen. Eén daarvan werd door Richard overzien 
hetgeen partijverlies betekende. Peter Boel speelde een hele 
sterke partij. Captain Richard van der Wel was een dag later 
aan de telefoon nog steeds onder de indruk van Peter’s spel. 
Heel nauwkeurig, krachtig en met vele pointes zette Peter 
zijn tegenstander aan de kant. John Sloots hield op degelijke 
wijze Guust Homs op remise. Aanvankelijk verloor John nog 
een pion maar dit wist hij recht te breien en won de pion weer 
terug. Dan tot slot de invallers Fred Reulink en Paul 
Schoenmakers. Fred was door ASV-3 met lede ogen uitge-
leend want hij was de man in vorm. Dat bleek nu ook weer in 
zijn partij. Met zwart zette hij de partij naar zijn hand en 
sloeg beslissend toe. Paul was pas op het laatste moment 
toegevoegd nadat Remco Gerlich moest afzeggen. Gelukkig 
werd het voetbal van Paul afgelast zodat hij achter de stukken 
plaats kon nemen. Hij verdedigde goed, gaf zijn jonge tegen-



stander geen kans om iets te bereiken in het centrum waarna 
het punt uiteindelijk werd gedeeld. Met deze winst heeft 
ASV-2 de weg naar boven ingezet en zag bovendien enkele 
teams aan de top van de ranglijst punten verspelen. 
Gedetailleerde uitslag ASV 2 - Zevenaar: Peter Boel (2143) 
-Thorsten Brandt (1965) 1-0; John Sloots (2027)-Guust 
Homs (2179) ½-½; Richard van der Wel (2072)-Arie Huys-
man (2008) 0-1; Johan Wolbers (2060)-Toon Janssen 
(1945) 1-0; Fred Reulink (1991)-Thomas Verfuerth (2051) 
1-0; Jan Knuiman (1977)-Hans Castrop (1776) 0-1; Pieter 
Verhoef (1898)-Vincent Pelgrom (1930) 1-0; Paul Schoen-
makers (1856)-Kevin Verfuerth (1598) ½-½. Eindstand 5-3. 
 
Dikke nederlaag ASV-3: Met een 2-6 nederlaag tegen koplo-
per ZSG uit Zwolle kwam ASV-3 nog goed weg. Aanvanke-
lijk liep het nog wel maar naarmate de wedstrijd vorderde 
werd het steeds minder. Theo Jurrius deelde als eerste het 
punt. Beide spelers maakten geen fout. Wel miste Theo een 
beter plan waarmee hij kansen had behouden. Het eindspel 
bleef nu remise. Ruud Wille volgde daarna. Hij speelde pas-
sief en verbruikte veel tijd. Een poging zich in tijdnood te 
bevrijden was slechts geknoei. Simpel werd zijn dame inge-
sloten. Wouter Abrahamse miste ook de vorm van de dag. 
Met zijn actieve stukken zocht hij naar de kansen. Een stuk-
offer tegen 2 pionnen had niet het gewenste resultaat. Zijn 
actieve stukken verdwenen van het bord en wit kreeg het 
initiatief. Wouter had hiertegen geen verweer. Bent Schleip-
fenbauer kwam in de opening op onbekend terrein en speelde 
daarin te passief verder. Toen hij zich wilde bevrijden maakte 
zijn tegenstander dankbaar gebruik van de mogelijkheden die 
zo ontstonden. Daan Holtackers speelde een goede partij en 
kwam met zwart beter te staan. Hij greep het initiatief en 
kreeg met een sterke vrijpion op de d-lijn overwicht. Hij 
miste daarin zelfs een winnende voortzetting en exact op de 
40e zet ging het zelfs helemaal mis. Een blunder van Daan, 
waarmee materiaal verloren ging, werd afgestraft. Jochem 
Woestenburg was vanuit de opening ontevreden over zijn 
stelling. Toch was het voor zijn tegenstander moeilijk om een 
plan te verzinnen. Uiteindelijk viel de remise dan nog mee. 
Anne Paul kwam ontzettend goed uit de opening met een 
enorme koningsaanval op komst. Enigszins overmoedig of-
ferde hij op f7 zijn beide paarden voor toren en pion. On-
danks de geringe tijd wist zijn tegenstander daarna steeds de 
beste verdediging te vinden. Het uiteindelijke eindspel van 
loper, paard en 2 pionnen tegen toren was kansloos. Coen 
Mekers ontsnapte in de slotfase op miraculeuze wijze. Hij 
had aanvankelijk weinig weten te bereiken. Toen hij initiatief 
wilde nemen raakte hij een pion kwijt waarna de vrije a-pion 
niets meer in de weg werd gelegd. Coen rommelde nog wat 
en kreeg zo ook een vrijpion op de e-lijn. Die werd echter 
gestopt door een zwart paard. De zwarte a-pion was nog 
steeds beslissend maar zijn tegenstander ging zich meer en 
meer richten op de zetten van Coen. Met een schaakje wist 
Coen het vijandelijke paard te neutraliseren en promoveerde 
zo toch nog eerder dan zwart. Met deze miraculeuze ontsnap-
ping werd de uitslag nog wat draaglijker. 
Gedetailleerde uitslag ASV 3 – ZSG: Bent Schleipfenbauer 
(1878) - Ronald Keizer (2058) 0-1; Theo Jurrius (2048) - 
Ferdinand Binnendijk (1933) ½-½; Daan Holtackers (2059) 
- Arnold Frijling (2176) 0-1; Jochem Woestenburg (2020) - 
Marten Berghuis (1970) ½-½; Ruud Wille (1871) - Boris de 
Jonge (2019) 0-1; Anne Paul Taal (1931) - Marc Snuverink 
(1737) 0-1; Wouter Abrahamse (1924) - Miklos Hoffer 
(1953) 0-1; Coen Mekers (1877) - Gijs de Koning Gans 
(1696) 1-0. Eindstand 2-6. 
 
ASV-5 knokt zich naar gelijkspel: ASV-5 boekte op maandag 
8 december bij De Toren-3 een knap gelijkspel. De hele 
avond had de degradant uit de promotieklasse uitzicht op een 
kleine zege, maar in een enerverende slotfase bleek ASV-5 
over de beste conditie te beschikken. Het duel begon met een 
magere remise van captain Erik Wille. Een positioneel onno-
zel plan leidde tot niets dan ellende. Nergens aanknopings-
punten, dom gespeeld. Tony Hogerhorst won vervolgens 
overtuigend van Gerrit Janssen. Onze schaakvriend van ’t 
Moortgat werd door Tony klemgezet en vervolgens op de 
koningsvleugel overspeeld. De Toren-3 kwam door een be-
kende weer langszij. Oud-ASV-er Jan Willem van Willigen 
zal niet erg blij geweest zijn na de opening toen Quirine Na-
ber het initiatief greep en duidelijk beter stond. Na dameruil 
kwam ze op glad ijs en daarop gleed ons talent uit. Paul van 
der Lee leek in de opening verrast te worden, maar onze 
“Achterhoeker” had het allemaal scherp gezien. Het ogen-
schijnlijke nadeel bleef ruim binnen de remisemarges. Coen 
Mekers leek een positioneel sterk gespeelde partij opnieuw te 
bekronen met winst. In het eindspel was hij echter niet hele-
maal nauwkeurig, waardoor Torenvoorzitter Ben McNab 
ontsnapte en misschien zelfs nog wel wat snel remise nam. 
Tegen middernacht restten drie partijen, waarbij het rond een 

gelijkspel zou gaan uitkomen. Siert Huizinga ging echter als 
eerste in de fout. Zijn koning koos voor een verkeerd veld en 
dat kostte een belangrijke pion. Op hetzelfde moment leek 
René van Alfen een ongelofelijk moeilijke stelling in zware 
tijdnood te redden en Wouter Abrahamse had langdurig het 
initiatief. De tijd raakte overal op en dan komen de meer 
serieuze fouten. Eerst tastte Raimond Vastenhout namens De 
Toren-3 fors mis. Stukverlies tegen Siert. Vervolgens won 
René van Alfen een kwaliteit, maar met slechts seconden op 
de klok liet hij zich matzetten. Toen ontstond voor de tweede 
keer dit seizoen een tijdnoodincident met een onreglementai-
re zet die wedstrijdleider en spelers ontging. Uiteindelijk 
werd dit minnelijk geschikt en eindigde het duel van Wouter 
in remise. Siert won tenslotte op routine het eindspel met een 
stuk meer. 4-4 en even later kwam het nieuws dat koploper 
Zutphen verloren had. De Toren-3 gaat daardoor aan kop en 
is op weg terug naar de promotieklasse. ASV-5 volgt op een 
punt achterstand. In januari wacht het taaie De Cirkel. Aan-
gezien iedereen van iedereen kan winnen, wordt dat opnieuw 
spannend.    Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag De Toren-3-ASV-5: Jan Puyman 
(1955)-Wouter Abrahamse (1924) ½-½; Niels Matser 
(1843)-René van Alfen (1799) 1-0; Gerrit Janssen (1806)-
Tony Hogerhorst (1746) 0-1; Karl Denys (1826)-Paul van 
der Lee (1782) ½-½; Ben Macnab (1783)-Coen Mekers 
(1877) ½-½; Raimond Vastenhout (1719)-Siert Huizinga 
(1756) 0-1; Jan Willem van Willigen (1799)-Quirine Naber 
(1521) 1-0; Fred Beumer (1762)-Erik Wille (1916) ½-½. 
Eindstand 4-4. 
 
ASV-6 boekt grote overwinning op Zutphen-2: Ook in de 3e 
ronde heeft ASV-6 een ruime overwinning behaald. Ditmaal 
was het Zutphen-2 dat met een grote nederlaag van 7-1 huis-
waarts keerde. Reeds bij aanvang van de wedstrijd stond het 
1-0 daar de tegenstander met slechts 7 spelers aantrad. Theo 
van Amerongen werd daardoor non-playing captain. Marco 
Braam bracht snel het tweede punt binnen. De g-lijn kwam 
open en eenvoudig werd witte koning via Tg8 en vervolgens 
de loper op f3 in het hoekje h1 mat gezet. Marco op zijn best: 
aanvallen en snel winnen! Piet de Mol speelde voor Albert 
Marks mee. Hij veroverde een pion en met nauwkeurig spel 
een tweede en toen hij de aanval van zijn tegenstander had 
geneutraliseerd, kon hij de felicitaties in ontvangst nemen. De 
vierde partij werd gewonnen door Jacques Boonstra. Een 
plaatje van een schaakpartij. Jacques, we zien er graag iets 
van terug in ons clubblad. Midden op het bord werd er suc-
cesvol jacht gemaakt op paard en dame in het open veld. Het 
was daarmee 4-0 geworden. Jeroen Kersten scoorde via een 
rustige gelijkopgaande partij het beslissende halfje. De over-
winning was daarmee binnen, maar dat lijkt vooralsnog niet 
genoeg. Het zesde wil kampioen worden en speelt voor ieder 
bordpunt. Nico Schoenmakers moest een aanval op zijn ko-
ningsstelling opvangen. Deze aanval ging ten koste van een 
pion, die door Nico bekwaam werd vastgehouden. Na lang 
manoeuvreren en ruil van de dames bleef er een gewonnen 
stelling over. Jan Groen had initiatief in een materieel gelijke 
stelling. Jan probeerde via paard, loper en dame een beslis-
sende aanval op te zetten, maar hij kwam er niet doorheen en 
berustte tenslotte in remise. Robert Naasz was als laatste nog 
bezig. Hij had via een combinatie een pionnetje gewonnen, 
maar zijn tegenstander bleef zich daarna sterk verzetten. Toen 
deze op g7 met zijn toren insloeg en Robert die toren met de 
loper op g6 kon insluiten, dacht menigeen dat het punt binnen 
was. Dit bleek echter nog een moeilijke opgave. Het ruim 
toegestroomde publiek zag dat Robert dit met nauwkeurige 
zetten niet meer weggaf. Na 3 wedstrijden hebben we 6 
matchpunten en 19½ bordpunten: 15 maal winst, 9 remises 
en 0 nederlagen. We zijn de competitie weleens met minder 
begonnen.   Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - Zutphen-2: Nico Schoenma-
kers (1810) - Jack Ferfers (--) 1-0; Theo van Amerongen 
(1788) - NO 1-0 (regl.); Marco Braam (1776) - Jan Eef-
ting(1324) 1-0; Jacques Boonstra (1772) - Wouter Rothen-
gatter (1751) 1-0; Robert Naasz (1737) - Gerrit Ruegebrink 
(1648) 1-0; Jan Groen (1737) - Olaf Wilgenhof (1732) ½-½; 
Piet de Mol (1800) - Jos Landsheer (1710) 1-0; Jeroen Ker-
sten (1827)-Wim van Meeteren (1591) ½-½. Eindstand 7-1. 
 
Uitslagen interne competitie 12e ronde (11 december 2014): 
Woestenburg - Reulink ½-½; P. Verhoef - Knuiman 0-1; R. 
Wille - Boom 1-0; Hogerhorst - Brachten 1-0; van Belle - 
Huizinga 0-1; Koeweiden - Bentvelzen ½-½; Kusters - Wong 
1-0; Kooij - van Buren 1-0; Mercan - Veerman 1-0; Deren-
dorp - de Kok 1-0; van Lotringen - Wijman 0-1 v. Deursen - 
Rijmer 1-0; Witmans - J. Sanders ½-½; Kelderman - Burger 
1-0; Visser-Maas 0-1. 
Uitslagen ASV-Beker: Corbeel - Eder 0-1; Vermeer - Naber 
0-1. Beslissingswedstrijd Huberts - Fassaert rapid 1-1, snel-
schaken 2-0. Rob Huberts bekert verder.  


