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Oploswedstrijd: Het ouwetje van vorige week was een nogal 
lastige opgave dus was de jury erg soepel. De stelling kwam 
uit de partij Pollock-Chigorin (New York 1889). Zwart veeg-
de Pollock van het bord. Er moest wel een soort sleutelzet 

gegeven worden aange-
vuld met een vervolgzet. 
Oplossing: 1...Lxh3 2. 
gxh3, Txe3 3. fxe3, Dxh3 
4.Tf2, Dg3+ Maar ook 
mag 3. Tce1, Dxh3 4. 
Txe2, Txe2 5. Tb1, Te4 en 
wit gaf het op. 
 
Externe competitie: Van-
avond speelt ASV-1 in de 
4e ronde in poule D van de 
KNSB-beker thuis tegen 
RSR Ivoren Toren uit 
Rotterdam. Dit team lijkt 
favoriet want het speelt in 

de 1e klasse KNSB, een klasse hoger dus dan ons eerste. Maar 
in bekerwedstrijden zijn verrassingen nooit uitgesloten dus 
wie weet….?! De winnaar gaat naar de laatste 8 in deze be-
kerstrijd! Dan richten we onze blik op de competitie want de 
volgende ronde komt er alweer aan. Tijd om de positie van 
onze teams eens te bekijken want de competitie nadert een 
beslissend stadium. De uitslagen van de vorige ronde en de 
stand treft u verderop in deze EP aan. Komende zaterdag 
spelen onze eerste vier teams uit waarbij ASV-3 en ASV-4 
hun koppositie moeten zien te verdedigen. ASV-3 neemt het 
op tegen de sterke jeugd van De Toren-3 en ASV-4 gaat naar 
Nijmegen voor de wedstrijd tegen SMB-2. En ook dat is niet 
gemakkelijk. ASV-1 kan het seizoen rustig uitspelen. Zij gaan 
naar Haarlem voor de wedstrijd tegen koploper Kennemer 
Combinatie-1. Voor ASV-2 zit er alleen nog iets in als de 
koplopers misstappen gaan maken. Dus moet men zelf blijven 
winnen. Dat moet dan gebeuren tegen het gepromoveerde 
Oosten-Toren uit Amsterdam. Daarna gaat ook de avond-
competitie van de OSBO verder. Hiervoor speelt ASV-8 a.s. 
maandag in Nijmegen tegen UVS-5 en gaat ASV-11 naar 
Voorst-5. Een dag later speelt ASV-12 in Apeldoorn tegen 
Schaakstad-7. Volgende week donderdag 17 maart ontvangt 
ASV-13 het team van S.C. Wisch en speelt ASV-6 een uit-
wedstrijd tegen Ede-2. ASV-10 sluit de eerste speelweek af 
met een uitwedstrijd tegen Tornado-2 in Beneden-Leeuwen. 
In de tweede week staan dan nog de volgende wedstrijden op 
het programma: do. 24/3: ASV-5 – Denk en Zet; vr. 25/3: 
ASV-7 – De Toren-4j en ASV-9 – Voorst-4j. Het zijn dus 
weer mooie wedstrijden om naar uit te kijken. Na al dit team-
gebeuren wordt het weer eens tijd om in deze EP de resultaten 
van onze ASV-ers bij de diverse toernooien voor het voetlicht 
te halen. Want onze clubgenoten speelden in de afgelopen 
maand weer op veel plaatsen! 
 
Walter Manschot speelt bij Daglichtschaak sterren van de 
hemel: Wat is er met Walter gebeurd? Op de zesde speeldag 
van het Daglichtschaak behaalde hij op originele wijze 2 
punten. Helaas kon hij de 3e ronde niet spelen. In de 1e ronde 
versloeg hij Jan Vermeer. Hij zette Jan’s koning midden op 
het bord mat. De manier waarop was wonderschoon, dus zult 
u dat in ASV-Nieuws zien. Ook Dick Hajee ondervond Wal-
ter’s schaakkracht en moest een nul incasseren. Rob Cornips 
was uiteindelijk de lachende derde. Ondanks verlies tegen 
Martijn Boele liep hij toch een vol punt uit heeft 1½ punt 
voorsprong met nog 3 ronden te spelen. Alleen Jan Vermeer 
kan hem theoretisch nog inhalen. Henk Kuiphof deed het met 
2½ punt ook geweldig. In de laatste ronde bond hij Tjé-Wing 
Au aan zijn zegekar met een mooi schijnoffer. Martijn Boele 
moest tegen Fritz en verloor. Gelukkig had Martijn respect 
voor mijn mooie nieuwe laptop, want ware die oud geweest, 
dan had ik de toekomst niet kunnen voorspellen. Ook Dick 
Hajee deed het goed. Vooral zijn winst op Tjé-Wing viel op. 
Hans Donker had een zware middag; eerst tegen de in vorm 

zijnde Henk Kuiphof, dan tegen Fritz en in de laatste ronde 
tegen Jan Vermeer, die inmiddels wakker was geworden en 
weer sterk schaakte.  In de B-groep nam Horst Eder verder 
afstand van zijn achtervolgers. De laatste speeldag van dit 
seizoen in het Nivongebouw is op dinsdag 29 maart.  
NB: in het kader van schaakmaand april in de bibliotheek aan 
de Koningstraat organiseren ASV en De Toren diverse 
schaakactiviteiten. Ook voor het Daglichtschaak is plaats 
ingeruimd. Op dinsdag 26 april van 14-17 uur vindt daarom 
een extra speeldag van het Daglichtschaak plaats. Het speel-
tempo bedraagt 10 minuten p.p.p.p. We spelen 2 partijen per 
uur, dus 6 partijen. Deelname gratis. Jan Vermeer 
 
Uitslagen/stand KNSB/OSBO-promotieklasse na 6e ronde: 

KNSB 2e klasse C: Oegstgeest ’80 - De Pion-2 3-5; DSC 
Delft-2 - Messemaker 1847 4-4; Vianen/DVP - Kennemer 
Combinatie-1 1½-6½; ASV-1 – Spijkenisse 3½-4½; Charlois 
Europoort - HWP Haarlem 5-3. 
KNSB 3e klasse C: Zukertort Amstelveen-3-Promotie 3½-
4½; Caïssa-3-PION Groesbeek 4-4; Amersfoort-2-Oosten-
Toren 4½-3½; ASV-2-Zeist 5-3; PSV/DoDo-Wageningen-2 
5-3. 
OSBO Promotieklasse: SMB-2 – ZSG 5-3; ASV-4 – Het 
Kasteel 5-3; Velp – De Toren-3 3-5; ASV-3 – De Toren-2 
6½-1½; Bennekom – Wageningen-3 7-1. 
 
Ermelo: Op zaterdag 12 februari jl. werd in het Groevenstein-
college in Ermelo het Rie Timmer Rapidtoernooi gehouden. 
Gespeeld werd in groepen van zes met 25 minuten per speler. 
Er waren ongeveer 80 spelers, waaronder deze keer ook 3 
ASV-ers. Er kon ondermeer gestreden worden voor een indi-
viduele 1ste en 2e prijs in iedere groep. Ook kon worden mee-
gedaan aan de groepsprijs een digitale schaakklok die het 
team “Arnhem en omstreken”, waarin de ASV-ers zaten, net 
moest afstaan aan Hoevelaken, die de digitale klok met een 
score van 75% mee naar huis nam. Ons team eindigde als 2e 
met 67%, toch een mooi resultaat. Bent Schleipfenbauer (4 uit 
5) en Xadia van Bruxvoort (3½ uit 5) werden in hun groep 
gedeeld 1e. Gerard Viets scoorde 3 uit 5. De wedstrijdleiding 
was in goede handen. Volgend jaar ga ik, omstreeks eind 
januari/begin februari weer naar dit toernooi in Ermelo, wat ik 
hierbij de leden van ASV aanbeveel. Gerard Viets 
 
Dordrecht: Wouter van Rijn en Barth Plomp namen zaterdag 
19 februari in Dordrecht deel aan het NK-snelschaken. Er 
werden 17 dubbele ronden gespeeld met 5 minuten per per-
soon van elk 2 partijen met elk een keer wit en een keer 
zwart. Een afmattend gebeuren met maar liefst 34 snel-
schaakpotjes dus. Het niveau van dit snelschaakgebeuren was 
weer bijzonder hoog met vele grootmeesters en meesters. 
Wouter van Rijn eindigde op 18½ punt terwijl Barth Plomp 
met 16 uit 34 net onder de 50% bleef. De in Amsterdam wo-
nende GM Yasser Seirawan werd winnaar met 25 uit 34.  
 
Hardenberg: Op zaterdag 19 februari nam Ruud Wille deel 
aan een rapidtoernooi in het Overijsselse Hardenberg. Ge-

KNSB 2e klasse C:   KNSB 3e klasse C: 
1 Kennemer Comb.-1 12  38 1 PION Groesbeek 11  30 
2 Charlois Europoort 12  32 2 Caïssa-3 11  29½ 
3 HWP Haarlem   7  25 3 ASV-2   8  29 
4 Spijkenisse   7  23½ 4 Promotie   8  27 
5 ASV-1   6  25 5 Zukertort A’veen-3   6  26½ 
6 Vianen/DVP   5  23½ 6 Amersfoort-2   6  22 
7 De Pion-2   4  18 7 Zeist   4  21 
8 Oegstgeest ‘80   3  20 8 PSV/DoDo   4  19 
9 Messemaker 1847   3  19½  9 Oosten-Toren   2  20 
10 DSC Delft-2   1  15½ 10 Wageningen-2   0  16 

OSBO-Promotieklasse: 
1 ASV-3 10  30 6 SMB-2 6  24 
2 ASV-4 10  29½ 7 De Toren-2 3  20  
3 Het Kasteel 10  27½ 8 ZSG 3  19½ 
4 Bennekom   7  27½ 9 Wageningen-3 3  17 
5 De Toren-3   7  25½ 10 Velp 1  19½ 



speeld werd in groepen van 8 die op sterkte waren ingedeeld. 
Ruud kwam zo terecht in groep 3. Nadat de 1e partij in een 
eindspel met 2 pionnen minder maar met kansen op de 2e rij 
op de vijandelijke koningsstelling door een blunder, met to-
renverlies als gevolg, verloren ging bleek in de daaropvol-
gende partijen dat dit geen incident was. Ook daarin werden 
de nodige fouten gemaakt zodat Ruud op een gegeven mo-
ment zelfs op 0 uit 5 stond. Gelukkig won hij wel de laatste 2 
partijen maar 2 uit 7 was niet om trots op te zijn. 
 
Uitslagen en standen na 5e ronde OSBO 1e t/m 4e klasse: 

OSBO 1e klasse B: De Schaakmaat–VDS 2½-5½; Schaak-
stad-4 – WDC 5½-2½; VSG – ASV-5 3½-4½;l Denk en Zet – 
ZSG-2 4½-3½. 
OSBO 2e klasse B: Veenendaal-2 – Ede-2 6½-1½; ASV-6 – 
Pallas-2 1-7; PSV/DoDo-2 – Veenendaal-3 6-2; De Toren-6 – 
Bennekom-2 2½-5½. 
OSBO 2e klasse D: Variant – UVS-3 4½-3½; Mook – SMB-4 
4½-3½; Het Kasteel-3 – ASV-7 4½-3½; De Toren-4j – PION-
3 4½-3½. 
OSBO 3e klasse H: Schaakstad-6 – UVS-5 3½-2½; ASV-8 – 
Wageningen-6 5½-½; SMB-5 – OPC 1½-4½; De Toren-7 – 
De Elster Toren-12 ½-5½. 
OSBO 4e klasse C: ASV-12 – PSV/DoDo-4 2½-3½; De 
Schaakmaat-4j – Zutphen-3 5-1; De Toren-11 – ASV-9 1½-
4½; Voorst-4j – Schaakstad-7 1-5. 
OSBO 4e klasse D: ASV-11 – De Toren-10 1½-4½; SDe 
Sleutelzet – Doetinchem-3 3-3; Theothorne-2 – ASV-13 5-1; 
Wisch – Voorst-5 3½-2½. 
OSBO 4e klasse E: ASV-10 – Veenendaal-4 2-4; De Toren-
9j – De Cirkel-4 1½-4½. NB. Dodewaard-2 heeft zich terug-
getrokken. Alle wedstrijden van dit team zijn vervallen. 
 
OSBO-Kamp: Op zaterdag 19 februari werd de 3e speeldag 
(voor de hoofdklasse de 2e) speeldag gehouden van de per-
soonlijke OSBO-kampioenschappen. In de hoofdklasse speel-
de Martin Weijsenfeld in de 3e ronde met wit tegen Hans 
Spoelstra. Al snel ontstond er een half open f-lijn voor zwart 
en voor wit een halfopen e-lijn. Hierdoor kreeg zwart moge-
lijkheden op de koningsvleugel en probeerde Martin het cen-
trum verder te openen. Zwart gaf een pion voor nog meer 
aanval, maar met f3 werd de aanval tot stand gebracht. De 
pion die zwart gegeven had kreeg hij niet meer terug en dien-
de er nog een in te leveren. In tijdnood won Martin de dame 
door een schaakje met Th8, waarna de zwarte koning de dek-
king van de dame op moest geven. In de 4e ronde speelde 
Martin met zwart tegen Casper Hermeling (Het Kasteel). 
Martin speelde de opening iets te passief en ook in het mid-
denspel liet hij wat tempi liggen. Hierdoor kon Casper ge-
makkelijk zijn aanvalsspel opzetten en die aanval was niet 
meer tegen te houden. Met een score van 2 uit 4 in de hoofd-
klasse is Martin niettemin dik tevreden. Voor Guust Homs is 
het niet zijn toernooi. Ook hij heeft 2 uit 4. In de derde ronde 
nam hij met zwart tegen Jasper Bons (PION Groesbeek) veel 
risico door een pionoffer aan te nemen en moest het eindspel 
ingaan en zijn pluspion prijsgeven. Bons had groot voordeel 
kunnen houden maar hij ruilde niet goed terug waarna er een 
gelijke stelling overbleef en het spoedig remise werd. In de 
vierde ronde plaatste Folke van Dorp tegen Guust een verras-

send kwaliteitsoffer en verkreeg daarmee een sterk loperpaar. 
In het middenspel wist Guust alle angels eruit te halen met 
dameruil en ruil van het loperpaar. Met twee torens tegen 
toren en loper stond Guust gewonnen maar hij blunderde 
echter gewoon een pion weg, waardoor de stukken van zijn 
opponent ook weer actiever konden worden. Guust zag geen 
winst meer in een waarschijnlijk gelijke stelling en accepteer-
de teleurgesteld het remisevoorstel met 9 tegen 12 minuten op 
de klok. Maar goed, alle tegenslag in één toernooi is beter dan 
over verschillenden verdeeld, aldus Guust. In de eerste klasse 
staat René van Alfen met 4 uit 6 in de subtop. Hij voegde 1½ 
punt aan zijn totaal toe. In ronde 5 ging zijn tegenstander op 
zet 15 in de fout en gaf een zet later op. Hij dacht een toren te 
verliezen, maar die variant zou René slechts de kwaliteit 
tegen een pion opleveren. De blunder betekende stukwinst en 
het was prettig om dat niet meer te hoeven bewijzen. In de 
middagpartij werden al snel een hoop stukken geruild zodat er 
kort na de opening een dubbel paardeindspel op het bord 
stond dat vrij snel remise gegeven werd. Tony Hogerhorst en 
Désiré Fassaert kwamen deze speeldag niet verder dan een 
remise. Tony verloor in de ochtendronde van Marcel Kraaij-
kamp (Voorst) en Désiré verloor van oud-ASV-er Eric Hart-
man. Désiré kwam in deze partij goed uit de opening, maar 
Eric plaatste een verrassend kwaliteitsoffer waarop Désiré 
niet goed reageerde en Eric het vervolgens keurig afmaakte. 
In de middagronde troffen Tony en Désiré elkaar. Tony 
stormde meteen op de zwarte koning af, maar holde zich 
voorbij en moest bij een tegenactie van Désiré 2 pionnen 
inleveren. die echter veel te veel tijd verloor bij het zoeken 
van een winstplan en in remise moest berusten. Tony had een 
sterke blokkadekoning op d3. Beiden hebben nu 3½ uit 6. 
Theo Koeweiden heeft in deze groep 3 punten en is daarmee 
wel tevreden. Na een bye ‘s-ochtends speelde hij in de mid-
dagronde een leuke partij. Zijn tegenstander dacht een pion te 
winnen maar Theo won de pion terug en won later nog 2 
pionnen, maar moest er ook weer eentje inleveren. In het 
eindspel had Theo dus 1 pion meer maar de stelling zat muur-
vast en beiden hadden tijdnood zodat tot remise werd beslo-
ten. Ook voor Ruud Verhoef is het niet zijn toernooi. Hij 
heeft in deze groep slechts 1½ punt en dat is toch wat tegen-
vallend. In de tweede klasse heeft Henk Kuiphof 3½ uit 6. In 
de ochtendpartij had Henk zwart. Er kwam een Slavische 
partij op het bord, die hij probleemloos kon spelen. Hij be-
zorgde zijn tegenstander 2 dubbelpionnen en het ging mij 
helemaal naar de zin totdat Henk een pion won. Op dat mo-
ment had ik overzien dat er een mat in twee voor hem in zat. 
Zijn tegenstander dacht lang na over wat anders, maar vond 
het toch. Toen kon Henk direct opgeven. Een behoorlijke 
domper dus! In de middagronde had Henk wit. De partij ging 
lang gelijk op tot zijn tegenstander mindere zetten ging doen. 
Toen hij onnodig een stuk ging verliezen gaf zijn opponent 
onmiddellijk op. De score van 3½ uit 6 is simpelweg niet 
goed in de tweede klasse, aldus Henk. In de Veteranengroep 
won Paul Tulfer zijn partij. Zijn tegenstander ruilde met wit 
zoveel mogelijk stukken af wat leidde tot een eindspel met 
gelijke lopers waarin Paul een betere pionnenstructuur had. 
Hij won een pion, maar de loper van wit was iets beter. Daar-
om duurde het lang voordat Paul de winst kon binnenhalen 
door de pluspion terug te geven, de lopers te ruilen en een 
onhoudbare vrijpion te creëren. Paul heeft, evenals Siert Hui-
zinga nu 2 uit 3. Siert won van Jan Wouters (Bennekom) en 
dat is zonder meer een goed resultaat. Op 19 maart is de vol-
gende speeldag in deze kampioenschappen. 
 
Blerick: Daan Holtackers, Tjé-Wing Au en Marco Braam 
namen zondag 27 februari in Blerick deel aan het "Gilde BT 
open rapidkampioenschap" dat 41 deelnemers telde. Aardig 
was dat één van de deelnemers de Zweed Ulf Andersson was; 
ook een andere GM speelde mee, Felix Levin (zij eindigden 
op de gedeeld eerste plaats, maar Andersson werd uitgeroe-
pen tot toernooiwinnaar. Tjé-Wing speelde een zeer sterk 
toernooi: in de tweede ronde verloor hij van Andersson en in 
de laatste van Levin, maar al zijn andere partijen won hij, 
waaronder ook van de sterke Venlonaar Joep Nabuurs (2206). 
Hij eindigde daarmee met 5 uit 7 op de gedeelde 5e/6e plaats 
(6e op WP) en daarmee schreef hij de B-groep op zijn naam 
(er waren drie ratingcategorieën, die in één groep speelden). 
Ook Marco speelde een prima toernooi, temeer daar hij de 
avond voor het toernooi pas om 4 uur in bed lag. Hij scoorde 
4½ uit 7 tegen een behoorlijke tegenstand waaronder tegen 
drie 2000+'ers en eindigde achter Tjé-Wing op de tweede 
plaats in de B-groep en daarmee op de gedeelde 7e/12e plaats 
in totaal (8e op WP). Daan trof in de 3e ronde Andersson en 
verloor ook de vierde ronde (van een 2090-speler). In de 
laatste ronde kwam hij niet verder dan remise doordat een 
simpel paardvorkje met damewinst werd gemist en eindigde 
daardoor op 4,5 uit 7 (9e op WP) net iets lager dan hij ge-
plaatst was. Al met al was het een leuk toernooi en een gezel-
lige dag.    Daan Holtackers 

OSBO 1e klasse B:   OSBO 2e klasse B: 
1 ASV-5 9  24 1 Pallas-2 8  29 
2 VDS 8  23 2 Veenendaal-2 8  28½ 
3 Denk en Zet 8  23 3 Bennekom-2 8  23½ 
4 VSG 6  24  4 PSV/DoDo-2 8  23 
5 Schaakstad-4 3  19½ 5 ASV-6 4  19½ 
6 ZSG-2 2  16 6 Ede-2 4  13½ 
7 WDC 2  15½ 7 De Toren-6 0  12 
8 De Schaakmaat-2 2  15 8 Veenendaal-3 0  11 
OSBO-2e klasse D:  OSBO 3e klasse H: 
1 Variant 10  27 1 OPC 9  20½ 
2 Mook 10  25½ 2 De Elster Toren-2 8  20 
3 UVS-3   6  23 3 ASV-8 7  20 
4 ASV-7   4  19½ 4 Schaakstad-6 6  17 
5 De Toren-4j   4  18 5 SMB-5 6  13 
6 PION-3   2  18 6 Wageningen-6 2  10½ 
7 Het Kasteel-3   2  15 7 De Toren-7 2  10½ 
8 SMB-4   2  14 8 UVS-5 0    8½ 
OSBO 4e klasse C:  OSBO 4e klasse D: 
1 De Schaakmaat-4j 8  21 1 De Sleutelzet 8   18½ 
2 ASV-12 7  21 2 De Toren-10 7   18 
3 Schaakstad-7 7  18½ 3 Doetinchem-3 7   15½ 
4 ASV-9 7  17½ 4 Wisch 6   17 
5 PSV/DoDo-4 5  14 5 Theothorne--2 6   15½ 
6 Zutphen-3 4  13 6 ASV-13 3   11 
7 De Toren-11 2    8 7 ASV-11 2   12½ 
8 Voorst-4j 0    7 8 Voorst-5 1   10 

OSBO 4e klasse E: 
1 Veenendaal-4 ** 6  12½ 4 Tornado-2 ** 3    9½ 
2 Bennekom-4 ** 5  14½ 5 De Cirkel-4   3    11 
3 ASV-10 * 4  13 6 De Toren-9j * 1    5½ 
*= 1 of 2 wedstrijden minder gespeeld. 


