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Oploswedstrijd: Dit is een positie uit het tiende kampioen-
schap van de Sovjet-unie, gespeeld in 1937 in Tbilisi. Aan 

het bord Yudovich (wit) 
en Ragozin. Wit zei later, 
dat hij het gezien had, 
maar in grote tijdnood de 
winstvariant niet dorst te 
spelen. Zo werd het toch 
nog remise. Jullie hebben 
geen tijdnood en kunnen 
dus de witte winst hope-
lijk wel aangeven. Op-
lossing: 1. Pf5, Dg5 2. 
Dxd8+, Dxd8 3.Tc8, 
Dxc8 4. Lxg7+, Kg8 5. 
Ld5 en mat op de vol-
gende zet. 

 
Computers: Het zijn mooie dingen en je kunt er heel veel 
mee. Maar als het dan een keer mis gaat met de PC zit je 
meteen behoorlijk onthand. Dat ondervond uw redacteur bij 
het maken van de vorige EP. Hij was intussen al een aardig 
eind gevorderd op de voorpagina toen hij zondag’s weer 
verder wilde gaan. Een virus legde zijn PC echter helemaal 
lam en hij kon op slag helemaal niets meer maar kon ook niet 
meer bij het document waar hij al aan had gewerkt. Er zat 
dus niets anders op dan maar weer opnieuw te beginnen 
zodat er op de clubavond toch weer een exemplaar van uw 
weekbulletin zou zijn. 
 
Nieuwe gezichten: Hoogste tijd om u weer bij te praten. Er 
blijven immers steeds weer nieuwe schakers binnenkomen en 
dat is natuurlijk een goede zaak. Dus maar weer eens een 
vervolg in deze vaste rubriek die ik in de EP van 15 septem-
ber voor het laatst plaatste. Sindsdien hebben we weer 2 
nieuwelingen welkom mogen heten. Eerst was dat Bob 
Kooij. Zijn schaakactiveiten beperkten zich vanwege zijn 
drukke werkzaamheden tot het bedrijfsschaken en een vast 
jaarlijks bezoekje aan Wijk aan Zee voor het Tata Steel-
toernooi. Inmiddels heeft hij weer meer tijd om te schaken en 
hij is dan ook voornemens om lid van een club te worden. 
Ook bij De Toren heeft hij inmiddels aan de interne deelge-
nomen. Verder kwam onlangs ook Danny Hageman deelne-
men aan onze interne competitie. Hij had vorig seizoen met 
ASV kennis gemaakt bij de beginnerscursus van Siert Hui-
zinga en Léon van Tol op de donderdagavond. Tot nu toe 
gaat het hem goed af want hij won intussen al zijn 3 partij-
en!! Wij wensen beiden veel (schaak)plezier bij onze club. 
 
Training: Onze drie vaste trainingsgroepen op de maandag-
avond hebben er inmiddels 1 trainingsavond opzitten. De 
opkomst is weer heel behoorlijk en dat doet ons goed. Na-
tuurlijk zijn er nog wat plaatsen over dus als u nog interesse 
heeft meldt u zich dan even bij Nico Schoenmakers. Binnen-
kort komt er ook een vervolg van de beginnerscursus op de 
donderdagavond. Siert en Léon zullen op 4 avonden samen 
een les verzorgen van ongeveer 1½ uur om de deelnemers 
daarmee weer verder op weg te helpen. De eerste les zal op 
donderdag 27 oktober a.s. plaatsvinden. 
 
Daglichtschaak: Op dinsdag 4 oktober jl. vond de eerste 
echte schaakmiddag van het Daglichtschaak dit seizoen 
plaats in het NIVON-gebouw. Een maandje eerder was er al 
een voorschot genomen op het nieuwe seizoen van het Scha-
ken Overdag door een schaakmiddag in de bibliotheek op 
Presikhaaf. Ko Kooman voert ook na de 2e speeldag de rang-

lijst aan. Een verrassende koploper dus maar zeker niet 
onverdiend! In de eerste ronde bond hij Albert Marks aan 
zijn zegekar. Jan Vermeer bleef 2e alhoewel hij in de laatste 
ronde verloor van Rob Cornips. Deze had met 2½ punt een 
goede middag. Horst Eder voegde ook twee punten aan zijn 
totaal toe. In de laatste ronde won hij van Kooman. Die had 
zijn dame onverantwoord de vijandelijke stelling in laten 
gaan. Hans Donker's zijn wapenfeit was de remise tegen 
Rob Cornips. Albert Marks speelde maar twee partijen en 
verloor ze beide, de eerste tegen Fritz-8. Dick Hajee won 
slechts van nieuwkomer Tjeerd Doevendans. Deze schaakt 
aardig en vond het een leuke middag. Hij is komen schaken 
door een artikeltje in een van de wekelijkse bladen. Hij werd 
geënthousiasmeerd door De Toren, die reclame in de biblio-
theek in Kronenburg maakte. De volgende schaakmiddag 
wordt gespeeld op dinsdag 1 november in de Molen-
beekstraat 26A. 
 
Externe competitie: Afgelopen dinsdagavond werden er al 
twee wedstrijden in de 1e ronde gespeeld. ASV-7 verloor in 
Dieren bij Theothorne-1 met 5-3. Daar tegenover stond de 
knappe 4½-1½ zege van ASV-13 in de uitwedstrijd in Nij-
megen tegen SMB-5. Vanavond gaat het feest van de team-
wedstrijden weer volop verder. Ik zet hierbij even voor u de 
zaken chronologisch op een rijtje zodat u weer volledig op 
de hoogte bent tegen wie onze teams spelen en wanneer. Om 
te beginnen vanavond dus: ASV-5 reist dan af naar Veen-
endaal-2. Een pittige tegenstander. Dit zal meteen dus een 
belangrijke graadmeter zijn voor de rest van het seizoen. 
Vanavond hebben we ook 2 thuiswedstrijden. Het wordt dus 
weer extra gezellig druk in onze speelzaal. ASV-6 krijgt 
Bennekom-2 op bezoek terwijl ASV-10 gastheer is van 
WDC-2 uit Duiven. Deze beide wedstrijden kunnen we dus 
live bekijken. Altijd spannend!! Morgenavond gaat ASV-9 
naar Wijchen voor de wedstrijd tegen Het Kasteel-4. Dan 
hebben we de wedstrijden voor deze week gehad. In de 2e 
speelweek komen onze andere teams aan bod. Dat zijn vol-
gende week donderdag 20 oktober ASV-8 tegen Tornado 
uit Beneden-Leeuwen en onze senioren van ASV-12 tegen 
Zevenaar-3. Een dag later kunt u opnieuw in ons Activitei-
tencentrum Schreuder terecht want op vrijdag 21 oktober 
speelt ons jeugdteam van ASV-11j de eerste wedstrijd en 
wel tegen UVS-5. Als u komt kijken, de aanvang van deze 
wedstrijd is reeds om 19.30 uur. 
 
ASV-Nieuws: Tot nu toe heeft u het dit seizoen met uw 
wekelijkse bulletin En Passant moeten doen en dat is voor 
de actuele berichtgeving natuurlijk heel prettig maar van-
zelfsprekend verschijnen er dit seizoen ook weer 6 prachtige 
nummers van ons clubblad ASV-Nieuws. Want dat maakt 
het geheel weer compleet!! Hoewel eindredacteur Robert 
Naasz momenteel wel even wat anders aan zijn hoofd heeft 
want hij is in volle training voor de marathon van Amster-
dam van a.s. zondag gaat hij meteen daarna aan de slag voor 
het oktobernummer van ASV-Nieuws dat op donderdag 27 
oktober zal verschijnen. De deadline voor het inleveren van 
kopij is een week eerder dus op 20 oktober. Laten we er met 
zijn allen weer een mooi ASV-Nieuwsseizoen van maken te 
beginnen met het eerste nummer. Schrijf bijvoorbeeld ook 
eens een stukje over wat u deze zomer op het schaakbord 
heeft meegemaakt, wellicht heeft u nog een mooi plaatje 
met een fraaie stelling of schrijf anders een voorbeschou-
wing op het net begonnen seizoen of andere bespiegelingen 
over schakende en/of aanverwante zaken. Er is vast en zeker 
voldoende te melden. Na het oktobernummer zullen de vol-
gende nummers verschijnen op 15 december; 9 februari; 12 



april; 31 mei en 5 juli. De deadline is dus steeds een week 
eerder maar dat zal u in al die jaren natuurlijk bekend zijn. 
 
Zo kan het ook: In En Passant nr. 30 berichtte ik u over het 

aardbevingsincident uit de 
partij Marks-van Ameron-
gen. Nico Schoenmakers 
wees mij op de partij Mois-
sejenko-Navarra, derde 
ronde Worldcup, gespeeld 
in september 2011 in Chan-
ty Mansijsk. Navarra raakte 
in deze partij, terwijl hij aan 
zet was, zowel koning als 
loper aan. Eerst claimde 
Moissejenko een konings-
zet, hetgeen de loper -en dus 

partijverlies tot gevolg zou hebben, maar hij stond even later 
toch een loperzet toe. Op de 114e zet bood Navarra in ge-
wonnen stelling remise aan. Beide spelers ontvingen van de 
organisatie hiermee de sportiviteitsprijs. 
 
Velp: Op 2 achtereenvolgende vrijdagavonden organiseerde 
de Velpse schaakvereniging het kampioenschap van Rheden 
(en Rozendaal) voor inwoners uit die gemeenten. Jan van 
Dorp van De Toren won voor de derde keer op rij. Met een 
score van 5½ uit 6 eindigde hij een half punt voor zijn club-
genoot Mees van Osch als eerste. In de 4e ronde trok hij met 
een zege op zijn concurrent de toernooizege in feite al naar 
zich toe. Beide spelers hadden ook de hoogste elo in dit ge-
zelschap (2000+) en waren dan ook favoriet. In de slotronde 
had van Dorp aan een remise genoeg voor de eindoverwin-
ning tegen Siert Huizinga. Siert werd gedeeld 3e. Samen met 
Marcel Leroi behaalde hij 4 uit 6. Siert had na de eerste 
speelavond 2 punten. Na 2 winstpartijen had hij die eerste 
avond met een nederlaag met wit tegen Mees van Osch afge-
sloten. Hans Meijer kwam tot een eindtotaal van 2 punten, 
Walter Manschot bleef op 1½ punt steken uit 3 partijen om-
dat hij de 2e speelavond verhinderd was. In het onderlinge 
duel had Walter in de 2e ronde met zwart van Hans gewon-
nen. Er namen 20 schakers aan dit toernooi deel. Barth 
Plomp zorgde voor de wedstrijdleiding. 
 
ASV-7 krijgt eerste dreun: ASV-7 heeft in vergelijking met 
het team van het vorige seizoen nogal wat wijzigingen on-
dergaan. De routine van Jan Groen, Henk Kuiphof en Dick 
Hajee werden verwisseld voor Ton van Eck en de jeugdige 
talenten Xadya van Bruxvoort en Bent Schleipfenbauer. Aan 
de hand van de Elo ’s van tegenstander Theothorne-1 uit 
Dieren lijkt de wedstrijd van afgelopen dinsdagavond een 
goede graadmeter hoe het verder in het seizoen zal gaan. Dat 
belooft dus, gezien de 5-3 nederlaag, niet veel goeds. Tijs 
van Dijk opende de score met een remise. Tijs, die altijd met 
zwart wil spelen, pareerde de witte aanval door geleidelijk 
alles af te ruilen. Het remiseaanbod kon niet geweigerd wor-
den. Tom Bentvelzen speelde allerberoerdst. Na korte tijd 
verloor hij een stuk, maar speelde door, want wat moest hij 
anders die avond nog doen. Zijn opponent viel echter te op-
timistisch aan en verloor zijn stuk weer. Met een pion meer 
bood deze daarop remise aan. De derde remise kwam van 
Xadya van Bruxvoort. Ze was slecht uit de opening gekomen 
en had een pion minder. Maar door goed tegenspel bood de 
Dierenaar remise aan. Ton van Eck had de hele week geoe-
fend op de Caro-Kann, maar opende met e5 en kreeg een 
Koningsgambiet tegen zich waarin hij zich helemaal niet 
thuis voelde en de nul zich weldra aandiende. Theo Koewei-
den speelde het Morragambiet, waarin hij goed kwam te 
staan. Door een rekenfout van zijn tegenstander kon Theo 
een toren winnen, wat genoeg was voor de winst. Hendrik 
van Buren kwam met zwart, actief uit de opening en bood 
daarop remise aan. Dat werd geweigerd. Even later verloor 
Hendrik de kwaliteit en kwam slecht te staan. Bovendien 
merkte Hendrik dat hij een stuk achter was geraakt. De Die-
renaar had blijkbaar een stuk gepakt en Hendrik was verge-
ten die terug te slaan. Bent Schleipenbauer verdedigde zich 
in een iets mindere stelling steeds goed. Dit werd beloond 
met een remise. Resteerde de partij van Jan Vermeer. Met 
wit was hij minder uit de opening gekomen. Zwart kon de 
kleine kwaliteit winnen, maar pakte met zijn paard de ver-
keerde toren. Daarop won juist Jan de kleine kwaliteit en 
verkreeg een gewonnen stelling. Maar hij bleef een zwakke 

loper houden. Met mooi actief spel verkreeg de zwartspeler 
steeds meer aanknopingspunten en sloeg Jan knock-out. 
Verheugend is dat de jeugdigen Xadya en Bent in hun eerste 
OSBO-optreden overeind zijn gebleven. Jan Vermeer  
Gedetailleerde uitslag Theothorne-1 – ASV-7: P. Gommers 
(1860) – Jan Vermeer (1701) 1-0; Cor Vrouwenraets 
(1854) – Hendrik van Buren (1589) 1-0; Henk Bergsma 
(1678) – Tom Bentvelzen (1634) ½-½; Dick van Rumpt 
(1780) – Tijs van Dijk (1694) ½-½; Harm Boertien (1692) 
– Theo Koeweiden (1561) 0-1; Wilma Dufrenne (--) – Ton 
van Eck (1472) 1-0; Dick Vermeulen (1626) – Xadya van 
Bruxvoort (1222) ½-½; Joop van Delft (1558) – Bent 
Schleipfenbauer (1133) ½-½. Eindstand 5-3. 
 
IJSCO-jeugdtoernooi: Bij het oude, nostalgische clubge-
bouw aan de Monnikensteeg werden 3 jeugdspelers in de 
auto van Ruud Verhoef geladen. Zoon Pieter, Max Timmers 
en Bryan Hieltjes gingen samen met Alain van der Velden 
in Apeldoorn de 1e IJSCO van het seizoen spelen. IJSCO 
staat voor Interregionale Jeugd Schaak Competitie waarvan 
er meer in het OSBO-gebied worden georganiseerd. Het 
toernooi was uitstekend georganiseerd, hoewel er wat on-
duidelijkheid bestond over wie in welke groep speelde. Dit 
kwam doordat besloten was de namen van de lokalen van de 
basisschool waar gespeeld werd diverse exotische namen te 
geven. De namen waren stichtingen die met vrede te maken 
hadden en tevens was er aan ieder lokaal ook nog een No-
belprijs-voor-de-vrede-winnaar gekoppeld. Wellicht leuk 
voor de bedenkers van dit tot 'Vredesschaaktoernooi' omge-
doopte IJSCO-toernooi, maar het zorgde voor verwarring. 
Onze vier jeugdleden deden het geweldig! Pieter Verhoef 
mocht voor het eerst meedoen in de A-groep, waar toch al 
jeugd speelt met een rating van ±1600. Pieter werd op een 
geweldige manier 3e, met 5 uit 7. Eén verliespartij, 2 remi-
ses en 4 keer winst. Die verliespartij was zeker niet nodig 
maar hierover leest u in ASV-Nieuws meer. Pieter nam de 
verdiende beker in elk geval mee naar huis! Max en Alain 
waren ook in dezelfde poule ingedeeld. Alain begon gewel-
dig met 4 winstpartijen op rij, terwijl Max zijn draai nog niet 
helemaal had gevonden. Hier kwam snel verandering in toen 
de beste partij van de dag tussen onze clubgenoten werd 
gespeeld. Een prachtige paardvorkje van Alain kostte Max 
zijn dame, maar hij kreeg hier wel een toren en een paard 
voor. Ook stond de witte koningsstelling van Alain behoor-
lijk open, zodat er genoeg aanknopingspunten waren. Bei-
den vochten als leeuwen! Max had diverse keren winnend 
voordeel kunnen behalen, maar trok uiteindelijk toch aan het 
kortste eind. Zijn concentratie was vanaf dat moment echter 
subliem. De ene na de andere prachtige partij rolde als van-
zelfsprekend uit zijn vingers. In de voorlaatste ronde speelde 
Alain tegen de andere kanshebber op de eerste plaats. Alain 
verloor zijn enige partij van de dag, waardoor hij samen met 
een andere jongeman op 5 uit 6 kwam. In de slotronde trof 
Max de concurrent van Alain! Max speelde weer een bere-
partij. Hij lette steeds goed op en trok langzaam maar zeker 
de partij naar zich toe. Er was 25 minuten voor de hele partij 
mogelijk. Toen Max zijn tegenstander uiteindelijk mat zette, 
had hij nog 1 minuut over en dat is wat de trainers graag 
zien, een perfecte tijdsindeling. Max hielp zo zijn clubge-
noot aan de ongedeelde 1e plaats. Met 6 uit 7 mocht Alain de 
enorme beker op het podium in ontvangst nemen. Max 
kwam uiteindelijk uit op 3 uit 7, maar geloof mij: als hij zo 
geconcentreerd speelt komen die bekers vanzelf! Bryan had 
een wat mindere dag. Het lukte hem maar niet om langza-
mer te gaan spelen. Toch kwam hij op een toch nog respec-
tabele score van 50%, namelijk 3½ uit 7. Martijn Boele  
 
Uitslagen interne competitie 6e ronde (6 oktober 2011): 
Wilgenhof - Hoogland 0-1; Karssen-F. Schleipfenbauer 1-0; 
Boel - Woestenburg 1-0; Taal - Abrahamse ½-½; E. Wille - 
Knuiman 0-1; R. Wille - Fassaert ½-½; Groen-Huizinga 0-1; 
Verhoef - Hogerhorst 0-1; Marks - Vermeer ½-½; van 
Amerongen - Boonstra 0-1; Hajee - Dekker 0-1; van Belle - 
Dijkstra ½-½; Kooij - van Buren ½-½; van Eck - Bentvelzen 
0-1; Kooman-Manschot 1-0; Eder-B. Schleipfenbauer ½-½; 
van Deursen - de Kok ½-½; de Groot - B. Sanders 1-0; Zui-
dema - Rijmer 1-0; Kelderman - Noordhuis 1-0; J. Sanders - 
Wijman 0-1; Kees van Keulen - Diekema 0-1; Koen van 
Keulen - Visser 1-0; de Goey - Viets 0-1; van Vlerken - 
Hageman 0-1. 


