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Oploswedstrijd: Vorige week kreeg u het slot van een studie 
van Novikov uit 1984 op te lossen. Wij willen niet complete 

studies geven omdat we het 
niet te moeilijk willen ma-
ken. Wit aan zet maakt re-
mise. Oplossing: 1.Txb4+ 
Pb6 2. Txb6 Kc7 3.Tb4 
c1D 4.Tc4 Dxc4 pat. 
 
Marathon: Een hele bijzon-
dere prestatie leverde onze 
ASV-er Robert Naasz on-
langs. Hij liep op zondag 16 
oktober jl. de marathon van 
Amsterdam. Echt afzien 
dus, maar alle trainingsuren 

bleken niet voor niets te zijn geweest. “Het is super verlo-
pen”, aldus Robert. Hij wilde de klassieke afstand van 42 
kilometer en 195 meter heel graag lopen in 3 uur en 30 minu-
ten. Dat was zijn ultieme doel. Uiteindelijk is het 3:30 en 11 
sec geworden, een gemiddelde dus van iets meer dan 12 
kilometer per uur. Zonder meer een uitstekende prestatie!! 
De loopschoenen gingen daarna weer even in de kast want 
voor onze eindredacteur werd het weer tijd voor de eerste 
uitgave van ASV-Nieuws in dit seizoen. Als dat allemaal 
tijdig gelukt is kunt u die vanavond tegemoet zien!! 
 
Rapid: Vanavond starten we met de eerste 4 partijen in de 
ASV-rapidcompetitie. Als u minder wilt spelen per avond 
dan kan dat natuurlijk altijd. Het zal ongetwijfeld weer een 
spannende competitie worden met veel strijd. Weet Otto 
Wilgenhof zijn rapidtitel te behouden of gaat er een ander 
met de eer strijken. We zullen het voor u volgen…! Volgen-
de week gaan we weer verder met de interne competitie.  
 
ASV-Beker: Voor de bekercompetitie is inmiddels voor 
zowel de Kroongroep als de Bekergroep geloot. Wedstrijd-
leider Martin Weijsenfeld verzoekt u tijdig een afspraak met 
uw tegenstander te maken zodat we de vaart er een beetje in 
kunnen houden. De 1e ronde van de Bekergroep dient uiter-
lijk 17 november gespeeld te zijn. De Kroongroep mag er 
iets langer over doen voor hun 1e ronde als de partij maar 
uiterlijk 5 januari gespeeld is!! Veel succes!! 
 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 1 november is er weer een 
gezellige schaakmiddag in de serie van het Daglichtschaak. 
Lukt het Ko Kooman om koploper te blijven?? We zullen het 
zien! U bent vanaf 14 uur weer welkom bij deze schaakacti-
viteit in het NIVON-gebouw aan de Molenbeekstraat 26A. 
Jan Vermeer kan u er alles over vertellen. 
 
Externe competitie: De eerste ronde in de externe van onze 
avondteams zit er op. Vorige week speelden de laatste drie 
teams. ASV-8 won daarbij met 4½-1½ van Tornado terwijl 
ASV-12 de punten aan Zevenaar-3 moest laten. Het werd 
een duidelijke 1-5 nederlaag. Een dag later debuteerde het 
ASV-jeugdteam in de seniorencompetitie en zij deden dat 
heel goed. Weliswaar werd door ASV-11j met 2-4 verloren 
van UVS-5 maar de manier waarop gespeeld werd oogstte 
bewondering!! In deze EP verslagen van deze drie wedstrij-
den. Succesvol was de start voor onze avondteams dus nog 
niet. Alleen ASV-8 en ASV-13 wonnen. De andere 7 ASV-
teams verloren. Laten we maar zeggen dat de competitie voor 
deze teams pas in de 2e ronde begint!! 
A.s. zaterdag is het weer de beurt aan onze eerste vier teams. 
Zij spelen dan de 2e ronde. Zoals u weet verloor in de 1e 
ronde alleen ASV-3, de andere drie teams kenden een goede 
start want zij wonnen. ASV-1 reist zaterdag af naar Zuid-
Limburg voor de wedstrijd tegen DJC uit Stein. Qua Elo 
doen beide teams niet voor elkaar onder. In het seizoen 2009-

2010 verloor ons eerste echter met 5-3. Eenvoudig zal het 
dus zeker niet worden. ASV-2 speelt in Putten tegen 
PSV/DoDo. Als het tweede een rol van betekenis wil spelen 
dan moet deze wedstrijd zeker gewonnen worden. Vorig 
seizoen wonnen de Puttenaren nog met 4½-3½. Zo’n misstap 
mag niet nog eens gemaakt worden. ASV-2 is dus gewaar-
schuwd! ASV-3 moet zich zien te herstellen van de neder-
laag uit de 1e ronde tegen Doetinchem. Dat moet dan gebeu-
ren tegen Philidor 1847-2 uit Leeuwarden. Een verre uit-
wedstrijd dus voor ons derde en bovendien tegen een op 
papier iets sterker team. ASV-4 blijft in de provincie. Zij 
spelen uit tegen Wageningen-3. Dit wordt eveneens geen 
makkelijke wedstrijd. Zo werd bijvoorbeeld vorig jaar met 
4½-3½ verloren. In de volgende EP leest u meer over deze 
vier wedstrijden!! 
 
ASV-8 wint openingsduel ruim: Teamleider Hendrik van 
Buren was voor deze wedstrijd verhinderd. Hij nam deel aan 
het open toernooi in Hoogeveen en had zijn taken overgedra-
gen aan Zekria Amani. Verder was Hans Derendorp nog met 
vakantie maar in Lion de Kok en Kees van Keulen had ASV-
8 uitstekende vervangers. Zij zorgden beiden voor de winst. 
Dick Hajee opende de score. In deze partij “ontwikkelde” 
zwart al snel de dame. Er waren wel wat dreigingen maar 
Dick kon intussen ook zijn stukken ontwikkelen. De vijande-
lijke koning moest op de 11e zet naar f8 waarna Dick met een 
loperoffer op c5 de dame en koning aanviel. Zwart moest 
gedwongen terugslaan waarna Dick op d8 mat kon geven. 
Een snelle winst en een mooi steuntje in de rug voor de ande-
re spelers. Zekria kon zijn stelling niet houden en verloor 
maar in de andere partijen zag het er goed uit. Zo wist Kees 
van Keulen opnieuw te winnen in een teamwedstrijd. Hij 
verzilverde een pionneneindspel dankzij een gedekte vrijpi-
on. Vervolgens was het de beurt aan Lion die goed terug-
kwam in de partij vooral dankzij een sterk loperpaar. Het 
duurde tot de 32e zet alvorens er enig voordeel voor hem 
ontstond. De dames waren al geruild en Lion had het loper-
paar en beiden 5 pionnen verdeeld over 3 setjes. Lion had 
echter 3 verbonden pionnen op de d-e-f-lijn tegen een geïso-
leerde pion op de e-lijn. Nadat beide torens en 2 pionnen 
geruild werden en zijn tegenstander een pion op de h-lijn 
weggaf, kwam er meer ruimte om het voordeel van het lo-
perpaar om te zetten in de kwaliteit. Met de tegenstander in 
tijdnood gaf deze nog een stuk weg en werd het punt in ont-
vangst genomen. Saifudin Ayyoubi won in de slotfase een 
eindspel met dame en toren. Lang leek het remise maar hij 
had steeds iets meer dreigingen en daardoor de betere kansen 
waarvan hij uiteindelijk wist te profiteren. Het slot was voor 
Horst Eder die een ongelijke strijd uitvocht met een toren 
minder. Beide spelers zaten echter in tijdnood. Toen een 
schaakje werd overzien door zijn tegenstandster volgde een 
claim en wat commotie. Het werd opgelost door er maar 
remise van te maken en dat was natuurlijk een meevaller. 
Gedetailleerde uitslag ASV-8 – Tornado: Saifudin Ayyoubi 
(1848) – Bernard Lippens (1802) 1-0; Dick Hajee (1720) – 
Neven Jakopovic (1160) 1-0; Zekria Amani (1644) – Eddy 
van Eeckhout (1541) 0-1; Lion de Kok (1405) – Thijs Ban-
ken (1505) 1-0; Horst Eder (1494) - Margreet Wevers (--) 
½-½; Kees van Keulen (--)–Geert van Tongeren (1352) 1-0. 
Eindstand 4½-1½. 
 
Prima optreden jeugdteam ASV-11j: De eerste competitie-
wedstrijd ooit van een ASV-jeugdteam bij de senioren stond 
afgelopen vrijdag op het programma. Tegenstander was 
UVS-5 uit Nijmegen dat in het vorige seizoen nog in de 3e 
klasse OSBO speelde maar daaruit degradeerde. Het was 
mooi om te zien hoe de jeugd zo’n wedstrijd beleefde en hoe 
snel ook vorderingen zijn gemaakt. Teamleider Martijn Boe-
le had “zijn jeugdteam” uitstekend geïnstrueerd. De bedenk-
tijd werd goed gebruikt en er zat ook vaak een idee achter de 



zetten. Het was bovenal een geweldige ervaring, resultaten 
moeten uiteindelijk vanzelf komen. Teun Gal ondervond in 
zijn partij dat inslaan op b2 problemen kan geven zeker als je 
dan al lang hebt gerokeerd. Zijn koning moest het open veld 
in maar vond geen veilig heenkomen meer. Bryan Hieltjes 
hield lang goed stand waarbij uw redacteur zelfs even aan 
remise begon te denken maar hij raakte uiteindelijk toch 
materiaal achter. Max Timmers verloor in het middenspel 
een stuk. Omdat hij zijn koning in het centrum liet staan 
kwam deze in een penning terecht. Dit kostte vervolgens 
meer materiaal. Jean Lewin speelde een geweldige partij. In 
de opening leek hij een koningsaanval tegen te krijgen maar 
na een slim zetje raakte zijn tegenstander in verwarring. Jean 
won materiaal en gaf zijn tegenstander geen enkele kans 
meer. Jean won nog meer materiaal en bekroonde zijn mooie 
partij met mat! Het werd nog mooier toen ook Pieter Verhoef 
zijn partij wist te winnen. In de opening had hij zijn stukken 
niet goed neergezet en was daardoor een kwaliteit achter 
geraakt. Na een afwikkeling belandde hij met dame en paard 
tegen dame en toren en beiden een handvol pionnen in het 
eindspel. Normaal gesproken zou dit verloren zijn op den 
duur maar er waren rommelkansen, beaamde ook vader 
Ruud. Het lukte wonderwel. Toen zijn tegenstander even de 
onderste rij open liet sloeg Pieter heel behendig toe en zette 
zijn tegenstander mat. Floris van Capelleveen kon zijn partij 
daarna niet meer redden. Hij kreeg vanuit het begin een aan-
val tegen op zijn rokadestelling. De aanval stokte en zijn 
tegenstander moest wat zetten doen om zijn stukken weer om 
te spelen. Dit gaf Floris de tijd om zelf ook tegenspel te zoe-
ken. Na afruil bleef er echter een verloren eindspel over. 
Daarmee werd het 2-4 maar kon onze jeugd met opgeheven 
hoofd op deze wedstrijd terugkijken. Leuk was ook de be-
langstelling van verschillende senioren bij deze wedstrijd.  
Gedetailleerde uitslag ASV-11j–UVS-5: Pieter Verhoef 
(1208)–Wim Heuvelmans (--) 1-0; Floris van Capelleveen 
(--)–Onno Marres (1551) 0-1; Max Timmers (--)–Harrie 
Berkers (1551) 0-1; Bryan Hieltjes (--)–Wim van den Broek 
(1488) 0-1; Jean Lewin (--)–Robert Kerkhoven (--) 1-0; 
Teun Gal (--)–Tobi van Scheijndel (--) 0-1. Eindstand 2-4. 
 
Nederlaag voor ASV-12: Onze senioren startten de competi-
tie met een 1-5 nederlaag tegen Zevenaar-3 dat afgelopen 
seizoen uit de 3e klasse degradeerde. Er viel niets op af te 
dingen. Met Bob Hartogh Heijs, die er dit seizoen de voor-
keur aan gaf niet vast in een team te spelen, als invaller voor 
Jan Sanders werd de score geopend. Zijn tegenstander gaf 
een kwaliteit in de opening waardoor de dame van Bob wat 
buitenspel kwam te staan en moeilijk goede velden kon vin-
den. Zijn tegenstander kreeg actief stukkenspel en won daar-
bij het materiaal terug en kwam zelfs een kwaliteit voor. Dit 
leverde uiteindelijk voor Bob een kansloos eindspel op. Ook 
Hein van Vlerken verloor na een gelijkopgaande partij een 
kwaliteit. Hij probeerde dit nog te herstellen maar de stelling 
van zijn opponent was hecht en deze liet niet meer los! Henk 
Kelderman verloor in het middenspel door een vork een stuk. 
In een poging tegenkansen te zoeken kwam hij met zijn dame 
te ver in de vijandelijke stelling terecht. De dame werd inge-
sloten en Henk moest deze geven voor een toren. De materië-
le achterstand was teveel van het goede. Bij Wim Peters 
bleef het evenwicht lang gehandhaafd. Toen de stelling open 
kwam nam zwart het initiatief en kwam Wim in de proble-
men. Hij verloor materiaal en zijn vrijpion kon eenvoudig 
worden gestopt. Hans Meijer deed daarna voor onze senioren 
wat terug. Hij opende de aanval op de lange rokade van zijn 
tegenstander. Uiteindelijk wist Hans de koning op te jagen en 
mat te zetten. Met de partij van Frans Veerman werd de 
wedstrijd afgesloten. Het was natuurlijk fijn hem weer bij 
ASV achter het bord te zien! Hij versterkt dit seizoen het 
seniorenteam. Hij kwam aanvankelijk een kwaliteit voor 
maar verspeelde deze weer en leverde later ook nog een pion 
in. Er ontstond een spannende stelling waarbij Frans niet 
door de verdediging van wit heen kwam maar in de tegen-
aanval werd matgezet. 
Gedetailleerde uitslag ASV-12 – Zevenaar-3: Frans Veer-
man (1502) – Daan Wijnholts (1539) 0-1; Hans Meijer 
(1442) – Tonie Claessen (1360) 1-0; Bob Hartogh Heijs – 
Willy Veldkamp (1562) 0-1; Hein van Vlerken (1273) – 
Lambert Janssen Steenberg (1403) 0-1; Henk Kelderman 
(1262) – Nico Döll (1289) 0-1; Wim Peters (860) – Wiellie 
Evers (1323) 0-1. Eindstand 1-5. 
 
Uitslagen 1e ronde OSBO-competitie (1e t/m 4e klasse):  
1e klasse B: Veenendaal-2 – ASV-5 4½-3½; Edese SV - De 
Cirkel 3½-4½; De Elster Toren – Het Kasteel-2 3½-4½; 
Rokade – SMB-2 3½-4½. 

2e klasse D: ASV-6 – Bennekom-2 2-6; UVS-4 – Mook 2-6; 
Wageningen-4 – OPC 5-3; Rhenen – Het Kasteel-3 3½-4½. 
2e klasse B: Theothorne – ASV-7 5-3; Twello – Zutphen 1-7; 
De Toren-5 – Voorst-2 4½-3½; Pallas-3 – VDS-2 4-4. 
3e klasse D: Bennekom-3 – Veenendaal-3 3-3; De Schaak-
maat-4 – Dodewaard 2½-3½; De Cirkel-3 – Wageningen-5 
3-3; ASV-8 – Tornado 4½-1½. 
3e klasse H: Het Kasteel-4 - ASV-9 4½-1½; Veenendaal-4 – 
De Cirkel-2 1-5; Wageningen-6 – De Toren-7 1-5; PION-4 – 
SMB-4 2½-3½;  
3e klasse C: Ons Genoegen-2- Velp-2 2-4; De Schaakmaat-
2- Pallas-4 3-3; Schaakstad-5 – De Toren-6 3½-2½; ASV-10 
– WDC-2 1-5. 
4e klasse B: SMB-5 – ASV-13 1½-4½; PION-5 – De Toren-
9 3½-2½; ASV-11j – UVS-5 2-4. Tornado-2 was vrij daar 
De Toren-11 zich alsnog terugtrok. 
4e klasse C: Groenlo – Theothorne-2 3-3; De Schaakmaat-5 
– Voorst-4 4-2; De Toren-10 – Wisch 2-4; ASV-12 - Ze-
venaar-3 1-5. 
 
Mook: Het Kiste Trui-rapidtoernooi in Mook op zaterdag 15 
oktober werd weer een gezellige schaakdag, zoals we elk jaar 
niet anders kennen. Er waren dit keer 84 deelnemers en dat 
was duidelijk minder dan vorig jaar toen er maar liefst 110 
schakers waren. De ASV-deelname was met 10 spelers weer 
groot. De winnaar van de 18e editie van het Kiste Truitoer-
nooi was al voor aanvang van de slotronde bekend. Oud-
SMB-er Jaap Houben, nu spelend voor Utrecht in de Mees-
terklasse, had toen al voldoende voorsprong voor de eindze-
ge. Een terechte winnaar dus al lukte het hem niet om alle 
wedstrijden te winnen want de slotronde ging verloren. Koen 
Maassen van den Brink werd de beste ASV-er met 5 uit 7. 
Daarmee werd hij gedeeld 5e. Een prima prestatie. Rapid-
toernooien gaan hem goed af. Dat bleek onlangs in Rhenen 
en nu opnieuw in Mook. Martin Weijsenfeld, Marco Braam, 
Tony Hogerhorst en Ruud Wille deden niet voor elkaar onder 
maar eindigden op respectabele afstand van Koen op 3½ uit 
7. Anne Paul Taal en Tjé Wing Au sloten het toernooi af op 
3 punten. Nico Schoenmakers kwam tot 2 uit 7, hij verloor in 
de slotronde van Tjé Wing. In groep 2 startte Horst Eder 
sterk met 3½ uit 4 maar hij miste een prijs doordat hij in de 
slotronde remise afsloeg en verloor. Hij eindigde op 4½ uit 7. 
Ko Kooman kwam in deze groep met 3½ uit 7 op 50%. 
 
ASV-jeugd: Op zaterdag 15 oktober werden tijdens de 2e 
speeldag in de Meesterklasse voor de C-jeugd in Amersfoort 
weer 2 ronden gespeeld. Na een gelijkspel en een nederlaag 
op de eerste speeldag verloor ons C-team in de 3e ronde met 
1½-2½ van Spijkenisse. Xadya van Bruxvoort speelde remi-
se aan bord 1, Fabian Engelhardt won aan bord 3 maar Tom 
Verberk en Pieter Verhoef verloren hun partij. In de 4e ronde 
werd de eerste zege geboekt via een 3-1 winst op de Wijker 
Toren uit Beverwijk. Alleen Xadya verloor maar de andere 
drie stelden de winst veilig. ASV heeft daardoor 3 punten en 
treft in de 5e ronde op 5 november a.s. bij de 3e speeldag het 
team van De Schaakmaat uit Apeldoorn.  
 
Hoogeveen: Hendrik van Buren speelde vorige week mee in 
het Univé-toernooi in Hoogeveen. In amateurgroep 2 met 57 
deelnemers scoorde hij 4 uit 9 en dat was goed voor een 
plaats net onder de middenmoot. Toch was Hendrik niet 
helemaal tevreden. Vorig jaar had hij 4½ punt behaald en de 
doelstelling had hij nu gezet op 5 punten. Bij winst in de 
slotronde was dat doel bereikt maar in die partij werd hij er 
nogal hardhandig afgezet. Toch was de start van het toernooi 
voor Hendrik veelbelovend. Na een simpele winst in de ope-
ningsronde kwam hij in de volgende partij tegen een sterkere 
tegenstander heel goed te staan en hij begon al wat aan winst 
te denken. Echt duidelijk was het niet zodat hij in remise 
berustte. Met de sterke tegenstand in de twee daaropvolgende 
ronden trof Hendrik het niet. Het werden dan ook 2 verlies-
partijen. Tegen spelers die daarna volgen met een mindere 
Elo kwam niet het gewenste resultaat. Zeker met zwart lukte 
het niet zo dit toernooi want daarmee behaalde hij 1½ uit 5. 
 
Uitslagen interne competitie 8e ronde (20 oktober 2011): 
Wilgenhof – Karssen 1-0; Gerlich – Boel 0-1; Maassen van 
den Brink – Weijsenfeld 0-1; Knuiman – Hogerhorst ½-½; 
Taal – R. Wille ½-½; Huizinga – van Alfen ½-½; Huberts – 
Marks 1-0; van Amerongen – Vermeer ½-½; van Belle – 
Corbeel ½-½; Aarntzen – Dijkstra 0-1; Kooij – Koeweiden 
0-1; van Bruxvoort – Zuidema 1-0; B. Sanders–Kooman 0-1; 
Rietbergen – de Groot 0-1; Wijman – Noordhuis 0-1; Koen 
van Keulen – Dundar 1-0; Hageman – Stibbe 1-0; Visser – 
de Goey 0-1. 


