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Oploswedstrijd: Vandaag mag iedereen zich buigen over een 
stand uit de partij Tarrasch – Blümich uit het toernooi 
Breslau 1925. Het was een sensatie: Tarrasch met wit aan zet 

gaf hier op terwijl hij 
helemaal niet verloren 
stond. Het is overigens 
geen zacht eitje maar 
kunt u laten zien, dat u 
beter schaakt dan de 
toenmalige pretendent 
voor het wereldkampi-
oenschap. Hoe maakt wit 
remise? Oplossing: Tar-
rasch baseerde zijn be-
sluit op de variant: 1. h6, 
Lb6 2. Lh5, a2 3. h7, 
Tb8. Dit is allemaal 
correct. Zo hoort dit 

gespeeld te worden. Maar hier overzag Tarrasch 4. Tb5+ en 
na Txb5 5. h8D is er een theoretische remisestelling op het 
bord gekomen. 
 
Schaaktrainingen 2010-2011: Met 12 deelnemers ging afge-
lopen maandag de training van de middengroep van start 
onder leiding van Pascal Losekoot. Maandag a.s. starten de 
trainingen voor de topgroep (niveau Elo tot ca. 2200). Do-
cent is Willy Hendriks. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met trainingscoördinator Nico Schoenmakers. Hij 
is telefonisch bereikbaar onder nummer 0316-265475 (na 
19.00 uur) en per mail: nicoschoenmakers@kpnplanet.nl. 
 
ASV-bekercompetitie: In de komende weken zal worden 
geïnventariseerd wie wil meedoen in de strijd om de ASV-
beker. De 28 spelers met de hoogste Elo worden ingedeeld 
in de Kroongroep, de resterende spelers in de bekergroep. De 
winnaar van de bekergroep plaatst zich met de laatste zeven 
van de Kroongroep voor de kwartfinales in die groep. De 
komende 2 donderdagen ligt bij de wedstrijdbalie ook een 
lijst waarop u kan aangeven of u wilt meedoen aan de beker-
competitie. Bekerpartijen tellen ook mee voor de interne en 
kunnen gewoon op de clubavonden gespeeld worden. Van-
zelfsprekend mag je met je tegenstander ook op een andere 
avond afspreken. Per ronde wordt een uiterste datum aange-
geven voor het spelen van de partij. Aanmelden per mail is 
ook mogelijk: martin.josina@kpnplanet.nl 
 
Bibliotheek: Zaterdag jl. was het weer tijd voor onze 
schaakdemo in de vestiging van de bibliotheek in Presikhaaf. 
Het bezoek blijft daar altijd ruim achter op de hoofdvesti-
ging aan de Koningstraat in hartje centrum waar we op 16 
oktober de volgende schaakdemo houden. Toch achten wij 
het van belang om ook de nevenlocatie op Presikhaaf te 
bezoeken gezien de ligging in relatie tot ons clubgebouw. 
Afgelopen zaterdag kroop in het eerste anderhalf uur vooral 
veel jeugd achter het schaakbord. Voor sommigen een ge-
heel nieuwe ervaring, anderen hadden er al kennis mee ge-
maakt via een door Siert Huizinga voor ASV gegeven cursus 
op een basisschool in ditzelfde gebouw. Het was zaterdag 
weer leuk om te doen. Wie weet levert het uiteindelijk toch 
nieuwe leden op. 
 
Externe competitie: Lang werd er al naar uitgekeken maar 
zaterdag a.s. gaat de externe competitie weer beginnen. U 
bent dan weer welkom in het Grand Café van het Lorentz 
voor de openingswedstrijden in het externe seizoen. Onze 

zaterdagteams bijten dan het spits af. Daaronder natuurlijk 
een wel heel pikant duel tussen ASV-3 en ASV-4 in de pro-
motieklasse van de OSBO. De spelers van het derde wanen 
zich nu al zeker van winst. Zo hoorde uw redacteur donder-
dag jl. al iets roepen van een 6-2 uitslag. De wereld is te 
klein als het heel anders zou uitpakken. ASV-1 ontvangt 
diezelfde middag het gepromoveerde DSC Delft-2 en ASV-
2 treft het sterke Caïssa-3 uit Amsterdam. De wedstrijden 
beginnen om 13.00 uur. U komt toch ook kijken!! 
 
Voorbeschouwing: Net voor de zomerstop kon ik u al de 
conceptindeling van de KNSB voor het nieuwe seizoen mel-
den. Natuurlijk was het onder voorbehoud want wijzigingen 
konden immers altijd nog plaatsvinden. En dat gebeurde 
ook. Zo ging in de groep van ASV-1 het Amsterdamse Caïs-
sa-2 naar 2A en daarvoor kwam Vianen/DVP in poule 2C in 
de plaats. Dat team degradeerde vorig seizoen uit de 1e klas-
se. De poule van ASV-2 bleef daarentegen onveranderd. 
Door de degradatie van ASV-3 in het afgelopen seizoen 
spelen slechts ASV-1 en ASV-2 landelijk in de KNSB-
competitie. Voor ASV-3 rest een zware taak om het verloren 
terrein weer te herwinnen. Dat zal natuurlijk moeilijk genoeg 
worden. Maar in de OSBO-Promotieklasse zijn er dit jaar 
weer 2 promotieplaatsen beschikbaar dus dat biedt wat meer 
perspectief. Toch is de concurrentie groot. In de diverse 
tabellen staat de poule-indeling weergegeven met de spelers 
die voor de vier zaterdagteams van ASV in actie komen. 
ASV-1 is in het nieuwe seizoen op één plaats gewijzigd. 
Léon van Tol keert na een jaar in ASV-2 weer in de hoofd-
macht terug. Hierdoor gaat Sander Berkhout het komende 

seizoen in ASV-2 spelen maar een invalbeurt in het eerste 
zal er zeker nog wel van komen. Wat zijn de verwachtingen 
voor het nieuwe jaar. Voorspellingen doen blijft altijd lastig. 
In de poule van ons eerste is Kennemer Combinatie op Elo 
favoriet. Voor ASV-1 lijkt in deze sterke poule een plaatsje 
in de subtop weggelegd. Als ASV-1 boven zich uit weet te 
stijgen kan er wellicht voor een verrassing worden gezorgd.  
Voordat dit kan worden bereikt moet ASV-1 echter flink aan 
de bak. Leuk is natuurlijk het weerzien met de oud-ASV-ers 
René Duchêne en Pieter de Jager die beiden bij HWP in 
Haarlem spelen. Als we puur naar Elo kijken dan is ASV-2 
een subtopper in poule 3C. Op de wisseling van Léon en 
Sander na is het team verder ongewijzigd gebleven. Vorig 
KNSB 3e klasse C:    gem. Elo Samenstelling ASV-2 Elo 
1 Zeist  1961 Sander Berkhout 2115 
2 Oosten Toren  1929 Sjoerd van Roosmalen 2069 
3 PION Groesbeek  2062 Koert van Bemmel 2064 
4 Zukertort Amstelveen 1903 John Sloots 2046 
5 Caïssa-3  2091 Frank Schleipfenbauer 2040 
6 Amersfoort-2  2013 Fred Reulink 2017 
7 ASV-2  2039 Theo Jurrius 1998 
8 PSV/Dodo (Putten)  1901 Pascal Losekoot 1965 
9 Wageningen-2  1934 teamleider: 
7 Promotie (Zoetermeer) 2042 Daan Holtackers 

KNSB 2e klasse C: gem. Elo Samenstelling ASV-1 Elo 
1 Spijkenisse 2070 Otto Wilgenhof 2216 
2 Kennemer Comb.-1 2239 Eelco de Vries  2211 
3 Messemaker 1847 2066 Remco de Leeuw 2178 
4 Oegstgeest ‘80 2105 Wouter van Rijn 2177 
5 DSC Delft-2 2114 Léon van Tol  2165 
6 Vianen/DVP 2196 Dirk Hoogland 2152 
7 ASV-1 2158 Richard v.d. Wel (TL) 2084 
8 Charlois Europoort 2189 Peter Boel  2079 
9 HWP Haarlem 2144 
10 De Pion-2 1985 



jaar bestond het team uit 9 man, nu zal teamleider Daan 
Holtackers ook een grote rol spelen bij ASV-3 waarvan hij 
ook captain en speler zal zijn. Het tweede wil steeds nog 
eens promoveren. Daartoe zal van meerdere teams de con-
currentie worden gevoeld waarvan onder meer Caïssa-3 deel 
uitmaakt. Dat is meteen ook een belangrijke graadmeter in 
de 1e ronde. Het gedegradeerde ASV-3 heeft wel de nodige 

wijzigingen ondergaan. 
Jochem Woestenburg zag 
af van een verlenging van 
zijn teamleiderschap daar 
waar in de voetballerij de 
9 nederlagen van vorig 
seizoen en de bijbehoren-
de degradatie al lang en 
breed tot ontslag zouden 
hebben geleid. Daan 
Holtackers neemt zijn rol 
over en maakt zoals ge-
zegd ook meteen deel uit 
als speler van dit team. 
Qua verwachtingen wordt 
natuurlijk gemikt op het 
meedoen in de promotie-
strijd maar daar zullen 
ook Het Kasteel, Benne-
kom, ZSG en wellicht 
nog een enkele outsider 
een rol in willen gaan 
spelen. In dit team keert 
Ivo van der Gouw terug 
nadat hij vorig jaar deel 
uitmaakte van het vierde. 
Verder maakt Wouter 
Abrahamse zijn debuut in 
onze zaterdagteams. Hij 
speelde vorig seizoen als 
nieuwkomer bij ASV in 

het vijfde. Zij nemen de plaats in van Paul de Freytas (ver-
huizing), René van Alfen (naar ASV-4) en Barth Plomp 
(naar ASV-5). In dezelfde klasse als ASV-3 zal ASV-4 spe-
len. In dit team zijn er 2 wijzigingen. Ivo van der Gouw en 
René van Alfen ruilden dus van plaats en datzelfde gold voor 
Tony Hogerhorst en Martin Weijsenfeld. Laatsgenoemde 
gaat op eigen verzoek in ASV-5 spelen waardoor hij de 
zaterdagen vrij houdt. Voor ASV-4 is handhaving het be-
langrijkste en wellicht kan hier en daar voor een stuntje 
worden gezorgd wat ASV-3 dan weer kan helpen. In de 
promotieklasse spelen 4 Arnhemse teams. Met Velp erbij is 
het contingent teams uit deze regio wel erg groot. Velp zal 
overigens de thuiswedstrijden ook bij ASV in het Lorentz 
meespelen. We gaan weer een spannend seizoen tegemoet 
met onze teams. Volgende week kunt u de verslagen lezen 
van de eerste ronde. 
 
Simultaan: De schaakvereniging Zevenaar wist voor de 
opening van het seizoen GM Jan Timman te strikken voor 
een simultaan. Het was een erg leuke avond, aldus Guust 
Homs. De eerste 3 kwartier werd hij geïnterviewd door GM 
Yge Visser en konden de deelnemers vragen stellen. Twee 
ASV-ers namen aan de simultaan deel. Albert Marks verloor 
vrij kansloos. “Het was helemaal niks”, gaf Albert na afloop 
aan. Guust Homs wist van Timman te winnen. Er kwam in 
deze partij een bekende stelling vanuit het half-klassiek 
damegambiet op het bord. Toen Guust op pionnenjacht ging 
op de damevleugel werd de vrije d-pion van Timman sterk. 
Juist toen Guust dacht dat het verkeerd ging aflopen speelde 
Timman op de gepende toren op c3 van Guust. Dit kon onze 
ASV-er oplossen en meteen de vrijpion verorberen. Nu 
kwam Guust 2 pionnen voor. Ook kon hij zijn dame geven 
voor één toren en daarna de dame terugwinnen. In het toren-
eindspel had Guust gewoon op de a- en b-lijn 2 verbonden 
vrijpionnen. Tot zijn verbazing speelde Timman dat lang 
door, maar Guust hield de koning actief en Timman kreeg 
geen rommelkansen meer. Timman speelde zo’n 33 partijen. 
Hij verloor naast Guust ook van zijn clubgenoot Henk Kars-
sen en speelde remise tegen Toon Janssen. En dat alles in 
goed twee uur tijd. 

Dieren: Hoogste tijd nu om de verrichtingen van onze ASV-
ers bij het zomertoernooi in Dieren, dat van 27 juli t/m 5 
augustus werd gehouden, voor het voetlicht te halen. ASV 
had dit keer geen deelnemers in de hoofdgroep. In de Reser-
vegroep A treffen we wel enkele ASV-ers aan. Hiervan ging 
Daan Holtackers lang met de sterksten mee. Hij begon met 
4½ uit 5 en trof daarna aan bord 1 Maurice Swinkels, de 
latere winnaar van deze groep, tegen wie hij remise speelde. 
In de laatste drie ronden kon Daan nog slechts een half punt 
aan zijn totaal toevoegen. Eerst verloor hij tegen de op Elo 
als no.1 geplaatste Brent Burg. Met 5½ uit 9 was Daan niet-
temin de beste ASV-er in deze groep. Ruud Wille kwam met 
4½ uit 9 tot 50%. Martijn Boele speelde onder zijn niveau en 
eindigde evenals Gerben Hendriks en Désiré Fassaert op 4 
punten. Gerben begon het toernooi zelfs desastreus met 0 uit 
4 maar hij herstelde zich in de 2e toernooihelft. Paul Tulfer 
sloot het toernooi af met 3½ punt en Henny Haggeman op 3 
punten. Natuurlijk waren er ook onderlinge duels. Zo won 
Ruud dankzij een grove fout van Martijn terwijl Gerben en 
Martijn in de slotronde remise speelden. Verder speelde 
Désiré onder meer remise tegen oud-ASV-er Erika Belle en 
tegen ons dubbellid Henny Haggeman. In de Reservegroep 
B kende Tony Hogerhorst een grillig scoreverloop. Hij be-
gon met 2 nederlagen, won daarna 5 keer op rij maar verloor 
vervolgens de laatste twee weer. Het ging mis in de voor-
laatste partij toen Tony wat geïrriteerd raakte doordat er over 
de partij werd gepraat met clubgenoten van zijn opponent. 
Dit werd natuurlijk door betrokkenen ontkent. Tony eindigde 
zo op 5 uit 9 en moest Harold Boom nog een halfje voor 
laten gaan, die via een regelmatig opgebouwde score op 5½ 
punt uitkwam. Albert Marks eindigde in deze groep op 4½ 
uit 9. Abbes Dekker viel met zijn score tegen: slechts 3 uit 9. 
In de Reservegroep C treffen we Andries van Foreest aan die 
in zijn eerste toernooi sinds vele jaren op 3 uit 9 uitkwam. 
Het spelen van een toernooi had hem weer zoveel schaakple-
zier gegeven dat hij zich na de zomerstop meteen meldde bij 
ASV. Voor de spelers die één week schaken genoeg vinden 
is er in Dieren altijd nog het zesrondig toernooi. In groep 1 
daarvan boekte Sjoerd van Roosmalen met 4 uit 6 een heel 
verdienstelijk resultaat. Martin Weijsenfeld deed niet veel 
boor hem onder, zeker als we hierbij bedenken dat de 2 ne-
derlagen wel tegen 2100+ spelers waren. Martin eindigde op 
3½ punt. In de 2e groep van het zesrondig toernooi eindigde 
ons dubbellid Patrick van Waardenburg op een gedeelde 1e 
plaats met 5 uit 6. Remco Menger speelde alleen maar tegen 
spelers met een hogere rating. Dat ging hem goed af want hij 
kwam heel keurig tot 3 uit 6. Frans Veerman eindigde net 
achter hem met 2½ punt. Dan de Vierkampen. Een onderdeel 
waar de laatste jaren weer groei inzit. Ook hierin de nodige 
ASV-ers die op deze manier toch wat van het grote toernooi 
konden meepikken. Frank Schleipfenbauer speelde in de 
sterke groep 1 drie keer remise, goed voor een gedeelde 2e 
plaats. Paul Schoenmakers eindigde met 1 uit 3 als vierde in 
groep 4. Hij had de vorm dus duidelijk nog niet. Siert Hui-
zinga daarentegen pakte met 3 uit 3 de volle buit in groep 5. 
Ook Theo Koeweiden won zijn vierkamp. Hij scoorde 2½ 
uit 3 in groep 14. Remco Menger pakte na zijn toernooiweek 
in het zesrondig toernooi ook nog maar een vierkamp mee. 
Dit ging hem met ½ uit 3 in groep 17 duidelijk minder af. 
Bent Schleipfenbauer tenslotte won met 4 uit 5 de laatste 
“vierkamp bestaande dus uit 6 spelers. Een mooi resultaat 
van onze jeugdspeler. En fraai succes boekte verder nog Otto 
Wilgenhof door bij de nevenactiviteiten het snelschaken op 
zijn naam te brengen. Hij won finalegroep A met 6 uit 7. 
Zoals u ziet waren er heel veel ASV-ers actief in Dieren. En 
dat kan natuurlijk goed want het ligt tenslotte bijna naast de 
deur. Het blijft een mooi toernooi om aan deel te nemen. 
 
Uitslagen interne competitie 3e ronde (16 september 2010): 
Boel – Gerlich 1-0; Maassen van den Brink – Hendriks ½-½; 
R. Wille – Huizinga ½-½; Hogerhorst – Weijsenfeld 0-1; 
Verhoef – van Belle 1-0; Dijkstra – Marks 0-1; Steenhuis – 
Au 0-1; Naasz – Braam ½-½; Groen – Boom ½-½; Vermeer 
– Hajee 1-0; Veerman – Wiggerts ½-½; Aarntzen – Kuiphof 
½-½; Bentvelzen – van Buren 0-1; Rietbergen – Koeweiden 
1-0; Kooman – van der Krogt 1-0; Meijer – de Kok 0-1; 
Menger – B. Sanders 1-0; Dundar-Noordhuis 0-1; Kelder-
man-van Vlerken 0-1; Rijmer-Viets 1-0; Stibbe-Visser ½-½. 

OSBO-Promotieklasse 
1 De Toren-2 
2 De Toren-3 
3 Het Kasteel 

4 SMB-2 
5 ASV-4 
6 Velp 

7 ASV-3 
8 Bennekom 

9 Wageningen-3 
10 ZSG 

 
Samenstelling ASV-3  Elo 
1 Jochem Woestenburg 2048 
2 Martijn Boele  1997 
3.Daan Holtackers (TL) 1993 
4 Wouter Abrahamse 1983 
5 Remco Gerlich  1927 
6 Ivo van der Gouw 1924 
7 Kees Sep  1915 
8 Gerben Hendriks 1861 
 
Samenstelling ASV 4 Elo 
1 Anne Paul Taal (TL) 1941 
2 Koen Maassen vd Brink 1903 
3 Ruud Wille 1873 
4 Siert Huizinga 1859 
5 Murat Duman 1829 
6 Tony Hogerhorst 1825 
7 René van Alfen 1818 
8 Paul Tulfer 1783 


