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Oploswedstrijd: Moet een mens altijd winnen? Een 
partij redden kan ook veel voldoening geven. Zwart 

zal wel met ple-
zier teruggedacht 
hebben aan het 
halfje, dat hij hier 
binnenhaalde. Het 
betreft een stel-
ling uit de partij 
Stojanovski tegen 
Guzel. De partij 
werd in 1958 in 
Joegoslavie ge-
speeld. Zwart aan 

zet houdt remise. Oplossing: 1...Dxh2+ 2. Kxh2 Pg4 
en na 3 Kh1 volgt 3…Pf2+ met herhaling van zetten. 
Een fraai slot van deze partij!! 
 
Beslissingswedstrijd: Zoals u in de vorige EP heeft 
kunnen lezen wordt er vanavond bij ASV een beslis-
singswedstrijd gespeeld tussen Wageningen-3 en 
Voorst-1 met als inzet een plaats in de Promotieklasse 
van de OSBO. Er zullen van beide teams ook de no-
dige supporters meekomen. Het zal dus wat drukker 
zijn in de speelzaal dan op andere speelavonden. De 
belangen zijn dan ook groot. Hou hier ook rekening 
mee met het spelen van uw partij in de speelzaal. Bent 
u klaar, analyseer en praat er met uw tegenstander nog 
eens over in het gedeelte bij de bar zodat deze belang-
rijke ontmoeting in alle rust kan worden gespeeld!! 
 
ASV-Vierkampentoernooi: Morgenavond start een 
nieuwe editie van ons Vierkampentoernooi. Alweer 
het vijfde toernooi in deze vorm. Het aantal deelne-
mers evenaarde, bij het sluiten van deze EP afgelopen 
maandagavond, het aantal van vorig jaar. Waarschijn-
lijk is het aantal aanmeldingen inmiddels gegroeid. 
Als u zich nog niet heeft aangemeld doe dit dan van-
avond nog. Zaterdag gaan bovendien de laatste vier 
clubs in de OSBO-cup de strijd aan wie deze beker-
winst op zijn naam mag schrijven. De vier teams zijn: 
bekerhouder Denk en Zet uit Hattem, Bennekom-1, 
Wageningen-3 en ons eigen ASV-4. Zaterdag om 9.45 
uur wordt er geloot voor de wedstrijden in de halve 
finale. Die om 10.00 uur begint waarna er na de lunch 
om 15.00 uur de finale en de wedstrijd om de derde en 
vierde plaats wordt gespeeld. Om 19.00 uur weten we 
wie zich OSBO-cup winnaar mag noemen. Natuurlijk 
wordt er op de ASV-site verslag van gedaan maar nog 
leuker is om in het Grand Café van het Lorentz te 
komen kijken!! 
 
Groningen: Deze keer deed een wat kleinere ASV 
afvaardiging dan vorig jaar mee aan het lange week-

endtoernooi dat rond Hemelvaart werd georganiseerd door schaak-
vereniging Groningen. Ruud Verhoef had het moedige besluit ge-
nomen in de A-groep mee te doen. Robert Naasz had zelf dit jaar 
geen keus en deed mee aan de B-groep. Ook ex-ASVer Fokke 
Jonkman was van de partij. Ruud, op papier de op één na zwakste 
speler in de A-groep speelde in de eerste ronde tegen de zeer sterke 
Cako een wilde partij en verloor. Robert won redelijk overtuigend 
van een 1400-speler. Het kostte nogal wat zetten maar de winst 
kwam nooit in gevaar. In de gezamenlijke analyse in huize Naasz 
bleek dat Ruud 16 zetten zeer ingewikkelde theorie had gespeeld. 
De zet waarmee hij afweek verloor meteen. Zuur. Dag 2 bracht 
Ruud twee zwaar bevochten halfjes. In de ochtendronde kwam hij 
zeer goed te staan tegen een 2000+ speler. In gillende tijdnood 
dreigde hij overspeeld te worden maar hij hield het hoofd koel en 
wist remise uit het vuur te slepen. ’s Middags werd hij met zwart 
positioneel klem gezet door zijn ervaren tegenstander. Ruud ging 
voor zijn laatste kans en wist te vluchten in een ongelijk loper eind-
spel dat tot grote schrik van zijn tegenstander niet te winnen was. 
Robert liet zich ’s ochtends met zwart verrassen door een loperoffer 
op h7. Daarna was het snel uit. ’s Middags wist hij de kromme 
zetten van zijn tegenstander af te straffen. Na een heerlijke Mexi-
caanse maaltijd werd er in huize Naasz weer wat geanalyseerd en 
nagepraat. De zaterdag bracht Ruud en Robert weinig goeds. Ruud 
speelde in de 4e ronde tegen de enige speler in de A-groep die een 
rating had die lager was dan de zijne. Helaas bleek deze man zich 
daar niks van aan te trekken. Ruud won een pion maar de prijs die 
hij moest betalen was groot, te groot. Robert werd zelf bestookt 
door een salvo van …….remiseaanbiedingen. Uiteindelijk bood ik 
het zelf maar eens aan in een stelling waarin hij eigenlijk had door 
moeten spelen tegen een speler met een lagere rating. In de 5e ronde 
werd Ruud vrijgeloot. Een mooie kans om het mooie Groningen 
nog wat verder te ontdekken. Robert speelde intussen tegen een 
oude bekende. Na negen zetten gaf hij een stuk weg. Hij modderde 
nog wat door een werd gegrepen door een mooi remise idee. Helaas 
weigerde zijn tegenstander mee te werken. Er moest zondag dus 
nog wel wat gebeuren. Ruud begon weer heel goed en kwam na een 
wild offer van zijn tegenstander (1900+) zelfs gewonnen te staan. 
Hij liet zich tot zijn eigen afgrijzen echter verleiden tot een à tempo 
antwoord op een verrassende zet van zijn tegenstander. Deze zet 
van Ruud verloor onmiddellijk. ’s Middags wist hij nog een halfje 
binnen te slepen in een solide partij tegen een jeugdspeler. Hij 
eindigde daarmee op een keurige 2½ uit 7 in deze zeer sterk bezette 
A-groep. Robert won beide partijen op deze slotdag. In de ochten-
dronde speelde hij tegen een ongeïnspireerde tegenstander die een 
slechte zet deed een daarna snel werd opgerold. ’s Middags speelde 
Robert zijn beste partij. Tegen een Philidor-opening met 3…f5 
moest hij in de opening lang nadenken maar uiteindelijk kreeg hij 
een mooie stelling en won overtuigend. Met 4½ uit 7 was hij, ge-
zien zijn uitermate zwakke seizoen, zeer tevreden. Het was zelfs 
nog goed voor een gedeeld ratingprijsje van 10 EURO! Al met al 
weer een zeer geslaagd weekend dat van beiden nog wel wat langer 
had mogen duren. Een uitgebreider verslag kunt u lezen in het 
laatste nummer van ASV-Nieuws van dit seizoen  Robert Naasz 
 



Voorst: Ook het Open Kampioenschap van Voorst is 
inmiddels beëindigd. Rudy Bloemhard van de organi-
serende vereniging werd met 6 uit 6 overtuigend 
kampioen. De strijd om de 2e plaats werd door oud 
ASV-er Fokke Jonkman in zijn voordeel beslist ten 
koste van ons dubbellid Robert Verkruissen die in een 
voordelige stelling in de slotfase een stuk verspeelde. 
Fokke werd zo tweede met 5 punten, Robert werd 3e 
met 4 uit 6. Op een gedeelde 4e plaats eindigde Tony 
Hogerhorst met 3½ uit 6. Hij won zijn partij in de 
slotronde vrij overtuigend. In groep B sloot Hendrik 
van Buren het toernooi ook met een overwinning af. 
Daarmee verbeterde hij zijn positie op de ranglijst 
behoorlijk want hij bracht het dit toernooi tot een 
gedeelde 7e plaats met 3½ uit 7. Het was weer een 
geslaagd toernooi en met maar liefst 59 deelnemers 
groeit dit kampioenschap jaarlijks! 
 
Duiven: Afgelopen zaterdag werd in Duiven het 
tweede WDC-rapidtoernooi georganiseerd. Na het 
succes van vorig jaar hoopte men het toernooi nog 
groter te maken maar wellicht was er teveel concur-
rentie van andere toernooien want het deelnemersaan-
tal bleef rond de 70 steken. Altijd nog genoeg om er 
een mooi toernooi van te maken. Bijzonder was de 
puntentelling in dit toernooi waar een overwinning 
met 3 punten werd beloond en een remise met 1 punt 
dit met het doel zo meer strijd te krijgen en geen 
bloedeloze remises. Immers een winst en een verlies 
leverde nu meer op dan 2 remises. Effect sorteerde het 
echter niet want de eindstand bleef in dit geval zoals 
het ook met een normale puntentelling zou zijn ge-
weest. Maar wellicht hebben ze hiermee toch een 
trend gezet. Martin Weijsenfeld waagde het in de 
ijzersterke A-groep bestaande uit 14 spelers waaron-
der 3 GM’s en 2 IM’s. Verder dan twee remises 
kwam Martin niet. In de slotronde trof hij zelfs nog 
IM Hans Böhm. Die was net even wat sterker merkte 
Martin na afloop op. Böhm was door WDC uitgeno-
digd om mensen van het MKB Duiven in de pauze 
van het toernooi te ontvangen, een praatje te maken en 
met hen op de foto te gaan. Daarnaast nam hij natuur-
lijk meteen deel. In deze groep won Andrey Orlov 
evenals vorig jaar. Sterk was het optreden in deze 
groep van Noud Lentjes van De Toren die op een 6e 
plaats eindigde. Hij versloeg in de openingsronde 
meteen GM Viesturs Meijers en later ook Hans Böhm 
maar trof ook de andere titelhouders in dit toernooi. In 
de B-groep eindigden met Gerben Hendriks en Ruud 
Wille, twee ASV-ers op een gedeelde tweede plaats. 
Toch was het een andere clubgenoot die in de och-
tenduren alle aandacht trok. Tony Hogerhorst stond 
namelijk na 3 ronden in de top van het klassement met 
de volle winst. Daarbij had hij zowel gewonnen van 
Gerben als van Ruud. Na de pauze kon Tony helaas 
aan deze flitsende start geen vervolg meer geven. Hij 
verloor alle 4 partijen in de middaguren en bleef zo op 
9 punten steken. Gerben en Ruud eindigden op 14 
punten (oftewel 5 uit 7 in de normale telling) op 3 
punten van Fabio Bravo van De Toren die de B-groep 
overtuigend op zijn naam schreef. In het onderlinge 
duel maakten Gerben met wit en Ruud er een span-
nende partij van met zetherhaling tot slot. Nico 
Schoenmakers eindigde op 8 punten en eindigde 
daarmee net onder de middenmoot. De score van 
Ruud Verhoef (5 punten) viel wat tegen. Hij eindigde 

in deze groep daarmee wat in de achterhoede. In de C-groep ein-
digde Horst Eder met 12 punten (4x winst en 3x verlies) in de top 
van het klassement op een gedeelde 4e plaats. Voor Frans Veerman 
was er met 10 punten een plaats in de middenmoot.  In de vierde 
ronde verloor hij van Horst. In groep D was er een opvallende goe-
de prestatie van Pieter Verhoef, lid van onze ASV-jeugd. Zijn va-
der Ruud heeft het hem dus goed geleerd! Pieter werd met 14 pun-
ten gedeeld tweede. Xadia van Bruxvoort speelde alleen drie partij-
en ’s-middags mee en behaalde daarin 50%. Het was weer een 
leuke en plezierige schaakdag daar in Duiven waar men hoopt er 
een jaarlijks terugkerend evenement van te maken! 
 
Seizoenoverzicht ASV-11: Dit seizoen is ASV-11 op een keurige 
vijfde plaats geëindigd. ASV-11 was een mix van jeugd, nieuwko-
mers en enkele ervaren krachten. Met veel plezier werden de wed-
strijden gespeeld en het was vooral ook leuk om een zestal spelers 
te laten debuteren in een team van ASV. Hopelijk spelen veel van 
hen komend seizoen als vaste speler in een team. Bij ASV 11 was 
het opvallend dat vooral buitenshuis goed gespeeld werd. In Ze-
venaar werd kampioen Zevenaar 4 keurig op een gelijkspel gehou-
den en de andere drie uitwedstrijden werden gewonnen. Thuis werd 
geen wedstrijd gewonnen. In ons eigen clublokaal werden drie 
nederlagen geleden, waarvan er later nog één werd omgezet in een 
gelijkspel, omdat de tegenstander een onregelmatigheid had begaan 

in de opstelling. Maar belangrijker dan de resultaten was de sfeer in 
het team. Elke wedstrijd was weer een feestje en dat is toch het 
belangrijkst. Leuk was het om in verschillende wedstrijden met 
Liedewij van Eijk en Xadya van Bruxvoort twee jonge vrouwen 
achter het bord te hebben. Dat komt niet vaak voor tenslotte. Beide 
speelsters deden het ook nog eens heel goed. Als zij zich zo blijven 
ontwikkelen, zullen ze in de toekomst zeker doorstromen naar 
hogere teams. Hopelijk blijft het laagste team van ASV zo een 
springplank voor jonge en nieuwe ASV-ers. Ik ben samen met 
André de Groot weer met veel plezier teamleider van dit team ge-
weest. Met veel plezier zal ik die rol ook komend seizoen vervullen 
bij het laagste ASV-team. En of dat team dan weer ASV 11 heet, 
staat nog in de sterren.    Erik Wille  
 
Uitslagen interne competitie 29e ronde (20 mei 2010): 
Hoogland–Schleipfenbauer 0-1; Sloots–Jurrius 1-0; Woestenburg– 
Knuiman ½-½; Abrahamse–Weijsenfeld 0-1; Verhoef–van Alfen 
½-½; Huizinga–Huberts 1-0; Hogerhorst–van Belle ½-½; Naasz– 
Boonstra 1-0; Dekker – Boom 1-0; Vermeer – Wiggerts 1-0; Groen 
– Veerman 1-0; Kuiphof – Aarntzen ½-½; van Eijk – Hajee ½-½; 
Kelderman – Koeweiden 0-1; Bentvelzen – Visser 1-0; Rijmer – B. 
Sanders ½-½; van Vlerken – Peters 1-0; Stibbe – van Dijk 0-1. 
Uitslag ASV-beker (½-finale Kroongroep): Boel – van Tol ½-½. 

ASV 11             1  2  3 4 5 6 7 Sc ore KNSB TPR  W - We 
Liedewij van Eijk  ½  ½  0 1 0 1 1  4-7  1026 1499 +3,0 
Jan Zuidema        1r 1  - 0 - - 1  3-4  1511 1531 +0,1 
Andre de Groot     0  -  1 0 0 0 0  1-6  1425 1085 -2,5 
Jan Diekema        1  0  0 0 0 - 0  1-6   --  1091  -- 
Fabian Engelhardt  ½  -  0 - ½ - ½  1½-4  820 1207 +0,4 
Jan-Pieter Lourens 0  -  - - - 1 -  1-2   --   955  -- 
Invallers : 
Bob Sanders        -  -  0 - 0 1 1  2-4  1429 1325 -0,5 
Xadia v. Bruxvoort -  1  0 1 - ½ -  2½-4  --  1273  -- 
Rob Rietbergen     -  -  - 1 - - -  1-1  1635 1711 +0,2 
Rob van Maanen     -  0  - - - - -  0-1   --  1372  -- 
Mahmud Hosseini    -  1r - - - - -  1-1   --   --   -- 
Arif Dundar        –  -  - - 0 0 -  0-2   --  1041  -- 
De 7 wedstrijden op een rij : Eindstand OSBO 4 e klasse C :  
1 ASV-11 – Variant-2j 3-3     1 Zevenaar-4    11 23 ½ K 
2 Rheden – ASV-11 2½-3½       2 Doesborgh-2    9 23 ½ 
3 ASV-11 – Doesborgh-2 1-5    3 De Toren 11-j  9 22 ½ 
4 Zevenaar-4 - ASV-11 3-3     4 Theothorne-2   8 26 ½ 
5 ASV-11 – Theothorne-2 ½-5½  5 ASV-11         8 18  
6 De Toren-11j - ASV-11 2½-3½ 6 Variant-2j     5 19  
7 Schaakstad-8 - ASV-11 2½-3½ 7 Rheden         4 17 ½ 
                              8 Schaakstad-8   2 15 ½ 
Schaakstad-8 en Variant-2j een bordpunt in minderin g 
vanwege opstellingsfouten. 


