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Oploswedstrijd: Aan de stand is te zien, dat er flink gevochten 
is in de partij. De stelling komt uit de partij Margolin - Horvits 
gespeeld in een toernooi in Riga (1986). Zwart speelt en wint. 

Oplossing: 1…Pb3+ 2. 
Ka2, Pc1+ 3. Txc1, (dit is 
niet verplicht, maar na 3. 
Ka1 wint 3…Txa3+ ge-
volgd door 4. bxa3 en Ta2 
mat) Txb2+ 4. Ka1, Txa3 
5. bxa3, Ta2#. 
 
Ledenvergadering: De 
ALV was vorige week weer 
in een half uur gedaan. Zo 
kon daarna gewoon worden 
geschaakt en daar komen 
we tenslotte voor niet-
waar?! Enkele punten pik 
ik eruit. ASV-er van ’t jaar 

2018 werd Simon de Waal. Een unicum want hij is geen ASV-
er maar door zijn inzet bij de bouw van onze nieuwe website 
is hij zich wel ASV-er gaan voelen. Een terechte waardering 
voor hem want met de nieuwe site zorgde hij voor een wezen-
lijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van onze vereni-
ging. Nico Schoenmakers kreeg, na Xadya van Bruxvoort, als 
tweede ASV-er in de historie de “ASV-Stimuleringsprijs” toe-
gekend vanwege zijn niet aflatende inzet als trainingscoördi-
nator van de maandaggroepen, waar in elke groep intussen 
maar liefst 100 trainingsavonden zijn gehouden. Dit zette Nico 
ertoe om een trainingsweekend te organiseren wat een enorm 
succes is geworden!! Daarmee zette hij ook een punt achter 
zijn werkzaamheden als coördinator. Tenslotte werd nog aan-
dacht besteed aan het stoppen van Hendrik van Buren als 
schaaktrainer. ASV is hem dankbaar voor zijn enorme inzet 
op dit punt. In gezelschap van zijn medetrainers van de begin-
nersgroep werd hier intussen al bij stilgestaan. Nadat verder 
alle formele punten van de ALV waren afgewikkeld kon er 
worden geschaakt!! 
 
Externe competitie: Met enkele mooie resultaten gingen onze 
KNSB-teams afgelopen zaterdag verder na de winterstop. Zo 
won ASV-1 in de slotfase onverwacht van UVS-1 uit Nijme-
gen. Het werd 5½-4½. ASV-2 nam de koppositie in met een 
5½-2½ zege op Almelo. ASV-3 pakte een punt via een prima 
4-4 gelijkspel tegen PSV/Dodo uit Putten. ASV-4 moest erva-
ren dat de jeugd van Magnus Leidsche Rijn, aangevuld met 
enkele senioren, duidelijk sterker was. Het werd een 2-6 ne-
derlaag. ASV-5 tenslotte leed een 2½-5½ nederlaag tegen 
UVS-4. In dit nummer de eerste verslagen. 
Dan gaan we ook meteen door naar de volgende ronde in de 
SOS-competitie waar deze week de 5e ronde is gestart. Afge-
lopen dinsdag speelde ASV-2 uit tegen Barneveld-2. Daarover 
volgende week meer want deze EP was al afgerond op dat mo-
ment. Vanavond spelen thuis ASV-1 tegen Veenendaal-1 en 
ASV-3 tegen Rhenen. ASV-4 speelt vanavond uit tegen Mil-
lingen. Morgenavond speelt ASV-6 uit bij Velp-3. Volgende 
week meer over de rest van het programma. In deze EP nog de 
uitslagen en standen na de vorige ronde om u een beeld te ge-
ven van de posities van de teams. 
 
Belangrijke punten ASV-1: In de slotfase kwam dan toch nog 
de winst waar haast niemand meer op rekende. Dirk Hoogland 
won vanuit een moeilijke positie waarna Eelco de Vries met 
zijn remise de 2 punten veilig stelde. Een meevaller bij het 
begin van de wedstrijd was natuurlijk dat de sterkste speler 
van UVS, Hans Klip, door griep was geveld. Toen ik Otto Wil-
genhof zondagavond sprak kon hij zich de precieze volgorde 
niet meer herinneren maar met een beetje fantasie kwam ik 
hierop: Pieter Verhoef speelde een wat kromme opening, zijn 
stukken stonden wat gekunsteld opgesteld . Dit leek mislukt 
tot zijn tegenstander dacht hier snel van te kunnen profiteren. 
Dit pakte verkeerd voor hem uit. De stukken van Pieter 

kwamen actief te staan, hij kon reen pion ophalen en zo 
speelde hij zich geruisloos naar winst. Ook Peter Boel was al 
vrij snel klaar. Hij bakte er niets van in de opening, aldus Otto. 
Zwart kreeg eenvoudig een koningsaanval en het leek hele-
maal fout te gaan maar opeens bleek de partij in remise te zijn 
geëindigd. Zijn tegenstander had in de aanval een bok gescho-
ten en het voordeel verdween volledig zodat Peter toch een 
halfje kon laten bijschrijven. Tom Bus stond in de opening een 
tikje beter maar bereikte niets. Zijn tegenstander wist vervol-
gens met zijn pionnen naar voren te gaan op de koningsvleugel 
en Tom wist de stelling daarna niet goed meer bij elkaar te 
houden. Dit was het begin van het einde. Otto zelf verloor wat 
ongelukkig. Hij speelde een strakke partij daar waar zijn te-
genstander goed verdedigde. In een dame/toreneindspel met 
een pion meer liet hij na een slechte zet zijn koning in de steek 
en verloor hij. Bij de analyse bleek dat meer dan remise er niet 
in had gezeten. Bob Beeke had steeds een klein plusje maar 
hij bereikte niets zodat remise het logische resultaat werd. Mi-
chiel Blok speelde een goede partij. Hij kreeg aanval, won een 
pion hoewel dit een dubbelpion was, terwijl zijn tegenstander 
zich genoodzaakt was om een paard om te spelen naar a3 waar 
deze wat buitenspel kwam te staan. Het bleef niettemin span-
nend tot het eind maar Michiel liet zijn voordeel niet meer 
glippen. Ook bij Jaap Vogel was het spannend. Het was in 
deze partij lang onduidelijk. Jaap kreeg met zijn zware stuk-
ken weliswaar de b-lijn in handen maar onduidelijk bleef of 
hij daar veel kon bereiken. Lang bleef het gelijk maar in de 
beslissende fase moest Jaap enkele pionnen inleveren en dat 
besliste de partij in zijn nadeel. Wouter van Rijn liet vervol-
gens weer een winstpunt noteren. Hij was tevreden over de 
opening en kwam naarmate de partij vorderde steeds beter te 
staan. Met een pion op promoveren leverde hem dit een stuk 
op, niet veel later gevolgd door mat. Dan volgde de apotheose 
van deze middag. Dirk Hoogland werd overspeeld in de be-
ginfase en zag zich op een gegeven moment genoodzaakt een 
kwaliteit te geven. Het leek niet veel te helpen maar zijn te-
genstander raakte de weg een beetje kwijt en speelde het in de 
slotfase niet handig. Dirk leek er maximaal een remise uit te 
kunnen slepen maar het werd nog mooier voor ASV. Zijn te-
genstander reageerde verkeerd op een schaakje en met een 
kleine combinatie had Dirk opeens een vorkje met torenwinst. 
Zo kwam er onverwacht een vol punt bij ASV terecht. Het was 
nu 5-4 en Eelco de Vries werd ingefluisterd dat remise vol-
doende was. Ook bij hem was de opening mislukt en ook daar 
werd besloten een kwaliteit te geven anders zou het niets wor-
den. De stelling werd steeds een beetje beter. Hij kreeg zelfs 
de kwaliteit weer terug. Toen het 5-4 was werden door hem 
geen winstpogingen meer ondernomen en ook zijn tegenstan-
der kon in deze tijdnoodfase geen risico meer nemen. Met 
deze 5½-4½ zege staat ASV-1 fier in de middenmoot ondanks 
nederlagen tegen de nummers 9 en 10 maar met winst op de 
koploper en nu de nummer 3.  
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - UVS-1: Eelco de Vries (2236) 
- Jasper Bons (2222) ½-½; Otto Wilgenhof (2139) - Guido 
van Mierlo (2162) 0-1; Jaap Vogel (2163) - Lukas van der 
Linden (2295) 0-1; Bob Beeke (2282) - Jan Pijkeren (2193) 
½-½; Wouter van Rijn (2105) - Jaap Houben (2284) 1-0; 
Tom Bus (2139) - Joost Retera (2223) 0-1; Michiel Blok 
(2128) - Anton van Rijn (2205) 1-0; Pieter Verhoef (2089) - 
Lars Kurstjens (2115) 1-0; Dirk Hoogland (2065) - Dmytro 
Kamensky (-) 1-0; Peter Boel (2087) - Jeroen Clèrmonts 
(1941) ½-½. Eindstand 5½-4½. 
 
Soepele winst ASV-2: Daar waar een zware wedstrijd werd 
verwacht tegen medekoploper Almelo ging het uiteindelijk 
opvallend eenvoudig. Op de 5½-2½ winst was ook niets aan 
te merken. Het begon met een remise van Sander Berkhout 
tegen oud-ASV-er Marcel Wildschut. Beiden kenden elkaar 
nog vanuit de tijd dat Sander in het Overijsselse Hengelo 
speelde. Ook toen eindigden hun partijen steevast in remise. 
Zo ook nu, de strijd werd niet echt aangegaan. Frank Schleip-
fenbauer kwam wat magertjes uit de opening. Toen er een 
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kanteling in de stelling kwam was het Frank die daar het meest 
van profiteerde en de partij naar zijn hand zette. Jan van de 
Linde zorgde voor het volgende punt. Met zijn geheel eigen 
stijl liet Jan zijn tegenstander in de val lopen. Deze schatte de 
stelling verkeerd in waardoor er verzwakkingen ontstonden in 
diens stelling waar Jan optimaal gebruik van wist te maken. In 
de partij van Koen Maassen van den Brink gebeurde weinig. 
Het evenwicht was in de slotstelling zodanig dat verdere po-
gingen niet meer werden ondernomen. Mick van Randtwijk 
speelde een goede partij. Hij won een kwaliteit en wist de pi-
onnen van zijn tegenstander op de verkeerde kleur te krijgen 
waardoor hij via de zwarte velden de stelling binnen wist te 
komen en het volle punt pakte. Sjoerd van Roosmalen had er 
zin in en ging er goed voor zitten. Het werd een heel tactisch 
duel waarbij Sjoerd met een winnende combinatie beslissend 
voordeel kreeg. Richard van der Wel speelde een goede partij 
maar in het eindspel moest hij toch een stuk geven om een 
vijandelijke vrijpion te stoppen. Beiden wisten uiteindelijk 
een pion te laten promoveren. Dit leverde nog wel een span-
nende slotfase op maar meer dan remise werd het uiteindelijk 
niet. Linus Bohlsen speelde een sterke partij. Hij trof het niet 
dat ook zijn tegenstander een partij van hoog niveau afleverde. 
Na lang manoeuvreren was het Linus die, ondanks een knap 
gespeelde partij, uiteindelijk een kwaliteit verloor en mede 
daardoor tenslotte aan het kortste eind trok. Zo werd het 5½-
2½ en is de 1e plaats nu ingenomen. Het zegt nog niets. In de 
volgende ronde wacht immers nr. 2 DSG Pallas in Deventer. 
Opnieuw een finale dus! 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 – Almelo: Sander Berkhout 
(2072) - Marcel Wildschut (2146) ½-½; Frank Schleipfen-
bauer (2146) - Johan op den Dries (2091) 1-0; Jan den de 
Linde (2122) - Edwin Sarink (2002) 1-0; Linus Bohlsen 
(2033) - Alexandr Mityaev (2075) 0-1; Sjoerd van Roosma-
len (2080) - Ben Poelstra (1978) 1-0; Richard van der Wel 
(1978) - Martin Bootsma (2024) ½-½; Mick van Randtwijk 
(2086) - Yannic Husers (1862) 1-0; Koen Maassen van den 
Brink (2003) - Alvin Jutba (1973) ½-½. Eindstand 5½-2½. 
 
Knap gelijkspel ASV-3: Elke keer dat wij tegen het sterke 
PSV-DoDo uit Putten spelen wordt het een spannende wed-
strijd. Ook deze aflevering week wat dat betreft niet van de 
vorige matches af. Het begin was rustig. De kopmannen trof-
fen elkaar op bord 4 en Fred Reulink, die meer dan 200 
elopunten minder heeft, bleef moeiteloos overeind in een heel 
tamme partij die voor de 20e zet in remise eindigde. We kwa-
men op voorsprong door Ruud Wille, die net na de opening 
door een pionnenopmars in het centrum via een vorkje een 
stuk tegen 2 pionnen won. Daar er geen enkele compensatie 
tegenover stond won Ruud daarna snel. Bert Duijker die inviel 
voor Wouter Abrahamse stond na de opening beter en zette 
zijn tegenstander steeds meer onder druk. Toen hij echter te 
gemakkelijk naar een eindspel afruilde had hij niet meer vol-
doende voordeel voor de winst en werd het remise. Door ne-
derlagen van Bent Schleipfenbauer en Toon Janssen kwamen 
we op achterstand. Bent gebruikte veel tijd in de opening en 
Rogier Dijk stelde zich zeer solide op. Toen Bent geen duide-
lijk plan had probeerde hij wat en kreeg zwaktes. Rogier 
voerde de druk op en Bent verloor vervolgens in razende tijd-
nood een stuk en de partij. Toon die inviel voor Quirine Naber 
werd al in de opening verrast door een opmars op de konings-
vleugel en probeerde vervolgens zelf de op de damevleugel 
aan te vallen. Nadat er veel was afgeruild deed Toon in de 
overgang naar het eindspel een verkeerde torenzet. Ron Flohr 
schoof het vervolgens netjes naar winst. Anne Paul Taal 
speelde tegen hun topscoorder en bereikte na een door zwart 
te passief gespeelde opening een heel comfortabele stelling. 
Om niet mat gezet te worden offerde Robin 2 pionnen. In het 
vervolg werd er naar een eindspel afgeruild waarin Anne Paul 
zijn stukken zo plaatste dat hij zijn pluspionnen verloor en het 
remise werd. We kwamen weer gelijk door Daan Holtackers. 
Hij speelde tegen de sterke Kevin van Brummelen een dege-
lijke partij. Toen die even niet oplette kreeg Daan druk, wat na 
een afwikkeling resulteerde in een dame-eindspel met plus-
pion. Toen zijn opponent dameruil toestond won Daan gemak-
kelijk. Als laatste speelde Barth Plomp. Eerst had wit meer 
ruimte en licht voordeel, daarna nam Barth het over. Toen er 
uiteindelijk geen blijvend voordeel overbleef werd in weder-
zijdse tijdnood tot remise besloten en eindigde de wedstrijd in 
4-4.  Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag ASV-3-PSV/DoDo: Bent Schleipfen-
bauer (1927) - Rogier Dijk (2049) 0-1; Anne Paul Taal 
(1888) - Robin van Ee (2023) ½-½; Barth Plomp (1932) - 
Olger van Dijk (1932) ½-½; Fred Reulink (1957) - Ewoud 't 
Jong (2176)½-½; Bert Duijker (1908) - Mark Kortrijk (1882) 
½-½; Daan Holtackers (1867) - Kevin v. Brummelen (2074) 
1-0; Toon Janssen (1839) - Ron Flohr (1856) 0-1; Ruud 
Wille (1847) - Jacco Heij (1850) 1-0. Eindstand 4-4. 
 

Bibliotheek: Op zaterdag 2 februari was ASV weer actief in 
Rozet waar onze eerste schaakdemo dit jaar plaatsvond. Het 
was een gezellige middag daar op de tussenverdiepingen bij 
de grote trap met op bepaalde momenten de nodige kijkers 
maar ook enthousiaste spelers die een partijtje waagden. De 
nodige folders zijn uitgedeeld dus wie weet zien we hen bin-
nenkort op een clubavond terug. 
 
Daglichtschaak: Rob Cornips had een engeltje op zijn schou-
der. Hij voegde op de schaakmiddag op 5 februari weer 3 pun-
ten aan zijn totaal toe en staat daarbij riant aan kop. Tegen 
Tjabbe Jansen boekte hij een zwaar bevochten maar reguliere 
zege, maar tegen Hub Kusters en Jacco Reiding behaalde hij 
ook 2 overwinningen in plaats van remises. Hub gaf een 100% 
remisestand zo maar weg en Jacco had zelfs kunnen winnen, 
maar zag dit niet. Jan Vermeer moest flink aan de bak, want 
zowel Ko Kooman als Kazem Mollahosseini hadden er zin in 
en pakten 2 punten. Dat bewezen beiden door van Albert 
Marks te winnen. In de B-groep nam Kazem resoluut de lei-
ding. Verheugend was de terugkeer van Robbert Lubbers. 
Hoewel hij blijvende gezondheidschade ondervindt, laat hij, 
als het even kan het Daglichtschaak niet schieten. Kazem nam 
mede hierdoor de leiding in de B-groep. Hub Kusters bleef 
met zijn 2-punten score in de kopgroep. Hans Donker be-
haalde 3 punten. Tegen Jan Vermeer ging dat makkelijk, die 
verzuimde na zes zetten de aangevallen dame weg te zetten. 
Horst Eder was ook in vorm, slachtoffer was ook hier Albert 
Marks. André Meijer behaalde tegen Fritz 8 een zege. Gerrit 
Jansen behaalde geen punten. Tegen Robbert Lubbers gaf hij 
pardoes zijn dame weg. De volgende ronde is op dinsdag 5 
maart in De Wasserij, Molenbeekstraat 26a. 
 
Uitslagen en stand na 4e ronde SOS-competitie: 

 

SOS Hoofdklasse C: Rivierenland - ASV-1 2-6; Elster Toren 
- SMB 5-3; Koningswaal Tornado Comb. - BSV Bennekom 
3½-4½; Wageningen - Veenendaalse SV 5½-2½. 
SOS 1e klasse C: ASA-1j - Schaakstad Apeldoorn 4½-3½; 
S.G. Zutphen - Barneveld-2 4-4; ASV-2 - Pegasus 4-4; Zwolle 
Zuid Schaakt! - VDS 4½-3½. 
Ingehaald duel 3e ronde: Barneveld-2 - ASA-1j 6-2. 
SOS 1e klasse D: Edese SV - ASV-3 4½-3½; UVS - SMB-2 
4½-3½; Velpse SV - PION 4-4; Zevenaar-Rhenense SC 4-4. 
SOS 2e klasse G: Koningswaal Tornado Combinatie-2 - UVS-
2 5½-2½; PION-2 – Millingse SV 5½-2½; ASV-4 – Het Kas-
teel 3-5; Zevenaar-2 – Theothorne 3-5. 
SOS 2e klasse F: De Elster Toren-2 - ASV-5 2½-5½; Benne-
komse SV – Twellose SC 5½-2½; Schaakstad Apeldoorn-2 - 
Doetinchem 2½-5½; Wageningen-2 - De Kameleon 7-1. 
SOS 3e klasse D: De Cirkel-2 - ASV-7 5½-2½; Voorster S-2 
– Velpse SV-3j 6½-1½; ASV-6 – Wageningen-4 6-2; OPC – 
Veenendaalse SV-2 3-5. 
SOS 3e klasse E: Velpse SV-2 – UVS-4 4½-3½; Het Kasteel-
2 – UVS-3 4½-3½; ASV-8 - Doesborghs SG 3½-4½; SMB-3 
– Wageningen-3 1½-6½. 

SOS Hoofdklasse C:    SOS 1e klasse C: 
1 Rivierenland  6  16½ 1 ASA-1j   8   23½ 
2 Wageningen  5  18  2 ASV-2   7   20½ 
3 De Elster Toren  5  17½ 3 Schaakstad A.   4   16½ 
4 ASV-1  5  16½ 4 SG Zutphen-2   4   16½ 
5 SMB  4  18½ 5 ZZS!   4   15 
6 Veenendaal  4  15½ 6 Barneveld-2   3   13 
7 Bennekom  2  13  7 Pegasus   2   13 
8 KTC  1  12½ 8 VDS   0   10 
SOS 1e klasse D:   SOS 2e klasse G: 
1 Edese SV  6  18 1 Het Kasteel   7   20½ 
2 Velpse SV  5  17½ 2 Theothorne   6   17 
3 SMB-2  5  16½ 3 ASV-4   5   17½ 
4 UVS  5  15½ 4 PION-2   4   16 
5 Zevenaar  4  16 5 UVS-2   4   14½ 
6 PION  3  16½ 6 Millingse SV   3   14 
7 ASV-3  3  15½ 7 KTC-2   2   15 
8 Rhenense SC  1  12½ 8 Zevenaar-2   1   13½ 
SOS 2e klasse F:   SOS 3e  klasse D: 
1 Bennekom-2  8  22 1 ASV-6   6  21 
2 ASV-5  7  20½ 2 Veenendaal-2   6  19 
3 Elster Toren-2  5  18 3 Voorster SC-2   6  18½ 
4 Schaakstad A.-2  5  15½ 4 De Cirkel-2   6  18½ 
5 Doetinchem  3  16 5 OPC   4  17 
6 Wageningen-2  2  17 6 ASV-7   2  14 
7 Twelose SC  2  11 7 Wageningen-4   2  11½ 
8 De Kameleon  0    8 8 Velpse SV-3j   0    8½ 

SOS 3e klasse E: 
1 Wageningen-3  8  21½ 5 Velpse SV-2   3  13½ 
2 SMB-3  6  21½ 6 UVS-4   2  13½ 
3 UVS-3  6  18½ 7 Het Kasteel-2   2   12½ 
4 Doesborghs SG  5  17½ 8 ASV-8   0     9½ 


