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Oploswedstrijd: Ik hoorde het al verschillende malen: “Die 
grote hoeveelheid stukken, die voor een partijspeler zo onlo-
gisch op het bord staan, maakt zo’n tweezet lastig”. Het ver-
zoek is verhoord. Vorige week was er dan ook een “wit geeft 
mat in 2 zetten” met niet zoveel stukken, een werkstukje van 
onze landgenoot Mees, die dit 
in 1952 componeerde. Oplos-
sing: sleutelzet 1. Kf4-e5. 

Daglichtschaak: A.s. dinsdag-
middag 3 april is de volgende 
speeldag in de serie van het 
Schaken Overdag in het NI-
VON aan de Molenbeekstraat 
26A. Aanvang 14.00 uur. 
 
Rapidcompetitie: Vanavond 
gaan we verder met de vierde 
rapidavond. Daar waar Henk 
Karssen bij het ingaan van de 
vorige speelavond een onaan-
tastbare voorsprong leek te 
hebben verdween dit als 
sneeuw voor de zon. Wouter 
van Rijn is de nieuwe koploper 
al is zijn voorsprong maar een 
half punt. De rapidcompetitie 
krijgt ongetwijfeld nog een 
spannende ontknoping. Hoe 
uw kansen zijn ziet u in de 
ranglijst hiernaast! 
 
Externe competitie: In de 
tweede speelweek wist ASV-8 
niet te profiteren van de mis-
stap van koploper Wagenin-
gen-5 Bij winst had een ge-
deelde 1e plaats ingenomen 
kunnen worden maar De Cir-
kel-3 bleek met 3½-2½ net iets 
sterker. Dit verslag leest u in 
een volgende EP. ASV-7 pakte 
met een 5-3 zege op Voorst-2 
wel 2 hele belangrijke match-
punten maar vraag niet hoe. 
Door de tegenstanders werd in 
de slotfase wel heel veel ca-
deau gedaan. A.s. zaterdag 
spelen onze eerste vier teams 
weer. Ook zij gaan in hun 
voorlaatste wedstrijd een be-
langrijke slotfase tegemoet. De 
volgende vragen worden dan 
ongetwijfeld beantwoord. Blijft 
ASV-1 in de race in de strijd 
om de 1e plaats. Daartoe treft 
het stadgenoot De Toren-
VSV-2 dat onderaan staat maar 
zeker niet te onderschatten 
valt. Houdt ASV-2 de goede 
vooruitzichten op promotie is 

de tweede vraag. Tegenstander is Zukertort-Amstelveen-3, 
de huidige nummer 3 op de ranglijst. Met een gelijkspel zou 
ASV-2 al weer een eind verder richting promotie kunnen zijn. 

Blijft ASV-3 boven de streep is de volgende vraag. Ook daar-
over weten we zaterdag meer. Tegenstander is WSG Win-
terswijk , dat laatste staat. Ook dat is dus een belangrijk duel. 
Tenslotte de vraag of ASV-4 in de middenmoot blijft. Tegen-
stander is zaterdag De Toren-2. Ook hier zijn de punten wen-
selijk om niet te ver naar onderen te zakken. Dus het wordt 
weer een interessante zaterdag!! Volgende week meer hier-
over. 
 
ASV-5 grijpt laatste strohalm: Twee keer winnen is de op-
dracht. Eerst tegen Het Kasteel-2 om zeker zesde te zijn en in 
de komende ronde om geen risico te lopen alsnog als slechtste 
nummer 6 te degraderen. Ruud Verhoef bracht ASV-5 aan de 
leiding. Stukwinst bracht het punt. Helaas ging het hierna bij 
Albert Marks mis. Stukverlies in een moeizame stelling be-
sliste meteen. Invaller Robert Naasz zette zijn jonge opponent 
met een fraai pionoffer klem. Met actief stukkenspel won 
Robert veel materiaal en de partij. Erik Wille beging al op de 
7e zet een blunder. Het stellingsnadeel wat hieruit voortvloei-
de kon hij niet meer herstellen. Het werd dus de gelijkmaken-
de nul (2-2). Barth Plomp won na lang manoeuvreren een 
pion. Vervolgens werd de stelling van de tegenstander ge-
kraakt. Kwaliteitswinst en een mataanval zorgde voor de 
derde voorsprong van de avond. Marco Braam speelde een 
fraaie aanvalspartij en wist in de slotfase van de wedstrijd te 
profiteren van een vijandelijke fout. Jacques Boonstra was 
handiger met zijn stukken en won tenslotte in gewonnen stel-
ling in tijdnood een toren. Dat Martin Weijsenfeld tenslotte 
nog verloor, deed niets meer af aan de zo nodige 5-3 winst. 
De eerste opdracht is uitgevoerd. Nog één te gaan. In de slot-
ronde is De Cirkel de tegenstander  Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - Het Kasteel-2: Erik Wille 
(1973) - Jelle van Deemen (1868) 0-1; Martin Weijsenfeld 
(1939) - Rob Duin (1864) 0-1; Barth Plomp (1964) - Sjaak 
Laurant (1782) 1-0; Ruud Verhoef (1748) - Jos Steinmann 
(1630) 1-0; Albert Marks (1774) - Twan Rutjes (1832) 0-1; 
Robert Naasz (1760) - Jorik Quint (1668) 1-0; Jacques 
Boonstra (1734) - Ritchy Duin (1852) 1-0; Marco Braam 
(1737) - Werner Passchier (1670) 1-0. Eindstand 5-3. 
 
ASV-7 pakt laatste kans: De wedstrijd moest gewonnen wor-
den maar dat gold ook voor Voorst-2. De spanning speelde  
misschien een te grote rol in deze match. Blijkbaar hadden de 
Voorstenaren met elkaar afgesproken om na 23.30 uur geen 
goede zetten meer te doen en op te geven indien men schaak 
zou staan. Heel apart. Bent Schleipfenbauer zette zijn tegen-
stander tegen de muur. Hij bezorgde zijn tegenstander een 
lelijke dubbelpion, maar liet zich trucken. Een vijandelijke 
toren sloeg met schaak in op g2 en de toren kon niet worden 
genomen op straffe van dameverlies. Remise dus. Jan Ver-
meer kwam in een Philidor prachtig te staan, maar zijn ko-
ningsaanval sloeg niet door. Een aanval in het centrum lever-
de wel een pion op. Toen hij met een paard familieschaak gaf 
en daarbij de dame in stond gaf zijn tegenstander op. Heel 
apart, want de koning hoefde alleen opzij gezet te worden, de 
dame kon niet geslagen worden, omdat dan mat zou volgen. 
Xadya van Bruxvoort speelde niet haar sterkste wedstrijd. Al 
vanuit de opening kreeg ze een koningsaanval te verduren. 
Die werd nog gepareerd, maar in het vervolg verloor ze een 
pion en later meer. Eigenlijk had Ton van Eck de interessant-
ste partij. De creatieveling kreeg een materiaalverhouding van 
paard tegen vier pionnen, wat later uitmondde in paard + pion 
tegen 2 pionnen. Dat won Ton met wat hulp van de Voorste-
naar makkelijk (2½-1½) De teamleider schatte de einduitslag 
2½-5½ toen in. Over de partij van Tijs van Dijk valt een boek 
te schrijven. Tijs kwam tegen zijn gewoonte normaal uit de 
opening (dacht de teamleider), maar toen hij naliet met tem-
powinst een pion te slaan met zijn loper, konden eigenlijk de 
stukken in het doosje. Maar toen werd het half twaalf. Het 
begon met het weggeven van een toren door de Voorstenaar. 
Niks aan de hand want de toren van Tijs stond op g8 toch niks 
te doen. Hij kon kiezen: Tijs mat zetten of de dame winnen, 
maar deed dat allemaal niet en Tijs ontsnapte. Heel apart. 

Stand ASV-rapidcompetitie na 
12 ronden seizoen 2011-2012: 

Nr. Naam Pnt/Part. 
1 Wouter van Rijn 9 12 
2 Henk Karssen 8½ 12 
3 Bob Beeke 8½ 7 
4 Sander Berkhout 8 8 
5 Tony Hogerhorst 8 12 
6 Otto Wilgenhof 7½ 12 
7 Richard van der Wel 7½ 12 
8 Koen Maassen vd Brink 7½ 7 
9 Rob Huberts 7½ 7 
10 Martin Weijsenfeld 7½ 11 
11 Remco Gerlich 7 3 
12 Guust Homs 7 7 
13 Jan Knuiman 7 7 
14 Peter Boel 7 4 
15 Wouter Abrahamse 7 4 
16 John Sloots 7 9 
17 Ruud Wille 7 10 
18 Désiré Fassaert 6½ 12 
19 Frank Schleipfenbauer 6½ 3 
20 Jochem Woestenburg 6½ 3 
21 Daan Holtackers 6½ 6 
22 Koen van Keulen 6½ 8 
23 Theo Jurrius 6½ 7 
24 Harm Steenhuis 6½ 5 
25 Dirk Hoogland 6½ 4 
26 Henk Kuiphof 6½ 7 
27 Martijn Boele 6½ 5 
28 Siert Huizinga 6½ 8 
29 Ko Kooman 6½ 12 
30 Jan Vermeer 6 12 
31 Frans Veerman 6 8 
32 Abbes Dekker 6 6 
33 Marco Braam 6 10 
34 Hedser Dijkstra 6 6 
35 Tom Bentvelzen 6 4 
36 Ton van Eck 6 4 
37 Ruud Verhoef 6 5 
38 Pieter Verhoef 6 4 
39 Horst Eder 6 12 
40 Xadya van Bruxvoort 6 4 
41 Dick Hajee 5½ 3 
43 André de Groot 5½ 5 
44 Bent Schleipfenbauer 5½ 4 
45 Bob Hartogh Heijs 5½ 7 
46 Bryan Hieltjes 5 1 
47 Theo van Amerongen 5 2 
48 Kees van Keulen 5 8 
49 Frits Wiggerts 5 2 
50 Clemens Wijman 5 3 
51 Harold Boom 5 3 
52 Pim Rijmer 5 3 
53 Gerard Viets 5 3 
54 Jan Groen 5 11 
55 Theo Koeweiden 5 7 
56 Bob Kooij 5 8 
57 Hans Derendorp 5 8 
58 Tijs van Dijk  4½ 1 
59 Anne Paul Taal 4½ 6 
60 Danny Hageman 4½ 5 
61 David van ’t Wout 4 1 
62 Femke de Arriba 4 1 
63 Mikel de Arriba 4 1 
63 Alain van der Velden 4 1 
64 Paul Schoenmakers 4 2 
65 Hendrik van Buren 4 2 
66 Wim Peters 4 2 
67 Arif Dundar 4 2 
68 Lion de Kok 4 3 
69 Hans Meijer 4 3 
70 Jelle Noordhuis 4 3 
71 Bob Sanders 4 4 
72 Jan Zuidema 3½ 5 
73 Henk Kelderman 3 11 
74 Hein van Vlerken 1½ 12 



Tom Bentvelzen kreeg een vijandelijke vrijpion te stoppen. 
Hij deed dat verkeerd en zijn tegenstander kon zo maar een 
loper winnen, maar deed dat niet. Uiteindelijk verloor Ton de 
loper toch. Toen Ton met zijn dame zijn tegenstander schaak 
zette gaf die onmiddellijk op. Want er dreigde eeuwig schaak 
en dat is toch gruwelijk? Heel apart (4½-2½). Theo Koewei-
den speelde tegen routinier Boog een verdienstelijk partij. 
Maar ook Boog hield zich aan de afspraak: na half twaalf 
geen goede zetten te doen, daar hij zomaar een stuk en de 
partij had kunnen winnen. Heel apart. ASV-7 zal waarschijn-
lijk door dit resultaat niet degraderen, maar zeker is dat niet. 
De Toren-5 moet dan winnen of gelijkspelen tegen VDS-2. 

Jan Vermeer 
Gedetailleerde uitslag ASV-7-Voorst-2: Jan Vermeer (1701) 
- Jeroen Nikkels (1808) 1-0; Bob Kooij (--) - Henri Jansen 
(1652) 0-1; Tijs van Dijk (1694) - Tom Molewijk (1673) 1-0; 
Theo koeweiden (1561) - Stef Boog (1671) ½-½; Tom Bent-
velzen (1634) - Sjoerd Norberhuis (1762) 1-0; Ton van Eck 
(1472) - Harry Schurink (1616) 1-0; Xadya van Bruxvoort 
(1222) - Joop Siderius (1601) 0-1; Bent Schleipfenbauer 
(1133) - Joop Hendriksen (1503) ½-½. Eindstand 5-3. 
 
Grote nederlaag ASV-12: Ons seniorenteam wacht nog steeds 
op de eerste overwinning. Dat moet dan maar gebeuren in de 
slotronde want ook de wedstrijd in de 6e ronde tegen De 
Toren-10 ging met 5-1 ruim verloren. Met André de Groot en 
Bob Hartogh Heijs als invallers voor Hans Meijer en Wim 
Peters werd de wedstrijd begonnen. Frans Veerman had gedu-
rende de partij een stuk voor 2 pionnen gewonnen. Hij kon 
alleen de goede manier om hiervan gebruik te maken in het 
eindspel niet vinden en moest toezien hoe zijn eigen pionnen 
langzaamaan opgegeten werden. Uiteindelijk bleef er een 
stelling over met lopers van ongelijke kleur en Frans moest in 
remise berusten. André de Groot had na de opening een kwa-
liteit moeten geven. Na enige tijd echter raakte hij een pion 
kwijt en in het eindspel nog eentje. Dat was teveel en kon hij 
opgeven. Jan Sanders gaf al in de opening een stuk weg. 
Daarna hield hij het nog heel lang vol maar hij bleef het mate-
riaal achter staan. Hij verloor daarna kansloos. Bob Hartogh 
Heijs kwam in een gelijke stelling uit de opening. In het ver-
dere verloop bleef het eigenlijk de hele tijd ongeveer gelijk 
staan. Zijn tegenstander had de pionnen iets verder laten op-
rukken, maar het remiseaanbod van Bob was wel terecht en 
werd ook aangenomen. Hein van Vlerken kwam goed uit de 
opening en won daarna een kwaliteit. Bij zijn aanval en het 
afruilen daarbij vergiste Hein zich en bleef met een toren 
achterstand zitten. Dit soort kansjes wist zijn tegenstander 
natuurlijk wel af te maken. Henk Kelderman won een pion 
maar liet vervolgens een vijandelijke pion te ver oprukken. 
Daarna kreeg hij een dodelijke mataanval over zich heen die 
niet meer te verdedigen was en moet opgeven. 
Gedetailleerde uitslag De Toren-10 - ASV-12: Marco Vas-
tenhout (1318) - Frans Veerman (1502) ½-½; Han Winters 
(1268) - André de Groot (1375) 1-0; Alex Versteeg (--) - Jan 
Sanders (1346) 1-0; Jeroen van Zaanen (1321) - Bob Har-
togh Heijs (1411) ½-½; Reinier Heinz (1267) - Hein van 
Vlerken (1273) 1-0; Yannick van der Horst (--) - Henk Kel-
derman (1262) 1-0. Eindstand 5-1. 
 
Voorjaarstoernooi: Onder een 
stralende voorjaarszon werd 
zaterdag jl. in het Grand Café 
van het Lorentz ons Voorjaars-
toernooi gehouden, het eerste 
toernooi van ASV dit jaar. Met 
maar liefst 30 ASV-ers was het 
mooi om zoveel clubgenoten 
hierbij als deelnemer te heb-
ben. Geweldig!! Maar het to-
taal van 70 deelnemers (vorig 
jaar nog 86) viel dit jaar  helaas 
tegen. De strijd was er in de 
verschillende groepen niet 
minder om. In de A-groep was 
deze met de deelname van 3 
IM’s, titelhouder Stefan Kui-
pers, Willy Hendriks, winnaar 
in 2008, en Maarten Solleveld 
(Elo 2515) zelfs helemaal 
open. Het eerste duel onder 
deze drie, tussen Hendriks en 
Solleveld eindigde in remise. 
Kuipers had eerder al een half-
je verloren aan Mees van Osch 
van De Toren, kwam nu weer 
gelijk en sloeg vervolgens een 
belangrijke slag door in ronde 
4 Willy Hendriks te verslaan. 
In ronde 6 speelden Kuipers en 
Solleveld remise tegen elkaar zodat ze beiden met 5 punten de 

slotronde ingingen. Daarin zorgde onze Daan Holtackers voor 
een sensatie door Kuipers te verslaan. Solleveld won wel en 
werd daarmee de verdiende winnaar van ons rapidtoernooi. 
Daan leverde een hele sterke prestatie. Hij verloor alleen van 
Hendriks en Solleveld maar versloeg dus de 3e IM. Zelf met 
deze sterke tegenstand werd hij met 5 uit 7 gedeeld tweede. 
Grote klasse!! In de B-groep eindigde Nico Schoenmakers 
met 5 uit 7 op een gedeelde 2e plaats. Lang deed hij mee om 
de 1e plaats maar na ronde 5 moest hij afhaken na verlies 
tegen groepswinnaar Michel Janssen (Voorster SC). In de C-
groep startte Dick Vliek voortvarend met 4 uit 4 maar wist dit 
niet te handhaven. Twee nederlagen en een remise zorgden 
voor een terugval. Met 4½ uit 7 eindigde hij samen met Theo 
Koeweiden en onze jeugdspeler Alain van der Velden op een 
gedeelde 4e plaats. Zeker ook voor Alain was dit een uitste-
kende prestatie. Hij liet goede dingen zien. Zo won hij bv. van 
Frans Veerman en Ko Kooman. Alle gegevens met uitslagen, 
eindstanden, foto’s en het rondeverslag van dit toernooi vindt 
u natuurlijk terug op onze site. De resultaten van onze club-
genoten staan ook in bijgaande tabel. 
 
OSBO-Kamp: Op 17 maart werd de 4e speeldag gehouden in 
de persoonlijke kampioenschappen van de OSBO. Voor de 
hoofdklasse stonden de 5e en 6e ronde op het programma. 
Deze speeldag bleek al beslissend. Na de 6e ronde is Etienne 
Goudriaan met 6 uit 6 onbereikbaar voor zijn concurrenten. 
Eén daarvan was Guust Homs. Niet geheel fit (hele week ziek 
thuis geweest, toch maar gaan schaken) was hij die ochtend 
naar Apeldoorn vertrokken. Het was 10 graden op de ther-
mometer van zijn auto, niets bijzonders natuurlijk, maar wel 
liefst 27 graden warmer dan op 4 februari, de 2e speeldag van 
de hoofdklasse. Maar dat even terzijde. In de 5e ronde won 
Guust met zwart nog heel snel van Casper Hermeling. Hij 
won een pion in het centrum en de witte stukken raakten 
overbelast. Dat leverde een mataanval op. 's Middags kreeg 
Guust een lekkere stelling met wit tegen Folke van Dorp, 
maar de krachten liepen op z'n eind. Guust won nog wel een 
pion maar de stelling werd heel verraderlijk. Hij miste een-
voudig een dubbele aanval en wegens een matdreiging ver-
loor hij een stuk. Dit was gelijk de beslissing. Tony Hoger-
horst werkte zich met 2 overwinningen op en kwam daarmee 
op een keurige 3 uit 6. Martin Weijsenfeld speelde in de och-
tendronde een prachtige partij tegen Jorick Laan, waarbij hij 3 
pionnen voor kwam te staan, maar wel wat actief tegenspel 
moest weren. Totaal onnodig liet hij zich trucken, waardoor 
hij een dame tegen een stuk verloor. Dit was toch echt te veel 
van het goede waarna Martin verloor. Door afwezigheid in de 
vorige 2 ronden bleef Martin onderaan in de ranglijst en werd 
hij voor de middagronde vrijgeloot. Hij heeft nu 2 punten. In 
de 1e klasse heeft Désiré na de 8e ronde 5½ punt en heeft 
daarmee een half punt achterstand op 2 koplopers. In de och-
tendronde bereikte hij met zwart tegen Carlo Buijvoets na 
nauwkeurig spel een klein eindspelvoordeeltje. Hij gaf echter 
pardoes een stuk weg waarna zijn eerste nederlaag een feit 
was. ‘s Middags werd Désiré, met wit spelend, door jeugdspe-
ler Thomas Slijper verrast met een voor hem onbekende ope-
ningswending. Désiré moest alle zeilen bijzetten om niet 
meteen ten onder te gaan. In zijn optimisme vergaloppeerde 
de zwartspeler zich, verloor een paard, waarna de stukken al 
na 11 zetten in de doos konden. Een meevaller dus voor Dési-
ré na de ochtenddomper. Nico Schoenmakers was verhinderd 
en moest beide partijen aan zich voorbij laten gaan. Hij bleef 
dus op 3½ punt staan. Theo Koeweiden voegde een half punt 
aan zijn totaal toe en staat nu op 2½ punt in deze klasse. In de 
top van de tweede klasse doet ook Frans Veerman goed mee. 
In de 7e ronde had hij zijn tegenstander met een koningsaan-
val al na een zet of 15 in de houtgreep waaruit ontsnappen 
niet meer mogelijk was. In de 2e partij van die dag ging het 
met een koningsaanval haast net zo maar door een onoplet-
tendheid van zijn kant kon zijn tegenstander ontsnappen en 
werd het remise. Frans heeft nu 5½ uit 8, goed voor een ge-
deelde 4e plaats. Ko Kooman bleef in de middenmoot en heeft 
nu 4 uit 8. In de Veteranengroep staan onze beide ASV-ers 
Paul Tulfer en Siert Huizinga op 2½ uit 4, een half punt ach-
ter de 2 koplopers. In deze 4e ronde speelde Siert remise en 
won Paul zijn partij. Op 14 april is de laatste speeldag in dit 
toernooi. 
 
Uitslagen interne competitie 25e ronde (22 maart 2012): 
F. Schleipfenbauer-Beeke 0-1; Fassaert-Karssen 0-1; Maassen 
van den Brink-R. Wille ½-½; Weijsenfeld-Huizinga ½-½; 
Hogerhorst-R. Verhoef 1-0; van Belle-van Amerongen 0-1; 
Groen-Hajee ½-½; Boom-Dijkstra 1-0; Corbeel-van Buren ½-
½; Kooman-Au 0-1; de Kok-Kuiphof 1-0; Eder-Derendorp 1-
0; Noordhuis-Rietbergen ½-½; van Deursen-J. Sanders 1-0; 
Zuidema-Stibbe 1-0; Viets-Lourens ½-½; Hartogh Heijs-Kees 
van Keulen 1-0; Visser-Koen van Keulen 0-1; de Goey-van 
Vlerken 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Abrahamse – van Rijn 0-1; 
Boel – Hoogland 0-1. 

Resultaten ASV-ers bij het 
ASV-Voorjaarstoernooi: 

Groep A (26 spelers): 
2/4 Daan Holtackers 5 
8/12 John Sloots 4 
 Pascal Losekoot 4 
 Anne Paul Taal 4 
13/14 Jochem Woestenburg 3½ 
 Ruud Wille 3½ 
15/19 Peter Boel 3 
 Rob Huberts 3 
20/23 Koen Maassen vd Brink 2½ 
25 Désiré Fassaert 1½ 
26 Barth Plomp 1 
Groep B (21 spelers): 
2/5 Nico Schoenmakers 5 
6/9 Marco Braam 4 
10/11 Ruud Verhoef 3½ 
 Albert Marks 3½ 
12/18 Bob Kooij 3 
 Horst Eder 3 
19 Dick Hajee 2½ 
20/21 Jan Vermeer 2 
Groep C (23 spelers): 
4/7 Dick Vliek 4½
 Alain van der Velden 4½
 Theo Koeweiden 4½ 
8/10 Pieter Verhoef 4 
 Frans Veerman 4 
11/15 Bent Schleipfenbauer 3½ 
 Kees van Keulen 3½ 
16/17 Ko Kooman 3 
18/21 Bryan Hieltjes 2
 Hans Derendorp 2 
22/23 Hein van Vlerken 1½ 


