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Oploswedstrijd: Vorige week kreeg u weer eens heel iets 
anders voorgeschoteld. Het was dus goed nadenken en dan 

was deze puzzel niet 
moeilijk. Wat waren 
nu de laatste zetten 
om tot deze stand te 
komen? Het gaat om 
wit–zwart–wit. Op-
lossing: 1. g4, fxg3 
e.p. 2. Kf3xg3+ en 
de opgegeven stand 
staat op het bord. 
 
Rapid: De zomertijd 
ligt alweer achter 
ons. We zijn weer 
terug bij af. En als de 
donkere dagen nade-

ren is het ook weer de hoogste tijd voor de start van de rapid-
competitie. Dus vanavond geen ronde voor de interne com-
petitie maar u kunt zich vermaken met de eerste vier rapid-
partijen in dit seizoen. Veel succes hierbij!! Het is aan Léon 
van Tol om zijn titel te verdedigen. We zijn benieuwd! 
 
Externe competitie: Vorige week speelde ASV-7 als laatste 
zijn wedstrijd in de 1e competitieronde. Het werd een prima 
5-3 zege tegen het Nijmeegse UVS-4. Inmiddels zijn de 
opstellingen van alle teams ook via de OSBO-site te bekij-
ken. Een mooie gelegenheid om de kansen van onze teams 
door te nemen. Daarvan zal ASV-5 het in de strijd om de 
bovenste plaatsen moeten uitvechten met Het Kasteel-2 en 
PION-2. Maar ook SMB-3 mogen we zeker niet uitvlakken. 
Ook voor ASV-6 mag een rol in de strijd om de bovenste 
plaats worden toegedacht. Pallas-2 en Rokade kunnen als 
concurrenten worden genoemd. Daarentegen zal ASV-7 het 
in de 2e klasse moeilijk krijgen. Handhaving moet voorop 
staan. Het gewonnen duel met UVS-4 was op dat punt reeds 
van groot belang. ASV-8 moet een goede middenmoter kun-
nen zijn. Voor het gepromoveerde ASV-9 moet daarentegen 
het ergste worden gevreesd. Zij komen op Elo duidelijk te-
kort ten opzichte van de andere teams. Gelukkig zegt Elo niet 
alles!! Van onze beide teams in de vierde klasse heeft ASV-
10 het beter getroffen. Onze senioren zullen zeker hun punt-
jes mee sprokkelen. ASV-11 heeft alleen de veel betere 
jeugdteams qua rating in de buurt. Dus dat wordt een lastig 
maar wel leerzaam jaar! We zullen alle ontwikkelingen met 
belangstelling volgen. Aan het eind van het seizoen weten we 
of deze bespiegelingen op geloofwaardigheid berusten of in 
de toekomst direct naar de prullenbak kunnen!  
 
Zaterdagteams: A.s. zaterdag is het weer de beurt aan onze 
eerste vier teams. Voor hen is het alweer de tweede ronde. 
Een thuiswedstrijd dit keer dus u kunt het allemaal vanaf 
13.00 uur live volgen in het Grand Café van het Lorentz 
Ondernemerscentrum. ASV-1 moet een goed vervolg zien te 
geven na de ruime overwinning in de openingsronde op 
HMC Calder-2. Dat moet dan gebeuren tegen Venlo dat het 
seizoen eveneens met winst begon. Het zal zeker geen ge-
makkelijke opgave worden want de Limburgers behoren tot 
de sterkste teams in deze klasse. ASV-2 dat net als ons eerste 
met 6½-1½ met een grote zege begon treft Messemaker 
1847-2 uit Gouda dat hier met 6-2 nauwelijks voor onder 
deed. Ook dit is een sterk team waarvoor ons tweede zeker 
gewaarschuwd moet zijn. Voor ASV-3 staat de belangrijke 
wedstrijd tegen ESG uit Emmen op het programma. Beide 

teams zijn zeker aan elkaar gewaagd. Een vierpuntenwed-
strijd dus waarbij de winnaar goede zaken doet daar waar het 
gaat om handhaving. Het derde heeft in ieder geval wat goed 
te maken na de 7-1 nederlaag tegen Zevenaar. Voor ASV-4 
staat de wedstrijd tegen het sterke Bennekom op het pro-
gramma. Het vierde is goed begonnen, terwijl Bennekom 
onverwacht verloor en zal dus gebrand zijn op de volle 
winst! U ziet het: elke wedstrijd biedt voldoende spanning. 
Komt u onze teams ook steunen!! 
 
Gemakkelijke zege ASV-7: Onze eerste wedstrijd in het 
nieuwe speellokaal op de Vlamoven werd meteen een succes. 
Het is er prettig spelen, mede door o.a. de goede verlichting. 
De wedstrijd tegen UVS-4 werd met 5-3 gewonnen. Tijs van 
Dijk opende de score. Op de Franse opening vaart Tijs altijd 
wel en ook nu kwam hij er gunstig uit door wit een losstaan-
de dubbelpion te bezorgen. Een mindere zet maakte de strijd 
weer zwaar. Gelukkig kwamen er daarna zoveel witte stuk-
ken over de middellijn dat er penningen in zaten en stukwinst 
de eindzege opleverde. Harm Steenhuis speelde aangenomen 
damegambiet. Zijn tegenstander probeerde zijn c-pion voor 
te blijven. Harm kreeg daardoor comfortabel spel. Toen zijn 
d-pion naar d7 liep won Harm eerst een stuk en kon daarna 
een mataanval opzetten. Dick Hajee stelde in een Siciliaanse 
partij met zwart zijn rokade uit. Wit speelde de lange rokade 
en probeerde een koningsaanval op te zetten. Hoewel Dick 
beter stond bood hij toch remise aan, wat niet geweigerd 
werd. Theo Koeweiden maakte in het damegambiet korte 
metten met een paar kromme zetten van zijn opponent. Hij 
veroverde een kwaliteit en zette die om in stukwinst. Toen 
kreeg ik te horen dat Frits Wiggerts verloren had. Op het eind 
van de match dacht ik dat ASV-7 gelijk had gespeeld. Totdat 
de verliezer zich eindelijk meldde om te erkennen dat hij 
verloren had. Ik kon Frits het niet vragen want die was na 
zijn winst als een speer vertrokken. Mijn eigen partij was 
spannend. Ik kwam prachtig te staan, won twee pionnen en 
een stuk. Maar ik joeg de koning helemaal over het bord 
richting mijn eigen koning. Om niet zelf mat te worden gezet 
moest ik een toren teruggeven. Nog stond ik gewonnen, maar 
ik wilde van de spanning af en bood remise aan. Dat werd 
zonder mankeren aangenomen. Horst Eder verloor twee 
pionnen en die liepen door naar dame. Tom Bentvelzen 
speelde een aardige partij, maar heel in de verte dreigde 
steeds mat op g2. Nadat Tom in tijdnood een stuk dacht te 
winnen verloor hij juist een kwaliteit en werd Dg2 mat wer-
kelijkheid.     Jan Vermeer 
Gedetailleerde uitslag: Dick Hajee - Mathijs Broeren ½-½; 
Jan Vermeer - Bert-Jan Broer ½-½; Tijs van Dijk - Onno 
Morres 1-0; Tom Bentvelzen - Donald Eeuwes 0-1; Frits 
Wiggerts - John Zastapilo 1-0; Theo Koeweiden - Bart van 
Leeuwen 1-0; Horst Eder - Frans Nijenhuis 0-1; Harm 
Steenhuis - Rob Schoppema 1-0. Eindstand 5-3. 
 
Bibliotheek: Het was op zaterdag 17 oktober jl. weer goed 
toeven in de bibliotheek in de Koningstraat waar Paul de 
Freytas, Jan Vermeer en uw redacteur weer hun best deden 
om zoveel mogelijk bibliotheekbezoekers achter de schaak-
stukken te krijgen. De belangstelling voor het schaken was 
ook dit keer weer meer dan voldoende. Met enige regelmaat 
schoof men aan voor een partijtje schaak soms nadat eerst 
boeken waren uitgezocht maar een enkele keer werd ook aan 
de partner gevraagd om vast wat uit te zoeken zodat men zelf 
kon gaan schaken. Wie weet kunnen we binnenkort een aan-
tal belangstellenden bij ASV verwelkomen. Kortom deze 
schaakdemo heeft zich ook weer bewezen. Men heeft onze 



naam weer gezien. Leuk was dat in de loop van de middag 
diverse ASV-ers even langs kwamen en natuurlijk ook 
meteen een partijtje meespeelden. Een mooie stimulans! In 
het voorjaar gaan we hier zeker mee door! 
 
Uitslagen 1e ronde 1e t/m 4e klasse OSBO: 
OSBO 1e klasse B: Velp-1 – SMB-3 3½-4½; ASV-5 – De 
Toren-4j 6-2; Zutphen-2 – PION-2 3½-4½; WDC-1 – Het 
Kasteel-2 5-3. 
OSBO 2e klasse B: Pallas-2 – Schaakmaat j: 2-3 (voorlopig); 
VDS-2 - Zevenaar-2 3-5; Rokade-1 – Theothorne-1 5-3; 
Doetinchem-2 – ASV-6 2-6. 
OSBO 2e klasse D: De Toren-5 – Variant-1 3-5; ASV-7 – 
UVS-4 5-3; Koningswaal – Elster Toren-1 2½-5½; SMB-4 – 
Mook-1 4-4. 
OSBO 3e klasse E: UVS-5 – OPC 1½-4½; Wageningen-4 – 
Het Kasteel-3 2-4; De Cirkel-3 – PION-4 2½-3½; Benne-
kom-3 – ASV-8 5½-½. 
OSBO 3e klasse D: Rhenen-1- Bennekom-2 1-5; ASV-9 – 
De Cirkel-2 1-5; Elster Toren-2 – Dodewaard 3-3; Tornado – 
Wageningen-5 3-3. 
OSBO 4e klasse E: Het Kasteel-6j – SMB-7 3-3; De Toren-8 
– Tornado-2 2-4; De Toren-10 – Het Kasteel-5 ½-5½; De 
Sleutelzet – ASV-10 3½-2½. 
OSBO 4e klasse C: ASV-11 – Variant-2j 2-4; Doesborgh-2 – 
De Toren-11j 3-3; Theothorne-2 – Zevenaar-4 2½-3½; 
Schaakstad-8 – Rheden 2½-3½. 
 
Hoogeveen: Ook dit toernooi is de laatste jaren uitgegroeid 
tot een belangrijk schaakevenement in Nederland. Zo was het 
dit keer al de 13e editie van dit toernooi in deze oktober-
maand. Vooral bekend geworden onder de naam Essenttoer-
nooi, nu was Univé de hoofdsponsor. In deze tijden moeten 
we daar natuurlijk heel blij mee zijn. Naast de toppers in de 
sterke Kroongroep was ASV natuurlijk in het amateurtoer-
nooi vertegenwoordigd. Daarvan namen in groep 1 Paul 
Tulfer en René van Alfen deel terwijl in de 2e groep Henk 
Kuiphof en Hendrik van Buren speelden. Laten we met groep 
1 beginnen. René eindigde op 5½ uit 9, een verdienstelijk 
resultaat. Hij verloor maar 1 partij. In die partij keek hij de 
hele middag tegen een iets mindere stelling aan, haalde de 40 
zetten met nog 1 seconde op de klok, maar tastte op zet 41 
mis en kwam in een verloren eindspel terecht. Hij spartelde, 
tegen beter weten in, nog even tegen, maar de ongeslagen 
status was hij kwijt. In de voorlaatste ronde speelde hij nog 
een goede remise tegen de als nummer 1 geplaatste Frans 
Arp. In de slotronde trof hij uitgerekend Edenaar Hans 
Thuijls met wie hij samen een vakantiebungalow in de om-
geving van Hoogeveen had gehuurd. René won uiteindelijk 
maar de redding waarmee zijn opponent zelfs in het voordeel 
zou komen hadden ze beiden gemist, maar werd door Rybka 
snel gevonden. Paul Tulfer speelde een teleurstellend toer-
nooi. Hij eindigde weliswaar nog wel op 50% maar dit was 
opgebouwd tegen louter tegenstanders met een lagere Elo. 
Met 2½ uit 3 was de start nog hoopgevend maar Paul kon 
hier geen vervolg aan geven. Met 4 remises en 2 verliespar-
tijen in de resterende 6 partijen eindigde hij op 4½ uit 9 en 
een teleurstellende TPR van 1764. In groep 2 eindigden 
Henk en Hendrik uiteindelijk beiden op 4½ uit 9. Daar zal 
Hendrik mogelijk iets meer tevreden mee zijn geweest. Voor 
Henk was het een nogal wisselend resultaat maar er was dan 
wel de troost dat zijn team ASV-7 tijdens zijn afwezigheid 
vorige week wist te winnen. Opmerkelijk aan de score van 
Henk is dat hij met zwart 4 uit 5 scoorde maar daarentegen 
met wit maar ½ uit 4. Met zwart speelde Henk tegen spelers 
met een lagere rating, sommige heel erg laag (aldus Henk). 
Toch verloor hij er daar één van. De partijen met wit waren 
juist allemaal tegen spelers met ratings die zo'n 80 tot 160 
punten hoger waren dan zijn rating. Van de twee verliespar-
tijen met wit had hij redelijk gemakkelijk met remise weg 
kunnen komen. Zijn belangrijkste dip zat in de tweede helft 
van het toernooi. Na een remise met wit in de voorlaatste 
ronde won hij in de slotronde weer met zwart waarmee hij op 
50% eindigde. Bij Hendrik bleven de resultaten hierbij ver-
geleken mooi in evenwicht: 2 uit 4 met zwart en 2½ uit 5 met 
wit. Bij Hendrik kwamen de verliespartijen voornamelijk van 
sterkere spelers. Hun resultaat was goed voor een plek in de 
grote middenmoot. 
 

Guernsey: Désiré Fassaert vertrok vorige week weer voor 
een schaakvakantie naar het fraaie eiland Guernsey, één van 
de Kanaaleilanden tussen Engeland en Frankrijk, waar hij 
sinds 1982 dit keer al voor de 16e maal aan deelnam. Het 
resultaat in het Open Toernooi bleef met 2 uit 7 bescheiden. 
Désiré speelde 4 maal remise en verloor 3 partijen. De tegen-
stand was behoorlijk want hij trof 5 keer een 2000+ speler 
waartegen hij twee keer een remise boekte. Zo eindigde 
Désiré met eenzelfde resultaat als vorig jaar.  
 
Amsterdam: Afgelopen weekend werd door Caïssa uit Am-
sterdam het Eijgenbroodweekendtoernooi georganiseerd 
bedoeld voor schakers met een Elo lager dan 2250, zodat 
deze categorie spelers ook eens hoog konden eindigen. ASV 
was ook hier vertegenwoordigd en wel in de persoon van 
Pascal Losekoot (1994) en Paul de Freytas (1938). Pascal 
begon het toernooi dramatisch met een nederlaag tegen een 
speler met een Elo van 1667. Niet iets om vrolijk van te 
worden. Maar drie ronden en (dus) drie winstpartijen verder 
stond Pascal weer in de subtop waar hij een tegenstander trof 
van 2210. Zo ver lagen de Eloverschillen dus uit elkaar. Deze 
partij leverde Pascal een remise op. De slotronde ging echter 
verloren zodat onze trainer/speler op 3½ uit 6 bleef steken. 
Het verlies in de openingsronde bleef hem zo achtervolgen. 
Paul de Freytas is overal te vinden waar maar een (week-
end)toernooi wordt gehouden. Voor uw redacteur altijd een 
welkome bron van informatie om EP mee te vullen. Paul kan 
ook niet echt terugkijken op een geslaagd toernooi. Welis-
waar scoorde hij evenals Pascal 3½ uit 6 maar bleef met zijn 
TPR van 1790 ruim onder de verwachte score. Zo begon hij 
met maar liefst 4 remises waaronder twee tegen duidelijk 
lager op Elo geklasseerden, alvorens hij pas in de vijfde 
partij tot het eerste winstpunt kwam. Daar bleef het ook bij 
want ook de 6e ronde werd remise. Oud-ASV-er Fokke 
Jonkman was ook van de partij en eindigde met 4 uit 6 net 
voor onze beide ASV-ers. Er namen 90 schakers aan dit 
toernooi deel.  
 
ASV-jeugd: Goed nieuws van onze jeugdafdeling. Het AB-
jeugdteam heeft zich namelijk nipt geplaatst voor de halve 
finale in de 1e klasse Oost! Op zaterdag 10 oktober speelde 
het AB-team met Liedewij van Eijk, Niels Kooij, Xadya 
Bruxvoort en Fabian Engelhardt de 4e en 5e ronde van de 
voorrondes van de 1e klasse Oost. We wisten dat het heel 
moeilijk zou worden want de tegenstanders waren de favorie-
ten Het Kasteel (uit Wijchen) en De Cirkel (uit Ede) die op 
dat moment ook bovenaan in de competitie stonden. Echter 
het ASV-AB team had het de eerste 3 ronden op 19 septem-
ber zeker niet slecht gedaan met 2 maal een 2-2 gelijk spel 
(tegen De Schaakmaat en Zutphen) en een 3-1 winst (tegen 
Voorst). Van dat team was echter alleen nog Niels over. Hij 
scoorde vorige keer 2 punten net als Jan Pieter Lourens en 
Bram Rouwenhorst. Bacon Shao scoorde toen 1 punt, maar 
zat dan ook op het 1e bord. We begonnen dan ook vol goede 
moed aan deze wedstrijden. Deze keer bleken echter het 
Kasteel en de Cirkel nog veel te sterk voor ons. Alleen Lie-
dewij wist een (sterke) partij te winnen, de andere partijen 
gingen na veel strijd verloren. Was het daarmee afgelopen? 
Nee, want door de behaalde resultaten werden we een goede 
4e. En dat blijkt net voldoende voor een plaats in de ½-
finales! Niet slecht voor een team dat pas voor het 2e jaar 
meedoet in de AB teamwedstrijden. Op 7 november a.s. 
speelt dit jeugdteam in Elst de halve finales tegen teams uit 
Noord-Oost Nederland! Nu word het dus serieus!! 
    Frank Schleipfenbauer 
 
Uitslagen 8e ronde interne competitie (22 oktober 2009): 
Sloots–Wilgenhof 1-0; E. Wille–Boel 0-1; Jurrius–Taal 1-0; 
Weijsenfeld–Abrahamse 0-1; Verhoef–de Freytas 1-0; Ger-
hardus–Huberts ½-½; Boonstra-Au ½-½; van Belle– Dijkstra 
½-½; Boom–Manschot 1-0; Rietbergen–Groen 0-1; Kooman 
– van Eck 0-1; van Eijk – Zuidema 1-0; van Maanen – de 
Munnik ½-½; Hosseini – de Kok 1-0; B. Sanders – Hartogh 
Heijs ½-½; J. Sanders–Rijmer 1-0; Kelderman – Stibbe 0-1; 
Viets–Stomphorst ½-½; van Vlerken–Diekema 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: R. Wille – van Roosmalen 
0-1; Huizinga – Homs 0-1; Hogerhorst – Gerlich 0-1; P. 
Schoenmakers – Naasz 1-0; Sigmond – Singendonk 1-0. 


