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Oploswedstrijd: Zoals bekend geven wij soms een studie. 

Maar die zijn vaak te 
moeilijk. Daarom 
knippen we er maar 
een reeks zetten af en 
zeggen “Wit speelt en 
wint.”  Uiteraard met 
excuses aan Kubbel, 
die deze studie in 
1925 componeerde. 
Oplossing: 1. Dc2+, 
Kb4 (…Kd4 gaat 
uiteraard niet vanwege 
de vork) 2. Db2+, Pb3 
(na …Ka5 loopt zwart 
al snel mat) 3. Da3+, 
Kxa3 4. Pc2 mat. 
 

Jaarvergadering: Met een uur was de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering van ASV voorbij en kon er weer ge-
schaakt worden. Was er dan niets om over te praten? Nee, 
eigenlijk niet zoveel. Het bestuur deed verslag van de stand 
van zaken, gaf antwoord op vragen die er leefden en lichtte 
toe waarom niet was gekozen voor een nieuw beleidsplan 
voor de komende 4 jaar. Het nieuwe jaarplan 2011 moet aan 
de open eindjes, die er nog zijn vanuit de diverse jaarplannen 
in de afgelopen periode, invulling gaan geven. Dat maakte 
de keus voor een jaarplan duidelijk. De prijsuitreiking dan. 
Altijd iets om naar uit te kijken. Winnaars krijgen hun ver-
diende beloning voor een seizoen schaken en natuurlijk werd 
er ook weer een ASV-er van het jaar gekozen. Deze onder-
scheiding kreeg Siert Huizinga uitgereikt. Al jarenlang zet 
hij zich met veel enthousiasme in voor het jeugdschaak bin-
nen ASV en juist in 2010 heeft hij met het lesgeven op de 
brede school in Presikhaaf voor de verbinding gezorgd met 
ASV, één van de punten uit het jaarplan. Een extra prijs, 
door het bestuur aangeduid als “stimulansprijs”, werd uitge-
reikt aan Xadya van Bruxvoort voor haar positieve inzet 
voor het jeugdschaken. Met haar enthousiasme weet zij ook 
anderen te stimuleren. Ook is ze niet te beroerd om zelf de 
handen uit de mouwen te steken. Kortom, ASV mag trots 
zijn op zulke jeugdleden die zich al zo voor de vereniging 
inzetten! Bij de jaarvergadering stelde Henk Kuiphof het 
speeltempo aan de orde. Hij stelde voor om voor de interne 
het Fischer-tempo toe te passen. In het Bilderbergtoernooi en 
in Dieren wordt dit flexibele speeltempo reeds toegepast. Het 
huidige speeltempo vloeit, aldus het ASV-bestuur, voort uit 
het speeltempo dat binnen de OSBO wordt gehanteerd. Bo-
vendien is uit een eerdere enquête niet expliciet naar voren 
gekomen dat men een ander speeltempo wenst. Het is aan de 
leden om in onderling overleg een ander speeltempo te han-
teren. Mocht het enthousiasme over het spelen met een Fi-
scher tempo groot zijn dan wil het bestuur overwegen het 
ook aan het OSBO-bestuur voor te leggen.  
 
Speeltempo: Naar aanleiding van hetgeen bij de ledenverga-
dering van vorige week is besproken over het speeltempo 
treft u hieronder aan hetgeen hierover in de ASV-nieuws van 
oktober 2007 is gepubliceerd: 
“In het bestuur hebben we ook de enquête over een alterna-
tief (lees: korter) speeltempo besproken. Gelet op de slechts 
dertig reacties lijkt de discussie over de duur van de partijen 
op de clubavond niet echt te leven. Van de dertig spelers die 
het vragenformulier wel inleverden, wilden maar weinig 
spelers van speeltempo veranderen. Wel bleken veel spelers 
bereid zich aan te passen aan een ander tempo. Het bestuur 
heeft op basis van de uitkomst van deze enquête besloten het 
speeltempo op 2 uur per persoon voor de hele partij te hand-
haven. Wel vinden we het uitstekend als de spelers onderling 

overeenkomen om 1 uur en 45 minuten in plaats van 2 uur te 
nemen. Ook het Fischertempo van anderhalf uur per persoon 
verlengd met 15 seconden per zet is een alternatief. Duide-
lijk moet wel zijn, dat 2 uur p.p.p.p. het officiële speeltempo 
is en dat als één van beide spelers aan dat tempo wil vast-
houden, dat hij/zij daar ook recht op heeft. De ASV-er ken-
nende denken wij dat de spelers daar onderling prima uit 
gaan komen”.  
 
Externe competitie: Nog één competitieverslag heeft u te-
goed uit de afgelopen ronde. Het betreft ASV-12 dat de 
jeugd van Voorst 4j met 5-1 terugwees. Niet dat ons twaalf-
de minder belangrijk is dan andere teams en daarom achter-
aan komt maar uw redacteur had per ongeluk het verkeerde 
mailtje van teamleider Bert Sigmond verwijderd en meteen 
ook maar de prullenbak geleegd. Zo ging er een EP voorbij 
voordat u dit verslag kunt lezen. Dan was er afgelopen don-
derdag nog de wedstrijd voor de 3e ronde in de KNSB-beker 
tussen ASV-1 en De Drie Torens uit Tilburg. Nadat ASV-1 
in de vorige ronde De Stukkenjagers, inderdaad ook al uit 
Tilburg, ruim wist te verslaan ging het nu een stuk moeiza-
mer maar na een 2-2 gelijkspel in de reguliere wedstrijd 
kreeg ASV-1 de tegenstander in het beslissende snelschaken 
met 3½-½ definitief op de knieën. Met de uitschakeling van 
deze 2 Brabantse teams mag het duidelijk zijn dat ASV-1 
zeker niet voor het Carnaval zal worden uitgenodigd. 
 
ASV-12 rekent royaal af met Voorst 4 (jeugd): ASV-12 
moest tegen het jeugdteam en rode lantaarndrager Voorst 4 
uitkomen. Met Ko Kooman fungerend als “ASV-12-taxi” 
reisden we vol goede moed af naar Voorst waar we in een 
gezellig cafe/restaurant zeer gastvrij werden ontvangen door 
onze gastheren. Hoewel de cijfers anders uitwijzen, hebben 
diverse spelers toch een behoorlijke zware kluif gehad aan 
hun tegenstander. We kwamen al snel dankzij Frans Veer-
man op een 1-0 voorsprong. Frans had geen kind gehad aan 
zijn jeugdige tegenspeler en dat was aan de ene kant jammer 
maar het was wel een belangrijk punt want Ko, Rob en Bert 
hadden een zware avond. Herman de Munnik tekende aan 
het aan hem toevertrouwde eerste bord voor het tweede punt 
en gaf aan dat ook hij weinig moeite had gehad met zijn 
tegenspeler die volgens Herman weinig van het Schots be-
greep. De 2-0 voorsprong was een mooie opsteker en stimu-
lans voor de overige spelers en Ko wist ons daarna snel op 
een 3-0 voorsprong te zetten na aanvankelijk erg moeilijk te 
hebben gestaan. Evenals Herman wist hij een tweede OSBO 
overwinning binnen 1 week te behalen  en dat mag een pres-
tatie van formaat worden genoemd voor beide heren. Rob 
kwam slecht uit de opening na een mislukt Schots Gambiet 
en stond feitelijk verloren. Hij wist zich echter knap in de 
partij terug te vechten. Hij dacht zelfs een mooie winnende 
combinatie te zien maar vertrouwde dat niet helemaal en 
vroeg aan teamleider Bert of hij een remiseaanbod mocht 
accepteren. Daar de tussenstand 3-0 was, was een half punt 
genoeg voor de overwinning zodat de vrede werd getekend 
en ASV-12 weer twee matchpunten rijker was. Rob gaf aan 
dat zijn combinatie uiteindelijk toch wel winnend was ge-
weest maar dat, gezien het verloop van de partij, hij wel 
vrede kon hebben met zijn remise. Teamleider Bert miste 
een goede voortzetting in de opening van zijn Siciliaanse 
partij en kwam zeer gedrongen te staan. Zijn tegenstander 
wist een belangrijke centrumpion te winnen maar Bert zijn 
Koning  stond veiliger dan die van zijn tegenspeler. Toen 
zijn tegenspeler nog een pion verorberde wist Bert een heel 
vervelend schaakje te geven vergezeld met een remise aan-
bod gezien de tussenstand. Dit aanbod werd aangenomen en 
dat was maar goed ook voor Bert ‘s zijn tegenspeler want 
achteraf bleek Bert gewoon finaal gewonnen te staan. Bert 
vond de remise toch wel terecht omdat hij naar eigen zeggen 



echt geen overwinning had verdiend gezien zijn vertoonde 
spel. Als laatste was Thijs nog bezig die in de opening al een 
paar pionnen had gewonnen. Thijs speelde dit keer heel 
geduldig en wist zijn partij bekwaam naar winst te voeren 
waardoor er toch nog een ruime 5-1 overwinning werd be-
haald en ons team mee blijft doen voor het kampioenschap 
in deze klasse.    Bert Sigmond 
Gedetailleerde uitslag Voorst-4j – ASV-12: Daan Noord-
huizen (1388) - Herman de Munnik (1481) 0-1; John Eek-
huis (1436) - Bert Sigmond (1555) ½-½; Joop Hendriksen 
(1525)-Rob Rietbergen (1640) ½-½; Noud van Deurzen (--) 
- Frans Veerman (1507) 0-1; Esther Konijnenberg (1003) - 
Ko Kooman (1456) 0-1; Marcel Albers (--) - Thijs Stomp-
horst (1338) 0-1. Eindstand 1-5. 
 
ASV-1 wint in beker: Daar waar in de andere zaal de Alge-
mene Ledenvergadering werd gehouden, zonderde ASV-1 
zich af voor het spelen van de wedstrijd voor de KNSB-
beker in de 3e ronde. De Drie Torens uit Tilburg was de 
tegenstander. Deze vereniging komt in de competitie uit in 
de 3e klasse KNSB, een klasse lager dus als ASV-1 maar dat 
zegt niets over de sterkte van het bekerteam. Dat bleek ook 
wel want Otto Wilgenhof kreeg het al vrij snel in het mid-
denspel moeilijk. Hij kon de vijandelijke dreigingen niet 
meer keren en speelde een verloren strijd. Ook Wouter van 
Rijn had het moeilijk. In een wat slordig gespeelde partij 
was hij in het nadeel gekomen en zijn tegenstander gaf de 
kansen niet meer weg. Hij kwam op de 7e rij binnen met de 
torens en kreeg beslissend voordeel wat in het verre eindspel 
werd verzilverd. Dat zat er al een tijdje aan te komen maar 
na het verlies van Otto kwam ASV-1 eerst op voorsprong. 
Peter Boel speelde een goede partij en zette zijn tegenstander 
onder druk in het centrum. Dit sloeg uiteindelijk door. Ook 
Léon van Tol won. Hij moest er hard voor werken maar wist 
met behulp van zijn vrijpionnen op de a- en b-lijn te winnen 
mede doordat hij een vijandelijke vrijpion op de c-lijn tijdig 
kon stoppen. Het tijdvoordeel speelde niet alleen in de partij 
van Peter maar ook bij Léon in zijn voordeel. Toen Wouter 
zijn partij verloor kon men zich gaan opmaken voor een 
beslissing via het snelschaken. Daarin waren de ASV-ers 
oppermachtig. Zij wonnen vooral op snelheid. Alle vier de 
Tilburgers kwamen hevig in tijdnood en gingen daardoor in 
de fout. Alleen Otto profiteerde daar niet van.  Het werd 3½-
½ maar het had ook 4-0 kunnen zijn want, zoals gezegd, ook 
Otto had moeten winnen. Hij liet een stelling met een stuk 
meer verzanden in remise. Het maakte niet uit want de vol-
gende ronde was bereikt.  
Gedetailleerde uitslag ASV-1-De Drie Torens: Otto Wil-
genhof (wit) (2216)-Dennis Brocken (2302) 0-1 (½-½); 
Wouter van Rijn (2177)-Wilbert Kocken (2093 0-1 (1-0); 
Peter Boel (2079)-Bert-Jan Panjoel (2085) 1-0 (1-0); Léon 
van Tol (2165)-Bram van Huygevoort (2058) 1-0 (1-0). 
Eindstand 2-2. ASV-1 wint snelschaken met 3½-½ en be-
kert verder. 
 
OSBO-Kamp: De Hoofdklasse kwam op de 2e speeldag van 
het OSBO-Kamp, afgelopen zaterdag, niet in actie. Zij spe-
len dan ook maar 7 ronden daar waar de 1e en 2e klasse er 9 
spelen. Met 2 uit 2 ging Tony Hogerhorst in de 1e klasse de 
2e speeldag in. Ook de 3e ronde werd gewonnen. Hij ver-
sloeg oud-ASV-er Eric Hartman. Met de eerste plaats als 
inzet moest Tony het in de 4e partij opnemen tegen Bas West 
(VSG-Ermelo). Deze partij ging verloren zodat West met 4 
uit 4 met een punt voorsprong op 8 spelers aan de leiding 
gaat. Onder de “driepunters” niet alleen Tony maar ook 
Désiré Fassaert. Hij voegde zaterdag 1½ punt aan zijn totaal 
toe. Op 2½ punt staat René van Alfen. Naar eigen zeggen 
scoorde  hij teleurstellend twee halfjes. In de 3e ronde keek 
hij met wit na twee mindere zetten in respectievelijk de ope-
ning en het vroege middenspel tegen een iets mindere stel-
ling aan. Zijn tegenstander speelde het echter ook niet nauw-
keurig en liet een aantal ruilen toe, waarna er een gelijke 
stelling op het bord kwam. Het vooruitzicht van een eindspel 
met lopers van ongelijke kleur was voor hem voldoende om 
remise aan te bieden. In de middagronde ging het aanvanke-
lijk van een leien dakje. Zijn tegenstander deed een slechte 
zet in de opening en verloor een stuk tegen een pion. De 
stelling was echter niet gemakkelijk en René verbruikte veel 
tijd om concrete aanknopingspunten te vinden. Te veel tijd, 
zodat hij weer eens in tijdnood kwam. Hij won de pion nog 
wel terug, maar de stelling was niet eenvoudig te winnen in 
2½ minuut, zodat hij maar remise aanbood. Zijn tegenstan-
der vond dat hij dat niet kon weigeren. In de 2e ronde had 
Jan van Laar (Rhenen) overigens ook al heel sportief remise 

aangenomen in een remise toreneindspel met voor René nog 
maar 19 seconden op de klok! Theo Koeweiden was goed op 
dreef zaterdag! In de ochtendronde speelde hij tegen zijn 
broer Bart. Hun laatste officiële partij was tijdens Dieren 
2000. Elf jaar geleden dus. Theo won nu twee pionnen 
waarop zijn broer rommelkansen zocht en omdat Theo ver-
zuimde zijn torens te verbinden moest hij mede doordat zijn 
paard op e1 stond teveel materiaal teruggeven om niet mat te 
gaan. In de analyse bleek dat hij mijn paard naar c2 had 
moeten spelen. Dan was er niets aan de hand geweest. ’s 
Middags won Theo verrassend van zijn clubgenoot Ruud 
Verhoef. Daarin moest Theo zich eerst verdedigen in een 
lastige stelling. Maar dat lukte goed en gaandeweg kwam hij 
beter in de partij. Op een gegeven moment kon Theo een 
kwaliteit winnen door een leuk offer. Hierna kon hij de partij 
rustig en geconcentreerd uitspelen. Het resterende pionnen-
eindspelwas verloren voor Ruud Verhoef. Theo heeft nu 2 
uit 4 terwijl Ruud, die wel de 3e ronde had gewonnen, onder 
zijn niveau op 1 uit 4 staat. Theo was natuurlijk tevreden 
over zijn winstpartij tegen een 1700-speler maar hij had 
natuurlijk liever van zijn broer gewonnen. In de tweede 
klasse won Henk Kuiphof in de derde partij redelijk eenvou-
dig. Zijn tegenstander speelde een twintigtal goede zetten, 
maar daarna werd het minder. Henk kon de stelling binnen-
dringen en een pion winnen. Daarna won hij pion na pion en 
had zijn opponent al lang kunnen opgeven. Toen Henk ook 
nog een stuk ging winnen werd eindelijk het nutteloze van 
verder doorspelen ingezien. In de 4e ronde kwam er met wit 
een degelijk opgezette partij op het bord. Henk probeerde 
steeds wat, maar zijn tegenstander pareerde alles. Tenslotte 
zat er niets anders op dan maar remise te accepteren. In feite 
was dat teleurstellend, aldus Henk, die nu 2½ uit 4 heeft. 
Paul Tulfer won zijn partij in de 2e ronde in de Veteranen-
groep. Met wit had hij vanaf de zesde zet een pluspion, maar 
hij kon weinig vorderingen maken met een tripelpion op de 
c-lijn. Toch hield hij lange tijd licht voordeel. Toen zijn 
tegenstander zich in het paardeindspel iets te passief verde-
digde, kon Paul met een schijnoffer van de voorste van de 
drie pionnen doorbreken. Zwart koos vervolgens niet de 
hardnekkigste verdediging zodat Paul het betrekkelijk een-
voudig kon uitschuiven. Siert won zijn partij pas in het paar-
deindspel met een pion meer. Beide ASV-ers hebben nu 1 
uit 2. Op 19 februari is de volgende speeldag van deze OS-
BO-kampioenschappen.  
 
Lichtenvoorde: Jaarlijks wordt in het Achterhoekse Lichten-
voorde het Jan Lanketoernooi gehouden. Dit jaar was het de 
21e versie. Het aantal deelnemers lag met 38 schakers wat 
lager dan afgelopen jaar. De echte toppers komen hier niet 
omdat de Elogrens door de organisatie op maximaal 2000 is 
gesteld. Marcel Krosenbrink (WSG Winterswijk), winnaar in 
2008, was op Elo (1990) favoriet, gevolgd door Erwin Swe-
rink (vroeger spelend bij GOVA) met een Elo van 1935. Hij 
won het toernooi in 2010. Van ASV was alleen Ruud Wille 
als deelnemer present. Hij was op Elo als 3e geplaatst. Na 4 
ronden nam Krosenbrink alleen de leiding met een 100% 
score. Hij werd gevolgd door Ruud die samen met Gert Jan 
van Vliet (ook een vroegere GOVA-speler, maar nu lid van 
de organiserende vereniging Rokade) op 3½ punt stond door 
een onderlinge remise in de 4e ronde. Van Vliet wist echter 
de koploper in de 5e ronde te verslaan. Ook Swerink was 
toen al op achterstand geraakt en werd uiteindelijk met 4½ 
punt gedeeld 7e. De rollen waren daarna dus omgedraaid. 
Uiteindelijk moest de slotronde voor de beide koplopers de 
beslissing brengen. Daarvan speelde van Vliet al snel remise 
zodat Ruud bij winst eerste zou worden. Na een moeizame 
partij lukte hem dit in de slotfase en hij werd daarmee met 
6½ uit 7 winnaar van dit rapidtoernooi. Onverwacht en het 
had hem ook in een paar partijen zeker niet tegengezeten. 
Van Vliet werd met 6 punten 2e, Henk Steinhauer (WDC) 3e 
met 5½ punt en Krosenbrink gedeeld 4e met 5 uit 7. Het was 
weer een goed georganiseerd en gezellig toernooi waarbij 
ook veel gepraat en gelachen werd. Dit werd aardig geïllu-
streerd toen één van de spelers bij de lunch om peper en zout 
vroeg. “Die staat vlak voor je neus antwoordde een ander”, 
waarop de betrokken speler in onvervalst dialect uitriep 
“ach, ik zie toch ook helemaal niets vandaag…!? 
 
Schoolschaken: Bij de recentelijk gehouden schoolschaak-
kampioenschappen hebben 10 schakers uit de ASV-jeugd 
deelgenomen. Er werden goede prestaties geleverd dat resul-
teerde in diverse prijzen. De beste prestatie van de dag le-
verde Pieter Verhoef bij de leerlingen ut groep 7 en 8. Hij 
won de groep met een score van 7 uit 7. 


