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Van de redactie 

Maar liefst drie ASV teams zijn dit seizoen 
kampioen geworden in hun klasse, helaas 
is er ook een team gedegradeerd. En de 
redactie heeft goed nieuws, van alle teams 
is een verslag binnengekomen. U kunt in 
dit nummer dus alles lezen over hoe het 
zover is gekomen. Helaas heb ik zelf ver-
stek moeten laten gaan bij de slotronde 
van het glorieuze zesde dat na een ongelo-
felijke inhaalrace (na 3 wedstrijden stonden we op een 
magere 50%) en niet zonder enig fortuin op de valreep 
toch nog overtuigend kampioen wist te worden. Gelukkig 
was ik net op tijd terug uit China om aan te schuiven bij 
het etentje om de goede afloop te vieren bij, ja u raadt 
het al, de Chinees....... Marco gebruikte zijn tafelgenoten 
tijdens de aansluitende sessie op het terras om enkele 
van zijn ideeën aan te scherpen. Getergd door alle kritiek 
op de (gebrek aan?) inhoud van zijn column gaat het de-
ze keer eens niet over vakantie, muziek, de sportzaal of 

zijn wederhelft maar komt hij met enkele 
goede en zeer concrete voorstellen. Ik sta 
achter hem en claim bij deze mijn plek in 
het zesde voor volgend seizoen! 

Naast al het externe geweld valt er nog 
veel meer te lezen in dit nummer van ASV 
Nieuws. Helaas geen probleemrubriek de-
ze keer maar dat is een incident, volgende 
keer staat hij er gewoon weer in. Wel twee 

afleveringen van de rubriek Plaatjes kijken. Die rubriek 
moet echt weer een vaste plek krijgen in ASV Nieuws. 

De redactie wenst u weer veel leesplezier!  

Robert 

Van het bestuur 

In twee maanden is er veel gebeurd en het is dus even 
zoeken naar een volgorde, want er was veel sportief suc-
ces. We beginnen maar met het meest recente succes. 
Xadya van Bruxvoort wist begin mei beslag te leggen op 
de tweede plaats in het Nederlands kampioenschap voor 
meisjes B. Xadya scoorde in Sneek 6½ uit 9. Proficiat! 
ASV mag er trots op zijn met haar jeugd steeds vaker 
met goede resultaten in het nieuws te komen. Het was 
leuk te zien hoe enthousiast heel ASV de prestaties van 
Xadya via internet volgde. Mooi die saamhorigheid. We 
hopen op een volgend succes op het NK voor E-teams 
(tot 10 jaar) op 25 mei in Naaldwijk. Daarna  gaat Domi-
nick van Dijk nog deelnemen aan het NK voor de H-jeugd 
(6- en 7-jarigen) op 15 juni in Roosendaal.  Zijn broer  
Julian is nog in de race voor een reserveplaats bij de F-
jeugd (8- en 9-jarigen), maar moet afwachten of er ie-
mand afzegt. Wij wensen onze talenten veel succes! 
 
Maar er was meer succes dan alleen bij de jeugd. Al in 
maart werd ASV 1 kampioen. Daarmee keert het achttal 
na de degradatie in 1998 weer terug in de eerste klasse. 
De helft van het huidige team maakte 15 jaar geleden de 
dramatische degradatie in het Nijmeegse Triavium mee. 
En vijf van de toen gedegradeerde spelers zijn nog 
steeds ASV-er. Dat zegt iets over clubtrouw. Bij deze titel 
hield het niet op. Ook ASV 5 werd kampioen. Met een 
zwaarbevochten gelijkspel in de slotronde werd de titel in 
de eerste klasse veiliggesteld. Het leverde mooie beel-
den op YouTube op onder de titel “Erik Wille slaat toe”. 
Weer een week later was het de beurt aan ASV 6 om 
kampioen te worden. Het onderlinge duel met koploper 
Theothorne moest gewonnen worden en dat gebeurde 
mede dankzij onze drie beste jeugdschakers overtui-
gend. Met maar liefst 6½-1½ werd de titel binnengehaald 
en zo zal ASV 6 voor het eerst in de historie van ASV in 
de eerste klasse gaan spelen. Er werd door de meeste 

teams goed gepresteerd. Dat gaat u de komende weken 
allemaal nog lezen in de seizoenoverzichten van de 
teams in En Passant. Alleen bij ASV 4 ging het mis. In 
een seizoen waarin het team vrijwel nooit wind mee had, 
werd een nederlaag in de voorlaatste ronde onze promo-
tieklassers noodlottig. Door de promotie van ASV 5 ver-
andert er echter niets.  
 
Er waren sinds de laatste ASV-Nieuws ook weer veel 
activiteiten. Het Voorjaarstoernooi trok een kleine 100 
schakers naar het Color Business Center Arnhem Lo-
rentz (nieuwe naam van het Lorentz Ondernemerscen-
trum). Met een grootmeester en drie meesters was het 
ook kwalitatief erg goed bezet. Geen van hen, maar de 
Apeldoorner Armen Hachijan won. Vervolgens organi-
seerden we met veel plezier twee slotronden van de OS-
BO-competitie. We deden live verslag van het verloop en 
van de wedstrijd ASV 6-Theothorne waren zelfs alle par-
tijen te volgen. Weer een paar weken later was het tijd 
voor de OSBO-cupfinale en het ASV Vierkampentoer-
nooi. Hoewel dat een kleiner evenement is, heeft het 
sinds 2006 al weer een vaste plaats op onze schaakka-
lender. Dat krijgt ook het Open Arnhems jeugdkampioen-
schap. Paaszaterdag waren er ruim 80 kinderen in ons 
clublokaal aan het schaken. 
 
Waar veel clubs hun schaakactiviteiten al op een lager 
pitje zetten, gaan we bij ASV nog een flink aantal weken 
door. Zo gaan we op 1 juni met hopelijk heel veel viertal-
len meedoen aan het OSBO-snelschaakkampioenschap 
voor teams. En natuurlijk wacht ons op 29 juni de massa-
kamp in Wageningen. De interne competitie loopt nog tot 
eind juni en traditiegetrouw eindigen we ons seizoen met 
een Fischer Randomavond op 4 juli.  
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Naast al dit schaakgeweld zaten we ook niet stil. Jelle 
Noordhuis heeft namens ASV een eerste serie schaak-
lessen aan OBS De Boomhut afgesloten. Het enthousi-
asme is zo groot dat we daar graag een vervolg aan ge-
ven in het nieuwe schooljaar. Hopelijk kunnen we via de-
ze school en andere scholen de instroom naar onze 
jeugdopleiding nog verder laten groeien. Ook waren we 
weer in de bibliotheek Arnhem, iets wat in het najaar een 
vervolg krijgt. Met veel plezier kijken we ook terug op de 
boekpresentatie van Hans Böhm. Zo’n vijftig mensen be-
leefden veel plezier aan de verhalen en de stellingen met 
het paard als hoofdrolspeler met als slot een fraai mat in 
45 zetten. Ook met de promotionele activiteiten gaan we 
door. Zo staan we op 26 mei in Winkelcentrum Presik-
haaf en waarschijnlijk zijn we ook op 2 juni van de partij 
op de Steentjesdag, de braderie op de Steenstraat. En 

dat is dan een voorproefje voor onze jaarlijkse demo al-
daar eind augustus. Ook gaan we de komende weken 
nog een aantal keer boeken en/of tijdschriften te koop 
aanbieden op de clubavonden. Daar zijn we in maart 
mee begonnen en er is al aardig wat verkocht. Dat levert 
een mooi extra zakcentje voor ASV op. En ben je op 
zoek naar een speciale titel; laat dit dan even weten, dan 
kijken we of het leverbaar is. Ook het referendum dat 
gehouden werd in het kader van het Kunstencluster was 
goed voor onze financiën. Tien ASV-ers hebben geteld 
en dat levert ook een mooi bedrag op. 
 
Kortom: twee vruchtbare maanden liggen achter ons en 
we hebben nog bijna twee schaakmaanden te gaan. We 
hopen je donderdag weer te zien!  

ASV 1: KAMPIOEN!!!! 
Dirk Hoogland 

De cruciale stelling voor deze terugblik op het glorieuze 
seizoen van het eerste team. Na een kleine twee uur 
spelen, waarbij beide spelers achttien zetten uitgevoerd 
hadden was deze stelling te zien op het achtste bord.  

Wit had de winnende combinatie aan zien komen en 
bracht zijn hand al naar de Loper om vernietigend op h7 
te slaan. Toen overzag hij opeens de vreselijke dreiging 
die hem boven het hoofd hing. Wat moest hij doen? 
Met opgeheven hoofd en volledig denkend aan het team-
belang aanvaardde hij de consequenties, hij speelde 10. 
Lxh7+. Zwart gaf op en een zucht van verlichting ging 
door het team. Zij konden nu echt vrij uit spelen. Zoals 
afgesproken zou de eerste speler die zijn partij beëindigd 
zou hebben een stuk schrijven over dit fraaie seizoen. Ik 
dus. 
 
Voor degenen die houden van een chronologisch over-
zicht adviseer ik niet verder te lezen. Pak de verschillen-
de nummers van En Passant erbij, knip de verschillende 
stukjes over ons team eruit en plak ze netjes achter el-
kaar. Is er meer interesse in partijen of fragmenten daar-
van, dan is het de beste optie om de verschillende spe-
lers persoonlijk aan te schieten. Wij geven ons openings-
repertoire, strategieën en eindspelfinesses niet graag 

prijs aan het papier. Er is altijd wel een vijand die mee-
kijkt! Wilt u een volstrekt objectief beeld krijgen van de 
prestaties van de spelers dan adviseer ik u verder te le-
zen.    
 
De topscorer van het Team is dit jaar Eelco geworden. 
Hij hoefde slechts twee halfjes in te leveren. Met 8 pun-
ten heeft hij ook de beste score in de klasse gereali-
seerd! Zijn methode was eenvoudig maar blijkbaar onna-
volgbaar. Geef je tegenstander in het begin of tijdsvoor-
deel (gewoon wat later binnen komen), stellingvoordeel 
of een combinatie van beide. De onderschatting begint 
dan zekere vormen aan te nemen. Ga er vervolgens voor 
zitten, gebruik je (betere) schaaktalenten en de punten 
vliegen binnen.  
Net als Eelco bleef Remco ongeslagen. Weliswaar werd 
hij geen topscorer (7 uit 9), maar de titel Remisekoning 
komt hem met vier remises zeker toe. Remco is gewoon 
een rots in de branding. Ook dit seizoen slechts twee 
verliespunten. Zet zijn partijen rustig maar gedegen op. 
Wacht rustig af tot zijn tegenstander iets te optimistisch 
wordt of een wat zwakkere zet doet. Slaat dan keihard 
toe. En anders is het gewoon remise. 
Otto zat beter in zijn vel dan vorig seizoen.  Met 6,5 pun-
ten scoorde hij er 2,5 meer. In mijn beeld was er geen 
echt patroon in de partijen van Otto te ontdekken. Hij 
kwam weleens goed uit de opening, maar ook wat min-
der. Kwam soms een pion voor, maar soms ook wel ach-
ter. Maar won veel meer partijen dan dat hij verloor. Wat 
dat betreft zat zijn stellingbeoordeling meestal wel goed. 
Wouter kende een perfecte “start” en stond met 5 uit 5 
bovenaan de topscorerslijst. Duidelijk gemotiveerd om 
kampioen te worden. De klasse spatte van zijn partijen 
af. Maar daarna liet Wouter zijn menselijke kant zien. Het 
kampioenschap was een feit, dan mag je de tegenstan-
der ook wel wat gunnen. Hij bouwde zijn scoringsdrift af. 
Een remise gevolgd door twee nederlagen lieten hem 
duidelijk op de verschillende lijsten zakken.     
Onze teamleider Leon heeft het er maar druk mee ge-
had. Zoeken naar een evenwichtige, maar verrassende 
opstelling. Bij uitwedstrijden eerst de teamleden voorzien 
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een goed kop koffie en dan ook nog 
een goede prestatie neerzetten. Met 
een dip halverwege het seizoen wist hij 
zijn goede partijopzet te verzilveren in 5  
nuttige punten. Na de laatste wedstrijd 
wist hij ons ook nog te verrassen met 
een lekker flesje bier met een zelfont-
worpen etiket. Namens allen onze 
dank! 
Michel, één van de twee nieuwe aan-
winsten van het team. Had een winst-
methodieken van Eelco snel door. Maar 
hij gaf zijn tegenstander geen kans om in de opening 
voordeel te behalen. Na een zet of 10 was er meestal wel 
een plusje voor Michel te noteren. Het kijken op de klok 
laat Michel ook tijdens de partij nog wel eens achterwe-
ge. Zonder tijdnood zou hij een goede greep naar de po-
sitie van topscorer kunnen doen. 
Naast Michel is ook Bob ons team komen versterken. 
Qua rating duidelijk onze sterkste speler. Moest ongetwij-
feld wennen aan zijn nieuwe teamleden en de wisselen-
de opstellingen. Ondanks zijn (naar eigen zeggen) teleur-
stellend seizoen nog altijd een plus score met 4,5 uit 8. 
Zal in de toekomst zeker zeer waardevol zijn.  
 
In totaal hebben we voor vijf partijen invallers nodig ge-
had. Dit zegt genoeg over de teamspirit. Een spirit waar 
onze invallers zonder moeite in meegingen. Daan Holtac-
kers viel twee keer geweldig in en wist met zijn koelbloe-
dig spel in tijdnood menig teamlid stil te krijgen. Hij won 
gewoon zijn beide partijen. Remco Gerlich heeft de be-

moedigende woorden goed opgepakt. Met veel 
finesse wisten we zijn inbreng in de laatste par-
tij van het vorig seizoen (die wedstrijd waar we 
het kampioenschap misten) in herinnering te 
brengen. Op en top gemotiveerd nam hij plaats 
achter het bord en liet met een nuttige overwin-
ning zien wat hij in zijn mars heeft. Frank 
Schleipfenbauer liet de mars aan zijn koning 
over. Met frisse moed (of was het openingsken-
nis) ging hij aan de wandel met zijn koning en 
bracht zijn tegenstander tot wanhoop. Eeuwig 
schaak was het resultaat. Richard was het 

minst gelukkig van onze invallers. De kwaliteit die hij won 
(en heeft) was onvoldoende om de sterke aanval van zijn 
tegenstander tegen te houden. Een nul was het resultaat.      
 
Ik ontkom er niet aan om ook mijn “prestatie” hier te noe-
men. Met 2 punten uit de laatste drie ronden wist ik mijn 
ronduit slechte seizoen (3 uit 8) nog een heel klein beetje 
kleur te geven. Dat ik won tegen de nummers twee en 
drie was een schrale troost. Dat ik de enige speler ben 
zonder een remise helpt ook niet echt om mijn onvrede 
weg te nemen. Gelukkig heeft het team hun senior met 
respect behandeld en mij deze score niet te veel inge-
wreven. 
 
Met zijn allen hebben we een prachtig resultaat neerge-
zet. Twee ronden voor het eind al kampioen en alle wed-
strijden overtuigend gewonnen. Een mooie opsteker voor 
het volgend seizoen. Ik gok op een plek in de midden-
moot. 
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Voor de kat z’n viool 
 
Vroeger zat ik op voetbal, ik speelde als kind bij Ooster-
beek, en later bij OVC’85. ik was rechtsbuiten, en mijn 
techniek haperde hier en daar, maar ik was razendsnel. 
Door mijn snelheid kon ik een mannetje passeren door 
de bal keihard weg te loeien richting goal van de tegen-
stander en er vervolgens keihard achteraan te rennen. 
Niet veel hielden mij bij, dus vaak van achteren pootje 
gehaakt. Er was een seizoen dat we dusdanig geconcen-
treerd speelden dat we kampioen werden en mochten 
promoveren naar een hogere klasse. Het hele seizoen 
hard gewerkt, altijd trainen, niet klagen, goed luisteren 
naar de trainer, en de ander wat gunnen. Dat waren ei-
genlijk de belangrijkste ingrediënten om uiteindelijk de 
cup in ontvangst te nemen en vol trots met elkaar voor de 
foto te poseren. Belangrijkste gespreksonderwerp was 
natuurlijk hoe we het zouden gaan rooien met dit elftal in 
de volgende klasse. Zouden we door de mand vallen en 
direct weer terugdegraderen? Of zouden er onvermoede 
krachten loskomen en opnieuw een gooi mogelijk zijn 
naar de titel? Tot tranen geroerd sloegen we elkaar op de 
schouder en gaven vooral elkaar alle credits voor het 
behalen van de titel. Prachtig, romantisch, had het niet 
willen missen. Mooie tijd van vriendschap en acceptatie. 

Bij ASV gaat dit heel anders, en dat is mij al heel lang 
een doorn in het oog. Ik las ergens tot mijn verbijstering 
dat het vijfde achttal van ASV niet zal kunnen promove-
ren omdat het vierde degradeert. Ik probeerde te begrij-
pen wat er stond, het vijfde promoveert niet want het vier-
de degradeert. Dus wat er eigenlijk staat is dat ondanks 
het feit dat het vierde er een potje van heeft gemaakt en 
het vijfde het fantastisch heeft gedaan blijft het vierde op 
het pluche van de hogere klasse en wordt het vijfde be-
dankt voor de moeite. Dit is eerder gebeurd met het vier-
de maar dan andersom. Het vierde promoveerde vorig 
jaar (of is het al weer twee jaar geleden) niet als team 
naar een hogere klasse maar het vierde creëerde ruimte 
voor een team om in een hogere klasse te spelen, en wie 
daar in komen is dan blijkbaar zomaar aan anderen om 
te bepalen. Dus eigenlijk wordt als team een mooie pres-
tatie neergezet met als doel om in een hogere klasse te 
spelen, en wanneer dat doel behaald wordt is het netto 
rendement dat anderen die plaats in gaan nemen op ba-
sis van rating of andere ondergeschikte argumenten zo-
als vervoerslogistiek, of sterkere spelers die bij ASV zijn 
gekomen voor hogere teams of wat ik dan ook allemaal 

voorbij heb zien komen aan matige argumentatie. 

Dit fenomeen moet stoppen, ik wil dan ook een construc-
tief voorstel doen om dit anders te organiseren. In princi-
pe moet een team dat promoveert gewoon bij elkaar blij-
ven om het met elkaar te proberen in een hogere klasse. 
Mocht iemand in het team niet meer willen het komende 
seizoen dan moet hij uiteraard vervangen worden, maar 
dan komt dat initiatief dus vanuit het team en niet vanuit 
een achterkamer waar deze dingen bepaald worden. 
Mocht het team op zaterdag komen te spelen en dat blijkt 
niet haalbaar voor een paar spelers dan moeten die men-
sen vervangen worden, maar ook hier komt dat initiatief 
dus vanuit het team en niet vanuit externe krachten. Zo-
dra de gepromoveerde teams compleet zijn met dus in 
principe alle spelers van het afgelopen seizoen dan kun-
nen de rest van de spelers van ASV ondergebracht wor-
den bij de rest van de teams die mee gaan doen in de 
competitie. En of dit nou op basis van rating, vervoer, 
kleur ogen, voorkeursdag, of maatjes die bij elkaar willen 
spelen gebeurt maakt me niets uit. Van de gepromoveer-
de teams blijf je af, punt. Dit betekent dus dat het 1e, 5e  
en het 6e  bij elkaar blijven het komende seizoen. Graag 
zou ik uw steun zien voor dit voorstel lieve lezers van dit 
blad. 

Nu ik toch bezig ben met hele goede voorstellen zou ik 
graag zien dat de ledenvergadering aan het einde van 
het seizoen wordt gehouden. Er is niets leukers dan prij-
zen uitreiken aan de ASV-ers die iets bijzonders bereikt 
hebben als het bord nog warm is. In februari is natuurlijk 
veel te laat, is het bord diepgevroren en weet het gros 
niet meer waar het over ging. Netto resultaat hiervan zijn 
lauwe applausjes daar waar het een gejuich van jewelste 
zou moeten zijn. Is meteen een goede gelegenheid om 
alles wat op stapel staat voor het komende seizoen te 
communiceren met elkaar en de teamindelingen te mel-
den dit is geen probleem want de promovendi zijn dan al 
bekend.  

De vergadering wordt dan een mooi warm evaluatiemo-
ment van het afgelopen seizoen en dan kunnen we hoop-
vol vooruit blikken op het komende seizoen.  

Heb besloten om het komende seizoen weer meer te 
gaan spelen. Het is een mooi spelletje en het is goed 
toeven bij ASV. Voldoende gezellige mensen om interes-
sante gesprekken mee te hebben ter inspiratie van deze 
stukjes tekst. Ook hoop ik met ASV 6 hoge ogen te gooi-
en in de eerste klasse van de OSBO.  
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Het zal pittig worden, maar met mijn kornuiten Theo, Ro-
bert, Bent, Xadya, Rob, Nico, en Albert zullen we een 
eind komen. 

Veel wijsheid toegewenst. 

Marco 

ASV 5 moet diep gaan om de titel te pakken 
Erik Wille 

Net als de vorige bijdrage over ASV 
5 ook deze keer een tweeluik. En ik 
verklap het maar vast ook dit twee-
luik loopt goed af. Maar het is wel 
een spannend verhaal. Sterker nog: 
het is al verfilmd ….. 
 
Ik sloot de vorige keer als volgt af: 
We hebben de kampioenskansen 
helemaal in eigen hand. Mook en 
SMB 2 zijn de laatste twee hinder-
nissen. Zeker niet eenvoudig. We 
zullen nog twee keer diep moeten gaan, maar dan …….. 
misschien wel promotieklasse in 2013-2014. Maar ja, 
juist de promotiekansen hebben we niet in eigen hand. 
ASV 4 staat in de promotieklasse onder de streep. Gaan 
de routiniers van ons vierde ASV 5 de promotie door de 
neus boren? Dat zal toch niet? Nee hoor, ik heb alle ver-
trouwen in het sterke achttal van ASV 4. Volgend seizoen 
dus hopelijk in de eerste ronde het onderlinge treffen. En 
dan gaan we er voor met het vijfde! 
 
Het duel met Mook werd nooit spannend. Ook in de aan-
loop naar het duel gebeurde weinig of het moest zijn dat 
onze kopman Anne Paul Taal zijn agenda niet op orde 
bleek te hebben. Precies op de dag van de wedstrijd zat 
Anne Paul in zonniger oorden. Alleen zijn partij vooruit-
spelen, wilde Mook niet en zo kwam onze supersub René 
van Alfen weer van stal en kwam er SMS-verkeer op 
gang met Madeira. Niet dat Anne Paul ons van afstand 
de juiste zetten doorgaf, maar wij wel de tussenstanden 
aan hem. We moesten ook een beetje aan de gemoeds-
toestand van zijn vrouw denken, tenslotte. Een bloedner-
veuze man om je heen is ook niet alles tenslotte. We 
konden gelukkig al snel zeges van Rob Huberts en René 
van Alfen doorgeven. De nul die Martin Weijsenfeld tus-
sendoor opliep, hebben maar even vergeten te melden. 
Dan kon immers altijd nog. Uiteindelijk werd het 5½-2½ 
zonder dat het ooit echt spannend werd. Snelle halfjes 
waren er voor Barth Plomp en Paul Schoenmakers en 
aan het eind nog een ‘lucky’ half voor Jacques Boonstra. 
Coen Mekers won weer eens zoals hij steeds wint en dat 
gold eigenlijk ook voor Erik Wille. Alleen blinken de zeges 
van Coen uit door degelijkheid en die van Erik zijn 
meestal wat “wiebelig”. Deze zege bracht ons met de 
slotronde te gaan een matchpunt en twee bordpunten 
voor De Elster Toren. Een redelijk veilige marge zo zou je 
denken. Niets was echter minder waar. 
 
Met ditmaal René van Alfen voor Paul Schoenmakers in 
het achttal en Anne Paul Taal gelukkig veilig terugge-
keerd van vakantie trokken we naar Lichtenvoorde om de 
titel te pakken. We waren zeker tot de start van de partij-
en zeer ontspannen. Misschien wel te ontspannen. We 

werden enthousiast welkom gehe-
ten door ons oud-lid Erika Belle, 
die luidkeels door de zaal brulde: 
“Hup ASV”. Dat was alvast een 
goed teken, want zij moest met 
Velp tegen onze concurrent. Een 
tegenvaller was dat Velp twee van 
haar sterkste spelers moest mis-
sen. Maar ja, waarom naar Velp 
en vooral concurrent De Elster 
Toren kijken? Gewoon zelf 4½ 
punt scoren. Na een openings-

woord van oud-GOVA-voorzitter en nu Rokade-voorzitter 
Gert Jan van Vliet begon de finaleronde, waarvan we 
toen nog niet wisten dat het slecht voor de gezondheid 
zou zijn. 
 
De wedstrijd was voer voor psychologen. Misschien dat 
onze “huis-psycholoog” Marco Braam er in zijn column 
een analyse op los kan laten. Op de een of andere ma-
nier bleef de wedstrijd tegen het op papier veel zwakkere 
SMB 2 lang in evenwicht. Jacques Boonstra stond al snel 
gewonnen en Martin Weijsenfeld had een ongelukkige 
start. Op alle andere borden was de remisemarge groot. 
De kracht van ASV 5 was het hele seizoen nu juist dat 
we in het laatste uur de punten pakten. In die fase gaat 
het kwaliteitsverschil dan toch vaak een rol spelen tegen 
zwakkere tegenstanders. Om de een of andere reden 
namen we nu op diverse borden genoegen met remise 
en daarmee gaven we die extra mogelijkheid in het laats-
te uur weg. Na drie remises (Anne Paul Taal, Rob 
Huberts en Coen Mekers) won Jacques Boonstra. In 
kampioenswedstrijden presteren is het handelsmerk van 
Jacques. Iedereen kan  zich ongetwijfeld nog herinneren 
hoe hij in 1998 in het Triavium ASV 2 naar de tweede 
klasse bracht. Door deze zege kwam de titel dichterbij. 
Martin stond nog steeds slecht, maar René van Alfen 
kwam steeds beter te staan. Ik zat tussen dat duo in, dus 
ik kon het van dichtbij volgen al had ik misschien beter 
wat meer op mijn eigen bord kunnen kijken. Na nog een 
remise van Barth waren wij ook met zijn drieën over. Re-
né van Alfen werd gevaarlijk met een vrijpion en leek zijn 
partij met vaste hand naar winst te voeren. Bij Martin was 
intussen sprake van licht herstel. Bij mij werd het tegen 
ons oud-lid Hans van Leeuwen steeds moeizamer. Het 
‘papieren’ krachtsverschil deed vermoeden dat ik een 
makkelijke avond zou krijgen, maar dat was niet zo. Inte-
gendeel, ik had al enkele malen met Anne Paul Taal 
overlegd of ik maar remise zou aanbieden. En eigenlijk 
waren we het er ook steeds over eens dat dat goed was. 
Maar steeds was er een stemmetje in mijn hoofd, dat me 
influisterde “doorspelen!”. Omdat ik ongeveer overal mee 
bezig was behalve met mijn partij was ik in een eeuwig 
schaak gelopen (zie diagram op de volgende blz.) 
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Ik heb in deze stelling net 31. … Ke8-d7 gespeeld. Uit 
het eeuwig schaak blijven met 31. … Kf7 is vanwege 32. 
Dxc6 gevolgd door Lxd5 geen optie. Maar ja, eeuwig 
schaak is wel remise. En dat was genoeg, omdat René 
van Alfen zou gaan winnen. Wat volgde was een periode 
van hectiek, waarin wij alle verkeerde beslissingen na-
men. Alleen was er steeds weer dat stemmetje in mijn 
hoofd dat zei “doorspelen!”. Ik maakte me wat zorgen 
over mijn geestelijke welzijn. Ik had het gevoel dat Barth 
Plomp zich als non-playing captain in mijn hoofd genes-
teld had. Stel je voor dat hij me op dezelfde manier ook 
nog zetten gaat doorgeven. Dan gaat elk stuk dat ik naar 
voren zet, de volgende zet weer achteruit en nooit meer 
een pionoffer. Dat kunnen we de schaakwereld toch niet 
aandoen. Intussen zag René van Alfen en eigenlijk ieder-
een die naar de partij keek een matbeeld. Ik besloot na 
32. Db7+ Kd6 33. Db8+ Kd7 34. Db7+ Kd6 35. Db8+ 
even geen zetten meer te doen. Immers, als René won 
dan kon ik met remise de titel binnenhalen. Niet dat ik 
iets anders kon, want eeuwig schaak is eeuwig schaak. 
“Niet remise geven”, bemoeide de Barth Plomp in mijn 
hoofd zich er weer mee en dat terwijl de echte Barth 
Plomp de wedstrijd al lang niet meer kon aanzien. Even 
een luchtje scheppen …. 
 
Het matbeeld dat René en al die anderen zagen, bleek 
intussen een fata morgana. Mat was er niet en de win-
nende vrijpion was ook verloren gegaan. De tegenstan-
der profiteerde maximaal en won. In alle hectiek wist 
niemand hoe het bij De Elster Toren er voor stond en ik 
had mijn klok al zo lang laten lopen, dat ik nog maar drie 
minuten bedenktijd had. Het werd echter nog gekker, 
want Martin kreeg remise aangeboden. De spanning was 
ons duidelijk teveel geworden, want Martin en Anne Paul 
voerden een gesprek op verschillende golflengte. Kern 
van het misverstand was dat Anne Paul van Martin de 
vraag hoorde of hij remise uit de weg moest gaan, terwijl 
Martin vroeg of hij remise mocht aannemen. Het “nee” va 
Anne Paul werkte vervolgens averechts. Martin speelde 
door en liet zich twee zetten later matzetten. Wat restte 
was mijn eeuwig schaakstelling en een 4-3 achterstand. 
 
Ik ging met drie minuten op de klok weer aan de slag, 
want deze eeuwig schaak mocht dus niet in remise eindi-
gen. Ik ging verder met 35. … Ke6.  
(zie volgende diagram) 
 

 
Hans van Leeuwen moest duidelijk even schakelen. Niet 
door mijn “verrassende” koningszet, maar in de tijdnood-
fase weer starten, nadat er tien minuten niets is gebeurd, 
is toch lastig. 36. Dc8+ Dd7 37. Dg8+ Kd6 38. Db8+ met 
remiseaanbod, uitgerekend bij het verkeerde schaak. 38. 
Df8+ houdt het eeuwig schaak in de stelling, maar nu 
ontsnapte ik met 38. … Ke7 Ik was opgelucht. Het eeu-
wig schaak was eruit en we konden weer gaan schaken. 
Dat betekende dat ik ook weer op winst kon gaan spelen 
en dat was nodig. 39. Dh8 Df5 40. Dxh7+ Kd6 41. Lg2 
Db1+ 42. Lf1 Pd2 43. Dh3 Pf3+ 44. Kh1  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 

   



Mei 2013                 ASV-Nieuws 

10 

Hier was ik even slordig met 44. … Pd2  45. Kg1 Dxb2 
Hier had 45. … Kc7 gemoeten. Nu gaf ik wit de gelegen-
heid om met 46. Dc8 weer op eeuwig schaak te gaan 
spelen en dat was niet te voorkomen zonder verliesge-
vaar. Wit was echter aan het verdedigen en keek niet 
meer naar aanvalskansen. Uit het geroezemoes om mij 
heen begreep ik intussen dat De Elster Toren zeker geen 
monsterzege meer kon halen en dat 4-4 dus genoeg was 
voor het kampioenschap. 46. g4 Db1 47. Dg3+ Kd7 48. 
Dh3 De4 49. g5+ f5 50. Dh7+ Kc8 51. Dg8+ Kb7 52. 
Dh7+ Kb6 53. Dh8 Pf3+ 

Ik speelde deze zet, omdat ik hier de mogelijkheid zag 
met wat schaakjes een aantal keer tien seconden aan 
mijn schaarse bedenktijd toe te voegen. Dat verklaart ook 
dat ik een belangrijke pionwinst mis, want ik was even 
alleen maar met de bedenktijd bezig. 54. Kh1 Pxg5+ 55. 
Kg1 Pf3+ 56. Kh1 Pe1+ 57. Kg1 Pf3+ 58. Kh1 Pd2 59. 
Kg1 

Ik heb hier door mijn jacht op seconden verzuimd ook 
met Pxd4+ niet alleen nog een pion te winnen, maar ook 
een belangrijk vluchtveld voor mijn koning te creëren. 
Helaas kan het nu niet meer, want na 59. … Pf3+ wordt 
het remise door drie maal dezelfde stelling. Mijn plan was 
echter de schaakjes eruit halen en eventueel via da-
meruil het eindspel winnen. 59. … De7 60. Db8+ Db7 61. 
Dd8+ Dc7 en nu grijpt de SMB-er eindelijk definitief mis. 
62. Dg5 Pf3+ 0-1 Ik heb geprobeerd de laatste vijf minu-
ten van deze partij in plaatjes weer te geven, maar zeker 
door de euforie na de opgave van Hans van Leeuwen is 
het filmpje leuker. Kijk maar op youtube en zoek naar 
“Erik Wille slaat toe”. Tegen dat filmpje van Marcel Leroi 
kan geen verhaal op.  
 
Zo kwam een eind aan een bijzondere avond. De titel 
was binnen en als dat gelukt is, kun je alleen maar zeg-
gen dat er geen mooier scenario geschreven had kunnen 
worden voor deze avond. Maar als het misgegaan was 
…… ik moet er niet aan denken. Een bijzonder seizoen 

zit erop. We wilden de titel en we haalden de 
titel. Het doel om promotieklasse te gaan spe-
len, konden we niet verzilveren. Helaas de-
gradeerde ASV 4, zodat we komend seizoen 
weer met een schone lei beginnen en een 
nieuwe poging gaan doen om de promotie-
klasse te halen. En als dat met hetzelfde sce-
nario kan, ben ik wel weer in voor de hoofd-
rol. Hopelijk wordt ook dat stemmetje in mijn 
hoofd weer gecast, want zonder hem had ik 
allang remise gegeven. Teamgenoten, be-
dankt voor weer een fantastisch seizoen. Ge-
zelligheid was de basis van ons succes en 
dat moeten we zeker zo houden. Barth 
Plomp, bedankt voor het ons op kampioens-
koers houden. En om te eindigen, zoals ik 
begon: Volgend seizoen gaan we er weer 
voor met het vijfde! 
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ASV 4 degradeert en blijft in de Promotieklasse 
Anne Paul Taal 

In de Maarteditie van ASV Nieuws stond al , dat ASV 4 
voor zijn voortbestaan in de Promotieklasse vreesde. In 
de laatste 3 rondes zou eigenlijk 3 keer gewonnen moe-
ten worden. Tegen ons vaste slachtoffer Bennekom lukte 
dat thuis in de 7e ronde tot verbijstering van teamcaptain 
Kreeft! Heel geconcentreerd werden de toppers Hofstra, 
De Beule en Pauw geneutraliseerd en andersom werd 
door Bennekom hun grootste frustratie Ruud op remise 
gehouden. Toen Gerben eenvoudig remise maakte en 
Wouter en Murat wonnen en slechts Désiré verloor was 
Bennekom weer een illusie armer. 

In de 8e ronde mochten we uit tegen De Toren 3. Een 
ambitieus jeugdteam dat onbevangen speelde tegen de 
routiniers van ASV 4 .In het begin verongelukte Gerben 
en won Cees snel een stuk , waarna Ruud en Leor er 
niet door kwamen en remiseerden. In tijdnood werden 
Wouter en Ivo getruct en moest Désiré om erger te voor-
komen remise aannemen waardoor de nederlaag al een 
feit was. Jan Vermeer ,die een fantastische wedstrijd 
speelde , probeerde nu er niets meer op het spel stond 
nog te winnen , maar ging in die poging iets te ver en 
verloor. 

In de slotronde speelden we tegen de organiserende ver-
eniging , die net boven ons op de 9e plek stond. We heb-
ben er een mooie wedstrijd van gemaakt en met name 
Gerben , Martin en Murat wonnen vrij makkelijk. Barth 
won een pion, maar Michiel Auwens kreeg een behoorlij-
ke aanval als compensatie. Ergens ging het toen mis en 
scoorde PION 2 tegen. 

Anne Paul stond iets minder , maar had een plan met 
een verleiding. 

Anne Paul Taal – Pieter Thissen 

20 Lb1  Pc5 

21 Pf1  Ted8 

22 Tc3   de verleiding 

En ja hoor           Pa4 

23 Dc2 ! met stukwinst 

Daarna was de winst niet moeilijk meer. 

Wouter offerde tegen de altijd op safe spelende John 
Molenaar 2 pionnen in de opening en zette toen de aan-
val in. John overzag hier en daar een dreiging en ging er 
daarna vlot af. Désiré had eerder remise afgeslagen en 
vervolgens een trucje overzien wat een pion kostte. On-
danks stug verdedigen ging hij in het verre eindspel ten 

onder.  

5.5 – 2.5 winst , maar slechts 9e in de eindrangschikking 
dus degradatie. 

Rini Kreeft was hier heel blij mee , maar toen Barth meld-
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Invallen op het eerste bord 
Pascal Losekoot 

Het afgelopen seizoen heb ik regionale competitie ge-
speeld voor Baarn in de Stichts-Gooise Schaakbond. 
Maar ik ben ook driemaal ingevallen voor ASV 2. Ik heb 
daarvoor gebruik gemaakt van de dispensatieregeling die 
de KNSB heeft, die stelt dat dit mag als de regionale 
bond geen bezwaar heeft. De SGS vindt dat je maximaal 
driemaal mag invallen in een KNSB team. De OSBO wil 
niet dat er spelers aan de OSBO competitie meedoen die 
voor een andere vereniging KNSB competitie spelen. 
Maar er zijn ook bonden die het helemaal niets uitmaakt, 
zoals de Leidse Schaakbond.  
 
Nu ben ik al langer van mening dat deze bonte verzame-
ling schaakbonden een archaïsche (dit is een niet meer 
gangbaar woord met een idemdito betekenis) situatie is. 
De voetbal en hockeybonden hebben al enige tientallen 
jaren een districtenstelsel waarbij er één landelijke bond 
is die de hele sport organiseert, in plaats van het frag-
mentarische onderbondenstelsel dat nog het meeste weg 
heeft van het systeem van leenheren en leenmannen 
waarbij de regionale bond wel min of meer het beleid van 
de KNSB doorvoert, maar ook zelf eigen regels heeft. 
 
De situatie is ietwat bizar. Iemand die voor De Elster To-
ren (Sjoerd, dit is een willekeurig voorbeeld) in de OSBO 

uitkomt, mag niet voor ASV invallen, maar ik mag dat wel 
want ik speel in een andere regionale bond. Nu valt er 
zowel te pleiten voor de regel "slechts spelen voor één 
vereniging", als voor: "3x invallen mag", als voor "alles 
mag (want, wat heeft de leenman nou te zeggen over de 
competitie van de leenheer?)". Maar: er moet wel één 
maat zijn, die in heel Schakend Nederland geldig is. 
 
De voetbal- en hockeybond kennen elk zes districten. De 
districtscompetitie staat onder de landelijke competitie en 
de districten hebben taken zoals nu door de regionale 
bonden worden uitgevoerd. Er zitten vele voordelen aan: 
interessantere regionale kampioenschappen, een minder 
versplinterde schaakorganisatie, eenheid in beleid, een 
eerlijkere plaatsing voor jeugd NK's en KNSB competitie, 
enzovoorts.  
 
Maar, terug naar mijn partijen, want toen ik dit stukje be-
gon te schrijven wilde ik gewoon wat partijfragmenten 
laten zien. Ik mocht inderdaad driemaal invallen, en na 
mijn remise tegen Rick Lahaye op bord 1 (al eerder ge-
publiceerd) besloot de teamleider me op het eerste bord 
te houden. In de tweede ronde versloeg ik Elwin van der 
Auweraart: 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 

(Advertentie) 
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Ik speelde hier het sterke 20…Pg5!! 't lijkt niet te kunnen, 
maar op 21.Dxf4 volgt Ph3+ met damewinst, op Lxb7 
Pe2 schaak, na 21.Kh1 volgt Pxf3 22.gxf3 Lxf3+ en mat. 
Toch heeft wit nog een aardige zet: 
21.Lxb7 Toch… 21…Pe2+ 22.Kh1 Pxd4 23.Lxa8  
Wit heeft een loper, een toren en een pion voor de dame, 
materieel is het dus gelijk. Het beste is nu vermoedelijk 
Txa8 maar ik koos ervoor mijn paard op het bord te hou-
den: 23…Pf5 24.Ld5 Pe6 25.g3?  

25…h5 (Beter is Td8, maar ik ging op de verzwakking af) 
26.h4 Dg4  27.Pg2 g5!  

 

En ik won, waarbij ik nog een mat in twee miste…  
 
De laatste ronde mocht ik ook weer aantreden, deze keer 
tegen Jasper Broekmeulen van het HMC Talenteam. Na 
een goed verlopen opening (gesloten variant van het Si-
ciliaans), miste ik in de volgende stelling een hele goede 
winstkans. 

Zwart aan zet, wat speel je? 
 
In het eindspel sloeg ik met een pion minder een remise-
voorstel af, zijn loper was namelijk erg slecht zijn koning 
open en mijn dame actiever. Zie het volgende diagram. 

Zwart aan zet. Ik koos hier voor een bespottelijk idee, 
waar het juist plan toch gewoon Ld8 lijkt (idee Lb6) en 
hoewel deze stelling objectief remise is, heeft zwart nog 
wel wat praktische kansjes. Maar ik speelde 35…g5?! 
Het plan is: Kg6-f5-g4-h3, wat me ook lukt, maar het wint 
niet en wit had in het voordeel kunnen komen. 36.xg5 
Kg6 37.a4 Kf5 38.Dc1 Kg4 39.Le1 39…Kh3  

 

 

(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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De koningswandeling is gelukt, maar wit heeft nog 40.Lf2 
Df3 (40…La3 zorgt voor gelijkspel) 41.Df1+ Kg4 en hier 
wint 42.a5; wit ging echter voor 42.Db1 (dreigt g6) en na 
Kh3 Df1 besloten we remise. 

 
Al met al beviel het invallen me wel, met een TPR van 
2350 over drie partijen: een boel vrije zaterdagen maar 
ook drie hele interessante invalpartijen voor ASV 2.  
 
Oplossing opgave Broekmeulen-Losekoot: 
Ik heb hier een aardige tijd nagedacht, vooral over Pxd4, 
maar zag teveel problemen. Lxd4 wint het makkelijkst, 
maar beide zijn goed: 21...Lxd4! 22.Lxd4 Tfd8 23.Txc4 
Pxd4–+ 
of 21...Pxd4 22.Lxd4 Dxe1+ (22...Tfd8 23.e5 Lf8 24.Kh1 
is niets) 23.Dxe1 Lxd4+ Ik heb hier even naar gekeken 
maar zag toen dat het gewoon een dame tegen toren 
was. Echter, zwart staat gewonnen... 24.Kf1 Lxb2 
25.Tb1 c3 26.Kf2 c2 –+ 
 
Ik speelde het rustigere 21…Tfd8 22.e5  
(22.Txc4 gaat niet omdat e1 blijft hangen: 22...Lxd4 
23.Lxd4 Txd4 24.Txd4 Pxd4 25.Dxd4 Dxe1+, dat had ik 
wel gezien…) 22...Pe7 

Interne competitie 
Erik Wille 

De interne competitie is in de eindfase gekomen. De we-
ken waarin de prijzen worden verdeeld zijn aangebroken. 
De eerste twee kampioenen zijn intussen ook al 
bekend. Harm Steenhuis heeft de beker gewon-
nen in de bekergroep en Dirk Hoogland is de 
nieuwe rapidkampioen. Wij feliciteren beide prijs-
winnaars van harte! De lijst met kampioenen zal 
de komende weken gestaag groeien. 
 
Deze keer beginnen we met het klassement van 
de stijgers, want daarin is het ongemeen span-
nend. Pieter Verhoef heeft een reeks zeges ge-
boekt en leek onbedreigd af te stevenen op de 
winst in dit klassement. Koen van Keulen laat ech-
ter niet los en staat op slechts twee punten ach-
terstand. De scores van beide spelers zijn impo-
nerend. Pieter kwam in 30 partijen tot 23 punten 
en Koen speelde één partij meer en haalde ook 

één punt meer. Het zal geen verbazing wekken, dat er 
geen derde speler is die dit duo nog kan bedreigen. 

 
Waar punten verdiend worden, vallen ook spaanders. 
Altijd pijnlijk om bij de tien grootste dalers te horen, maar 
laat het tegelijkertijd een prikkel zijn om van die laatste 
tien plaatsen weg te komen. 
 
 
Dan gaan we snel door naar de strijd om de clubkampi-
oenschappen. Op het moment dat dit artikel geschreven 
wordt, zijn er nog vijf ronden te gaan. De spelers die nog 
wat willen, hebben nu dus geen excuses meer. Het moet 
gaan gebeuren! 

 

Nr  Naam 

G
rp  

TPR
 

ELO
 

Score  

A
antal  

Stijging  

1  Pieter Verhoef  C  1809  1708  23  30  233 

2 
Koen van Keu-
len  C  1650  1553  24  31  231 

3  Bryan Hieltjes  C  1258  1130  7,5  15  105 
4  Otto Wilgenhof  A  2283  2264  17  24  99 
5  Erik Wille  A  1994  1932  15  21  92 
6  Daan Holtackers  A  2227  2069  7,5  11  85 
7  Phillip Stibbe  C  1129  1118  10  25  83 
8  Danny Hageman  C  1403  1379  16,5  28  78 
9  Ruud Verhoef  B  1893  1838  16  26  75 
10  Michiel Blok  A  2268  2204  14  20  68 

Nr Naam 

G
rp 

TPR
 

ELO
 

Score 

A
antal 

Stijging 

120 Saifudin Ayyoubi A 1438 1796 1 4 -60 
121 Paul Schoenmakers A 1824 1900 5 14 -65 
122 Dirk Hoogland A 2062 2144 10,5 23 -69 
123 Hans Corbeel B 1469 1594 3,5 12 -70 
124 Nedzat Sulejmani C 1360 1429 6 15 -71 
125 Jochem Woestenburg A 1814 1943 3,5 14 -81 
126 Harold Boom B 1547 1594 8 26 -83 
127 Hendrik van Buren B 1510 1564 13,5 29 -87 
128 Henk Karssen A 2032 2081 7,5 19 -91 
129 Peter van Deursen C 1186 1293 7,5 22 -149 
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Groep A 
In de vorige ASV-Nieuws veronderstelde ik dat het bijna 
onmogelijk is dat Wouter van Rijn geen clubkampioen 
zou worden. Toen stond hij nog 190 punten voor op num-
mer twee Bob Beeke. Er is echter de afgelopen twee 
maanden veel veranderd. Wouter van Rijn behield zijn 
koppositie, maar het gat met de nieuwe achtervolger Otto 
Wilgenhof bedraagt nog maar 51 punten. Waarschijnlijk 
is dat gat nog juist groot genoeg. Het verschil in score 

tussen beide spelers in de laatste periode is echter zo 
groot, dat ik geen zekerheid meer durf te geven over het 
kampioenschap van Wouter van Rijn. De koploper scoor-
de in zijn laatste 7 partijen 50%, terwijl Otto Wilgenhof het 
met 8 uit 9 veel beter deed. Laatstgenoemd en ook Mi-
chiel Blok achterhaalden Bob Beeke, die een mindere 
periode kende. Opvallend zijn de hoge klasseringen van 
Erik Wille en René van Alfen uit het  succesvolle ASV 5.  

Groep B 
In deze groep is het beduidend minder spannend dan in 
groep A. Ruud Verhoef heeft zijn voorsprong op Jan Ver-
meer nog met zo’n 20 punten vergroot. Dus als bij Ruud 
Verhoef in de laatste ronden niet helemaal het licht uit-
gaat, dan wordt hij de kampioen in deze groep. De strijd 

om de derde plaats is wel ongemeen spannend. Tom 
Bentvelzen en Albert Marks hebben stuivertje gewisseld, 
maar het verschil van één punt biedt geen zekerheid. 
Wat in deze groep opvalt, is het geringe aantal spelers 
dat nog aan de voorwaarde van 25 gespeelde partijen 
kan voldoen. Dat moet volgend seizoen beter! 

Totaal Intern Extern  
Nr Naam TPR Score Aantal Score Aantal Score Aantal ELO 
1 Wouter van Rijn 2334 17 23 9,5 12 7,5 11 2270 
2 Otto Wilgenhof 2283 17 24 9,5 13 7,5 11 2264 
3 Michiel Blok 2268 14 20 6,5 9 7,5 11 2204 
4 Bob Beeke 2199 14 23 8,5 12 5,5 11 2202 
5 Peter Boel 2130 10,5 20 7 12 3,5 8 2135 
6 Dirk Hoogland 2062 10,5 23 7,5 15 3 8 2144 
7 Henk Karssen 2032 7,5 19 4,5 11 3 8 2081 
8 Erik Wille 1994 15 21 6,5 11 8,5 10 1932 
9 Jan Knuiman 1976 18 33 14 25 4 8 2005 
10 René van Alfen 1966 13,5 20 8 12 5,5 8 1902 
11 Wouter Abrahamse 1927 10 22 4,5 12 5,5 10 1955 
12 Tony Hogerhorst 1908 16 28 14,5 22 1,5 6 1908 
13 Ruud Wille 1906 15,5 30 10 20 5,5 10 1903 
14 Theo van Amerongen 1887 13 22 8 14 5 8 1868 
15 Martin Weijsenfeld 1866 12,5 29 5 17 7,5 12 1862 
16 Anne Paul Taal 1855 8 20 3,5 9 4,5 11 1901 
17 Désiré Fassaert 1836 12,5 28 9 17 3,5 11 1842 
18 Siert Huizinga 1832 12 25 9,5 18 2,5 7 1828 
19 Rob Huberts 1778 9,5 22 5 13 4,5 9 1800 

Groep A  

Totaal Intern Extern  
Nr Naam TPR Score Aantal Score Aantal Score Aantal ELO 
1 Ruud Verhoef 1893 16 26 9 17 7 9 1838 
2 Jan Vermeer 1814 21 35 16 25 5 10 1779 
3 Tom Bentvelzen 1783 14,5 21 10,5 15 4 6 1749 
4 Albert Marks 1782 15 23 10,5 15 4,5 8 1760 
5 Bent Schleipfenbauer 1732 13 21 3,5 6 9,5 15 1686 
6 Hedser Dijkstra 1639 9,5 20 6 12 3,5 8 1661 
7 Theo Koeweiden 1601 11,5 22 8,5 16 3 6 1611 
8 Horst Eder 1599 13 23 8,5 17 4,5 6 1598 
9 Erwin Velders 1592 10,5 24 8,5 17 2 7 1637 
10 Henk Kuiphof 1589 11 22 9,5 17 1,5 5 1597 
11 Bob Kooij 1576 12,5 28 10 21 2,5 7 1615 
12 Hub Kusters 1547 14 30 12 24 2 6 1589 
13 Harold Boom 1547 8 26 7 19 1 7 1594 
14 Hendrik van Buren 1510 13,5 29 10 20 3,5 9 1564 

Groep B 
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Groep C 
In deze groep stevent Pieter Verhoef al geruime tijd op 
de titel af en daar is ook de afgelopen twee maanden 
niets in veranderd. De top drie is in deze groep ook de 
afgelopen schaakmaanden ongewijzigd gebleven en Pie-
ter Verhoef heeft het gat met nummer twee Koen van 
Keulen (waar hoorden we deze twee namen eerder?) op 

ruim 150 punten gestabiliseerd. Lion de Kok volgt goed, 
maar het tempo van de bovenste twee kan Lion niet bij-
houden. Zijn score is natuurlijk wel prachtig. Dat Ko 
Kooman in de subtop staat, is een terugkerend beeld. 
Knap zijn de hoge klasseringen van Clemens Wijman en 
Jan Zuidema. 
 

Bekercompetitie 
In de vorige ASV-Nieuws deed ik al de aankondiging van 
de strijd tussen twee generaties. Harm Steenhuis trof in 
de halve finale van de bekergroep Pieter Verhoef. De 
routinier heeft zijn hele werkzame leven tussen de jeugd 
gezeten en weet dus als geen ander hoe je daarmee om 
moet gaan. De routinier won dan ook het bekerduel. In 
de andere halve finale was Albert Marks in twee partijen 
Henk Kuiphof de baas. De finale werd vervolgens gewon-
nen door Harm Steenhuis, die als bekerwinnaar zo ook 
instroomde bij de laatste acht van de kroongroep. Tony 
Hogerhorst was daar voor Harm een te zware hindernis. 
De grootste verrassing in de kwartfinales kwam op naam 
van Peter Boel. De speler van het tweede klopte in de 
barrage over vier snelschaakpartijen Bob Beeke, nadat 
een spannend regulier duel in remise was geëindigd. 
Wouter van Rijn was Anne Paul Taal de baas, terwijl het 
toptreffen tussen Léon van Tol en Otto Wilgenhof in een 
zege van de in topvorm verkerende Otto eindigde. Twee 
mooie halve finales staan geprogrammeerd: Wouter van 
Rijn-Otto Wilgenhof en Peter Boel-Tony Hogerhorst. 
 
Rapidcompetitie 
De rapidcompetitie werd dit seizoen overtuigend gewon-
nen door Dirk Hoogland. Na 4 uit 4 op de eerste avond 
stond Dirk Hoogland de koppositie niet meer af. Onder-
weg speelde hij een paar remises, onder meer tegen zijn 
enige concurrent John Sloots. Pas in de slotronde, toen 

de titel al binnen was, verloor Dirk van Richard van der 
Wel. John Sloots is een sterke rapidspeler en dat bewees 
hij ook dit jaar. Knap is de prestatie van Jan Knuiman die 
dit seizoen ook niet uit de top van het klassement weg te 
denken viel. Onderstaand de top tien met de aantekening 
dat Koen van Keulen daar net buiten viel met tien punten, 
hetgeen een hele knappe prestatie is. 

Totaal Intern Extern  
Nr Naam TPR Score Aantal Score Aantal Score Aantal ELO 
1 Pieter Verhoef 1809 23 30 12,5 14 10,5 16 1708 
2 Koen van Keulen 1650 24 31 18,5 24 5,5 7 1553 
3 Lion de Kok 1587 14 25 9 18 5 7 1567 
4 Ko Kooman 1449 15,5 32 12 24 3,5 8 1441 
5 Clemens Wijman 1442 11,5 25 9,5 21 2 4 1413 
6 Jan Zuidema 1423 14,5 25 11,5 21 3 4 1430 
7 André de Groot 1412 9 19 6 13 3 6 1441 
8 Danny Hageman 1403 16,5 28 11,5 20 5 8 1379 
9 Hans Derendorp 1393 8,5 21 7 16 1,5 5 1444 
10 Kees van Keulen 1369 16,5 30 14,5 24 2 6 1324 
11 Pim Rijmer 1357 13 22 12,5 21 0,5 1 1307 
12 Jelle Noordhuis 1343 10,5 21 5,5 14 5 7 1328 
13 Jan Sanders 1286 15 25 11 19 4 6 1284 
14 Bob Hartogh Heys 1249 10,5 20 10,5 20 0 0 1247 
15 Peter van Deursen 1186 7,5 22 7 17 0,5 5 1293 
16 Hein van Vlerken 1144 12,5 34 8,5 28 4 6 1137 
17 Gerard Viets 1139 9 25 6 20 3 5 1145 
18 Phillip Stibbe 1129 10 25 10 25 0 0 1118 
19 Jelmer Visser 958 5,5 31 5,5 28 0 3 963 

Groep C 

N
r  

N
aam

 

score  

aantal  

ELO
 

TPR
 

1  Dirk Hoogland  15,5  16  2174  2203 
2  John Sloots  15  12  2088  2226 
3  Jan Knuiman  13,5  20  2016  2061 
4  Richard van der Wel  11,5  11  2103  2017 
5  Rob Huberts  11  20  1900  1885 
6  Tony Hogerhorst  11  20  1871  1855 
7  Désiré Fassaert  11  15  1886  1941 
8  Barth Plomp  10,5  10  2007  2037 
9  Ruud Wille  10,5  16  1915  1868 
10  Jan Vermeer  10,5  20  1733  1799 
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Snelschaakkampioenschap 
Op donderdag 6 juni wordt het snelschaakkampioen-
schap van ASV gespeeld. Uiteraard is er voor mensen 
die dat te snel gaat een alternatief. 

De clubavonden gaan nog tot en met 4 juli door. Nog vijf 
interne partijen om een mooi seizoen nog mooier te ma-
ken of een minder goed seizoen mooi te laten eindigen. 
Blijf dus komen! 

Oproep voor materiaal over de match  
Fischer-Spassky, Reykjavik 1972 

Nico Schoenmakers 

De Motiefgroep Schaken, opgericht in 1984, is een lan-
delijke vereniging waarvan de leden geïnteresseerd zijn 
in het verzamelen van allerlei zaken op het gebied van 
schaken. 
Het betreft hier een grote verscheidenheid aan schaak-
objecten, te weten schaakpostzegels, prentbriefkaarten, 
stempels, eerste dag enveloppen, schaakmunten, tele-
foonkaarten, schaakboeken, schilderijen, kunstvoorwer-
pen, strips, curiosa, enz. Eigenlijk alles dus wat thema-
tisch aan schaken kan worden gerelateerd. 
 
Afgelopen najaar werd de contactdag van de Motiefgroep 
Schaken in het Grandcafé van het Lorentz Kennisinten-
sief Ondernemerscentrum in Arnhem gehouden. Het Lo-
rentz is, zoals bekend, het thuishonk van onze zaterdag-
teams, de ruimte waar de ASV-toernooien worden ver-

speeld en de ASV-schaaktrainingen zijn ondergebracht. 
Tijdens deze najaarscontactdag werd een themanummer 
van het blad van de Motiefgroep, De Schaakkoerier, ge-
presenteerd. Het thema was Fischer-Spassky, Reykjavik 
1972. Voor wie geïnteresseerd is in dit themanummer, 
Ruud Wille en ik hebben nog enkele exemplaren op voor-
raad. 
 
In de hierop volgende Schaakkoeriers is en wordt verder 
materiaal over de match van de (vorige) eeuw gepresen-
teerd. Hieronder een voorbeeld van bestaand materiaal. 
De menukaart van het slotdiner in Reykjavik 1972, dat 
binnenkort ook in De Schaakkoerier verschijnt. 
 
Mocht je interessant materiaal hebben liggen, dan houd 
ik mij van harte aanbevolen. 
 
 
 
 
 
 

Fischer – Spassky 1972. 
 
Hierbij een aanvulling op de handtekeningen op de me-
nukaart welke is getoond op blz. 20 van Schaakkoerier 
121, de Fischer special. 
Eric de Winter van S.V. Velp heeft onlangs gespeeld in 
een toernooi op IJsland.  
Hij heeft daar een aantal exemplaren van de special 
overhandigd aan Fridrik Olafsson en Gunnar Björnsson, 
de voorzitter van de IJslandse schaakbond. 
Ze zijn in conclaaf gegaan over de handtekeningen op de 
menukaart en die zijn als volgt ontcijferd, van boven naar 
beneden: 
 
IGM Fridrik Olafsson.  

Chester Fox,  eigenaar van de filmrechten. 

Gudmundur G. Thorarinsson (toenmalig voorzitter van de 
IJslanse schaakbond).  

Gudmundur Arnlaugsson, assistent arbiter.   

Halldor E. Sigurdsson (toenmalig minister van financiën). 
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ASV Voorjaarstoernooi in trek 
Erik Wille 

Voor het eerst sinds jaren leek het Voorjaarstoernooi 
weer eens over de 100 deelnemers heen te gaan. Een 
dergelijk aantal hadden we misschien wel in de Heidemij 
voor het laatst. Uiteindelijk bleven we door een verslapen 
Groninger en een mede daardoor afhakende grootmees-
ter op 99 deelnemers steken. Dat geeft in ieder geval een 
mooie uitdaging voor 2014. 
 
Maar niet alleen in aantal was het toernooi in trek. Rege-
rend kampioen grootmeester Maarten Solleveld en een 
drietal meesters waren present en even leek zich dus 
nog een tweede grootmeester in de strijd te mengen. Het 
bewijst maar weer eens dat het ook met een hoofdprijs 
van “slechts” 150 euro best mogelijk is een sterk deelne-
mersveld te trekken. Zoals altijd kwamen ook deze keer 
veel sterke regionale spelers naar het toernooi en het is 
dan ook geen vanzelfsprekendheid dat titelhouders ons 
toernooi winnen. Zo ook nu niet. Willy Hendriks kon zich 
in de tweede ronde maar net redden tegen zijn jonge 
clubgenoot Mees van Osch en in de derde ronde ging het 
mis met de titelverdediger. Maarten Solleveld moest bui-
gen voor zijn teamgenoot Armen Hachijan. De Apeldoor-
ner klopte vervolgens ook Willy Hendriks en in het onder-
linge treffen versloeg Stefan Kuipers de Brabander David 
Miedema. Armen Hachijan heeft weliswaar nog geen titel, 
maar hij speelde wel grootmeesterlijk, zo moest ook Ste-
fan Kuipers ervaren. Uiteindelijk schreef Armen Hachijan, 
die vaak goed presteert in Arnhem, het toernooi met 6½ 
uit 7 op zijn naam. Een knappe prestatie in deze sterke 
groep. Van de ASV-ers viel vooral John Sloots op. De 

routinier uit ASV 2 speelde vanaf het begin met de bes-
ten mee en scoorde uiteindelijk 5 punten. In de weten-
schap dat de nullen tegen de meesters Stefan Kuipers en 
David Miedema vielen, kon het eigenlijk niet beter. Ook 
Peter Boel kwam tot 5 punten en daarmee deden de spe-
lers van het tweede het beter dan de enige speler uit het 
kampioensteam ASV 1. Otto Wilgenhof kwam na een 
slechte start namelijk nog net op 50% uit. 
 
In groep B leek Carlos Preuter de strijd aangebonden te 
hebben met een groep ASV-ers. Voor onze clubgenoten 
was het zuur dat de voormalig speler van De Toren 
steeds won. Als enige speler in het hele toernooi won  

Ir J.P van Muijlwijkstraat 48 & 50 Telefoon 026-8404004 

6828 BS  - Arnhem www.loewegalleryarnhem.nl – verkoop@loewegalleryarnhem.nl 

(Advertentie) 
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Carlos Preuter al zijn partijen. En die prestatie was nog 
opmerkelijker als we weten dat de toernooiwinnaar als 
laatste geplaatst was in groep B. Murat Duman, Bent 
Schleipfenbauer en Tony Hogerhorst kwamen met 5 pun-
ten op een gedeelde derde plaats. Niet gek, maar ik weet 
zeker dat zij eigenlijk voor de toernooiwinst gingen.  
 

In groep C hadden de ASV-ers hun geld gezet op Hub 
Kusters, die een geweldige zaterdag kende. De ASV-er 
opende met drie zeges en ging daarna een beetje knullig 
onderuit tegen Malcolm Lok. Het herstel was echter goed 
met twee zeges en een puntendeling tegen groepswin-
naar Rembrandt Bruil. Ook Alain van der Velden, die de-
ze zomer vanwege de reisafstand ASV verruilt voor De 
Schaakmaat, deed het met 4½ punt ook uitstekend. 
Rembrandt Bruil en Martin Witthaus eindigden met 6 pun-
ten gedeeld eerste. 
 
Martin Witthaus was een van de spelers uit de groep van 
SV Eichlinghofen, die vanuit Dortmund opnieuw van de 
partij waren. Leuk dat die contacten blijvend zijn. 
 
Tijdens het Voorjaarstoernooi heeft Hendrik van Buren 
de hele dag met een stand met onze schaakboeken ge-
staan. De vele verkopen leverden een mooi bedrag op 
voor ASV. 
 
Kortom: we kijken terug op een mooi toernooi en we stre-
ven naar 100+ deelnemers in 2014. 
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Plaatjes kijken (1) 
Ruud Wille 

Het was ooit een vaste rubriek in ASV-Nieuws, “plaatjes 
kijken”. Jammer dat dit niet meer zo is. En dat terwijl er 
zoveel mooie combinaties, wendingen en ander fraais op 
het schaakbord ontstaan die de moeite waard zijn om 
getoond te worden. Misschien dat iemand de draad weer 
eens oppakt. Zou mooi zijn! Met die gedachte bleef ik 
rondlopen na een partij in het rapidtoernooi van WDC in 
Duiven op 13 april jl. Het ging om de stelling hieronder, 
waarin ik met zwart speelde, die ontstond na het door wit 
gespeelde 1. Th1-h4.  

Wit was in dit geval een talentvolle jeugdspeelster, de 13-
jarige Anna-Maja Kazarian (Elo 2019). Ik was de opening 
eenvoudig doorgekomen en het was nu zaak verdere 
plannen te maken. Opeens zag ik na de gespeelde zet 
Th4 een fraaie zet. Iets wat u normaal gesproken in mijn 
partijen zelden zult aantreffen. Maar goed in een rapid-
partij kun je eens wat wagen. Het gaat toch verder ner-
gens om. Na enig nadenken speelde ik 1….Pd5-c3! Hoe-
wel het vervolg met een serie van geforceerde zetten me 
achteraf toch wat tegenviel was ik toch wel tevreden met 
deze afwikkeling. Aan haar reactie te zien verraste mijn 
paardzet haar wel. Dat was alweer mooi meegenomen. 
Ze verzonk even in gepeins maar antwoordde al vrij snel 
met 2. Td1xd8+. Mijn zet lag dus voor de hand 
2….Te8xd8. Het vervolg 3. b2xc3 kon daarna natuurlijk 
ook niet uitblijven evenals 3….Lc5-a3+ 4. Kc1-b1, Dc7-
b6+ 5. Th4-b4. Oei, wat simpel. Dat had ik natuurlijk 
weer even overzien. Maar goed, als ik het in mijn bereke-
ningen wel had gezien had ik wellicht 1. Pc3 niet eens 
gespeeld. Wie zal het zeggen?! 5….La3xb4. Geen keus 
dus en na 6. c3xb4, Db6xb4+ 7. Kb1-c1, Db4-a3+ 8. 
Kc1-b1, Da3-b4+ etc werd het remise. Toch wel een 
grappig fragment als ik het nu zo weer zie. Dat kan ik 
beter, hoor ik u zeggen. Helemaal mee eens want u zit 
natuurlijk niet elk nummer op fragmenten van mij te 
wachten! Ik wacht met spanning af. Zo krijgen we wellicht 
de rubriek “plaatjes kijken” weer terug in ons geweldige 
clubblad. Want er valt zoveel te genieten nietwaar! 

Plaatjes kijken (2) - NK meisjes B 
Erik Wille 

 

In de meivakantie werd in Sneek gestreden om de Ne-
derlandse jeugdtitels. Xadya van Bruxvoort deed voor de 
derde keer mee, ditmaal bij de meisjes B. Onze clubge-
note was in haar categorie op rating als vierde geplaatst. 
Heel ASV zat eind april en begin mei aan internet ge-
kluisterd om haar verrichtingen te volgen. Onderstaand in 
de vorm van onze rubriek “Plaatjes kijken” een impressie 
van het NK van Xadya. 

1e ronde: Xadya van Bruxvoort – Silvia van der Werf 
1-0 
 
Xadya heeft hier als laatste zet 28. Te1-d1 gespeeld. Een 
geniepige zet, die zwart de kans geeft fouten te maken. 
Na 28. … Le4 29. Db4 Df5 staat zwart iets beter, maar 
Silvia van der Werf speelde dit niet en trapte in de val die 
Xadya had opgezet.  28. … De4 29. Dxc5! met stukwinst, 
want zwart kan niet terugslaan wegens mat op d8. 
 
3e ronde: Xadya van Bruxvoort – Dewi Vermeulen 1-0 
 
 
 
 
(zie diagram op de 
volgende bladzijde) 
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Soms moet je ook een beetje geluk  hebben. Xadya is 
niet goed door de opening gekomen en staat een pion 
achter in een slechte stelling. Haar opponent let echter 
even niet op. 25. … a5  26. Ld5 en ineens zijn de kansen 
gekeerd. 
 
4e ronde: Timardi Verhoeff – Xadya van Bruxvoort ½-
½ 
 
Xadya speelde in deze partij de opening voortreffelijk en 
stond na 13 zetten ruim beter. 

Een interessante mogelijkheid in deze stelling is 13. … 
De5 14. Kg2 0-0-0. Xadya vervolgde echter ook uitste-
kend met 13. … 0-0 14. Kg2 Tad8 15. a3 La5 16. e4? 

De5 met pionwinst. 16. e4 is natuurlijk een slechte zet, 
maar daar waar de goede zetten ontbreken, komen vaak 
de fouten. En dat gebeurt hier ook. Na een goed ge-
speelde partij bereikt Xadya een eindspel met twee pion-
nen meer, maar helaas is dat niet te winnen. 

De pion op h5 gaat verloren en dan kan wit altijd de loper 
geven voor de laatste pion. Jammer, maar als enige in 
het toernooi slaagde Xadya erin de latere kampioen op 
de rand van verlies te brengen. 
 
5e ronde: Xadya van Bruxvoort – Quirine Naber 1-0 
Na een goede opening met compensatie voor een geof-
ferde pion kwam er een fase, waarin Xadya planloos 
speelde.  Haar Arnhemse tegenstreefster profiteerde 
hiervan en bereikte een prettig stelling met een gezonde 
pluspion. Xadya had in Sneek echter een geweldig ge-
voel voor praktische kansen. 

Xadya heeft hier net 33. Pd5 gespeeld en Quirine Naber 
ziet niet wat er nu aan de hand is. Na 33. … Pd7 slaat 
Xadya krachtig toe. 34. Dd8 Dd6 (beter 34. … Pb8) 35. 
Pe7 Zo wint Xadya vanwege de matdreiging op c8 een 
kwaliteit en niet veel later de partij. 
Het is leuk om te zien hoe er volop naar combinatie ge-
zocht wordt. In ronde 6 en 7 zien we echter dat het soms 
enorm misgaat. Eerst nog in het voordeel van Xadya. 
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6e ronde: Villa Siu – Xadya van Bruxvoort 0-1 

Wit ziet kansen die er niet zijn. 11. Lxf7 Txf7 12. Pfg5 en 
als Xadya nu op d1 slaat, heeft wit gelijk. Xadya heeft 
echter verder gekeken dan haar neus lang is en blijft 
eenvoudig een stuk voor: 12. … Lxg5 13. Dxg4 Lxc1 
Door deze zege bleef Xadya gedeeld eerste met Timardi 
Verhoeff met twee punten voorsprong op nummer drie, 
Villa Siu. 
 
7e ronde: Xadya van Bruxvoort – Lisanne Waarden-
burg 0-1 

De stelling is volledig in evenwicht, maar hier tast Xadya 
volledig mis. Uiteraard is hier 23. Ld3 nodig met gelijke 

kansen. Xadya ziet echter het een en ander over het 
hoofd met 23. Pg4. Na 23. …  Dg6 kan ze eigenlijk 
meteen opgeven.  
 
Zonde van deze blunder die ons allemaal zo nu en dan 
overkomt. Als dat niet gebeurt was, weet ik niet wat er 
gebeurd zou zijn. Nu verloor ze nog van de sterke Hala-
na Vlaming, maar door een zege op Ashley Parren in de 
slotronde eindigde Xadya keurig op de tweede plaats. En 
dat is een knappe prestatie.  
 
Deze rubriek kan in de toekomst waarschijnlijk nog wel 
vaker gevuld worden met de verrichtingen van onze 
jeugd. Pieter Verhoef en Floris van Capelleveen speel-
den al eens in een NK en later dit jaar gaat Dominick van 
Dijk dat nog doen. Er zijn echter ook andere invullingen 
van deze rubriek denkbaar. De rubriek moet echter weer 
structureel in ons ASV-Nieuws. 

 

 

Het nieuwe bestuur; vlnr Leon van Tol, Daan Holtackers, Erik Wille, Ruud Wille en Wouter Abrahamse 
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Foto’s van de ALV 
door onze huisfotograaf 

Dh7, mat!   Huh? Die dame 
stond toch op 
d5..... 

De echte schakers speelden ook tijdens de ALV gewoon (blind) door. 

ASV-er van het jaar 2012: Richard van der Wel!!! Afgetreden als bestuurslid en nu 
al zichtbaar relaxter:  

Frank Schleipfenbauer 
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‘Zullen we samen een doorgeef(schaak)stukje schrijven?’ 
Samenstelling: Nico Schoenmakers 

ASV 6 kampioen in de 2e klasse D van de OSBO-
competitie  
Tijdens het kampioenschapsetentje donderdagavond 
25 april bij de ‘ASV-Chinees’ aan de Steenstraat op-
perde Nico Schoenmakers spontaan het idee om een 
doorgeef(schaak)stukje te schrijven over het kampi-
oenschap van ASV 6 in de 2e klasse D van de OSBO-
competitie. Het resultaat van deze wereldprimeur 
(ahum…) treft de trouwe ASV-Nieuwslezer hieronder 
aan. Of dit idee voor herhaling vatbaar is? Oordeel 
zelf! 
 
Na de onnodige 4,5-3,5 nederlaag in Deventer - een dra-
matisch helpmat in één van onze (verder) onvolprezen 
hoofdredacteur Robert Naasz - leek het schaakseizoen 
ook dit maal roemloos en vroegtijdig ten einde voor het 
zesde. Temeer daar het zesde in het voorafgaande 
schaakjaar 2011-2012 op papier het sterkste team was, 
maar het schaakseizoen rampzalig startte met drie ne-
derlagen op rij en ook daarna geen potten kon breken.  
Maar toch: Bent Schleipfenbauer, Marco Braam en Theo 
van Amerongen scoorden het schaakjaar 2012-2013 
(bijna) ronde na ronde een vol punt. Maar vooral ook, na 
de jaarwisseling werden steevast overtuigende overwin-
ningen geboekt. Het voelde of het team in een ‘flow’ was 
geraakt. Ook teamleider Theo had al maanden een voor-
gevoel.  
En toen gebeurde het! Tijdens de voorlaatste ronde 
speelde de concurrentie 4-4 gelijk. Theo’s voorgevoel 
was werkelijkheid geworden. Er hoefde in de slotronde 
thuis “dus alleen nog maar even gewonnen te worden” 
van het ongeslagen en tot dan toe ongenaakbare Theo-
torne. 
Teamleider Theo stuurde hoofdredacteur en tweede 
bordspeler Robert zekerheidshalve via zijn baas op za-
kenreis naar China, zogenaamd om alvast een paar 
streekgerechten voor het kampioenschapsetentje uit te 
proberen; ☺ Kon er nu nog iets misgaan? 
 
Maandag 29 april 2013 9:17 
OSBO-kampioen Robert schrijft: 
 
Hoi Nico, 
Het is me niet gelukt een start te maken met het estafet-
testukje over het kampioenschap van het zesde. Ik ga nu 
een weekje op vakantie. Misschien kan jij de aftrap ver-
zorgen?  
Groeten, 
Robert 
 
Gommers,P (1870) - Schoenmakers,N (1788)  
 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Le2 
e6 7.0–0 Le7 8.Le3 0–0 9.Dd3 Dc7 10.f4 Pc6 11.Pxc6 
bxc6 12.g4 d5 13.g5 dxe4 14.Pxe4 Pd5 15.Ld2 f5 
16.gxf6 Pxf6 17.Lf3 Td8 18.De2 Pxe4 19.Lxe4 Lf6 
20.Tab1 Tb8 21.b3 c5 22.Le3 e5 23.Dc4+ Kh8 24.Dxc5 
Dd7  

25.fxe5 De beslissende fout van wit. Aangewezen is Lc6. 
Nu gaat het hard. 25...Dg4+ 26.Lg2 Lb7 27.Tf2 Lh4  

28.Te2 [28.Lg5 Lxf2+ 29.Kxf2 Dxg2+ 30.Ke1 Dxg5; 
28.Ld2 Lxf2+ 29.Dxf2 Lxg2 30.Dxg2 Dxg2+ 31.Kxg2 Tx-
d2+] 28...Dxe2 29.Lxb7 Txb7 30.Tf1 Tbb8 31.e6 Td1 
32.Txd1 Dxd1+ 33.Kg2 Dg4+ 34.Kf1 Dxe6 0–1 
 
Maandag 29 april 2013 17:15 
OSBO-kampioene Xadya van Bruxvoort schrijft: 
 
Hoi,  
Aangezien ik in Sneek zit voor het NK, vrees ik dat mijn 
bijdrage ontbreekt.  
Wat ik kan zeggen over mijn partij is dat ik heb gewonnen 
door een penning op een veld en verder staat mijn partij 
op de site (ik heb mijn boekje nu ook niet). Sorry, meer 
dan dit kan ik er niet van maken. 
Xadya 
 
Maandag 29 april 2013 20:32 
Xadya schrijft: 
 
Hoi,  
ik kan zo snel niets bedenken, als ik nog iets weet zal ik 
het mailen!  
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Tot nu toe gaat het lekker, 3/3, morgen tegen de andere 
koploper, we zullen zien:) (misschien op een livebord, 
maar dat weet ik nog niet). 
Xadya 
 
Middeljans,G - Bruxvoort van ,X  

21...e5 Een mooie breekzet. 22.dxe5 Lxc5 23.bxc5 Px-
b2 24.Txb2 Dxe5 25.Db1 d4 26.exd4 Dd5 27.f3 Dxd4+ 
28.Kh1 Dxc5 29.Tc1 Dg5 30.Lxh7+ Kh8 31.Lf5 Ld7 
32.Txc8+ Txc8 33.Lc2 Lf5 [33...Dd2 34.Dd1 Dxd1+ 
35.Lxd1 Tc1 36.Td2 Le6 37.Kh2 g5 38.Kg3 b4 39.Td6] 
34.Kh2 Df4+ 35.Kh1  

35...Dd2 36.Lxf5 Tc1+ 37.Kh2 Dd6+ 0–1 
 
 
Dinsdag 30 april 2013 10:23 
Voorzitter Erik Wille (ook OSBO-kampioen trouwens; ☺) 
schrijft: 
 
Beste ASV-ers, 
De toppartij van Xadya van Bruxvoort tegen medekop-
loopster Timardi Verhoeff is vanaf 11.30 uur live te vol-
gen: http://nkjeugd.schaakbond.nl/live  
Veel kijkplezier! 
Groet, 
Erik 
 
Zondag 5 mei 2013 21:16 
OSBO-kampioen Theo schrijft:  

Over mijn partij valt niet veel meer te melden dan ik in het 
stukje in de bijlage heb geschreven. 
Het was meer een technische remise. Als teamleider 
hield ik de totaalstand in de gaten en speelde zelf vrij 
risicoloos. Met de mogelijkheid tot het uiterste te gaan als 
dat nodig zou worden. Ik had een makkelijk speelbare 
stelling en een iets betere pionnenstructuur die op den 
duur tot pionwinst zou kunnen leiden. Na jouw torenwinst 
was dat allemaal niet meer nodig en was een halve ge-
noeg. 
Succes met het artikel. 
Theo. 
PS. Ik antwoord eerst nu omdat ik een week weg was en 
gisteravond terugkeerde uit Zeeuws-Vlaanderen. 
 
De partij aan het derde bord tussen Harm Boertien en 
Theo van Amerongen: 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5 4.cxd5 Pxd5 5.e4 Pxc3 
6.bxc3 Lg7 7.Pf3 0–0 8.Le2 c5 9.0–0 Pc6 10.Lb2  

10...Db6 11.Db3 Dxb3 12.axb3 cxd4 13.Pxd4 Ld7 
14.Tfd1 Pxd4 15.cxd4 Tfc8 16.Lc4 a6 17.Tac1 Lc6 
18.f3 b5 19.Le2 Lb7 20.La3 Txc1 21.Lxc1 Tc8 22.La3 
e6 23.Lc5 e5 24.b4 exd4 25.Lxd4 Lf8 26.Tb1 Tc2 
27.Kf1 Lc8 28.Ke1 Le6 29.Kd1 Tc6 30.Ke1 f5 31.g3 
fxe4 32.fxe4 Lh6 33.Lc5 Lf8 ½-½ 
 
Als opening kwam de ruilvariant van het Grünfeldindisch 
op het bord. We speelden de hoofdvariant tot de tiende 
zet. Wit zette zijn dameloper niet op e3 maar op b2 en 
bood daarmee zwart de kans de dames te ruilen en min-
stens gelijk spel te krijgen. In het middenspel werden er 
paarden en een toren geruild en zwart kreeg initiatief, dat 
echter niet direct tot materiaalwinst leidde. Inmiddels ver-
liep de strijd op de andere borden voorspoedig. Er kwam 
een 3-0 tussenstand en toen mijn tegenstander blijk gaf 
wel voor remise te willen gaan, maakte ik een rondje 
langs de borden. Xadya, Albert en Ruud hadden moeilijk 
te beoordelen stelling, het evenwicht leek me niet verbro-
ken. In de partij van Nico zag ik wel duidelijke winst voor 
ons. Hij kwam een volle toren voor. Ik terug naar mijn 
bord om mijn laatste zet te doen en remise overeen te 
komen met mijn tegenstander. Even later gaf de tegen-
stander van Nico zich over en konden we het kampioen-
schap gaan vieren. 
 
Zondag 5 mei 2013 22:49 
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OSBO-kampioen Bent schrijft: 
 
Beste Nico, 
Mijn pc is weer aan het kloten dus heb ik hier de partij in 
notatievorm met analyse van mij en Fritz. 
 
Bent Schleipfenbauer - Dick van Rumpt 
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.f4 e6 4.Pf3 Le7 5.Lb5 a6 6.Lxc6 
bxc6 7.0–0 Pf6 8.e5 Pd5 9.Pe4 Pxf4 10.Pfg5 0–0 
11.Pxh7 Kxh7 12.Txf4 g6 13.d3 d6 14.exd6 Lxd6 
15.Tf3 e5  

Na e5? is het helemaal uit, ik speel mijn dame over de 
zwarte velden aangezien er nu geen houden aan meer 
is. 16.Dd2 Le7 17.Dh6+ Kg8 18.Lg5 Lf5 19.Txf5 gxf5 
20.Lxe7 Dd4+  

21.Pf2 Ik wist de partij weer te verlengen, na Kf1 of Kh1 
kan zwart gelijk opgeven 21...f6 22.Dg6+ Kh8 23.Lxf6+ 
Txf6 24.Dxf6+ Kg8 25.Te1 Dxb2 26.Dxf5 Tf8 27.Dxe5 
Dxc2 28.De2 Dc3 29.Pe4 Dd4+ 30.De3 1-0 
 
Zondag 5 mei 2013 22:51 
Bent schrijft: 
 
Overigens wil ik kwijt dat ik het ontzettend naar mijn zin 
had in het 6e dit seizoen en ik vrij tevreden ben over mijn 
6.5/7 (moest eigenlijk 7/7 zijn :/) 
 
Maandag 6 mei 2013 17:23 
OSBO-kampioen Ruud Verhoef schrijft: 

dag Nico, ik lees zojuist je bericht, we zijn net terug van 
een weekje vakantie, ik zal proberen iets aan te leveren, 
echter enige bescheidenheid is op zijn plaats aangezien 
wij (Pieter, Ruud’s zoon, en Ruud - NPS) slechts invallers 
waren. vriendelijke groeten Ruud 
 
Donderdag 9 mei 2013 21:22 
OSBO-kampioen Albert Marks schrijft: 
 
Mijn twee recente schaakpartijen die ik het meest opmer-
kelijk vond. 
Al weer enige tijd geleden kocht ik een nieuw notatie-
boekje met de veelzeggende titel: My 99 memorable ga-
mes. Ik had niet kunnen bedenken dat de partijen 10 en 
11 (tot nu toe de laatste) al direct memorable waren. En 
dat niet vanwege spectaculair spel, maar de gebeurtenis-
sen rond de partijen, de context waarbinnen een en an-
der zich afspeelde, vind ik vermeldenswaard. Een groter 
contrast tussen de uitkomsten van beide partijen is nau-
welijks denkbaar. Partij 10 was de finalewedstrijd van de 
ASV-bekercompetitie. Mijn tegenstander was Harm 
Steenhuis en ik had mij voorgenomen na 1) d2-d4 (ik had 
zwart) aangenomen damegambiet te spelen. Deze ope-
ning pas ik met zwart zelden toe en dit systeem leek mij 
in elk geval een verrassingselement in zich te dragen. 
Aldus geschiedde. De gehele partij - die overigens maar 
19 zetten duurde - moest ik mij zeer omzichtig verdedi-
gen. Uiteindelijk slaagde ik er in, met een pion minus 
maar als compensatie een minder goede pionnenstelling 
van Harm, het hoofd boven water te houden. Toen ik 
door middel van een paardzet de stelling kon vereenvou-
digen raakte ik het verkeerde paard aan en kon meteen 
opgeven. 
Een week later moest ik met ASV 6 in de laatste ronde 
van de OSBO competitie aantreden tegen Theotorne. De 
partij is te vinden op de site van ASV. Ook hier dwong 
mijn tegenstander mij tot verdedigend spel. Dat ging mij 
ten koste van veel bedenktijd gelukkig goed af. In de par-
tij kwam op de 27ste zet een keerpunt toen ik met mijn 
dame kon binnenvallen en later zelfs een pion won. Uit-
eindelijk ontstond er een pionneneindspel waarbij ik een 
zwarte loper en pluspion tegen paard had. Omdat mijn 
tegenstander zijn pionnen op de goede kleur had en zijn 
koning een actieve rol kon blijven vervullen bleek op het 
eerste gezicht dit eindspel moeilijk te winnen. Bovendien 
was de uitslag niet meer van belang want ASV was al 
gepromoveerd. Een pikant detail: toen wij tot remise be-
sloten had mijn tegenstander nog ruim een uur bedenk-
tijd en ik ongeveer drie minuten. Iedereen blij maar toch 
een beetje ontevreden. En alles welbeschouwd: twee 
spectaculaire schaakontmoetingen. Daar gaat het ten 
slotte ook om. 
 
Henk Bergsma – Albert Marks 
 
1.c4 d6 2.d4 g6 3.Pc3 Lg7 4.Pf3 Pf6 5.e4 0–0 6.Le2 c6 
7.0–0 Pbd7 8.Pe1 Dc7 9.Le3 Td8 10.Tc1 Pf8 11.b4 a5 
12.b5 Ld7 13.Pd3 h5 14.f3 Le8 15.e5 P6d7 16.exd6 
exd6 17.bxc6 bxc6 18.d5 Pb6 19.Pf4 c5 20.Ld3 Pfd7 
21.Pb5 Db8 22.Tb1 Pe5 23.Pa3 Dc7 24.Pb5 Lxb5 
25.cxb5 Pxd3 26.Dxd3 De7 27.Tfe1  
 
(zie diagram op de volgende bladzijde) 
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27...Df6 28.Ph3 Te8 29.Lg5 Dd4+ 30.Dxd4 Lxd4+ 
31.Kf1 Pxd5 32.Ld2 Pe3+ 33.Lxe3 Txe3 34.Txe3 Lxe3 
35.b6 Tb8 36.Ke2 Ld4 37.Pf4 Kf8 38.Kd3 Ke8 39.Kc4 
Kd7 40.Kd5 Le3 41.Pe2 c4 42.b7 Lc5 ½-½ 
 
Zondag 12 mei 2013 21:13 
OSBO-kampioen Pieter en Ruud schrijven: 
 
Hoi Nico,  
 
Mijn tegenstander speelde de Pirc erg passief, normaal 
probeert zwart e5 of c5 te spelen, echter legde hij de 
structuur anders vast, hierdoor kon ik al vrij snel in de 
aanval en complicaties creëren, eigenlijk begint mijn 
feestje al op zet 7 met e5, zwart antwoordde met Pg8. Op 
zet 16 had ik al twee pionnen gewonnen en accepteerde 
ik dameruil, aangezien mijn andere lichte stukken erg 
actief waren. Op zet 20 dwong ik tot ruil van een stuk, 
omdat ik anders een tactische grap zou hebben, mijn 
tegenstander zag dit niet, eigenlijk was het hier helemaal 
uit. Het eindspel was makkelijk, ik vond het leuk om mee 
te doen en om het feestje mee te vieren, maar de hulde 
gaat uit naar de vaste spelers die verdienen de eer.  
 
Pieter Verhoef – Dick Vermeulen 1-0 
1.e4 g6 2.d4 d6 3.Pc3 Lg7 4.Pf3 Pc6 5.h3 Ld7 6.Le3 
Pf6 7.e5 Pg8 8.Lc4 e6 9.Lg5 Pge7 10.exd6 cxd6 
11.Pb5 Lc8 12.Lf4 e5 13.dxe5 0–0 14.Pxd6 Da5+ 
15.Dd2 Dxd2+ 16.Kxd2 Pf5 17.c3 Pxd6 18.exd6 Ld7 
19.The1 h6 20.Pe5  

20...Tad8 21.Pxg6 Lf5 22.Pxf8 Lxf8 23.Te3 Lxd6 
24.Lxd6 Txd6+ 25.Ld3 Le6 26.Kc2 a6 27.Td1 Kf8 
28.Le4 Txd1 29.Kxd1 Lxa2 30.Lxc6 bxc6 31.Te5 Ld5 
32.g3 Kg7 33.Kc2 Kf6 34.f4 Kg6 35.b3 f6 36.Te7 Lg2 
37.Ta7 Lxh3 38.Txa6 Lg2 39.Ta7 h5 40.c4 Lf3 41.Kd2 
Kf5 42.Ke3 Ld1 43.b4 Kg4 44.Tg7+ Kh3 45.b5 cxb5 
46.cxb5 h4 47.gxh4 1-0 
 
Mijn partij was meer evenwichtig en niet erg spectaculair. 
Op zet 8 koos ik voor een positionele zet met g3 en een 
kunstmatige rokkade, ik dacht dat ik hierdoor een plusje 
zou krijgen zonder enige bedreiging, ik had misschien 
beter de loper op a6 kunnen slaan. Ik heb lang nage-
dacht over zet 23 en koos voor safe, na torenruil was 
remise immers zeker. De zet die ik liever speelde was 
Th1 met een dreiging met tempo over de h-lijn, echter zo 
zou ik mijn dame niet direct kunnen mobiliseren, ik kon 
het plan niet sluitend krijgen. Een avontuurlijke schaker 
had hier wellicht een andere keuze gemaakt. Echter had-
den we met de jeugdspelers (+ Nico en Marco in hun 
tweede jeugd) al genoeg avonturiers aan boord, het was 
goed zo. Felicitaties aan alle basisspelers van het team!  
groeten Ruud 
 
Ruud Verhoef – Cor Vrouwenraets 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 Pe7 5.Ld2 b6 6.Pf3 Lx-
c3 7.Lxc3 La6 8.g3 Lxf1 9.Kxf1 c5 10.Kg2 Pbc6 
11.Dd3 0–0 12.Tad1 Tc8 13.De2 Pf5 14.g4 Ph4+ 
15.Pxh4 Dxh4 16.f4 cxd4 17.Lxd4 h5 18.h3 Pxd4 
19.Txd4 Tc4 20.Txc4 dxc4 21.Td1 hxg4 22.hxg4 Td8  

23.Txd8+ Dxd8 24.Dxc4 Dd2+ 25.Kf3 Dd1+ 26.Kg3 
Dg1+ 27.Kh3 Dh1+ 28.Kg3 Dg1+ ½-½ 
 
Maandag 13 mei 2013 22:37 
Marco schrijft: 
 
Als winnaar uit de arena 
Laatste ronde tegen Theothorne. Thuis, op vrijdag. Ik 
moet eerlijk bekennen dat ik een week van tevoren al 
een beetje nerveus was. Vooral omdat ik had ingeschat 
dat het moeilijk zou worden op de eerste borden en dat 
de midden en lagere borden het moesten gaan doen. De 
werkelijkheid was minder weerbarstig dan de scenario’s 
in mijn hoofd. Gelukkig hadden we onze geheime wa-
pens Bent, Xadya en Pieter tot onze beschikking. Het 
werd 6,5-1,5. Klinkt ontspannen, en dat was het ook.  
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Toch kon ik onze teamcaptain bij het 4,5e punt, binnen-
gehaald door Nico Schoenmakers, betrappen op een 
klein vreugdesprongetje. Vanaf nu weet ik dus dat het 
stoïcijnse gezicht van de generaal niet geheel onaantast-
baar is. Na de toch eclatante overwinning vond Ruud W. 
het noodzakelijk om ons te voorspellen wie de degradan-
ten worden van het komende jaar, juist, dat zonnige, niet 
zelfingenomen, sportieve, met mooie mensen bezette, 
toegewijde, goed geklede, onkreukbare beschaafde, in-
telligente zesde ASV-team. Jammer, maar begrijpelijk. 
Het was een fantastisch seizoen, veel gelachen, goed 
geschaakt met elkaar, leuke jonkies er bij waarvan ik 
hoop dat ze er volgend seizoen weer bij kunnen zijn. Re-
delijk mild in de feedback dit keer, zelfs Robert had wei-
nig te zeiken. Jammer dat hij de spanning niet de baas 
kon en van ellende maar over zich heen liet lopen aan de 
andere kant van de wereld (ja door poezelige Chinese 
voetjes uiteraard). Ik hoop dat de wijze heren dit keer hun 
verstand gebruiken en het zesde in tact laten. 
 
Voor de liefhebber mijn laatste partij: 
 
Braam, Marco -  van Delft, Joop  
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Lc4 Lg7 5.Pge2 0–0 6.0–0 
Pxe4 7.Lxf7+ 

Altijd lastig dit soort combinaties, toch denk ik dat ik beter 
uit ben met mijn paarden. 7...Txf7 8.Pxe4 Pd7 zwart 
staat hier eigenlijk al dramatisch, ik heb de goede paar-
den en veel ruimte. 9.Pg5= Tf6 10.c3  

ruimte voor Db3, met ellende als gevolg 10...Pf8 
11.Db3+ e6 12.Ph3 De8 13.Lg5 Tf7 14.Lh4 was ik niet 
tevreden over, beetje gekunsteld allemaal, had beter 
meteen Tae1 kunnen spelen  14...Lf6 15.Lxf6² Txf6 
16.Tae1 Kh8 17.Pg3 Tb8 18.Pe4 Tf7 19.c4 druk op cen-
trum en ik wilde ruimte maken voor Dg3, enz 19...Ld7 
zwart heeft zo langzamerhand wel een dramatische stel-
ling 20.Phg5+- Tf5 +-21.f4 h6 +- 22.g4 nu gaat het hard 
22...Ta5 23.Dc3 

dit was het plan na 22 g4. De rest is berekend 23...b6 

24.d5+ e5 25.fxe5 dxe5 26.Pf6 een soort sneltrein  
26...Dc8 27.Dxe5 Lxg4  28.Pe8+ Kg8 29.Dg7#  
Hiermee bracht ik het tweede punt van de avond binnen, 
en ik kon rustig met een biertje genieten van de andere 
partijen. 1–0 
 
Mooi, hè! Een zo maar samen geschreven doorgeef
(schaak)stukje.  
 
Welk ASV-team volgt?  
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Uitslagen en eindstand Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

   ronde 19 (gespeeld op 02-03-2013) 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Rob Cornips Walter Manschot rem 
Hans Donker Jan Vermeer 1-0 
Hub Kusters Horst Eder 1-0 
Robbert Lubbers Ko Kooman 0-1 
Henk Kuiphof Jan Kisjes 1-0 

ronde 20  
Hub Kusters Rob Cornips 0-1 
Hans Donker Walter Manschot 1-0 
Robbert Lubbers Jan Vermeer 0-1 
Ko Kooman Henk Kuiphof 0-1 
Horst Eder Jan Kisjes 1-0 

ronde 21 
Rob Cornips Horst Eder 1-0 
Hub Kusters Hans Donker rem 
Walter Manschot Ko Kooman 0-1 
Henk Kuiphof Jan Vermeer 1-0 
Jan Kisjes Robbert Lubbers 0-1 

ronde 16 (gespeeld op 05-03-2013) 
Witspeler Zwartspeler Uitslag 
Jan Vermeer Rob Cornips 0-1 
Hub Kusters Walter Manschot 0-1 
Ko Kooman Hans Donker 0-1 
Horst Eder Robbert Lubbers 1-0 

Fritz 8 
Bertus Teunissen v  
Manen 0-1 

ronde 17 
Hans Donker Rob Cornips 1-0 
Walter Manschot Jan Vermeer 0-1 
Ko Kooman Hub Kusters 1-0 
Bertus Teunissen v 
Manen Horst Eder 0-1 
Robbert Lubbers Fritz 8 1-0 

ronde 18 
Rob Cornips Ko Kooman 1-0 
Jan Vermeer Horst Eder 0-1 
Hans Donker Robbert Lubbers 1-0 

Walter Manschot 
Bertus Teunissen v 
Manen 1-0 

Fritz 8 Hub Kusters 0-1 

Eindstand Daglichtschaak seizoen 2012/2013 
na ronde 21 seizoen 2012/13 
Nr Voornaam Naam pnt Rat par grp TPR 
1 Rob Cornips 16,5 1825 21 AA 1860 
2 Hans Donker 15 1697 21 A 1781 
3 Hub Kusters 12 1699 18 A 1751 
4 Walter Manschot 12 1621 21 A 1643 
5 Jan Vermeer 11,5 1740 21 A 1676 
6 Horst Eder 10 1581 18 BA 1604 
7 Ko Kooman 8 1595 21 A 1568 
8 Henk Kuiphof 7 1713 9 A 1793 
9 Robbert Lubbers 6,5 1427 21 B 1398 
10 Bob Sanders 4,5 1448 9 B 1528 
11 Jan Kisjes 4,5 1372 15 B 1414 
12 Albert Marks 4 1824 5 A 1809 
13 Arend Tiecken 3 1640 3 A 2124 
14 Bertus Teunissen van Manen 3 1357 9 B 1395 
15 Clemens Wijman 2 1486 3 A 1605 
16 Ben Bergen 2 1370 11 B 1297 
17 Piet Noordhuis 1,5 1621 2 A 1785 
18 Fritz 8 1,5 1556 14 A 1149 
19 Hanny Peters 0,5 1006 5 B 1053 
20 Sjoleh Masoumzadeh 0 1000 3 B 9 
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ASV Vierkampentoernooi weer enorm gezellig 
Erik Wille 

ASV organiseert door het jaar heen tenmin-
ste drie toernooien, allen totaal verschillend 
van aard. Het Voorjaarstoernooi is een een-
daags rapidtoernooi dat vooral de snel-
heidsduivels trekt uit de groep wedstrijd-
schakers. Het OSKA is een weekendtoer-
nooi, dus echt voor de ‘diehards’. Het Vier-
kampentoernooi mikt echter op een andere 
doelgroep. Daar komen juist de schakers 
op af die een weekendtoernooi te zwaar 
vinden en een rapidtoernooi te snel. Het is 
een toernooivorm die in vroeger dagen veel 
gehanteerd werd en nog altijd blijkt de for-
mule in trek. Ook dit jaar kwamen weer 
ruim 40 schakers naar het Lorentz (Color 
Business Center Arnhem Lorentz is wel een 
mondvol) voor dit gezellige evenement. Ten 
opzichte van de Zwitserse toernooien is het 
natuurlijk bijzonder dat je op vrijdagavond al 
je tegenstanders al weet.  
 
In de tien groepen speelden 13 ASV-ers mee. En veel 
van hen vielen in de prijzen. Zo wonnen Henk Karssen 
(A), Jan Knuiman (B) en Tony Hogerhorst (D) hun groep. 
Tweede prijzen waren er voor Nico Schoenmakers en 
Pieter Verhoef (C). Dit vijftal en nog 20 anderen mochten 
een keuze doen van de prijzentafel. En zo gingen de 
mensen naar huis met een smoothiemaker, een gourmet-
stel, een spel of een stel kaarsen. En dat past bij dit toer-
nooi, want niet de prijzen maar het gezellig samen scha-
ken en de gezamenlijke lunch zijn belangrijk. 
Tegelijk met het Vierkampentoernooi werd de finaledag 
voor de OSBO-cup gespeeld. Met de hulp van enkele 
leden slaagden we er weer in om alle 16 partijen live op 

internet te brengen. Dat blijft leuk om te doen en het 
wordt in den lande ook gewaardeerd. Bennekom won de 
OSBO-cup overtuigend. In de halve finale werd PSV/
DoDo met 4-0 opgerold en in de finale werd met 2½-1½ 
gewonnen van Veenendaal 3. PSV/DoDo werd derde 
door Voorst met 3-1 te kloppen. Prachtig was ook de hal-
ve finale tussen Veenendaal 3 en Voorst, waar de beslis-
sing na een reguliere 2-2 pas tijdens het snelschaken 
viel. 
 
Tot ons grote genoegen is de OSBO-cupfinaledag ook 
voor komend seizoen aan ASV toegewezen. Daarmee 
zijn we weer verzekerd van een mooi schaakweekend in 
2014, want uiteraard blijft ook het Vierkampentoernooi op 
de agenda. 





(advertentie) 


