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Oploswedstrijd: Ook in Azov wordt aardig gespeeld. Deze 
stand is uit het kampioenschap van 1966. Het gaat om Turkin 

– Zubkov. Die laatste 
werd overigens kam-
pioen. Ook hier brengt 
hij zijn partij snel tot 
winst. Zwart speelt en 
wint. Oplossing: 
1…Txc2. Als dit als 
eerste zet is gegeven is 
de oplossing al goed 
gerekend. Als wit de 
toren slaat gaat hij mat 
in vijf. Wit koos de 
route via 2.Txe6 Txf2 
3.Kxf2 maar ook dat 
was snel uit. 

 
Voorjaarstoernooi: Heeft u zaterdag 13 maart al in uw 
agenda vastgelegd. Dan organiseren wij ons eerste toernooi 
dit jaar en wel het ASV-Voorjaarstoernooi. Meldt u zich 
dus tijdig aan voor dit rapidtoernooi bij Ruud Wille. 
 
Rapid: Voor vanavond staat onze derde speelavond in de 
rapidcompetitie op het programma. Weet Remco de Leeuw 
zijn leidende positie te handhaven?? Volgende week gaan we 
weer verder met de 21e ronde in de interne competitie. 
 
Bibliotheek: A.s. zaterdag is de hal bij de ingang van de 
bibliotheek in de Koningstraat weer het toneel van de vol-
gende schaakdemo van ASV teneinde onze vereniging nog 
eens een keer onder de aandacht te brengen en leden te win-
nen. Als u een partijtje wil meespelen kom dan gerust langs. 
De schaakdemo duurt van 13-16 uur. 
 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag kunt u in het NIVON-gebouw 
aan de Molenbeekstraat 26A weer terecht voor het Daglicht-
schaak. Voor meer info: Jan Vermeer! 
 
Externe competitie: Met de laatste 3 wedstrijden is er weer 
een competitieronde voltooid. ASV-1 deed dat zaterdag jl. in 
het Zuid-Limburgse Voerendaal waar de laatste carnavals-
klanken langzaam doofden bij deze uitgestelde sneeuwwed-
strijd van 9 januari jl. Deze wedstrijd tegen Voerendaal-2 
eindigde nu in 4-4. Voor ASV-1 een tegenvallend resultaat, 
voor de Limburgers het eerste punt. Het zou aanleiding kun-
nen geven om opnieuw de polonaise in te zetten. Ook ASV-8 
speelde gelijk. In de wedstrijd tegen OPC uit Doorwerth 
werd het uiteindelijk 3-3 maar er heeft zeker meer ingezeten. 
ASV-11 tenslotte kon het niet bolwerken tegen Theothorne-
2 uit Dieren en verloor met ½-5½. In deze EP alvast 2 ver-
slagen, volgende week de uitslagen en standen en het nog 
ontbrekende verslag. 
 
ASV-1 speelt teleurstellend gelijk: “Kunnen we het commen-
taar niet een keer achterwege laten”vroeg captain Richard 
van der Wel nog toen hij uw redacteur op zondagmiddag aan 
de lijn had voor het verslag van de wedstrijd tegen Voeren-
daal-2. Maar het idee van een deels blanco EP waarbij u 
moest gissen naar het resultaat van ASV-1 sprak toch niet 
echt aan. Dus maar even door de zure appel heen bijten. Het 
liep vanaf het begin uitstekend en de vraag was alleen nog 
maar hoe groot de winst zou worden. Maar individuele fou-
ten lieten de winst smelten als sneeuw voor de zon. Daar 
waar ons eerste op 9 januari werd behoed voor uitglijders 
toen de wedstrijd werd afgelast vanwege de te verwachten 

sneeuwval leek het alsof onze clubgenoten de uitglijders 
hadden bewaard voor achter het bord. In het begin leek er, 
zoals gezegd, nog niets aan de hand. Eelco de Vries won 
eenvoudig. In een korte partij ging hij als een mes door de 
boter of te wel door de vijandelijke stelling heen. Ook Rem-
co de Leeuw won. Toen zijn tegenstander een incorrecte 
actie op de koningsvleugel begon was het Remco die dit 
meedogenloos afstrafte. En eigenlijk liep het ook bij Sander 
Berkhout heel gesmeerd. Hij overspeelde zijn tegenstander 
maar deze verdedigde stug. Sander bleef riant staan en kon 
eigenlijk kiezen welke winstmogelijkheid hij zou benutten. 
Maar, u raadt het al, uit al die mogelijkheden koos hij juist de 
verkeerde en verloor. Het is tekenend voor zijn vorm dit jaar 
want Sander heeft nu 1 uit 6 daar waar hij vorig jaar met 5½ 
uit 9 nog topscorer was. Richard van der Wel kwam door 
zetverwisseling heel slecht uit de opening maar wist compli-
caties in de stelling te vlechten, één van Richard’s grootste 
capaciteiten achter het schaakbord! Hij won een kwaliteit en 
zette zijn tegenstander later nog mat. Bij Wouter van Rijn 
ging het lang gelijk op. Zijn tegenstander opende de strijd 
door een stukoffer tegen de nodige pionnen. Het leverde voor 
zijn opponent niet veel op en het was juist Wouter die een 
prachtige mataanval kon opzetten die doorsloeg. Daarmee 
was het 4-1 voor ASV. Winst was binnen handbereik maar 
het liep totaal anders. Bij Peter Boel was na een stukoffer een 
ingewikkelde partij ontstaan die beide spelers veel tijd kostte. 
Peter hield netjes stand en in de onvermijdelijke tijdnoodfase 
waarbij Peter zelfs tijd meer had ging het mis. Hij kon, zo 
leek het, de omschakeling niet maken na het lange denken in 
het snel moeten zetten rond de tijdnood en ging zelf door de 
vlag in een toen al slechte stelling. Otto Wilgenhof was na 
een moeilijke partij langzaam maar zeker toch goed komen te 
staan maar een blunder kostte hem zijn dame tegen toren en 
stuk maar dit bleek niet voldoende om de stelling nog te 
redden. Als laatste ging het ook bij Dirk Hoogland verkeerd. 
Hij was heel slecht uit de opening gekomen. Zijn tegenstan-
der offerde vrij onverwacht een stuk tegen een paar pionnen. 
Dirk verdedigde secuur en hield zijn stelling overeind en 
kwam zelf beter te staan. Maar ook hier kwam het punt door 
een fout bij de Limburgers terecht. Daar waar een 6-2 over-
winning heel reëel was moest ASV-1 nu met 4-4 genoegen 
nemen. “We hebben het echt laten liggen”, zo sloot Richard 
zijn verhaal af. 
Gedetailleerde uitslag: Marcel Winkels (2099)-Eelco de 
Vries (2228) 0-1; Dominic Rose (2150)-Wouter van Rijn 
(2182) 0-1; Jurgen Fuhs (2039)-Otto Wilgenhof (2210) 1-0; 
Claus Andok (2056) – Dirk Hoogland (2181) 1-0; Bart van 
der Zwet (2055) – Sander Berkhout (2175) 1-0; Paul Ver-
coulen (2131) – Remco de Leeuw (2175) 0-1; Jan Fober 
(1956) - Peter Boel (2077) 1-0; Mehdi Samraoui (2039) - 
Richard van der Wel (2037) 0-1. Eindstand 4-4. 
 
ASV-11 niet opgewassen tegen Theothorne-2: ASV-11 had 
een slechte donderdag afgelopen week. Er werden net iets 
teveel fouten gemaakt en de spelers van Theothorne-2 straf-
ten de missers ook genadeloos af. De jongste speler van het 
elfde onttrok zich aan de malaise. Met een fraaie combinatie 
won Fabian Engelhardt een kwaliteit. In een ingewikkelde 
stelling ging Fabian de risico’s uit de weg en gaf al vrij snel 
het materiaalvoordeel weer terug. Daarmee was de aanval 
van de Dierenaar gestopt. Met de zware stukken nog op het 
bord werd het eindspel keurig remise. En daarmee was de 
koek op voor ASV-11. André de Groot kwam niet goed uit 
de opening en raakte twee pionnen kwijt. Een va-
banqueaanval leek nog te slagen, maar toen André niet door-
pakte, volgde er dameruil en was het klaar. Arif Dundar 



kende een ongelukkig debuut. Al vroeg in de partij overzag 
Arif een vorkje, dat hem een stuk kostte. Hij vocht vervol-
gens als een leeuw, maar dat mocht niet baten. Bob Sanders 
speelde een boeiend gevecht. Een vijandelijke verre vrijpion 
kostte Bob een kwaliteit. Toen ook zijn loperpaar verdween 
was het eindspel verloren. Jan Diekema heeft een leuke stijl 
van spelen. Altijd zoekt hij het avontuur. Soms gaat dat goed 
en soms niet. Dit was zo’n avond dat het misging. De nul zal 
Jan niet doen besluiten anders te gaan spelen. En gelukkig 
maar, want het publiek wil ook wat tenslotte. Als laatste 
knokte Liedewij van Eijk voor een dragelijkere score. Lang 
bleven alle stukken op het bord. Dat maakte het erg ingewik-
keld. Na pionverlies balanceerde Liedewij lang tussen hoop 
en vrees. Uiteindelijk ging het toch net mis. ½-5½ is een 
forse nederlaag, maar daar laat het elfde zich niet door aflei-
den. Tegen koploper De Toren 11 zetten we weer ons beste 
beentje voor.    Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag: Liedewij van Eijk (1026) – Roderik 
Kant (1333) 0-1; Bob Sanders (1429) – Dick Gerbrands 
(1452) 0-1; André de Groot (1425) – Rinus Zwackhalen 
(1403) 0-1; Jan Diekema (-)–Herman Geursen (1427) 0-1; 
Fabian Engelhardt (820) – Joop van Wijk (-) ½-½; Arif 
Dundar (-) – Piet Loerts (1317) 0-1. Eindstand ½-5½. 
 
Millingen: In deze EP is het weer tijd voor wat toernooi-
nieuws waar ASV-ers aan deelnamen. Op zaterdag 30 janua-
ri, dus al even wat langer geleden, werd in Millingen a/d Rijn 
het Willy Janssen rapidtoernooi gespeeld. Succes was er hier 
voor Désiré Fassaert. Hij werd in dit toernooi gedeeld eerste 
maar werd op weerstandspunten in de eindrangschikking als 
2e geklasseerd achter winnaar Thomas Verfuert. Beiden 
scoorden 5½ uit 7. Het onderlinge duel had Désiré verloren. 
In de B-groep behaalde Peter Hamers 3 uit 7 waarmee hij net 
onder de middenmoot eindigde. Er namen ruim 30 schakers 
aan dit jaarlijkse toernooi deel. 
 
OSBO-Kamp: Voor de Hoofdklassers was zaterdag 13 fe-
bruari de tweede speeldag, voor de anderen alweer de derde. 
In die hoofdklasse kwam Guust Homs met 2 overwinningen 
weer in de nabijheid van de twee koplopers Andries Mellema 
en Roel Donker. Guust heeft nu 3 uit 4 en liep een halfje in 
doordat deze beide spelers onderling remise speelden. Martin 
Weijsenfeld voegde 1 punt toe via twee remises tegen jeugd-
talenten waarvan hun Elo vaak ruim 100 of meer punten 
hoger ligt dan het op dat moment feitelijk is. Ook Kees Sep 
kwam op 2 punten. Hij won in de ochtendronde maar verloor 
in de 4e partij van de sterke Hofstra. Koen Maassen van den 
Brink staat met 5 uit 6 gedeeld eerste in de 1e klasse. Hij 
won beide partijen waaronder tegen Philippe Friesen die hij 
een week eerder ook al als tegenstander had getroffen in de 
wedstrijd ASV-4–UVS-2. Koen stuurde vanaf het begin van 
de partij op remise aan omdat hij ’s-avonds nog wat anders 
had. Zijn tegenstander weigerde echter 3 maal waarna deze 
in een eindspel ging forceren wat leidde tot een stelling waar-
in beiden konden promoveren alleen dan zou Koen zijn op-
ponent meteen mat zetten. “Het was meer geluk dan wijsheid 
maar goed de winst telt”, aldus Koen. Désiré Fassaert blijft 
ook in het spoor van de koplopers. Hij wist 1½ punt te scoren 
en staat met 4 uit 6 in de subtop. Ruud Verhoef nam op za-
terdagochtend een bye op omdat de avond ervoor de team-
wedstrijd van ASV-6 tegen De Schaakmaat werd afgewik-
keld. ’s-Middags kwam hij wel om die partij maar meteen 
winnend af te sluiten. Ruud Verhoef heeft nu 3½ uit 6. Nico 
Schoenmakers lijkt in deze groep remisekoning te worden. 
Hij heeft er inmiddels 5 verzameld en natuurlijk leverde de 
bye ook maar een half punt op. Zo vinden we Nico met 3 uit 
6 in de rangschikking terug. In de 2e klasse steeg Theo Koe-
weiden, doordat hij 1½ punt scoorde, naar een gedeelde 10e 
plaats met 3½ uit 6. Paul Tulfer zag zijn kansen op de titel bij 
de OSBO-veteranen behoorlijk slinken door een nederlaag 
tegen routinier Boen Tan. Die heeft met 2½ uit 3 nu een half 
punt voorsprong op een drietal spelers waaronder Paul Tul-
fer. Op 20 maart worden deze OSBO-kampioenschappen 
voortgezet. 
 
Leiden: Aan de 70e editie van het Daniël Noteboomtoernooi, 
dat in het Carnavalsweekend in Leiden werd gehouden, werd 
door drie ASV-ers deelgenomen. In de A-groep eindigde 
Jochem Woestenburg met 3½ uit 6 heel verdienstelijk net 
boven de middenmoot. Met een TPR van 2119 bleef hij ruim 

boven zijn Elo van 2028. Met dit resultaat zal hij ongetwij-
feld tevreden zijn. Paul de Freytas kwam in de B-groep tot 
een score van 3 uit 6. Na een goede start met 2 uit 3 verloor 
hij 2 keer achter elkaar. Winst in de slotronde gaf nog net een 
50% score. Zijn TPR was ongeveer gelijk aan zijn Elo. Mar-
co Braam kwam in deze groep tot een resultaat van 2 uit 6 
waar mogelijk meer heeft ingezeten. Er namen maar liefst 
237 schakers aan dit weekendtoernooi deel.  
 
Zetten: Barth Plomp is op woensdag 17 februari winnaar 
geworden van het Geurts Conserventoernooi in Zetten. Hij 
won de A-groep van het grootste seniorentoernooi van Ne-
derland waar iedereen met een prijs naar huis gaat overtui-
gend met 6 uit 7. Barth stond slechts 2 remises af waaronder 
in de slotronde tegen de nummer 2 in de eindrangschikking 
Johan Redeker van Denk en Zet uit Hattem die op 5½ punt 
eindigde. Anne Paul Taal eindigde samen met ons oud-lid 
Fokke Jonkman op 4 punten. Het onderlinge duel besliste 
Fokke in zijn voordeel. Opvallend aan de score van beiden 
was verder dat ze geen enkele remise speelden. Het was bij 
hen of winnen of verliezen!! Siert Huizinga had in deze 
groep een mindere dag. Hij kwam tot 3 punten. Maar er was 
meer ASV-succes. Albert Marks eindigde in de B-groep op 
een uitstekende 2e plaats met 5½ uit 7. Dick Hajee behaalde 
daarin 4 punten. Ook een prima resultaat was er voor Henk 
Kuiphof in de C-groep. Hij werd gedeeld 4e met 5 uit 7. Ook 
in de D-groep eindigde een ASV-er in de top. Horst Eder 
werd met 5½ uit 7 gedeeld 2e. Ko kooman verspeelde in deze 
groep in de eerste drie ronden al twee punten en kon dit niet 
meer goedmaken. Wel eindigde hij nog op 4½ punt. Hij bleef 
daarmee Hendrik van Buren voor die heel regelmatig op 3½ 
punt uitkwam. In groep E was het Frans Veerman die menig 
tegenstander in het stof liet bijten en met 5½ uit 7 op een 
gedeelde 2e plaats eindigde. Peter Hamers en Henk Kelder-
man eindigden met een half punt minder op een gedeelde 5e 
plaats. Maar ook hun score van 5 punten mocht er zeker 
wezen. Henk verzamelde tussentijds ook nog de individuele 
scores aan de hand waarvan uw redacteur weer een verhaaltje 
kon maken. Bedankt Henk!! In deze groep behaalde Gerard 
Viets 3½ punt en Pim Rijmer 3 punten. Het was weer een 
uiterst gezellig toernooi met zo’n 250 schakers.  
 
Elst: Afgelopen zaterdag waren er weer 8 ASV-ers onder de 
deelnemers te vinden bij het rapidtoernooi in Elst. Martijn 
London van VDS uit Beekbergen werd hier de winnaar met 6 
uit 7. Hij bleef een groepje van drie spelers een half punt 
voor. Hieronder ook Robbie Gerhardus die een uitstekend 
toernooi speelde en het met 5½ uit 7 tot deze knappe gedeel-
de tweede plaats wist te brengen!! Hij bleef met 4 winstpar-
tijen en 3 remises bovendien ongeslagen. Ook Ruud Wille 
leed geen enkele nederlaag maar speelde net een remise 
teveel. Hij kwam met 3 keer winst (waaronder een wat ge-
lukkige zege op clubgenoot Martin Weijsenfeld) en 4 remises 
tot 5 uit 7 hetgeen goed was voor een gedeelde 5e plaats. 
Daan Holtackers begon met 3½ uit 4 ook sterk aan dit toer-
nooi maar daarna volgden 2 nederlagen waaronder eentje 
tegen de eindwinnaar. Daan eindigde uiteindelijk op 4½ 
punt. Désiré Fassaert kreeg sterke tegenstand te verduren en 
behaalde 4 punten. Hij pakte nog wel 2 keer een consumptie 
mee voor de snelste overwinning die in een ronde werd be-
haald. Martin Weijsenfeld was niet tevreden met zijn eind-
score. Hij begon goed met 3 uit 4 maar na de onverdiende 
nederlaag tegen Ruud was het beste eraf en bleef hij op 3½ 
punt steken. Henk Kuiphof behaalde ook 3½ punt maar was 
daarover juist wel tevreden. Ook Patrick van Waardenburg 
en Horst Eder kwamen tot deze 50% score. Het was een 
gezellig en goed georganiseerd toernooi.  
 
Uitslagen interne competitie 20e ronde (18 februari 2010):  
van Rijn – Gerlich 1-0; Boel – E. Wille 1-0; van Alfen - 
Weijsenfeld ½-½; Hogerhorst – Huizinga 1-0; Verhoef – 
Boonstra 1-0; Hajee – Marks 1-0; Dijkstra – van Belle ½-½; 
Groen – Vermeer 0-1; Bentvelzen – Kuiphof 0-1; Aarntzen – 
Ariëns 1-0; Veerman – van der Krogt 0-1; de Munnik – 
Manschot 0-1; van Deursen – de Kok 1-0; Hartogh Heijs – 
Zuidema ½-½; Peters – J. Sanders 0-1; Stibbe – Kelderman 
1-0; Visser – van Vlerken 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Homs – Taal 1-0; Knuiman 
– P. Schoenmakers 1-0.  


