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50e jaargang no. 4      donderdag 27 januari 2011 
Oploswedstrijd: Ja, ook in Singapore worden wel leuke toer-
nooien gespeeld. Deze is uit 1990 uit de partij Votava - Mila-
dinovic Wit speelt en wint. Alleen de sleutelzet is niet vol-
doende! Oplossing: 1. Le5+ Is dat alles? Hier geeft Ruud nog 
geen monsterflesje voor. Laat staan meer. We gaan dus ver-
der. 1…Kf5 2. Tf8, Ke4 Als zwart het anders doet loopt hij 

in het bekende mat met 
twee torens. 3. Ld4! En 
dat is de zet, die u vin-
den moest. Nu gaat 
zwart er netjes aan. 
 
Vergadering: Voor 
vanavond staat de Al-
gemene Ledenvergade-
ring van ASV op het 
programma. Geen in-
terne dus maar na af-
loop van de vergade-
ring is er nog volop 
gelegenheid om te 
schaken. 

 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 1 februari is er weer een gezel-
lige schaakmiddag van het Daglichtschaak. Jan Vermeer ziet 
u weer graag in grote getale komen. De spanning in beide 
groepen is nog volop aanwezig. Kom ook naar deze schaak-
middag!! Aanvang 14.00 uur in het Nivon-gebouw aan de 
Molenbeekstraat 26A. 
 
Externe competitie: De competitie kreeg vorige week een 
vervolg met de wedstrijd van ASV-5 dat tegen Schaakstad 
Apeldoorn-4 op 4-4 bleef steken. Een dag later werd het ook 
bij ASV-9 gelijk. Tegen Schaakmaat-4j werd het in de slot-
fase 3-3. Intussen werden er ook nog 2 wedstrijden gespeeld 
voor de OSBO-cup. ASV-3 won van SMB-2 met 3-1 en is 
daarmee nog onze enige vertegenwoordiger in deze beker-
strijd want nadat eerder ASV-4 en ASV-5 verloren werd nu 
ook ASV-6 uitgeschakeld door Het Kasteel-1B met 1½-2½. 
Vanavond, tijdens de ledenvergadering, speelt ASV-1 voor 
de KNSB-beker thuis tegen De Drie Torens uit Tilburg. In 
deze EP het vervolg op de teamverslagen maar ook wat ander 
toernooinieuws etc. wat juist daardoor was blijven liggen. 
 
ASV-4 uitgebekerd na verlies bij Het Kasteel-1: ASV-4 trof 
het niet met de loting want in de 2e ronde was ons bekerteam 
gekoppeld aan de koploper in de OSBO-Promotieklasse Het 
Kasteel-1. Het werd uiteindelijk een 3-1 nederlaag. Toch is 
ASV-4 niet kansloos geweest. Anne Paul werd weliswaar in 
de opening behoorlijk onder druk gezet en kwam maar moei-
zaam tot ontwikkeling. Bij Koen Maassen van den Brink ging 
het gelijk op, Ruud Wille had na de opening een pion gege-
ven voor wat meer spel. In deze fase bood zijn opponent 
remise aan maar juist op een moment dat hij zich vergiste en 
daarmee een stuk verspeelde waar hij nog wel een extra pion 
voor kreeg en Siert Huizinga had in de opening een stuk 
geofferd en had ruimtevoordeel. In de partij van Koen werd 
de remisemarge niet verbroken zodat hier terecht tot een 
puntendeling werd besloten. Ruud offerde het stuk terug om 
met dame en toren de tegenstander in een matnet te krijgen 
maar Ruud vond in tijdnood de winst niet en joeg de vijande-
lijke koning juist naar de verkeerde hoek waar deze een veilig 
heenkomen vond. Bij analyse na afloop bleek de winst simpel 
als de koning naar de damevleugel was verdreven. Zo restte 
een teleurstellende remise na een goed gespeelde partij. Anne 
Paul offerde, nadat hij had weten te rokeren, een pion om zijn 
ontwikkeling te voltooien en kreeg zowaar een aanval. Ge-
heel euforisch besloot hij er helemaal voor te gaan, echter hoe 
stil kunnen de zetten van zijn tegenstander geweest zijn? 
Opeens stond onze ASV-er bijna mat en ondanks wat goed 
bedoelde bluf, bleek de witte aanval te sterk. De tegenstander 

van Siert werkte zich onder de druk en ontwikkelingsachter-
stand uit en wist het extra stuk te verzilveren. Siert kreeg 
geen kans meer toen zijn dreigingen waren uitgewerkt. Hij 
bleef het stuk achter en moest opgeven. In de volgende com-
petitieronde is Het Kasteel-1 opnieuw de tegenstander. Het 
zal een spannend duel worden! 
Gedetailleerde uitslag: Casper Hermeling (1981) - Anne 
Paul Taal (1941) 1-0; Hans Quint (1946) - Koen Maassen 
van den Brink (1903) ½-½; Mark Achterberg (1992) - Ruud 
Wille (1873) ½-½; Wesley van Nie (2066) - Siert Huizinga 
(1859) 1-0. Eindstand 3-1. 
 
ASV-3 verslaat SMB-2 in OSBO-cup: De goede positie van 
ASV-3 in de Promotieklasse werd gevolgd door de plaatsing 
voor de 3e ronde van de OSBO-cup na een 3-1 zege op SMB-
2. Bij Gerben Hendriks kreeg zijn tegenstander de gelegen-
heid om al snel een geforceerde remiseafwikkeling op het 
bord te brengen. Jochem Woestenburg had na anderhalf uur 
spelen al een prettig overwicht. Dit wist hij gaandeweg ver-
der uit te bouwen naar winst. Remco Gerlich kwam prettig uit 
de opening. De stelling werd dichtgeschoven en hij kon direct 
een aanval beginnen op de damevleugel, terwijl zijn opponent 
nog niet gerokeerd had en zijn aanval op de koningsvleugel 
nog erg ver weg was. Toen Remco uiteindelijk een pion won 
(direct een vrijpion), kreeg zwart ook meer tegenspel. Daarna 
won Remco een stuk voor twee pionnen, maar begon noncha-
lant te spelen en liet nog meer tegenspel toe. Uiteindelijk 
trapte zijn tegenstander in een truc, wat dameverlies tot ge-
volg had. Martijn Boele kwam na een openingsmishandeling 
gedrongen te staan. Toen hij meerdere malen niet correct 
voortzette had zijn tegenstander op diverse momenten kunnen 
winnen, maar ook hij vond de beste zetten niet. Daardoor 
werd het na vier uur verdedigen remise. Daan Holtackers 
Gedetailleerde uitslag SMB-2 - ASV-3: Lars Kurstjens 
(1874) - Jochem Woestenburg (wit) (2048) 0-1; Jeroen 
Clermonts (1869) - Martijn Boele (1997) ½-½; Peter Schut 
(1809) - Remco Gerlich  (1927) 0-1; Hans Eshuis (1762) - 
Gerben Hendriks (1861) ½-½. Eindstand 1-3. 
 
Het Kasteel-1B ontsnapt bij ASV-6 voor OSBO-cup: On-
danks het grote Eloverschil tussen het 1B team van Het Kas-
teel uit Wijchen en ASV-6 werd het een spannend bekerduel 
met de gelukkigste als winnaar. Tijdens de wedstrijd leek het 
er eerder op dat de ASV-ers de meer gelouterde schakers 
waren. Jacques Boonstra stond weliswaar een kwaliteit ach-
ter, maar daar stond tegenover dat Marco Braam, Robert 
Naasz en Hedser Dijkstra prachtige aanvallende stellingen 
hadden. Marco speelde een geweldige partij tegen Twan 
Rutjes van Het Kasteel 1 uit de promotieklasse, die eindigde 
met een mooi mat. Tegelijkertijd ging echter Hedser door zijn 
vlag. Hij had helaas te veel tijd in zijn aanval gestoken. Jam-
mer want de stelling was vol perspectief geweest. Robert had 
inmiddels aan het eerste bord tegen John Klein Douwel (ELO 
2042) een gewonnen stelling. Hij kon een kwaliteit en de 
partij winnen, maar verkoos voor mat te gaan en toen overzag 
onze man helaas iets en kon niet meer winnen. Remise, maar 
balen voor Robert. Tot slot de partij van Jacques. Hij wist 
ondanks het kwaliteitsverlies nog los te komen en kreeg nog 
bijna een eeuwig schaak voor elkaar. Bijna maar Het Kasteel-
1B ontsnapte net met 2½-1½.  Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 – Het Kasteel-1B: Robert 
Naasz (1727) - John Klein Douwel (2042)½-½; Jacques 
Boonstra (1743) - Rob Duin (1891) 0–1; Hedser Dijkstra 
(1729) Jelle van Deemen (1813) 0–1; Marco Braam (1682) 
Twan Rutjes (1842) 1-0. Eindstand 1½-2½ 
 
ASV-5 verspeelt eerste punt: 4-4 tegen het onderaanstaande 
Schaakstad Apeldoorn-4. Het lijkt een slechte prestatie van 
ASV 5. De trotse koploper trof echter de Apeldoorners voor 
het eerst dit seizoen op volle oorlogssterkte en daarmee was 
de rode lantaarndrager op papier zelfs de betere ploeg. Nico 



Schoenmakers en Ruud Verhoef speelden beiden al eerder. 
Door hun twee remises begonnen we dan ook met 1-1. Daar 
kwam donderdag al snel een puntendeling van Erik Wille bij. 
Na een pionoffer bereikte Erik niets. Via dameruil werd het 
kleinood teruggewonnen, waarna de handen werden geschud. 
Barth Plomp bracht ASV-5 aan de leiding. Na pionwinst 
volgde een moeilijk tactisch gevecht. Barth stuitte een vijan-
delijke vrijpion en won vervolgens een tweede pion, waarna 
het eindspel kinderspel werd. Rob van Belle kreeg wel een 
vrijpion, maar werd op de koningsvleugel vastgezet. Na pi-
onverlies brak de tegenstander door en de vele vrijpionnen 
waren niet allemaal te stuiten. Het bleef zo spannend. Martin 
Weijsenfeld speelde weer mooi op koningsaanval. Na kwali-
teitswinst volgde een afwikkeling naar het eindspel. Dat won 
eenvoudig. Onze hoop was toen gevestigd op de laatste twee 
partijen van de avond. Abbes Dekker stond een pion achter 
maar had praktische kansen en bovendien een enorme tijd-
voorsprong. Hij miste echter een truc en verloor een stuk. 
Daarna was zelfs de enorme tijdnood voor de Apeldoorner 
geen probleem meer. Albert Marks was in een gelijkopgaand 
duel eerst wat teruggedrongen. In de laatste minuten van de 
partij kregen beide spelers een vrijpion, maar nam aan beide 
kanten de besluiteloosheid ook toe. Remise was daarom voor 
beide spelers een verstandige keuze. Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 – Schaakstad Apeldoorn-4: 
Erik Wille (1984) – Anton Weenink (1902) ½-½; Martin 
Weijsenfeld (1869) – Berto Wanschers (1837) 1-0; Ruud 
Verhoef (1763) – Dick van der Klis (1733) ½-½; Rob van 
Belle (1799) – Jan den Besten (1809) 0-1; Barth Plomp 
(1935) – Cees van Bohemen (1988) 1-0; Nico Schoenma-
kers (1767) – Theo Visschedijk (1816) ½-½; Albert Marks 
(1817) – Ferdi Arts (1842) ½-½; Abbes Dekker – Marco van 
de Nieuwendijk (1894) 0-1. Eindstand 4-4. 
 
ASV-9 verspeelt onnodig matchpunt: De wedstrijd tegen de 
jeugd van de Schaakmaat-4j eindigde uiteindelijk in een toch 
wat teleurstellend 3-3 gelijkspel. Lang leek ASV-9 op winst 
af te stevenen. Een belangrijke rol was daarbij weggelegd 
voor Ton van Eck. Als je als neutrale toeschouwer niet beter 
zou weten zou je denken dat hij gelijkwaardig was aan zijn 
tegenstander. In werkelijkheid was zijn opponent, de enige 
senior in dit jeugdteam, maar liefst 550 Elopunten sterker. 
Ton trok zich er niets van aan en speelde een geweldige par-
tij. Hij hield zich goed staande in de aanvallende bedoelingen 
van zijn tegenstander in de opening en zocht meteen ook naar 
tegenkansen. Toen hij beet had liet hij ook niet meer los. Zijn 
tegenstander gebruikte veel bedenktijd maar vond geen op-
lossing meer. Na een afwikkeling naar het eindspel met een 
kwaliteit meer zette Ton de partij zonder enige schroom in 
winst om. Prachtig gespeeld!! Het was het hoogtepunt van de 
avond. Xadya van Bruxvoort had ASV-9 intussen op 1-0 
gezet. Ook bij haar een goed geconcentreerd gespeelde partij 
waarbij materiaalwinst werd vastgehouden dat in het eindspel 
beslissend was. Captain Jonathan van der Krogt kreeg ook na 
de opening voordeel maar moest er nog wel de nodige moeite 
voor doen om de stelling van zijn tegenstander te breken. 
Toen dat eenmaal lukte en hij materiaal won kon daar ook het 
punt geteld worden al duurde het nog even voordat zijn te-
genstander dit ook inzag. Bij een afwikkeling naar een pion-
neneindspel kreeg Jonathan een niet te stoppen vrijpion. Bent 
Schleipfenbauer verloor wat onnodig. Hij stond uitstekend 
toen hij een stuk weggaf. Daarmee kantelde de partij en gaf 
zijn tegenstander dit buitenkansje niet meer uit handen. Met 
de winst van Ton van Eck kwam de stand op 3-1 en had Lion 
de Kok net door een penning een stuk gewonnen. Daarente-
gen had Horst Eder het initiatief aan zijn tegenstander moeten 
laten en kwam moeilijk te staan. Bovendien kwam hij in 
tijdnood. Horst kon zijn stelling niet houden en verloor. Lion 
had op dat moment nog steeds het stuk voordeel maar had 
nog een andere tegenstander: zijn eigen tijd. Dat werd hem 
fataal. Winst werd zo verlies. Hij verspeelde in tijdnood zijn 
stuk en ging tenslotte mat op de onderste lijn. Daarmee werd 
het 3-3. Jammer want winst was wel heel dichtbij!  
Gedetailleerde uitslag ASV-9 – De Schaakmaat-4j: Ton van 
Eck (1395) – Jan Dirk Vriend (1943) 1-0; Horst Eder - 
Jasper Zwirs (1389) 0-1; Lion de Kok (1433) Emilie Dub-
belman (--) 0-1; Jonathan van der Krogt (1457) – Stephan 
Dijkhof (--) 1-0; Xadya van Bruxvoort (997) – Tom Dub-
belman (--) 1-0; Bent Schleipfenbauer (755) – Victor Kam-
pen 0-1. Eindstand 3-3. 
 
Training Herman Grooten: De op vrijdagavond 7 januari door 
de Stichting Bedrijfsschaak Arnhem gehouden trainings-
avond in ons clubgebouw met IM Herman Grooten is bijzon-
der geslaagd verlopen. Er waren 30 enthousiaste schakers 
aanwezig waaronder ook de nodige ASV-ers. Herman opende 

met een geweldig leuk fragment met mat door 2 lopers en liet 
hier later nog veel meer voorbeelden met dit thema van zien. 
Daarna stelde hij aan de hand van verschillende fragmenten 
de “dolle toren” aan de orde. De deelnemers kwamen er niet 
alleen met luisteren vanaf. Er was ook een behoorlijk deel 
zelfwerkzaamheid bij waarbij men opgaven met deze thema's 
op te lossen kreeg. Kortom: een leerzame en inspirerende 
schaakavond en bovendien zeker iets om nog eens te doen! 
 
Olympustoernooi: Door de vele teamverslagen is een terug-
blik naar het jaarlijkse rapidtoernooi van De Toren wat naar 
de achtergrond geraakt. De organisatie trof het niet omdat op 
de toernooidag, 8 januari, ook een KNSB-ronde en de promo-
tieklasse OSBO gespeeld werden. Zo moest men keuzes 
maken. Spelen op de 1e zaterdag in het nieuwe jaar zoals 
altijd of vanwege de competitie uitwijken. Men hield vast aan 
het eerste. Daar waar nu in een andere ruimte in het Olympus 
o.a. ASV-4 voor de competitie speelde, kwamen diverse 
andere ASV-ers in het rapidtoernooi in actie. In groep 1, die 
werd gewonnen door Nick Beijerinck van De Toren, kwam 
ons dubbellid Patrick van Waardenburg niet tot scoren. Suc-
ces was er wel voor Tjé Wing Au die in groep 2 met 5 uit 7 
gedeeld 3e werd. Albert Marks scoorde in deze groep 4½ punt 
maar ook Marco Braam en Hedser Dijkstra bleven met 4 uit 7 
keurig boven de 50% score. Verdere ASV-ers in deze groep 
waren Jan Vermeer (3 punten) en Horst Eder (2 punten). In 
groep 3 liet Frans Veerman fraaie dingen zien. Met 5 uit 7 
eindigde hij knap gedeelde 3e. Hij bleef zijn clubgenoten Ko 
Kooman (3 punten) en Ton van Eck (1½ punt) ruim voor. 
Bent Schleipfenbauer en Xadya van Bruxvoort eindigden met 
4 uit 7 in de subtop van groep 4. In de jeugdgroep A eindigde 
Fabian Engelhardt helaas puntloos onderaan. Het was een 
gezellig toernooi waarbij het nu eens niet om de toppers ging.  
 
Simultaan: Ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de 
schaakvereniging ESV uit Ede werd op zondag 9 januari jl. 
een simultaan georganiseerd waarbij GM Anish Giri en IM 
Hans Böhm de simultaangevers waren. Gespeeld werd in het 
Notaris Fischerhuis, voor deze gelegenheid heel treffend 
omgedoopt tot Bobby Fischerhuis. Het werd een succesvolle 
happening en daarmee ook een mooie propaganda voor de 
schaaksport! Ook ASV-er Tony Hogerhorst nam het op tegen 
Anish Giri. Tony verweerde zich lang maar moest zich uit-
eindelijk toch gewonnen geven. Giri stond in de 33 door hem 
gespeelde partijen maar 2 remises af. Böhm speelde een aan-
schuifsimultaan waarbij hij in 30 partijen 5 remises speelde 
en de rest won. Meer over deze simultaan kunt u vinden op 
de site www.simonis-buunk.nl/schaakfeest.  
 
OSBO-Kamp: A.s. zaterdag staat alweer de tweede speeldag 
op het programma van de persoonlijke kampioenschappen 
van de OSBO. Een goed moment dus om even stil te staan bij 
de start van onze clubgenoten bij de eerste speeldag. In de 
hoofdklasse heeft Martin Weijsenfeld 1 uit 2. Winst in de 1e 
ronde op de sterk opkomende Apeldoornse jeugdspeler Tho-
mas Beerdsen is natuurlijk prima. De 2e ronde verloor Mar-
tin. Guust Homs, die op Elo als eerste is geplaatst, moest al 
meteen een nederlaag incasseren tegen Caspar Hermeling uit 
Wijchen, de 2e partij is later gespeeld maar de uitslag hiervan 
is mij niet bekend. In de eerste klasse scoorde Tony Hoger-
horst de volle winst in beide partijen. Daarmee gaat hij uit-
stekend van start. René van Alfen en Désiré Fassaert speel-
den in de 2e partij remise en startten het toernooi dus met 1½ 
uit 2 maar houden de koplopers daarmee wel in het vizier. 
Theo Koeweiden verloor in de 1e ronde en trof het daarna 
niet toen hij in de 2e ronde een bye kreeg door het oneven 
aantal spelers. Zo kreeg hij een punt zonder te spelen en dat is 
altijd jammer! Ruud Verhoef kende een slechte toernooistart. 
Hij verloor beide partijen en heeft dus wat goed te maken. In 
de 2e klasse heeft Henk Kuiphof 1 uit 2. Winst in de 1e ronde 
werd gevolgd door een verliespartij in de middagronde. Bij 
de Veteranengroep wordt ASV vertegenwoordigd door Siert 
Huizinga en Paul Tulfer. In deze groep wordt 1 partij per keer 
gespeeld. Helaas verliep deze ronde niet goed af voor onze 
clubgenoten want zowel Siert evenals Paul verloren. 
 
Uitslagen interne competitie 18e ronde (20 januari 2011): 
Wilgenhof–Hoogland 1-0; van Rijn–Woestenburg ½-½; Taal 
–van den Brink ½-½; Vermeer–Hogerhorst 0-1; Huizinga–
Hajee 0-1; Fassaert–R. Wille ½-½; Manschot–Kuiphof ½-½; 
Wiggerts–Groen 1-0; Veerman–Zuidema 1-0; van Vlerken–
B. Sanders 0-1; J. Sanders–Kooman 0-1; Noordhuis–Visser 
1-0; Kelderman–van Keulen ½-½; de Goey–Dundar 0-1; 
Diekema–Viets 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Abrahamse – van Tol 0-1; 
Bentvelzen – van Buren 1-0; Eder – Aarntzen 0-1. 


