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50e jaargang no. 30      donderdag 15 september 2011 
Oploswedstrijd: Na 2 relatief makkelijke stellingen was het 
vorige week tijd voor iets pittigers. Ongetwijfeld heeft ieder-

een er de hele vakantie 
naar toe geleefd om 
eindelijk weer eens een 
tweezetje op te lossen. 
Hij is van Joeri Sushkov 
en stamt uit 1969. Wit 
geeft mat in twee zetten. 
Oplossing: 1. Dg3–e5. 
 
Nieuwe gezichten: Met 
enige regelmaat komt 
deze rubriek in een EP 
naar voren. De laatste 
keer was op 30 juni, net 

voor de zomerstop. In de laatste weken van het vorige sei-
zoen kwamen diverse schakers eens met het clubschaak bij 
ASV kennismaken. Hiervan heeft alleen Clemens Wijman 
inmiddels de stap gemaakt en is lid geworden bij ASV. De 
anderen hebben we in het nieuwe seizoen nog niet of slechts 
een enkele keer teruggezien bij ASV. Nieuw bij ASV is 
verder Hans van Capelleveen. Hij werd dubbellid en blijft 
extern spelen bij Velp. Désiré Fassaert daarentegen was 
dubbellid bij ons en speelde extern bij SMB maar besloot in 
de zomerperiode om hoofdlid te worden bij ASV en zal dus 
dit seizoen ook voor ASV in de teamwedstrijden (in ASV-4 
Red.) in actie komen. Vorige week donderdag namen Henk 
Karssen en Hans Corbijn voor het eerst deel aan onze inter-
ne. Zij zijn ook lid bij Zevenaar en spelen daar in teamver-
band maar willen bij ASV ook op de donderdagavond mee-
spelen. Wij wensen hen veel schaakplezier bij ASV. Waar 
mensen komen verlaten anderen ons weer. Dit is het geval 
bij Mahmud Hosseini en Jos Lamboo. Zij konden onvol-
doende tijd vrijmaken voor het spelen bij ASV. Ook Tjé 
Wing Au stopt voorlopig met het clubschaak maar hem zien 
we vast en zeker terug. 
 
Aardbeving: Heeft u er ook iets van gemerkt vorige week? 
Een heuse aardbeving tijdens onze clubavond. Stond uw 
koning opeens te wankelen, had u plots last van een slechte 
loper of, en dat kan natuurlijk ook, is het u volledig ontgaan. 
Theo van Amerongen mailde mij een paar dagen later het 
volgende opmerkelijke verhaal:  
“Er is me afgelopen donderdag iets heel merkwaardigs over-
komen. In mijn partij tegen Albert Marks wilde ik na de 
opening mijn loper van e7 naar c5 spelen. Ik steek mijn hand 
uit om de zet uit te voeren, maar ik kom met mijn hand naast 
de loper uit en raak mijn paard op d7 met de buitenkant van 
mijn hand aan. Ik zeg tegen Albert: "Ik wou mijn loper pak-
ken maar ik raak mijn paard." Albert lacht wat onhandig en 
ik zeg: "nou dan moet ik maar met dat paard zetten." Het 
werd toen paard naar c5, speelbaar, maar duidelijk minder 
dan Loper c5. De hele avond bleef echter door mijn hoofd 
spoken hoe ik toch naast de loper had kunnen grijpen. Is het 
ouderdom, een black-out, enz. Ik sprak er zelfs Frank 
Schleipfenbauer terloops over aan. "Frank er is me nu iets 
overkomen wat ik nog nooit heb meegemaakt. Ik wilde mijn 
loper verzetten en toen raakte ik mijn paard aan." Toen ik 's 
avonds thuiskwam hoorde ik van de aardbeving van 4,5 op 

de schaal van Richter. En ineens zag ik een verband met 
mijn schaakpartij. Het was inderdaad precies op het tijdstip 
van die beving gebeurd. We waren uit de opening zo rond 
21.00 uur en gingen op weg naar het middenspel waar ik nu 
achter de feiten aan moest lopen.  Theo van Amerongen 
 
Bibliotheek: Volgende week zaterdag 24 september staat 
ASV van 13.00 – 16.00 uur weer in de hal van de biblio-
theek in de Koningstraat om belangstellenden kennis te laten 
maken met onze vereniging. Na het schaken op de Steen-
straat, de schaakmiddag in de bibliotheek op Presikhaaf en 
het open huis bij het NIVON is dit alweer de vierde presen-
tatie van onze vereniging in dit nog prille seizoen. We moe-
ten ons blijven tonen, nietwaar!! U bent van harte welkom 
om een partijtje mee te spelen! 
 
Externe competitie: Zaterdag a.s. gaan de teamwedstrijden 
weer beginnen. Onze eerste vier teams beginnen zaterdag om 
13.00 uur met een thuiswedstrijd in het Lorentz. In de eerste 
ronde is het gepromoveerde Zevenaar met daarin o.a. Guust 
Homs de tegenstander van ASV-1. Ook ASV-2 treft in het 
Urechtse Paul Keres-3 een gepromoveerd team. ASV-3 dat 
dus zelf promoveerde ontvangt het sterke Doetinchem. 
ASV-4 tenslotte ontvangt ZSG uit Zwolle. Het worden on-
getwijfeld weer spannende wedstrijden dus kom kijken om 
onze teams te steunen. Hoogste tijd dus nu eerst voor een 
voorbeschouwing. Er komen dit seizoen dus weer drie ASV-
teams in de KNSB-competitie uit. Na een jaartje afwezigheid 
is ASV-3 zoals u weet weer terug op landelijk niveau (met 
dank aan ASV-4 dat afgelopen seizoen zo verrassend sterk 
voor de dag kwam en ASV aan een promotieplek hielp. 
ASV-4 gaat het weer in de Promotieklasse van de OSBO 
proberen.  
ASV-1 bleef ten opzichte van het vorige seizoen volledig in 
tact. Geen transfernieuws dus bij ons vlaggenschip. Dezelfde 

spelers die vorig jaar in ons eerste speelden moeten het weer 
gaan doen. De enige wijziging zit hem dit keer in de poule 
waarin men uitkomt. Was dat vorig jaar nog in het westen in 
2C. Dit jaar is men weer ingedeeld in 2D, de zuidelijke pou-
le waar men een aantal bekende teams tegenkomt. Wat zijn 
de verwachtingen voor het nieuwe jaar. Voorspellingen doen 
blijft altijd lastig. Venlo komt uit de 1e klasse en zal dit na-
tuurlijk meteen willen goedmaken. De gemiddelde KNSB-
Elo van dit team komt als enige boven de 2200 uit. Opval-
lend is ook het combinatieteam van De Toren en Veenendaal 
die met 2 teams samen de KNSB-competitie ingaan. Het 
tweede team heeft de kersverse IGM Ruud Janssen als kop-
man. Het ene team speelt in 2C en andere dus in 2D. Voor 
ASV-1 moeten we weer denken aan een plaatsje in de sub-
top. De gemiddelden lopen daarbij niet ver uiteen. 

KNSB 2e klasse D: gem. Elo Samenstelling ASV-1 Elo 
1 Vianen/DVP 2161 Otto Wilgenhof 2239 
2 DJC/Stein 2143 Léon van Tol  2189 
3 Voerendaal-2 2157 Eelco de Vries  2168 
3 DSC Delft-1 2155 Remco de Leeuw 2159 
4 De Toren - VSV-2 2019 Wouter van Rijn 2146 
5 Zevenaar 1996 Dirk Hoogland 2141 
7 Venlo 2203 Richard v.d. Wel 2110 
8 Veldhoven 2087 Peter Boel  2031 
9 HSC Helmond 2076 teamleider: 
10 ASV-1 2148 Richard van der Wel 



ASV-2 doet de jaren steevast mee in de top van de ranglijst. 
In de poule van ASV-2 is Messemaker uit Gouda het team 
dat degradeerde uit de 2e klasse. Zij speelden afgelopen 
seizoen overigens nog tegen ASV-1. Qua gemiddelde Elo 
doet ASV-2 nauwelijks voor dit team onder en moeten ze 
dus op basis daarvan weer een rol kunnen spelen. De uit de 
regionale bond gepromoveerde teams in de 3e klasse C zijn 
Paul Keres-3 en Het Kasteel. Dit laatste team werd, zoals u 

zich zult herinneren, vorig jaar kampioen in de OSBO-
Promotieklasse voor ASV-4 en ASV-3. Op 2 plaatsen zullen 
we ASV-2 gewijzigd terugzien het komende seizoen. Mar-
tijn Boele en Koen Maassen van den Brink werden beloond 
voor een goed seizoen en namen de plaatsen in van Fred 
Reulink en Theo Jurrius. Frank Schleipfenbauer is de nieuwe 
teamleider. Hij nam deze functie over van Daan Holtackers 
die vorig seizoen 2 teams onder zijn hoede had en dat was 
niet zo’n gelukkige combinatie. Daan is komend jaar alleen 
de captain bij het derde. ASV-3 heeft op 3 plaatsen wijzigin-
gen ondergaan. Fred en Theo komen dus in dit team vanuit 

ASV-2 en verder promoveerde Tony Hogerhorst vanuit 
ASV-4. Hij maakt dus zijn debuut in de KNSB als vaste 
speler. Handhaving is voor ASV-3 het belangrijkste uit-
gangspunt. In deze poule is Groningen-2 de degradant uit de 
2e klasse. Naast ASV-3 promoveerde WSG Winterswijk. Het 
2e team van deze club wist daarmee namelijk door een kam-
pioenschap het 1e team in de KNSB te handhaven. DSG 
Pallas uit Deventer is op Elo favoriet in deze poule. 
De OSBO-Promotieklasse, waarin ASV-4 uitkomt, kent ten 
opzichte van vorig jaar maar liefst 5 nieuwe teams. Wage-
ningen-2 degradeerde uit de KNSB en verder promoveerden 
in eerste instantie VDS uit Beekbergen, Denk en Zet uit 
Hattem en Voorst uit de 1e klasse OSBO. Deze laatste 2 
teams speelden niet eerder op dit niveau in de OSBO. Ge-
staag zijn zij omhoog geklommen met het bereiken van deze 
klasse als resultaat. PION-2 uit Groesbeek volgde later nog 
nadat SMB-2 te kennen had gegeven vrijwillig te willen 

degraderen. Ivo van der Gouw en Gerben Hendriks komen 
vanuit ASV-3 en nemen de plaatsen in van Koen en Tony 
terwijl Désiré Fassaert nieuw is in een ASV-team. Hij kwam 
over van SMB en vult de plaats in van René van Alfen die 
komend jaar liever niet op zaterdag speelt. Opvallend aan 
ASV-4 is verder dat alleen Ruud Wille woonachtig is in 

Arnhem, de andere 7 spelers wonen elders!! Voor ASV-4 
moet een plaatsje in de middenmoot mogelijk zijn. Over de 
krachtsverhoudingen in deze klasse valt nog weinig te zeg-
gen omdat de samenstelling van de teams nog niet bekend is. 
We gaan weer een spannend seizoen tegemoet met onze 
teams. Volgende week kunt u de verslagen lezen van de 
eerste ronde. 
 
Borne: Het Open NK-jeugd werd dit jaar in Borne gehouden 
van 1 t/m 6 augustus. Door Frank Schleipfenbauer werd een 
schaakkamp opgezet om jeugdleden (uiteindelijk niet alleen 
van ASV) in de gelegenheid te stellen aan dit toernooi deel 
te nemen. Ook André de Groot maakte deel uit van de orga-
nisatie van dit kamp. Voor de schaaktechnische begeleiding 
werd Sjef Rijnaarts (Schaakstad Apeldoorn) bereid gevon-
den. Gebivakkeerd werd in de prachtige locatie van Erve 
Steendijk in Weerselo. Met spelers als de Apeldoorners Nico 
Zwirs (vorige week nog gedeeld 1e in het OSKA) en zijn 
broer Jasper, Thomas Beerdsen, maar ook de broers Jorden 
en Lucas van Foreest uit Groningen (let ook op hen de ko-
mende jaren Red.) alsmede Mees van Osch en Marcella 
Gunther van De Toren was het een leuke groep. Voor onze 
jeugd was het ook een mooie schaakervaring om op te trek-
ken met al wat sterkere jeugd en met analyse van gespeelde 
partijen door Sjef Rijnaarts. Bent Schleipfenbauer speelde in 
B-groep (t/m 16 jaar). Een groep met veel spelers die al meer 
schaakervaring hebben. In de openingsronde was hij vrij 
door een oneven aantal. Hij kreeg daarvoor een punt maar 
kwam meteen bovenin de groep terecht en kreeg toen ook 
sterkere spelers te bespelen. In de 2e toernooihelft pakte hij 
de punten wel en eindigde hij op 3 uit 9. Thomas Beerdsen 
(Schaakstad Apeldoorn) won deze groep. Xadya van Brux-
voort speelde in de C-groep (t/m 14 jaar een prima toernooi. 
Met 4½ uit 9 eindigde ze goed in de middenmoot met een 
mooie TPR. Voor Fabian Engelhardt, die in dezelfde groep 
speelde was het een leerzame maar ook vermoeiende erva-
ring. Bij 1½ uit 6 stopte hij. Pieter Verhoef eindigde in de D-
groep (tot 12 jaar) heel knap in de subtop met 7½ uit 11. 
Xadya zorgde via de ASV-jeugdsite voor het dagelijkse 
verslag uit het schaakkamp van de verrichtingen van de 
diverse spelers. Door ouders werd bij toerbeurt gekookt. Het 
was dan ook zonder meer een geslaagd maar vooral ook 
gezellig jeugdschaakkamp. 
 
Meppel: Tegelijkertijd met ons weekendtoernooi werd op 
zaterdag 3 september jl. op het Kerkplein, in het kloppend 
hart van Meppel onder een stralend zonnetje, voor de 3e keer 
het NK snelschaken georganiseerd. Koen Maassen van den 
Brink en Tony Hogerhorst waren de ASV-ers onder de deel-
nemers. Na de voorronde plaatste Koen zich voor de finale-
groep C. Hierin scoorde hij 4 uit 9. Tony kwam na de voor-
ronde in groep E terecht waar hij met 3½ uit 9 (met onder 
meer 3 remises) met een 7e plaats genoegen moest nemen. In 
een spannende finale won Manuel Bosboom van Loek van 
Wely. Tijdens het toernooi werden de partijen begeleid door 
een DJ die voor uptempo muziek zorgde. Na afloop van het 
toernooi was er een gezellige barbecue voor alle deelnemers. 
Een mooie afsluiting van een geweldige schaakdag. 
 
Uitslagen interne competitie 2e ronde (8 september 2011):  
Boel-Wilgenhof 0-1; Karssen-Woestenburg 0-1; Knuiman-
Gerlich 0-1; R. Wille-Abrahamse 0-1;Weijsenfeld- Hoger-
horst 1-0; Huberts-Huizinga ½-½; Fassaert-R. Verhoef ½-½; 
Marks-van Amerongen 1-0; Groen-Vermeer 1-0; van Belle - 
Dekker 0-1; van Buren - Hajee ½-½; Dijkstra-de Groot 1-0; 
Corbeel-Aarntzen 1-0; Wiggerts-Bentvelzen ½-½; van Eck-
Manschot 1-0; Eder-de Kok 1-0; van Bruxvoort-de Munnik 
½-½; B. Schleipfenbauer-Rietbergen ½-½; Kooman-
Zuidema 1-0; Kelderman-Derendorp ½-½; Dundar-J. San-
ders 0-1; Wijman-Kees van Keulen ½-½; Koen van Keulen-
Viets 1-0; Stibbe-van Vlerken 0-1; de Bos-Visser 0-1.  

OSBO-Promotieklasse Samenstelling ASV 4 Elo 
1 Wageningen-2 Anne Paul Taal (TL) 1942 
2 Wageningen-3 Ruud Wille 1926 
3 VDS Paul Tulfer 1911 
4 Bennekom Ivo van der Gouw 1895 
5 De Toren-2 Desiré Fassaert 1894 
6 ZSG Siert Huizinga 1881 
7 Denk en Zet Gerben Hendriks 1857 
8 Voorst  Murat Duman 1843 
9. PION-2 teamleider: 
10 ASV-4  Anne Paul Taal 

KNSB 3e klasse C:    gem. Elo Samenstelling ASV-2 Elo 
1 LSG-4 (Leiden)  1962 Sander Berkhout 2118 
2 PSV/Dodo (Putten)  1862 Sjoerd van Roosmalen 2084 
3 Messemaker 1847  2056 John Sloots 2076 
4 Amersfoort-2  1983 Frank Schleipfenbauer 2066 
5. Zukertort A’veen-3  1923 Koert van Bemmel 2062 
6 Paul Keres-3  1976 Pascal Losekoot 2042 
7 Regiohakkers  2015 Martijn Boele 1999 
8 Oosten-Toren  1977 Koen Maassen vd Brink 1967 
9 Het Kasteel (Wijchen) 1978 teamleider: 
10 ASV-2  2052 Frank Schleipfenbauer 

KNSB 3e klasse B:    gem. Elo Samenstelling ASV-3 Elo 
1 UVS-2  1955 Jochem Woestenburg 2028 
2 Philidor 1847-2   1991 Daan Holtackers  2015 
3 DSG Pallas  2104 Theo Jurrius 2013 
4 Xidata SV Hardenberg 2066 Fred Reulink 2007 
5 WSG Winterswijk  1890 Remco Gerlich 1999 
6 Doetinchem  1999 Wouter Abrahamse 1950 
7 Almelo  1939 Tony Hogerhorst 1908 
8 Groningen-2  2045 Kees Sep 1884 
9 ESGOO-2  1991 teamleider: 
10 ASV-3  1976 Daan Holtackers 


