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49e jaargang no. 40      donderdag 2 december 2010 
Oploswedstrijd: “Kun je nou niet eens iets heel eenvoudigs 

uitzoeken” werd me 
laatst toegefluisterd. 
“Ja hoor, dat kan ik”. 
De stand is uit het 

studentenkampioen-
schap van de USSR in 
1968: Georgadze – 
Faibisovich. Zwart 
speelt en wint. Oplos-
sing: 1… Tf3. 
 
Daglichtschaak: A.s. 
dinsdag 7 december 
wordt alweer de 3e 
schaakmiddag gehou-

den van het Daglichtschaak. Gespeeld wordt in de zaal van 
het NIVON aan de Molenbeekstraat 26A. De zaal is open 
om 13.30 uur, om 14.00 uur gaan de partijen van start en bij 
Jan Vermeer krijgt u alle informatie. Ik hoop dat Jan veel 
mensen mag verwelkomen voor een gezellige schaakmiddag. 
 
Schaakdemo: Bij de koopzondag van afgelopen zondagmid-
dag zat ons promotieteam voor het eerst op winkelcentrum 
Presikhaaf om daar ASV “aan de man te brengen”. De koop-
zondag bracht genoeg publiek naar het winkelcentrum waar 
Hendrik van Buren voor het demonstratiebord uitleg deed en 
Jan Vermeer en Ruud Wille achter de borden tegen geïnte-
resseerden menig partijtje speelden. Ook Sinterklaas kwam 
langs met zijn Zwarte Pieten. Een uitleg van de Spaanse 
opening bleek echter aan de Goedheiligman niet besteed. 
Kennelijk is hij beter op de hoogte van allerlei andere spelle-
tjes. Het was fijn dat we van de directie van het Winkelcen-
trum de gelegenheid kregen om ASV op deze wijze te pro-
moten. We zullen deze contacten zeker verder onderhouden 
en kijken of we daar ook in 2011 meer schaakdemo’s kun-
nen laten plaatsvinden!! 
 
Externe competitie: De verslagen van ASV-5 en ASV-9 uit 
de vorige competitieronde waren nog blijven liggen. Die 
treft u in deze EP aan. Tijd nu even om op adem te komen. 
Lang duurt dit echter niet want begin volgende week begint 
alweer de 3e ronde in de avondcompetitie. ASV-7 start hier-
mee a.s. maandag met een uitwedstrijd in Nijmegen tegen 
UVS-3. Een dag later reist ASV-9 af naar het verre Putten 
voor het duel tegen PSV/DoDo-3. Ook voor de KNSB-beker 
komt ASV in actie. Op woensdag 8 december reist ASV-1 af 
naar Tilburg om daar tegen De Stukkenjagers aan te treden. 
Op het programma van de overige teams kom ik volgende 
week terug. Ook krijgt u dan van mij alle uitslagen en stan-
den uit de vorige competitieronde. 
 
ASV 5 pakt tegen WDC tweede zege: De mannen van het 
vijfde teams overtuigden ook in het tweede competitieduel 
niet, maar opnieuw stond er rond middernacht 4½ op de 
teller. Tegen WDC was het extra lastig, omdat in twee voor-
uitgespeelde partijen een ½-1½ achterstand opgelopen was. 
Abbes Dekker deed er alles aan om de gelijkmaker te force-
ren. In zijn aanvalswoede kreeg Abbes echter een venijnige 
counter op de damevleugel om de oren. Alleen via zetherha-
ling kon het gevaar bedwongen worden. Martijn Weijsenfeld 
zorgde vervolgens voor de gelijkmaker. Onze wedstrijdleider 
won al snel een pion. Het vijandelijke centrum werd ontman-
teld en na stukwinst was het punt daar. Rob van Belle zag 
veel stukken geruild worden. Net voor het paardeindspel 

sloeg Rob remise af en deed een gevaarlijke winstpoging. 
Rob offerde zijn paard op een vrijpion en trok met zijn ko-
ning de Duivense pionnenstelling binnen. Winst leek binnen 
handbereik. De tegenstander dacht het eindspel echter nog 
juist te redden door zijn paard terug te geven, waarna alle 
pionnen van het bord zouden verdwijnen. Rob accepteerde 
het aanbod maar zag bij analyse dat hij winst had gemist. 
Ruud Verhoef zette hierna ASV-5 op voorsprong. Oud-
ASV-er Piet  de Mol dirigeerde al zijn stukken naar de da-
mevleugel en koos daar en via de lange diagonaal de aanval. 
Ruud zette daar een pionnenstorm op de koningsvleugel 
tegenover. In de tijdnoodfase besliste een pionopstoot van 
Ruud. Hij forceerde een doorbraak in het centrum en won na 
enkele onnauwkeurigheden van zijn opponent een stuk. 
Barth Plomp haalde de matchpunten binnen. Onze roergan-
ger won in de opening een pion en hield dat voordeel vast. 
Er kwam een tweede pion bij en de koning van de tegen-
stander werd in het nauw gedreven. Dat leverde nog meer 
materiaal op en niet veel later de beslissende winst. Erik 
Wille zat in de opening al niet op te letten. Hij liet het initia-
tief aan de tegenstander en verspeelde ook nog een kwaliteit. 
Rond middernacht ging er een tweede kwaliteit af en dat was 
teveel van het goede. Weer 4½ dus, maar tegen koploper 
VDS zal er komende ronde toch een tandje bijgezet moeten 
worden.     Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag ASV-5–WDC: Erik Wille (1984)–
Jeroen Kersten (1812) 0-1; Martin Weijsenfeld (1869)–
Edwin Peters (1801) 1-0; Barth Plomp (1935)–Henk Stein-
hauer (1771) 1-0; Ruud Verhoef (1763)–Piet de Mol (1735) 
1-0; Rob van Belle (1799)–Patriek Vleeming (1665) ½-½; 
Abbes Dekker (1753)–Ron Berendsen (1666) ½-½; Albert 
Marks (1811)–Jan Elfrink (1760) 0-1; Nico Schoenmakers 
(1767)–Peter Teunissen (1689) ½-½. Eindstand 4½-3½. 
 
ASV-9 boekt ruime zege op Zutphen-3: ASV-9 heeft zich 
niets aangetrokken van het forse verlies in de eerste ronde 
(5½-½) tegen onze clubgenoten van ASV-12. Daarnaast was 
het zeker voor de jongste telgen van ons team, Xadya van 
Bruxvoort en Bent Schleipfenbauer, een mooie opsteker dat 
hun goede spel, wat ze ook in de eerste ronde al lieten zien, 
nu beloond werd met een overwinning tegen op papier spe-
lers met een hogere rating. Positief aan de bijdrage van Bent 
en Xadya was ook nog eens dat ze hun tijd namen voor de 
partij en ze niet gehaast speelden. Bij Bent was het na 10 
minuten in zoverre al afgelopen dat hij toen al twee pionne-
tjes van de tegenstander afgesnoept had en beter stond. Niet 
veel later won hij een volle toren en toen was het inderdaad 
wachten totdat zijn tegenstander een keer op wilde geven. 
Xadya was op een gegeven moment bepaald niet optimis-
tisch. Ze gaf zichzelf nog vijf zetten alvorens ze zou verlie-
zen. Ze moest echter niet bij voorbaat opgeven zo werd haar 
op het hart gedrukt. Haar tegenstander had weliswaar meer 
initiatief en daardoor gaf die stelling ook meer druk maar het 
was zaak dat ze bleef zoeken naar haar kansen. En zie wat er 
gebeurde? Ze wint de partij! Haar tegenstander maakte een 
paar fouten en daar wist Xadya keurig van te profiteren. In 
de partij van Lion de Kok dreigde het niet af hebben van zijn 
stukkenontwikkeling en het met de koning in het midden 
achterblijven zonder centrumpionnen te veel druk op te leve-
ren. Gelukkig kantelde de stelling na de 13e zet van zijn 
tegenspeler. Na nog een paar wat mindere zetten van diens 
kant kon met een loperoffer op f2 een geslaagde konings-
aanval worden ingezet. De tegenstander van teamleider Jo-
nathan van der Krogt deed eigenlijk op de vierde zet al een 
slechte zet. Nadat hij vervolgens te veel pionzetten achter 



elkaar deed kon Jonathan het initiatief nemen, lekker aanval-
len en de vijandelijke stelling ontwrichten. Vervolgens vond 
zijn tegenstander dat hij zijn pionnen niet meer nodig had en 
kon onze ASV-er deze één voor één van het bord slaan. Zijn 
tegenstander probeerde toen nog wat te forceren met een 
kwaliteitsoffer, maar Jonathan had alles goed gedekt staan en 
mede door zijn pionnenovermacht (5 tegen 1) trok hij de 
overwinning, nadat hij de kwaliteit weer teruggaf en zo af-
wikkelde naar een eindspel met vier pionnen meer, simpel 
naar zich toe. Bij Horst Eder kwam een Grünfeld-Indier op 
het bord met tot zet 8 theorie. Daarna week Horst af. Naar-
mate de partij vorderde kreeg Horst de c-lijn in handen. Zijn 
tegenstander kreeg in het verdere verloop van de partij wel 
gelijkspel. Fritz gaf in de analyse aan dat Horst beter het 
centrum had kunnen openen. Op zet 26 ging Horst nog 
zetherhaling uit de weg, waardoor een stel torens in de doos 
verdween. Vier zetten later wierp Horst een korte blik op het 
wedstrijdformulier. Toen zag hij dat zijn teamgenoten al 
voor een 4-0 voorsprong hadden gezorgd. Dat was voldoen-
de reden om zelf maar remise aan te bieden. Dit werd door 
zijn tegenstander na kort beraad met zijn teamleider aange-
nomen. Ton van Eck probeerde op dat moment nog wat hij 
kon om het eindspel te redden maar dit bleek kansloos. 
Daarmee kwam de eindstand op 4½-1½. 
Gedetailleerde uitslag ASV-9-Zutphen-3: Ton van Eck-
Harry de Rover 0-1; Horst Eder-Benno Galjaert ½-½; Lion 
de Kok-Jan Eefting 1-0; Jonathan van der Krogt-Max 
Venema 1-0; Xadya van Bruxvoort-Egbert Talens 1-0; 
Bent Schleipfenbauer-Paul Ham 1-0. Eindstand 4½-1½. 
 
Bennekom: Zaterdag jl. namen 7 ASV-ers deel aan het 5e 
Kreeft Consultancy rapidtoernooi in Bennekom: In groep A 
ging Anne Paul Taal het beste uit de startblokken. Hij begon 
met 2½ uit 3 om vervolgens na de pauze in de 4e ronde tegen 
de grootmeester Dgebuadze, de uiteindelijke toernooiwin-
naar,  aan te treden. De grootmeester had het niet makkelijk 
en moest alle zeilen bijzetten tot hij de stelling van onze 
ASV-er wist binnen te dringen. Bij Anne Paul wilde het toen 
niet meer vlotten en hij verloor nog 2 keer voordat hij in de 
slotronde een punt kon bijschrijven. Zo eindigde hij op 4 
uit7. Hij werd daarmee nog net voorbijgestreefd door Ruud 
Wille die met 4 uit 7 op een gedeelde 8e plaats eindigde. 
Ruud startte in de openingsronde op bord 1 tegen Erik van 
den Doel. Deze grootmeester won de partij ogenschijnlijk 
simpel. In de resterende 6 ronden pakte Ruud 4 punten. Bij 
Barth Plomp wilde het zaterdag niet lukken. Hij begon dan 
nog wel met 1½ uit 3 maar na de pauze was het over en 
eindigde hij op 2 uit 7. In de B-groep begon Theo Koewei-
den heel verdienstelijk met 2 uit 3. Toen kwamen de moei-
lijke partijen. Mede daardoor eindigde Theo op 3 uit 7. De 
C-groep werd gewonnen door Henk Kuiphof. Kalm startte 
hij met een remise in de openingsronde en won vervolgens 3 
partijen op rij. Een remise in de 5e ronde tegen een talentvol-
le jeugdspeler hield Henk in de top van de ranglijst al viel de 
beslissing pas in de laatste ronde. Het werd een gelijkop-
gaande partij waarin Henk op een gegeven moment remise 
aanbood. Dit werd afgeslagen waarna Henk profiteerde van 
een fout van zijn opponent in een remiseachtig toreneind-
spel. Zo werd Henk 1e met 6 uit 7. Een mooi resultaat. Ko 
Kooman begon in deze groep sterk met 3 uit 3 waarbij hij in 
de 1e ronde Henk Kelderman versloeg maar na de pauze ging 
het minder met Ko en ging hij, om het maar zo te zeggen, 
een paar keer K.O. Hij eindigde dan ook met 3½ uit 7 in de 
middenmoot. Henk Kelderman, Bennekommer van geboorte, 
had een leuk toernooi maar verspeelde onnodig de nodige 
punten. Hij eindigde op 1½ punt in deze C-groep. De organi-
satie van het toernooi tenslotte verliep soepel en prima. 
 
Eindhoven: Afgelopen zaterdag werd in Eindhoven het Open 
NK Rapid voor de jeugd gespeeld. ASV was daar met 4 
jeugdspelers vertegenwoordigd. Bent Schleipfenbauer 
scoorde 4 uit 9 (waarvan 1 gratis punt door een bye vanwege 
het oneven aantal spelers in deze groep) bij de 14-jarigen. 
Hij kwam pas in het tweede gedeelte van het toernooi goed 
op stoom waarin hij 3 uit 5 scoorde. Xadya van Bruxvoort 
kwam tot eenzelfde score van 4 uit 9 bij de 13-jarigen. Zij 
startte juist heel goed met 3 uit 5. Daarna haperde de machi-
ne even en gingen 3 partijen achtereen verloren. De slotron-
de leverde weer een punt op. Deze groep leverde een gedeel-

de winst op van Rik Roelofs van De Toren. Fabian Engel-
hardt weerde zich kranig in de groep bij de 12-jarigen en 
kwam tot 3½ uit 9. Pieter Verhoef deed het uitstekend bij de 
10-jarigen. Hij ging als een speer van start met 3 winstpartij-
en. Dat er in het verdere verloop van het toernooi verloren 
werd van de nummers 1 t/m 3 in de eindrangschikking, die 
bovendien al veel meer schaakervaring hebben, deerde hem 
dan ook niet. Met een score van 5½ uit 9 eindigde hij uitein-
delijk op een prachtige gedeelde 8e plaats.  
 
Wolvega: ASV-ers zitten overal, ik heb dat al eerder een 
keer in een EP opgemerkt. Zo waren René van Alfen en 
Tony Hogerhorst afgelopen weekend in Wolvega als deel-
nemers van het Remco Heite toernooi. Dit toernooi is ge-
noemd naar oud-burgemeester Remco Heite, die het toernooi 
in 2005 bij zijn afscheid aangeboden heeft gekregen. Naast 
de invitatiegroep waarin gestreden wordt om een bonusche-
que waarmee de winnaar een heus paard kan kopen. Hiermee 
benadrukt de organisatie de identiteit van de Stellingwerven 
als paardensportregio met onder andere een van de modern-
ste drafcentra van Europa. Winnaar Loek van Wely hoefde 
in 2006 niet lang na te denken. Hij nam een draver mee naar 
Noord Brabant. De beide ASV-ers namen deel aan het open 
toernooi, een rapidevenement bestaande uit 9 partijen van 3 

kwartier per persoon. Zij 
kwamen uit in groep A. 
Er werden op zaterdag 
vier en op zondag de 
resterende 5 partijen 
gespeeld. René eindigde 
met 4 uit 9 net onder de 
middenmoot. Een heel 
verdienstelijke score 
mede gezien de tegen-
stand met 3 spelers 
boven de 2100 en nog 
eens 3 boven de 2000.  
Ook de andere 3 spelers 
hadden met 1900+ een 
hogere Elo als hijzelf. 
Tony kwam maar moei-
zaam op gang en scoor-
de op zaterdag slechts 
een ½ punt maar her-
stelde zich uitstekend 
door hier zondag’s 3½ 
uit 5 aan toe te voegen. 
Met 4 punten mocht ook 
zijn resultaat er zeker 
wezen. Ook hij trof 
maar liefst 8 spelers met 
een hogere Elo als te-
genstander. Oud ASV-er 
Fokke Jonkman eindig-
de op 4½ uit 9 
 
Rapidcompetitie: Na de 
2e speelavond in de 

ASV-rapidcompetitie 
heeft koploper Otto 
Wilgenhof gezelschap 
gekregen van Guust 
Homs. Otto kwam zelf 
niet in actie terwijl 
Guust 3 punten aan zijn 
totaal toevoegde. Beiden 
hebben 6 punten. Maar 
met nog 5 spelers met 
5½ punt en nog eens 5 
spelers met 5 punten is 
er nog van alles moge-
lijk. Er zijn immers nog 
12 ronden te spelen. We 
laten de rapidcompetitie 
nu even rusten want de 
eerstvolgende rapid-
avond is pas op 3 maart 
2011. 

Stand ASV-rapidcompetitien na 8 
ronden seizoen 2010-2011: 

Nr. Naam Pnt Part. 
1 Otto Wilgenhof 6 4 
2 Guust Homs 6 7 
3 Barth Plomp  5½ 3 
4 Martijn Boele 5½ 4 
5 Remco de Leeuw 5½ 8 
6 John Sloots 5½ 8 
7 Martin Weijsenfeld 5½ 6 
8 Richard van der Wel 5 4 
9 Peter Boel 5 4 
10 Daan Holtackers 5 6 
11 Wouter van Rijn 5 4 
12 Wouter Abrahamse 5 4 
13 Theo Jurrius 4½ 7 
14 Gerben Hendriks 4½ 6 
15 Ruud Verhoef 4½ 4 
16 Theo van Amerongen 4½ 3 
17 Anne Paul Taal 4½ 6 
18 Jacques Boonstra 4½ 4 
19 Rob Huberts 4½ 3 
20 Koen Maassen vd Brink 4½ 6 
21 Frank Schleipfenbauer 4½ 1 
22 René van Alfen 4½ 4 
23 Henk Kuiphof 4½ 3 
24 Ruud Wille 4½ 7 
25 Tjé Wing Au 4½ 7 
26 Erik Wille 4½ 1 
27 Jan Knuiman 4 4 
28 Jan Groen 4 4 
29 Désiré Fassaert 4 8 
30 Tony Hogerhorst 4 8 
31 Remco Gerlich 4 4 
32 Siert Huizinga 4 8 
33 Horst Eder 4 8 
34 Albert Marks 3½ 3 
35 Dick Hajee 3½ 3 
36 Hans Meijer 3½ 4 
37 Hendrik van Buren 3½ 3 
38 Pim Rijmer 3½ 3 
39 Hedser Dijkstra 3½ 4 
40 Ko Kooman 3 8 
41 Harm Steenhuis 3 2 
42 Theo Koeweiden 3 7 
43 Walter Manschot 3 6 
44 Jan Vermeer 3 8 
45 Wim Peters 3 2 
46 Bent Schleipfenbauer 3 2 
47 Jelle Noordhuis 3 4 
48 Andries van Foreest 3 2 
49 Henk Kelderman 3 8 
50 Gerard Viets 2½ 3 
51 Bob Hartogh Heijs 2½ 4 
52 Arif Dundar 2 8 
53 Bob Sanders 2 6 
54 Hein van Vlerken ½ 8 


