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49e jaargang no. 43      donderdag 23 december 2010 
Oploswedstrijd: Het is een oud motief, maar het blijft toch 
altijd weer aardig. Vandaag alweer een makkie: Uit de partij 

Arlandi-Nunn uit het toer-
nooi Bizovac 1987: Zwart 
speelt en wint. Oplossing: 
1…De4 en het is uit. 
 
Fischer Random Chess: 
Winterpret, van uw redac-
teur mag dit woord meteen 
voorgoed uit de Dikke van 
Daele verdwijnen. De 
sneeuw is voor ASV echter 
geen reden om een club-
avond te schrappen. Dus 
schaken we ook tussen 
Kerst en Nieuwjaar ge-
woon door. Volgende 

week donderdag 30 december is er weliswaar geen ronde 
voor de interne competitie maar wordt het wel een gezellig 
avondje met het Fischer Random Chess. Bij deze wensen wij 
u hele gezellige Kerstdagen en volgende week zien wij u dus 
graag weer in het Activiteitencentrum Schreuder. 
 
Externe competitie: Met 9 overwinningen, 3 gelijke spelen en 
5 nederlagen werd deze ronde in de competitie en de beker 
door onze teams afgerond. De duels die vorige week donder-
dag nog op het programma stonden waren ASV-6 – Benne-
kom-2, waarbij het zesde in de slotfase een 3½-1½ voor-
sprong als sneeuw voor de zon zag verdwijnen (om ons win-
terse klimaat maar een beetje te volgen) en met 3½-4½ ver-
loor en ASV-10 dat tegen De Cirkel-4 keurig 3-3 speelde. 
Voor de OSBO-cup werd ASV-5 vrijdagavond met 2½-1½ 
uitgeschakeld door Velp-1. In deze EP een vervolg op de vele 
verslagen te beginnen met de wedstrijden die al een week 
eerder werden gespeeld. 
 
ASV-1 komt tekort: Tegen het sterke Charlois Europoort-1 
heeft ASV-1 in de 4e ronde een 5½-2½ nederlaag geleden. 
Anders dan de uitslag doet vermoeden was het een redelijke 
wedstrijd, aldus teamleider Richard van der Wel waarbij het 
best lang gelijk op ging. Dirk Hoogland, Wouter van Rijn en 
Richard zelf hadden lange tijd een dusdanige stelling op het 
bord dat er meer ingezeten had. Dat ook de Rotterdammers in 
ASV een lastige tegenstander zagen bleek wel uit het verslag 
op hun site “Vooraf bestond bij ons al de vrees dat het 
weleens een lastige wedstrijd zou kunnen worden en tijdens 
de wedstrijd bleek die angst niet geheel ongegrond”. Toch een 
teken dat ASV serieus genomen werd. Dat bleek des te meer 
daar men speciaal voor deze wedstrijd een titelhouder uit de 
hoge hoed had getoverd: IM Mher Hovhanisian. Hij nam op 
bord 1 plaats tegen Otto Wilgenhof (2243). Nadat het even-
wicht lange tijd gehandhaafd bleef verloor Otto onnodig zijn 
dame tegen toren en paard. Deze stelling was daarna totaal 
verloren. Daar had de voormalige Vlaams kampioen geen 
moeite meer mee. Eelco de Vries en Otto waren als eerste 
klaar. Eelco dacht een aardige partij te spelen (zijn opponent 
dacht overigens hetzelfde) maar verloor toch vrij eenvoudig. 
In de analyse bleek dat Eelco's stelling al vrij snel geen toe-
komst meer bood. Toen volgde de opsteker: de overwinning 
van Frank Schleipfenbauer. Wat een topinvaller!! Hij zette 
zijn tegenstander onder grote druk. Hieronder bezweek de 
witte stelling. Charlois stond dan weliswaar op dat moment 
met 2-1 voor, maar de andere borden voorspelden zeker geen 
makkelijke overwinning. Daarna was het de beurt aan Ri-
chard. Het was een moeilijke partij waarbij hij een lange tijd 
licht voordeel had. In tijdnood ging zijn tegenstander een 
versnelling hoger spelen en kon Richard hem niet bijhouden. 
Hij verloor eerst een pion en daarna een kwaliteit. Op de 
veertigste zet was het einde oefening. Peter Boel was het 
volgende slachtoffer. Hij sloeg in de opening met veel risico 
een pion op b2 en moest daarna flink in de verdediging. Zijn 
tegenstander had weliswaar druk maar een tastbaar resultaat 

was nog ver weg. Onderwijl had Peter een keer de kans om 
een zetherhaling te creëren. Dit liet hij helaas achterwege. 
Uiteindelijk werd Peter onder de voet gelopen. Dirk Hoog-
land heeft de hele partij op winst gestaan maar kon de winst 
niet vinden. Jammer. Zijn jonge tegenstander verdedigde 
goed. Léon van Tol won al vroeg in de partij een pion. Zijn 
tegenstander had hiervoor ook geen compensatie. Deze pion 
wist Léon zeer knap te behouden en besliste daarmee de partij 
in zijn voordeel. Wouter van Rijn heeft goed gespeeld en 
lange tijd was er niets aan de hand tot hij een pion inleverde 
in een moeilijk eindspel. Dit eindspel, waarin de remisekan-
sen voor Wouter niet groot leken, werd behendig naar winst 
gevoerd door zijn jeugdige opponent. De definitieve uitslag 
werd hierdoor bepaald op 2½-5½. Het Rotterdamse team was 
een sterke tegenstander met hele sterke jeugd. Misschien zien 
we die over een paar jaar wel in de Meesterklasse terug, aldus 
Richard in zijn terugblik. 
Gedetailleerde uitslag ASV 1 – Charlois Europoort-1: Otto 
Wilgenhof (2216) – Mher Hovhanisian (2482) 0-1; Eelco de 
Vries (2211) – Valery Maes (2141) 0-1; Wouter van Rijn 
(2177) – Julian van Overdam (2123) 0-1; Richard van der 
Wel (2084) – Michel de Wit (2267) 0-1;Peter Boel (2079) – 
Jan van Overdam (2027) 0-1; Dirk Hoogland (2152) – Mar-
co Kirana (2200) ½-½; Léon van Tol (2165) – Roger Meng 
(2214) 1-0; Frank Schleipfenbauer (2040) – Jan Frederik 
Lagrain (2074) 1-0. Eindstand 2½-5½. 
 
ASV-(L)acht: Ons achtste moest aantreden tegen een zeer 
sterke tegenstander: Elster Toren-2. In Elst zijn ze de laatste 
tijd hard gegroeid en zijn ze dus ook een stuk sterker gewor-
den. Hun ratings lagen bijna 100 punten boven de onze. En 
dan moet je ook nog met drie invallers spelen. De eerste, die 
goede moed kwam inspreken was Frank Schleipfenbauer. "Of 
ik wel wist, dat de ratings van Bent en Xadya honderden 
punten hoger horen te liggen dan ze in werkelijkheid zijn." Ik 
wist het niet. Maar nu wel. Geweldig, dat ze net in deze 
match in konden vallen. Dat we met 4½-1½ zouden winnen 
was een superverrassing. Aan het eerste bord speelde zoals 
gewoonlijk Saifuddin Ayyoubi. Dit keer kwam hij moeilijk te 
staan. Volgens sommige ASV-ers zelfs verloren. Maar ineens 
hoorde ik onder de tegenstanders vol verbazing murmelen, 
dat hun eerste bord verloren had. Saifuddin stond inderdaad 
erg slecht, maar hij vond een tactische grap en sleepte zo zelfs 
het volle punt binnen. Op twee zat Ton van Eck. Voor hem 
een hoog bord, maar de week ervoor had hij ook in de tweede 
klasse gewonnen en niet toevallig. Nu moest hij echter twee 
stukken voor een toren geven. Dit speelde hij taai en vinding-
rijk, maar de opgave was te zwaar. Maar velen zullen met 
bewondering naar zijn worsteling hebben gekeken. Zekria op 
bord drie lijkt niet meer op de speler van vorig jaar. Toen 
scoorde hij 0 uit 6. Nu zit hij op 2½ uit 3. En het zijn goede 
partijen. Nu zag hij kans in een ingewikkeld spel een kwaliteit 
te winnen. Die werd daarna volgens de regels van de kunst 
omgezet in een vol punt. Ikzelf aan vier speelde het omge-
keerde van Ton van Eck en won loper en paard tegen een 
toren. Maar de zwarte stukken stonden goed en ik kwam er 
pas doorheen nadat ik mijn paard voor drie pionnen kon ge-
ven. Dat gaf op beide vleugels vrijpionnen. Xadya zat op bord 
vijf. Frank had gelijk; zij speelt sterk. Al spoedig won zij een 
kwaliteit en leek goede kansen te hebben. Maar de Elster 
stukken stonden zeer actief op het bord. Ondanks lang probe-
ren wilde er geen gat bij de tegenstander vallen. Hij zal tevre-
den geweest zijn het vege lijf te hebben kunnen redden. Bent 
Schleipfenbauer (op zes) nam ook al gelijk het initiatief. Hij 
speelde met grote logica en zonder angst. Ik zag hem op een 
gegeven moment met een meer dan tevreden gezicht van zijn 
bord weglopen. Toen ik ging kijken had hij net een loper in 
de vijandelijke veste laten ontploffen. Op dat moment was 
voorspelbaar, dat hij ging winnen. Dat bleek ook snel het 
geval. Met zulke spelers gaat ASV een goede toekomst tege-
moet.   Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag ASV-8 – De Elster Toren-2: Saiffudin 
Ayyoubi (--) – Wiely Martens(1732) 1-0; Ton van Eck 



(1395) – Rob Nieuwboer (1644) 0-1; Zekria Amani(1668) – 
Piet Scholten (1575) 1–0; Hendrik van Buren(1545) – Peter 
Bongers (1636) 1-0; Xadya van Bruxvoort (997) – Henri 
Schrader (1521) ½-½; Bent Schleifenbauer (755) – Martin 
van den Eyck 1-0. Eindstand 4½-1½. 
 
ASV-9 wint ruim: ASV-9 heeft de uitwedstrijd in Putten 
tegen PSV/DoDo-4 met ruime cijfers gewonnen: 1-5. We 
gingen op weg naar Putten met de succeswensen van ons 
afwezige teamlid Bent Schleipfenbauer in onze zak. Fijn als 
een teamlid zo betrokken is bij het team! Hopelijk zit hij de 
volgende wedstrijd weer gewoon bij het team. We waren daar 
om 19:45, dus ruim op tijd. Zo op tijd dat we eerst het ver-
keerde kennisleercentrum inliepen in plaats van het denk-
sportcentrum. Het denksportcentrum bleek een oude ver-
bouwde gymzaal te zijn waar het angstvallig donker was toen 
we naar binnen liepen. PSV DoDo-4 bleek net de deur open 
gedaan te hebben, helaas de lampen nog niet, haha. Ze hadden 
ook een aanvalsstrategie bedacht, ze zetten gewoon de ver-
warming niet aan... Nee grapje, het duurde gewoon even 
voordat de zaal opgewarmd was. Zij startten met een incom-
pleet team want hun zesde bordspeelster waar Jonathan tegen 
zou spelen was er om 20:05, toen we begonnen nog niet. De 
wedstrijd werd op dat moment toch maar begonnen. De ont-
brekende speelster kwam een kwartier later binnen. Toen was 
de partij van Xadya van Bruxvoort op bord 5 al bijna klaar. 
Xadya heeft een kleine 45 minuten gespeeld. Op zet vijf of 
zes ging haar tegenspeler al in de fout. Hij had dames af moe-
ten ruilen maar hij maakte de verkeerde keuze met stukverlies 
en een ontwrichtte stelling als gevolg. Xadya bleef hem opja-
gen en niet veel later kon hij niet anders dan opgeven. De 
andere borden leken nog redelijk gelijk op te gaan, zo ook bij 
Jonathan zelf. Zijn tegenspeelster deed lang goede zetten, 
maar door rustig en geconcentreerd te spelen maakte Jonathan 
geen fouten en zij wel. Ze verspeelde een pion, waarop in het 
centrum verschillende stukken werden afgeruild en het cen-
trum open kwam te liggen. De dames kwamen in het spel. Zij 
pikte een pion, maar vergat de dame weer in veiligheid te 
brengen. Daarop kon ik dames afruilen met torenwinst als 
gevolg. Vervolgens stapelde de fouten zich op en was de 
winst binnen. Het was inmiddels 0-3 want ook Bert Sigmond, 
de teamleider van de “concurrent” ASV-12 en gewillig inval-
ler, had gewonnen. Hij kreeg initiatief en mooie bijpassende 
aanvalsmogelijkheden. Zijn tegenstander maakte een fout en 
gaf daarbij een toren weg. Hierbij bleef Bert initiatief houden 
en zette hij druk op de stelling van zijn tegenstander. Die 
kwam daar niet uit en gaf uiteindelijk op. De partij van Ton 
(met zwart) begon voor beide spelers aftastend. Nadat Ton 
een sterke loper van wit kon ruilen tegen zijn paard en een 
sterk loperpaar overhield begon de zwarte dreiging toe te 
nemen. Toen de DoDo-speler ook nog zijn meest actieve 
paard terugtrok kwam zwart steeds actiever te staan. Ton had 
een sterk dreigend paard en een actief loperpaar. Na een com-
binatie verloor wit ook nog zijn tweede loper. Een aanval op 
de witte koning op de lange diagonaal a8-h1 resulteerde niet 
direct in mat maar rafelde de witte stelling zo uit elkaar dat 
Ton de partij steeds meer naar zich toe trok en was het uitspe-
len daarna een formaliteit. Horst Eder en Lion de Kok waren 
nog bezig. Beiden leken gelijkwaardige stellingen te hebben 
met winstkansen. Lion kreeg in tijdnood remise aangeboden. 
Hij twijfelde. Hij zag wel winstkansen en wilde enerzijds 
doorspelen, anderzijds was het ook niet zeker of het genoeg 
was voor hem. Aangezien we als team gewonnen hadden 
mocht Lion zelf de beslissing maken over het al dan niet 
doorspelen. Hij koos voor remise, maar was hier achteraf niet 
blij mee. Ook Horst Eder nam genoegen met remise. Hij zag 
geen heil in verder spelen voor winst of mogelijk verlies. We 
hadden als team toch al gewonnen, zo gaf Horst aan. Met een 
verdiende 5-1 overwinning in de zak gingen we tegen 23:30 
uur weer terug naar Arnhem.  Jonathan van der Krogt 
Gedetailleerde uitslag PSV/DoDo-4 – ASV-9: Reinier den 
Boer (1628) – Horst Eder (1482) ½-½; Migchel Dirksen 
(1431) – Ton van Eck (1395) 0-1; Ab Vos (1528) – Lion de 
Kok (1433) ½-½; Jos Noppen (1089) – Bert Sigmond (1555) 
0-1; Wim van Manen (1385) – Xadya van Bruxvoort (997) 
0-1; Henriëtte Norbruis–Jonathan van der Krogt (1257) 0-1. 
Eindstand 1-5. 
 
ASV-11 leidt nederlaag: Doetinchem-3 is intussen een vaste 
gast in Arnhem. Beide keren nam men ook de punten mee 
naar de Achterhoek. Eerder dit seizoen verloor ASV-13 met 
2-4, nu leden onze senioren een 2½-3½ nederlaag. Heel ge-
makkelijk werd door ASV-11 een voorsprong genomen om-
dat de Achterhoekers geen compleet team op de been konden 
brengen. Het bleek voor ASV-11 geen steuntje in de rug. Al 
vrij snel na het begon verloor Arif Dundar die het nodige 
materiaal van het bord zag verdwijnen en daarna mat ging. 
Daarna verloor ook Andries van Foreest. In een gelijkop-
gaande partij met een gesloten stelling miste hij op een gege-
ven moment een combinatie. ASV-11 trok de stand weer 
gelijk via de teamleider zelf. Henk Kelderman won in het 

middenspel een pion maar moest op zijn tellen blijven passen. 
Toen zijn tegenstandster na enkele mindere zetten een loper 
verloor wikkelde Henk af naar een gewonnen eindspel en 
bracht zo de stand op 2-2. Zou het 3-3 worden was de vraag. 
Bob Hartogh Heijs stond moeilijk aan bord 1 maar Hein had 
mogelijk kansen in een eindspel. Na de opening was Hein 
overigens een pion achtergeraakt en dit was een slecht voor-
teken maar zijn opponent zette daarna niet goed voort. De 
pion werd teruggewonnen en Hein kreeg zelfs kansen in het 
eindspel. In de slotstelling bood hij remise aan maar bij een 
korte analyse bleek het eindspel op 1 tempo gewonnen te zijn. 
Hein vertrouwde het echter niet en ging op zeker. Voor Bob 
Hartogh Heijs was het toen een bijna onmogelijke taak om 
zijn stelling remise te houden. Hij stond zwaar onder druk, 
had een gepende toren op f6 en ook het paard op d8 deed niet 
mee aan het spel. Het zal u dan ook niet verbazen dat Bob 
geen uitweg meer vond en moest opgeven. 
 
Koploper ASV-12 maakt uitglijder: ASV-12 heeft zich 
geconformeerd aan het weer maakte een lelijke uitglijder. 
Tegen Zutphen-3 werd het met pijn en moeite 3-3. Vooraf 
mocht er vanuit worden gegaan dat we niet al te grote moeite 
met deze tegenstander zouden mogen hebben gezien de ruime 
winst van ASV-9 enkele weken geleden op dit team. Ons team 
had op haar beurt toch immers ruim van datzelfde ASV-9 
gewonnen maar schaaklogica zit blijkbaar heel anders in 
elkaar....?! Teamcaptain Bert Sigmond had enkele dagen 
daarvoor zijn partij reeds op bord 2 vooruit gespeeld in 
Zutphen wegens verhindering op de wedstrijddag zelf. Hij 
kwam met wit in een Sveshnikov terecht en miste 
kwaliteitswinst wat hem bijna opbrak in het eindspel maar 
Bert wist toch met pijn en moeite de remise haven te 
bereiken. Dit resultaat was beslist geen schande want ook de 
topspeler van ASV-9, Horst Eder, was tegen deze speler met 
wit niet verder dan remise gekomen en op de borden 3 t/m 6 
was onze tegenstander qua speelsterkte toch duidelijk de 
mindere dan ons team. Ko Kooman verving de teamcaptain 
op de wedstrijddag en dankzij hem kan ik het verdere 
wedstrijdverloop vermelden. Thijs Stomphorst was als eerste 
klaar en was niet verder dan remise gekomen hetgeen wel een 
tegenvaller was gezien de blakende vorm waarin hij allang 
verkeert. Hij boekte pionwinst maar had daarna te weinig 
geduld om dat te verzilveren. Jammer Thijs! (1-1). Herman de 
Munnik was met een zwart in een Pirc terecht gekomen en 
leek lang het beste van het spel te hebben. Bij Herman sloeg 
echter de twijfel toe toen hij niets wist te bereiken en hij 
moest steeds meer terrein prijsgeven. De partij ging als een 
nachtkaars uit toen hij ook nog eens een grafzet deed. 
Hierdoor werd het 1-2 en ook dat was een onverwachte 
tegenvaller omdat ook Herman  de laatste tijd in vorm is en 
niet voor niets de koploper is in groep C van de interne 
competitie. Ko Kooman had zich opgeofferd voor bord 1 en 
was prima uit de opening gekomen met pionwinst. Hij 
verkeek zich echter op een vergiftigde pion wat hem een 
kwaliteit kostte, toren tegen loper. De stelling leek lange tijd 
nog houdbaar voor onze Ko maar tegen deze tegenstander 
was geen kruit gewassen zodat Ko na een taai gevecht toch 
helaas na 67 zetten zijn vlag moest strijken en we op een 3-1 
achterstand kwamen. Rob Rietbergen speelde met zwart op 
bord 3 een Siciliaan en deed wat van hem verwacht mocht 
worden. Hij won en bracht de spanning weer terug in de 
wedstrijd (2-3). Dan tenslotte Frans Veerman, hij speelde een 
bloedstollende partij en wist in een eindspel met twee pionnen 
meer terecht te komen. Zijn tegenstander was echter Frans te 
slim af. En vijandelijke pion promoveerde tot dame waarmee 
de nederlaag voor ons team een feit leek. De tegenstander van 
Frans verkeerde echter in tijdnood maar in plaats van de 
makkelijkste weg naar winst te kiezen deed hij allerlei 
onnodige zetjes en ging tot verbijstering van vriend en vijand 
door zijn vlag waardoor de gelijkmaker ons in de schoot werd 
geworpen en toch nog een wedstrijdpunt werd binnengehaald 
(3-3). Na deze gelukkige ontknoping bleek dat ook 
medekoploper De Schaakmaat-4j niet verder dan een 
gelijkspel was gekomen zodat we ondanks alles toch nog 
koploper zijn in onze klasse.  Bert Sigmond 
Gedetailleerde uitslag ASV-12 - Zutphen-3: Ko Kooman 
(1456) - Harry de Rover (1505) 0-1; Bert Sigmond (1555) - 
Benno Galjart (1482) ½-½; Rob Rietbergen (1640) - Jan 
Eefting (1456) 1-0; Frans Veerman (1507) - Max Venema 
(1427) 1-0; Herman de Munnik (1481) - Paul Ham (1309) 
0-1; Thijs Stomphorst (1338)-Ronald Koornneef (--) ½-½. 
Eindstand 3-3. 
 
Uitslagen interne competitie 14e ronde (16 december 2010): 
van Tol–Knuiman 1-0; Huizinga–Maassen van den Brink 0-1; 
E. Wille – Weijsenfeld 0-1; Hogerhorst – R. Wille 1-0; van 
Belle – Dekker 0-1; Au – Vermeer 0-1; Kuiphof–de Kok 1-0; 
Eder – Bentvelzen ½-½; Kooman–B. Sanders ½-½; Dundar – 
Visser 0-1; de Goey – van Vlerken 1-0.  
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Woestenburg – van der Wel 
0-1; Veerman – van Eck 0-1. 


