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Oploswedstrijd: Uit het kampioenschap van 
de Sovjet-Unie 1961 kwam deze stelling voort 
uit de partij Bagirov–Kholmov. Zwart speelt 
en wint. Een bekend thema, dat iedereen kan 

vinden. 
Oplossing: 
1…Txe1+ 

2. Txe1, 
Te2 en wit 

verliest 
materiaal. 
 
EP: Dit is de 
laatste En 
Passant van 
dit seizoen. 
Met 13 

externe 
teams en de 

actieve deelname van veel leden aan toernooi-
en was er in ons wekelijkse bulletin steeds 
meer dan genoeg te melden. Ik hoop dat u het 
met plezier heeft gelezen. Vanzelfsprekend 
dank ik allen die mij van kopij hebben voor-
zien! In het nieuwe seizoen gaan we hier ge-
woon weer mee verder, nietwaar!! Volgende 
week kunt u het juli-nummer van ASV-
Nieuws nog tegemoet zien. Voldoende reden 
dus om ook de laatste clubavond te bezoeken! 
Ik wens u een prettige vakantie!! 
 
Beker: Léon van Tol is winnaar geworden van 
de Kroongroep van de bekercompetitie. Hij 
versloeg in de finale met wit Koen Maassen 
van den Brink. Koen speelde een prima partij 
en in het eindspel leek remise een waarschijn-
lijke uitslag maar in het toreneindspel speelde 
Léon het net even handiger en na een fout van 
zwart kon Léon na pionwinst de partij win-
nend afsluiten. Toch kan ook Koen terugkij-
ken op een goed bekertoernooi waarin hij 
uiteindelijk via winst op Guust Homs in de 
halve finale tot de eindstrijd doordrong. 
 
Nieuw seizoen: Volgende week donderdag 7 
juli sluiten we het schaakseizoen 2010-2011 
af met een inmiddels al haast gebruikelijke 
avond met het Fischer Random Chess onder 
leiding van Nico Schoenmakers. Hij zal zeker 
weer wat fraaie beginstellingen verzinnen. 
Daarna is het 5 weken zomerstop. Op don-
derdag 18 augustus bent u alweer van harte 
welkom in het Activiteitencentrum Schreuder 
voor een nieuw schaakseizoen. We beginnen 
dan met een vrije speelavond, gevolgd door de 
traditionele simultaan op 25 augustus waarin u 
de club- en bekerkampioen aan de tand kunt 
voelen. Op 1 september start de nieuwe inter-
ne competitie. Denkt u overigens ook aan ons 
ASV-weekendtoernooi dat wordt gespeeld 
van 2 t/m 4 september. Een mooie opwarmer 
voor het nieuwe seizoen nietwaar!! Ik wens u 
een hele fijne vakantie!! 
 
Nieuwe gezichten: Zo aan het einde van het 
seizoen is het goed om deze rubriek weer eens 
even naar voren te halen. De afgelopen weken 
kwamen er immers verschillende nieuwelin-
gen binnen die we wellicht binnenkort als lid 
mogen noteren. Joop Medze was de eerste. Hij 
schaakte vooral via de computer en wilde het 

clubschaak toch eens van nabij meemaken. Hij verblijft ook een groot deel 
van het jaar in het buitenland dus zal dan ook jaarlijks maar kort bij ASV 
kunnen spelen. Een week later meldde zich Coen Segers. Hij kende ASV al 
van de jeugd waar hij lang geleden in speelde. Tot slot nam Rico Langen-
heim contact op met uw secretaris. Ook hij speelde eerder clubschaak. Nu 
hij in Arnhem woont heeft hij zich bij ASV gemeld maar speelt ook intern 
al mee bij De Toren. Wij wensen allen veel schaakplezier bij ASV.  
 
Seizoenoverzicht beker: Met ASV-1 in de KNSB-beker en 4 ASV-teams in 
de OSBO-cup gaf het bekergebeuren wisselende resultaten te zien. ASV-1 
kan terugkijken op een prima bekerseizoen. Zij brachten het met onder meer 
een knappe zege op De Stukkenjagers, dat in de 1e klasse KNSB speelt, tot 
de laatste 4 in poule D. Maar in de 4e ronde werd het door RSR Ivoren To-
ren uit Rotterdam uitgeschakeld. Voor de OSBO-cup werden dit seizoen 
vier teams opgegeven. Door de degradatie van ASV-3 uit de KNSB konden 
zij nu ook in de OSBO-cup deelnemen. Maar vier teams in deze bekerstrijd 

betekent niet 
automatisch 

dat dan ook de 
finaledag 

werd bereikt. 
Een wat onge-
lukkige loting 
was hier mede 
debet aan. Het 
bekeravontuur 
van ASV-3 

duurde drie ronden. In de eerste ronde werd overtuigend gewonnen van De 
Toren-2; twee remises en twee overwinningen leidden tot een 3-1 overwin-
ning. In de tweede ronde werd dit nog eens een keer overgedaan: wederom 
twee overwinningen en twee remises leidden tot een 1-3 overwinning op 
SMB-2. Een derde overwinning zat er helaas niet in. In de volgende ronde 
was Het Kasteel een geduchte tegenstander. De wedstrijd kende een span-
nend verloop, waarin de tijdnoodfase de beslissing bracht. Eén partij was 
vlak daarvoor in remise geëindigd, één partij waarin de tegenstander al 
groot voordeel had behaald ging verloren, een andere partij leverde met 
goed spel een punt op voor ASV-3 en de derde partij die in de tijdnoodfase 
eindigde leek meer op een loterij - waarin het lot ons helaas niet gunstig 
gezind was. Daarmee was de uitschakeling van ASV-3 een feit. ASV-4 was 
dit lot al een ronde eerder overkomen. Na een vrije eerste ronde kwam 
meteen al in de 2e ronde het sterke Het Kasteel uit de koker. Het werd een 
spannend duel waarin met 3-1 werd verloren maar men was beslist niet 

kansloos geweest. Het 
bekergebeuren van ASV-
5 bleef beperkt tot 
slechts 1 ronde. Tegen 
Velp werd met 2½-1½ 
verloren. ASV-6 hield 
het een ronde langer vol. 
Eerst werd gewonnen 
van De Toren-6 met 3-1 
maar in de 2e ronde was 
Het Kasteel-2 met 1½-
2½ te sterk. Bij de fina-
ledag tijdens ons ASV-
Vierkampentoernooi dat 
eind mei werd gehouden, 
won ZSG uit Zwolle de 
OSBO-cup door van 
Voorst-1 te winnen. De 
derde plaats was voor het 
team dat eerder in het 
seizoen ASV-3 en ASV-
4 had uitgeschakeld te 
weten Het Kasteel. Zij 
versloegen in de troostfi-
nale Pallas-2 en werden 
dus derde. 

Resultaten ASV - 1 KNSB- beker se i zoen 2010 - 2011:  
Naam            1 2 3    4 Score KNSB TPR  W-We 
Otto Wilgenhof  - 1 0(½) 1  2-3  2248 2400 +0,620  
Wouter van Rijn - ½ 0(1) -  ½-2  2144 1953 -0,500  
Léon van Tol    - - 1(1) 0  1-2  2192 2154 -0,101  
Peter Boel      - 1 1(1) 0  2-3  2053 2274 +0,893  
Dirk Hoogland   - 1 –    0  1-2  2154 2286 +0,355  
1e ronde:vrijgeloot 
2e ronde:De Stukkenjagers – ASV-1 ½-3½ 
3e ronde:ASV-1–De Drie Torens 2-2  
(na snelschaken wint ASV-1 met 3½-½) 
4e ronde:ASV - 1 – RSR Ivoren Toren 1 - 3 

Resultaten AS V- teams OSBO- cup  
seizoen 2010-2011: 

ASV 3              1 2 3 Score KNSB TPR  
Daan Holtackers    ½ - ½  1-2  1993 1972 
Martijn Boele      ½ ½ -  1-2  1997 1918 
Jochem Woestenburg 1 1 0  2-3  2048 2008 
Remco Gerlich      1 1 0  2-3  1927 2027 
Gerben Hendriks    - ½ 1  1½-2 1861 2047 
1e ronde: ASV-3 – De Toren-2 3-1 
2e ronde: SMB-2 – ASV-3 1-3 
3e ronde: Het Kasteel-1 – ASV-3 2½-1½ 
 
ASV 4              1 2 Score KNSB TPR  
Anne Paul Taal     - 0  0-1  1941 1768 
Koen Maassen vd B  - ½  ½-1  1903 1946 
Ruud Wille         - ½  ½-1  1873 1957 
Siert Huizinga     - 0  0-1  1859 1770 
1e ronde: ASV-4 vrijgeloot 
2e ronde: Het Kasteel - ASV-4 3-1 
 
ASV 5              1 Score KNSB TPR  
Erik Wille         1  1-1  1984 2133 
Barth Plomp        ½  ½-1  1935 1783 
Albert Marks       0  0-1  1811 1669 
Nico Schoenmakers  0  0-1  1767 1589 
1e ronde: Velp-1 - ASV-5 2½-1½ 
 
ASV 6              1 2 Score KNSB TPR  
Robert Naasz       ½ ½  1-2  1727 1851 
Jacques Boonstra   1 0  1-2  1743 1734 
Hedser Dijkstra    0 0  0-2  1729 1509 
Marco Braam        1 1  2-2  1682 1955 
1e ronde: De Toren-6 – ASV-6 1½-2½ 
2e ronde: ASV - 6 – Het Kasteel - 2 1½- 2½ 



Spijkenisse: Dat het ene weekendtoernooi het 
andere niet is ondervond Tony Hogerhorst in 
Spijkenisse. Daar waar hij onlangs in Utrecht 
iedereen kansloos liet, wilde het dit keer in 
diverse partijen niet lukken. In de A-groep 
>1850 Elo van dit toernooi kwam Tony tot 
slechts een half punt uit 6 partijen. Gauw 
vergeten dus Tony!! Gelukkig stond afgelopen 
weekend alweer een nieuw toernooi voor hem 
op het programma, het HSG Open in Hilver-
sum. 
 
Hilversum: Tony Hogerhorst is een echte 
vechter. Het slechte resultaat van een week 
eerder in Spijkenisse had zijn vertrouwen niet 
aangetast. Wel had het misschien opgeleverd 
dat hij in zijn ijver te winnen niet te ver moest 
gaan en soms een keer een remise moest toe-
staan. Zo deed hij in de B-groep (<1900 Elo) 
van het weekendtoernooi in Hilversum weer 
goed mee. Na winst in de openingsronde 
volgden drie remises op rij waarna hij via 2 
winstpartijen op de slotdag met 4½ uit 6 op 
een gedeelde 2e plaats eindigde. 
 
Huissen: In zijn eigen woonplaats is Dirk 
Hoogland winnaar geworden van het Open 
Huissens Rapidkampioenschap dat op 2 vrij-
dagavonden werd gespeeld. Na de eerste 
speelavond ging Dirk met Guust Homs met 3 
uit 3 aan de leiding. In de 4e ronde nam Dirk 
met wit tegen Guust al direct het initiatief en 
kreeg een zeer voordelige stelling. De partij 
kreeg een onverwacht snel einde toen Guust 
zijn dame liet instaan. Daarmee was de beslis-
sing eigenlijk al gevallen. Dirk won ook de 5e 
ronde en had daarna genoeg aan een snelle 
remise tegen Jan Knuiman om de 1e plaats 
veilig te stellen. Guust won na zijn verlies 
tegen Dirk wel weer de 5e en 6e ronde en ein-
digde zo met 5 uit 6 als 2e. Jan Knuiman werd 
gedeeld 3e met 3½ uit 6. Hij kreeg nog gezel-
schap van Ruud Wille die een slechte 1e 
speelavond goedmaakte door nu 3 keer te 
winnen.  Martin Weijsenfeld, die met 2 uit 3 
de tweede speelavond in  ging kende nu een 
slechte avond met ½ uit 3. Zo verloor hij van 
Jan Knuiman en later ook nog van Rob 
Huberts. Laatstgenoemde eindigde met 2 
zeges nog op 50%. Volgend jaar wil Variant 
het toernooi in principe weer houden maar 
men wil nog nadenken over formule en tijd-
stip daar het deelnemersaantal (slechts 12) 
behoorlijk tegenviel. 
 
ASV-1 stelt licht teleur: ASV-1 wilde afgelo-
pen seizoen wel eens in de 2e klasse C spelen 
met voornamelijk westelijke teams. Een sterke 
poule, waarbij ASV-1 voorafgaand aan het 
seizoen gokte op de derde of vierde plaats. De 
teams die er duidelijk bovenuit sprongen wa-
ren Kennemer Combinatie-1 en Charlois Eu-
ropoort-1. Deze teams maakten de dienst ook 
uit. In de voorlaatste ronde won Kennemer 
Combinatie-1 met 4½-3½ het onderlinge duel. 
Een puntje of 11 á 12 moest mogelijk zijn 
dacht captain Richard van der Wel aan het 
begin van het seizoen. Uiteindelijk werd 
ASV-1 vijfde met 9 matchpunten en dat was 
toch licht teleurstellend. Hoogtepunt was de 
mooie overwinning, ook nog eens met 2 inval-
lers, op Het Witte Paard uit Haarlem, dat 
uiteindelijk op de derde plaats beslag legde. 
Dieptepunt was toch wel de nederlaag tegen 
Spijkenisse. Een teleurstellende wedstrijd 
waarin veel fout ging. Léon van Tol kende een 
uitstekend seizoen en werd topscorer met 6 uit 
9. Wouter van Rijn, Otto Wilgenhof, Dirk 
Hoogland en Richard van der Wel mogen 
tevreden zijn. Peter Boel, Eelco de Vries en 
Remco de Leeuw presteerden dit keer wat 
onder de maat. Als team presteerden we wis-
selvallig waardoor iedere match min of meer 
moeilijk was. De onderlinge sfeer was uitste-
kend. Dat is overigens elk jaar het geval. Vol-
gend jaar gaan we uiteraard wéér voor het 
kampioenschap.  Richard van der Wel 
 

 
Competitie met veel spanning, maar niet voor ASV-2: De eerste wedstrijd 
van de competitie was al meteen een belangrijke. Caïssa-3 was een sterke 
tegenstander en ASV-2 had veel invallers nodig (dit bleef zo in de rest van 
het seizoen); de wedstrijd ging net verloren en ASV-2 zou de aansluiting 
met de koplopers Caïssa-3 en PION, die in het vervolg een nek-aan-nekrace 
hielden, niet meer kunnen maken. Maar er was ook geen enkel gevaar voor 
degradatie; de fraaie 7½-½ overwinning op Amersfoort-2 in de tweede 
ronde maakte dat wel duidelijk. Ook de derde ronde verliep goed, waarin 
werd gewonnen van het sterke Promotie, maar in de vierde ronde werd nipt 
en onnodig verloren van PSV/DoDO, het op papier zwakste team in de 
poule. Bij winst hadden de laatste rondes van de competitie nog interessant 
kunnen worden, maar nu was duidelijk dat er de rest van de competitie 
weinig meer op het spel zou staan. De volgende rondes werden gewonnen 
en in de achtste ronde stond het treffen met de tweede koploper (naast Caïs-
sa 3) op het programma. De wedstrijd verliep als een ware thriller en ein-
digde uiteindelijk net in een gelijkspel. Aangezien ook Caïssa 3 uitgerekend 
in die ronde niet verder kwam dan 4-4, werd de nek-aan-nekrace tot de 
laatste ronde voortgezet en kwam de ontknoping van de competitie tot een 

climax in de laatste gezamenlijke slotronde. ASV-2 won zonder noemens-
waardige problemen, mede omdat de tegenstanders met zes man kwamen 
opdagen, maar de strijd om de eerste plek was erg fraai: PION kwam met 
een 6½-1½ overwinning net tekort (!) omdat Caïssa 3 met 7-1 won en zo 
uiteindelijk met een half bordpunt verschil als eerste eindigde. De spanning 
was dit jaar weliswaar niet erg hoog, maar de goede sfeer en de gezellige 
etentjes na afloop hadden daar niets onder te leiden. Bij deze wil ik iedereen 
die zich voor ASV-2 heeft ingezet -zowel vaste spelers als invallers- van 
harte bedanken, zowel voor hun inzet als voor hun bijdrage aan de goede 
sfeer die er steeds weer was.   Daan Holtackers 
 
Uitslagen interne competitie 34e ronde (23 juni 2011): 
Hoogland-Boel 0-1; Wilgenhof-Knuiman 1-0; Gerlich-R. Wille 1-0; Naasz-
Weijsenfeld 0-1; Hajee-Hogerhorst ½-½; Fassaert-Huizinga ½-½; Marks-
van Alfen 0-1; Braam-Au 1-0; Vermeer-Langenheim 1-0; Kuiphof-van 
Belle 0-1; Wiggerts-Bentvelzen ½-½; van Eck-Kooman 0-1; Eder-
Stomphorst 1-0; Hartogh Heijs-Derendorp 0-1; Meijer-Rijmer 1-0; J. San-
ders-Kelderman ½-½; Lourens-Kees van Keulen 0-1; Stibbe-Medze 0-1; 
van Vlerken-Koen van Keulen 0-1. 
Uitslag ASV-beker (finale Kroongroep): van Tol-Maassen vd Brink 1-0. 

ASV- 1                 1 2  3 4 5 6 7  8 9 Score KNSB TPR  W - We 
Otto Wilgenhof        1 0  1 0 0 0 0 1 ½ 3½-9  2236  2177 -0,700  
Eelco de Vries        - -  0 0 1 0 - ½ ½ 2-6   2173  1936 -1,896  
Remco de Leeuw        ½ 1  ½ - - - ½ ½ 0 3-6   2176  2066 -0,858     
Wouter van Rijn       1 ½  - 0 ½ ½ 0 1 1 4½-8  2136  2221 +0,933  
Léon van Tol          1 ½  1 1 0 0 1 1 ½ 6-9   2191  2283 +1,157  
Dirk Hoogland         1 0  1 ½ 1 ½ - 0 1 5-8   2134  2189 +0,609  
Richard van der Wel   ½ 1  0 0 1 1 1 0 ½ 5-9   2101  2183 +0,959  
Peter Boel            1 0  1 0 - ½ 0 0 1 3½-8  2021  1995 -0,308  
Invallers : 
Sander Berkhout       - -  ½ - - 1 0 - - 1½-3  2099  2096 -0,093  
Anne Paul Taal        - -  - - ½ - - - - ½-1   1938  2039 +0,132  
Erik Wille            ½ -  - - - - - - - ½-1   1984  2089 +0,154  
Fred Reulink          - -  - - ½ - - - - ½-1   2030  2115 +0,147  
Jan Knuiman           - -  - - - - 0 - - 0-1   1884  1877 -0,089  
Frank Schleipfenbauer - -  - 1 - - - - - 1-1   2043  2244 +0,462  
N.O.                  – 0r - - - - - - - 0-1 
 
De 9 wedstrijden van ASV-1        Eindstand KNSB 2 e klasse C:  
op een rij:                       1 Kennemer Comb.-1   18 52½ K  
1 ASV-1 – DSC Delft-2 6½-1½      2 Charlois Europoo rt 16 47 
2 Vianen/DVP – ASV-1 5-3         3 HWP Haarlem        11 39½ 
3 PION-2 – ASV-1 3-5             4 Vianen/DVP         10 38 
4 ASV-1–Charlois Europoort 2½-5½ 5 ASV-1               9 36½ 
5 HWP Haarlem – ASV-1 3½-4½      6 Spijkenisse         9 34½ 
6 ASV-1 – Spijkenisse 3½-4½      7 DSC Delft-2         5 30 
7 Kennemer Comb.-1 – ASV-1 5½-2½ 8 Oegstgeest ’80      4 28½ 
8 ASV-1- Messemaker 1847 4-4     9 Messemaker 1847     4 28½ D 
9 Oegstgeest ’80 – ASV-1 3-5     10 De Pion-2          4 25  D 

Messemaker 1847 en Oegstgeest '80 eindigden exact g elijk. De 
onderlinge wedstrijd was 4-4. Het 8e en 7e bord van  deze onder-
linge wedstrijd waren remise. Het 6e bord is gewonn en door Mes-
semaker 1847 . Op grond daar van h andhaafde Oegstgeest'80 zich .  

ASV- 2                 1 2 3 4 5 6 7  8 9  Score KNSB TPR  W - We 
Sander Berkhout       0 - - ½ - - - 1 1r 2½-4  2118  2154 +0,148  
Sjoerd van Roosmalen  - 1 - ½ 1 1 ½ - ½  4½-6  2092  2138 +0,364  
Koert van Bemmel      ½ 1 0 1 ½ ½ 0 ½ 1r 5-9   2062  2068 +0,051  
John Sloots           ½ 1 ½ ½ 1 1 ½ ½ 1  6½-9  2065  2162 +1,194  
Frank Schleipfenbauer – 1 ½ - ½ ½ 1 ½ 0  4- 7   2086 2087 +0,024 
Fred Reulink          - 1 1 0 — 0 1 0 -  3-6   2025  1961 -0,373  
Theo Jurrius          0 - ½ 1 ½ ½ 1 1 -  4½-7  1990  2031 +0,280  
Pascal Losekoot       1 ½ 1 - ½ 1 1 ½ ½  6-8   2011  2175 +1,687  
Invallers : 
Daan Holtackers       ½ 1 – - 1 - - - ½  3-4   2020  2084 +0,322  
Martijn Boele         - 1 - - - - - - ½  1½-2  1985  2081 +0,248  
Vincent de Jong       - - - - - ½ - - -  ½-1   1964  1836 -0,168  
Koen Maassen vd Brink 0 – 1 - ½ - - - -  1½-3  1915  1909 -0,300  
Jan Knuiman           - - - 0 - - - - -  0-1   1918  1662 -0,609  
Martin Weijsenfeld    - - 0 - - - - - -  0-1   1911  1776 -0,350  
Ruud Wille            ½ - - - - - - - -  ½-1   1873  1966 +0,076  
Albert Marks          - - - - - - 0 0 -  0-2   1765  1581 -0,613  
Ruud Verhoef          - - - 0 - - - - -  0-1   1711  1530 -0,440  
 
De 9 wedstrijden van ASV-2      Eindstand KNSB 3 e klasse C:  
op een rij :                    1 Caïssa-3            16 45½ K  
1 ASV-2 – Caïssa-3 3-5         2 PION Groesbeek      16 45 
2 Amersfoort-2 – ASV-2 ½-7½    3 ASV-2               13 43 
3 Promotie – ASV-2 3½-4½       4 Promotie            13 42½ 
4 ASV-2 – PSV/DoDo 3½-4½       5 Zukertort A’veen-3    7 36½ 
5 Wageningen-2 – ASV-2 2½-5½   6 Amersfoort-2         7 30½ 
6 ASV-2 – Zeist 5-3            7 PSV-DoDo             6 28½ 
7 Oosten-Toren – ASV-2 3-5     8 Oosten-Toren         4 30½ 
8 ASV-2 – PION Groesbeek 4-4   9 Wageningen-2         4 29  D 
9 Zukertort A’veen-3–ASV-2 3-5 10 Zeist               4 29  D 


