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Oploswedstrijd: Je kunt je stukken ongelukkig op het bord 

zetten. Toch spelen hier 
grote namen uit de oud-
heid. Alapin – Schiffers 
(1902). Zwart speelt en 
wint. Oplossing: 1…Dxg3 
2. hxg3, Kg7! Mat via 
3…Th8 is niet meer te 
voorkomen. 
Ook kom ik nog even terug 
op de tweezet van een 
week eerder. Het bleek dat 
de weerlegging van een 
bepaalde zet t.w. 1. Txd8 
door verschillende clubge-

noten niet gevonden werd. Dan moet zo'n probleem toch wel 
erg goed in elkaar zitten, nietwaar….?! En dat van een pro-
bleem uit 1884. Welnu, na 1. Txd8 kan zwart in die bewuste 
stelling 2. Td4 spelen. Als wit met de toren inslaat is het veld 
e5 niet meer afgedekt. Slaat hij met de dame komt e6 open. 
Als je het weet is het makkelijk….?! U moet de vorige EP 
waarin deze tweezet stond afgedrukt er nog maar eens op 
nakijken. 
 
NK-jeugd: Deze week neemt Xadya van Bruxvoort in Haar-
lem deel aan het NK bij de B-meisjes. Ze speelt in een geslo-
ten groep van 10 speelsters zodat ze iedereen een keer treft. 
Qua Elo zijn de verschillen in deze groep nog groot. Xadya 
heeft met 1362 net nog de laagste Elo. Het gemiddelde komt 
uit op bijna 1600. Bij het afsluiten van deze EP, afgelopen 
maandagavond, waren de eerste drie ronden gespeeld. Deze 
waren zeker niet slecht verlopen want Xadya behaalde hierin 
1½ punt. Na een remise in de openingsronde, waarin een 
winstkans werd gemist, won ze de 2e partij. De 3e ronde, 
gespeeld op Koninginnedag, ging helaas verloren maar dat 
was dan ook tegen een meisje met een Elo van 1803. Vol-
gende week meer over dit toernooi. Haar verrichtingen zijn te 
volgen via: http://nkjeugd.schaakbond.nl/nieuws. We wensen 
haar heel veel succes in haar verdere partijen. 
 
Rapidcompetitie: Richard van der Wel is vorige week eind-
winnaar geworden van de ASV-rapidcompetitie. Op de slot-
avond won Richard al zijn 4 partijen en eindigde zo met 13½ 
punt als eerste, een half punt voor Guust Homs en Jan Knui-
man. De spanning was tot het eind groot. Bij het ingaan van 
de laatste speelavond ging Ruud Wille nog ongedeeld aan de 
leiding. Pas na de 19e en dus voorlaatste ronde wist Richard 
hem te achterhalen. Met een gelijk aantal punten gingen zij 
de slotronde in. Daarin viel de beslissing. Richard versloeg 
Siert Huizinga terwijl Ruud verloor tegen Koen Maassen van 
den Brink. Guust (winst op Martin Weijsenfeld) en Jan 
(winst op Kees van Keulen) passeerden Ruud op de ranglijst. 
Hij zakte zo af naar de 4e plaats. De laatste speelavond in 
deze rapidcompetitie kende zo een spannende ontknoping 
met een terechte winnaar! De eindstand treft u in de kolom 
hiernaast aan. 
 
Externe competitie: Door de veelheid van teamwedstrijden in 
de laatste weken van april treft u de resterende verslagen van 
deze wedstrijden in deze EP aan. Daartoe behoort de ont-
snapping aan degradatie van ASV-5 maar jammer genoeg 
ook de feitelijke degradatie van ASV-9 en de beide duels uit 
de door ASV georganiseerde slotavond van ASV-13 en de 
vriendschappelijke wedstrijden van jeugd tegen senioren 
oftewel ASV-11j - ASV-12 waarbij ik in de vorige EP de 
senioren als winnaar aangaf. Ten onrechte want het versterk-
te jeugdteam won met 3½-2½. Daarmee is het met alle com-
petitieverslagen afgelopen voor dit seizoen. Natuurlijk is er 

nog genoeg te melden de 
komende weken. Volgende 
week eerst nog de uitslagen 
uit de laatste ronde en alle 
eindstanden. Van alle teams 
krijgt u bovendien nog een 
terugblik op het afgelopen 
seizoen te lezen. 
 
ASV 5 blijft ternauwernood 
in eerste klasse: In het club-
lokaal van De Cirkel wacht-
te ons team in ons gevecht 
tegen degradatie uitgerekend 
de gastheer. En die wedstrijd 
moest gewonnen worden om 
van de ‘enge’ zesde plaats af 
te komen. Alleen bij een 
forse nederlaag van Rokade 
volstond ook een gelijkspel. 
Het duel opende met een 
remise van Erik Wille. In 
een gecompliceerde stelling 
stond Erik positioneel wat 
minder. Jacques Boonstra 
bracht ASV-5 daarna op 
voorsprong. De tegenstander 
werd onder druk gezet en 
deze verrekende zich in een 
poging een centrumpion te 
winnen. Materiaalwinst 
besliste het duel. Toen 
duurde het tot het laatste 
kwartier en daar rustte geen 
zegen op, zoals dat het hele 
seizoen al zo is. Eerst gaf 
Ruud Verhoef een kwaliteit 
weg en geschrokken ging hij 
ondanks een enorme tijd-
voorsprong meteen akkoord 
met remise. Daarna verloor 
Martin Weijsenfeld. Een 
kwaliteitsoffer had niet 
gebracht wat ervan gehoopt 
was. En in tijdnood bleek 
zijn jonge opponent ook snel 
genoeg om niet door de vlag 
te gaan. Nog altijd kon het 
goedkomen, want Rokade 
had intussen dik verloren. 
Een beroerde laatste vijf 
minuten volgde echter. 
Barth Plomp nam zijn ver-
antwoordelijkheid als cap-
tain en probeerde een eind-
spel te winnen. Zijn koning 
raakte echter verstrikt in een 
matnet en dat kostte een 
stuk. Vervolgens wilden de 
vrijpionnen ook niet meer 
doorlopen. Op dat moment 
verzuimde Robert Naasz de 
winnende zet te doen en leek 
Marco Braam onder de voet 
gelopen te worden. Voeg 

daarbij dat Albert Marks met twee pionnen minder een eind-
spel remise probeerde te houden en u voelt wel aan dat het 

Eindstand ASV-rapidcompetitie na 
20 ronden seizoen 2011-2012: 

Nr. Naam Pnt  Part. 
1 Richard van der Wel 13½ 16 
2 Guust Homs 13 13 
3 Jan Knuiman 13 15 
4 Ruud Wille 12½ 18 
5 Bob Beeke 12 7 
6 Wouter van Rijn 12 16 
7 Koen Maassen vd Brink 12 10 
8 Otto Wilgenhof 11½ 12 
9 Henk Karssen 11½ 20 
10 Tony Hogerhorst 11½ 20 
11 Rob Huberts 11 14 
12 Siert Huizinga 11 12 
13 John Sloots 10½ 13 
14 Martin Weijsenfeld 10½ 19 
15 Désiré Fassaert 10½ 12 
16 Sander Berkhout 10 8 
17 Marco Braam 10 16 
18 Ko Kooman 10 20 
19 Dirk Hoogland 9½ 7 
20 Frank Schleipfenbauer 9½ 6 
21 Daan Holtackers 9½ 8 
22 Tom Bentvelzen 9½ 12 
23 Jan Vermeer 9½ 20 
24 Theo Jurrius 9 10 
25 Martijn Boele 9 8 
26 Harm Steenhuis 9 9 
27 Henk Kuiphof 9 10 
28 Bob Kooij 9 11 
29 Horst Eder 9 16 
30 Jan Groen 9 13 
31 Hans Derendorp 9 12 
32 André de Groot 9 10 
33 Koen van Keulen 9 12 
34 Anne Paul Taal 8½ 9 
35 Harold Boom 8½ 9 
36 Theo van Amerongen 8½ 6 
37 Kees van Keulen 8½ 16 
38 Wouter Abrahamse 8 7 
39 Frans Veerman 8 8 
40 Clemens Wijman 8 8 
41 Bent Schleipfenbauer 8 9 
42 Jochem Woestenburg 7½ 6 
43 Hans Corbeel 7½ 4 
44 Peter Boel 7 4 
45 Remco Gerlich 7 3 
46 Abbes Dekker 7 6 
47 Hedser Dijkstra 7 6 
48 Tjé Wing Au 7 4 
49 Bob Hartogh Heijs 7 10 
50 Ruud Verhoef 6½ 5 
51 Theo Koeweiden 6½ 7 
52 Henk Kelderman 6½ 15 
53 Ton van Eck 6 4 
54 Jelle Noordhuis 6 6 
55 Xadya van Bruxvoort 6 5 
56 Peter Verhoef 6 4 
57 Bryan Hieltjes 6 4 
58 Dick Hajee 5½ 3 
59 Hans Meijer 5½ 6 
60 Susan van den Brink 5½ 3 
61 Frits Wiggerts 5 2 
62 Danny Hageman 5 7 
63 Pim Rijmer 5 5 
64 Gerard Viets 5 5 
65 Tijs van Dijk 4½ 1 
66 Paul Schoenmakers 4 2 
67 Hendrik van Buren 4 2 
68 Jan Zuidema 4 5 
69 Lion de Kok 4 3 
70 Arif Dundar 4 2 
71 Bob Sanders 4 4 
72 Wim Peters 4 2 
73 René de Goeij 4 2 
74 Alain van der Velden 4 1 
75 Jean Lewin 4 2 
76 David van 't Wout 4 1 
77 Femke de Arriba 4 1 
78 Mikel de Arriba 4 1 
79 Hein van Vlerken 3 20 



niet meer goed kwam. Laatstgenoemde slaagde echter wel in 
zijn poging, maar toen stond Robert inmiddels verloren. Na 
een bizarre partij was hij vanuit een verloren stelling totaal 
gewonnen komen te staan. Hij verzuimde echter te promove-
ren en liet dat aan de tegenstander. Deze was daardoor zo 
verrast dat hij de gehaalde dame meteen weer weggaf. Tot 
ieders verbijstering sloeg Robert echter niet en toen ging het 
alsnog mis. De wedstrijd was verloren en hoe knap ook de 
winst van Marco kon het leed niet verzachten. Als behalve 
PSV/DoDo nog een team zou degraderen uit de KNSB-
competitie, dan was ASV-5 het haasje. Het regende die be-
wuste zaterdagmiddag 21 april jl. dan ook telefoontjes en 
SMS-jes bij de schrijver dezes. Rond zes uur kwam het ver-
lossende bericht dat alle vier degradatiekandidaten het gered 
hadden. We mogen ook komend seizoen in de eerste klasse 
meedoen, maar dat moet dan wel beter!  Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag De Cirkel-1 - ASV-5: Martijn Bakker 
(1866)-Martin Weijsenfeld (1973) 1-0; Jan Pijkeren (1898) 
- Erik Wille (1973) ½-½; Tom Pronk (1841) - Ruud Ver-
hoef (1748) ½-½; Carel de Vries (1896) - Barth Plomp 
(1964) 1-0;Thomas Slijper (1691) - Albert Marks (1774) ½-
½; Peter van der Wijngaart (1806) - Robert Naasz (1760) 1-
0; Wouter Havinga (1510)-Jacques Boonstra (1734) 0-1; 
Benjamin ten Holte (1754)-Marco Braam (1737) 0-1. Eind-
stand 4½-3½. 
 
ASV-9 bezorgt De Cirkel-2 kampioenschap. Op donderdag 
19 april werd de slotronde gespeeld in poule 3H in "De Vre-
dehorst" in Wageningen. ASV-9 was in groot degradatiege-
vaar en kon dit feitelijk niet meer ontlopen. Tegenstander 
was De Cirkel-2 die nog kans had om kampioen te worden, 
maar dan wel moest winnen, want bovenaan in de poule 
stond De Toren-7 met 2 winstpunten meer dan De Cirkel 2. 
Bij winst van De Cirkel 2 moest De Toren dus minstens 1 
winstpunt scoren. Het werd een spannende schaakavond. 
ASV-9 verloor met ½-5½. Dat geeft de indruk dat wij heel 
gemakkelijk van de borden werden geveegd. Het tegendeel 
was waar, behalve bij de partij van Ko. Die speelde zijn 
slechtste partij in de externe dit seizoen. Hij kwam matig uit 
de opening en kreeg een geweldige aanval op de konings-
vleugel tegen. Toen Ko eindelijk kans zag zijn dame bij de 
verdediging te betrekken zag hij een paardvorkje over het 
hoofd dat leidde tot dameverlies en daarmee van de partij. In 
de partij van Kees van Keulen ging het goed gelijk op tot het 
moment dat wit een aanval op de koningsvleugel begon en de 
druk steeds verder werd opgevoerd. Ondanks langdurig en 
heftig verdedigen was de stelling uiteindelijk niet te houden. 
Naast vader Kees zat zoon Koen te vechten voor wat hij 
waard was met een pion achterstand. Toen zijn tegenstander 
remise aanbood, werd dat in dank aangenomen, waarmee de 
eer van ASV-9 gered was. Thijs trof een zeer aanvallende 
tegenstander, die direct het initiatief naar zich toetrok en dat 
niet meer uit handen gaf. Thijs vocht voor wat hij waard was, 
maar uiteindelijk gaf een pion minder de doorslag en daar-
mede het verlies van de partij. Peter speelde met wit de Fran-
se opening en dat resulteerde in enig voordeel. Na het offeren 
van de kwaliteit moest wit op remise aansturen door een 
blokkadestelling op te bouwen. Dit ging lang goed tot een 
loper verloren ging tegen een pion. Peter trachtte nog op pat 
te spelen, maar dit werd goed gepareerd door zijn tegenstan-
der. Toen was alleen Cor van der Jagt nog aan zijn partij 
bezig. Tot nu toe had Cor 6x aan bord 5 gespeeld en alles 
verloren. Om hem te inspireren werd het deze keer bord 1 en 
nog wel tegen (ook ASVer) Harold Boom. Het werd een 
merkwaardige partij. De koning van Cor werd voor hij kon 
rokeren naar de 2e lijn verdrongen. Maar Cor had een com-
plexe verdedigingslinie voor elkaar gekregen. En wat Harold 
ook bedacht en beukte, hij kwam er niet doorheen. Nog met 
5 min. op de klok voor Harold en meer dan 20 min. voor Cor 
leek er een sensationele overwinning (op tijd) aan te komen. 
Maar toen verkeek Cor zich op de klok, concentreerde zich 
volledig op de verdediging en had te laat in de gaten dat zijn 
tijd om was en de vlag gevallen. Jammer voor Cor, het had 
een happy-end van dit seizoen kunnen worden. Toen vervol-
gens in een spannende laatste partij De Toren-7 verloor van 
Veenendaal kon De Cirkel-2 gefeliciteerd worden met het 
kampioenschap in poule 3H. En wij, ASV-9 zijn gedegra-
deerd. Het was enigszins te verwachten gelet op de gemid-
deld lagere ratings van ons team. Wij hebben er met z’n allen 
het beste van proberen te maken en kunnen zeker terugzien 
op een gezellig, sportief en leerzaam seizoen. Ko Kooman 

Gedetailleerde uitslag De Cirkel-2-ASV-9: Harold Boom 
(1700)-Cor van der Jagt (1261) 1-0; Hans van de Wete-
ringh (1685)-Thijs Stomphorst (1352) 1-0; Ben Zee (1707)-
Peter van Deursen (--) 1-0; Albert Bootsman (1606)-Ko 
Kooman (1441) 1-0; Herman van den Akker (--)-Koen v. 
Keulen (--) ½-½; Jeffrey van Swieten (1739)-Kees v. Keulen 
(--) 1-0. Eindstand 5½-½. 
 
ASV-13 verliest slotronde: In de laatste wedstrijd van het 
seizoen lukte het ASV-13 niet nog twee matchpunten toe te 
voegen. Tegen Tornado-2 uit Druten werd met 4-2 verloren.  
ASV-er Andre de Groot was al vrij snel na het begin wat 
somber over zijn kansen. Hij was in het nadeel gekomen en 
moest dus vechten voor remise. Het lukte niet. Zijn partij 
was niet meer te redden. Aan bord 1 vocht Bob Sanders een 
zware partij uit. Hij had een pion moeten inleveren. In het 
verdere partijverloop wist zijn tegenstander deze pluspion 
niet te verzilveren waardoor Bob toch nog remise wist te 
bereiken. Positief voor ASV-13 was dat Danny Hageman een 
stuk voor kwam.  Daarmee kwam hij niet meer in de proble-
men en won de partij vervolgens overtuigend. Aly-Asad 
Najak kreeg na een rustige partij remise aangeboden. Moge-
lijk had hij met zwart iets meer dreiging op de koningsvleu-
gel, winst zat er echter niet direct in zodat hij het aanbod 
aannam. Daarmee was de koek op voor ASV-13. René de 
Goeij en Jan Diekema vochten voor wat ze waard waren. 
René lukte het niet en ook Jan moest tenslotte het onderspit 
delven. Daarmee waren de laatste 2 partijen een prooi voor 
Tornado 2 waarmee dit team een degelijke overwinning 
boekte. 
Gedetailleerde uitslag ASV-13 – Tornado-2: Bob Sanders 
(1358) – Geert van Tongeren (1352) ½-½; André de Groot 
(1375) – Mike Kolvenbach (--) 0-1; Jan Diekema (1061) – 
Jurjo Hagen (1401) 0-1; Danny Hageman (--) – Anton van 
Kouwen (--) 1-0; Aly-Asad Najak (798) – Margreet Weevers 
(--) ½-½; René de Goey (937) – Pieter van Dijk (--) 0-1. 
Eindstand 2-4. 
 
Versterkt jeugdteam verslaat senioren: Onze jeugd van ASV-
11 was uitgerekend in de gezamenlijke slotronde vrij door 
het oneven aantal teams in hun poule. Jammer natuurlijk 
want ook zij horen er helemaal bij zeker bij zo’n slotronde 
met alle teams waartegen zij in hun eerste competitiejaar 
uitkwamen. Om hen hierbij toch te betrekken waren onze 
senioren van ASV-12 bereid een vriendschappelijke wed-
strijd te spelen. Beide teams hadden een gastspeler. Hans van 
Capelleveen speelde mee bij de jeugd en maakte zo zijn 
debuut in een ASV-team waar hij samen met zijn zoon Floris 
in meespeelde. Bij de senioren nam Ko Kooman als gastspe-
ler plaats aan het 1e bord. Beiden speelden tegen elkaar een 
spannende partij. Ko kreeg bij een afwikkeling een stuk 
tegen 3 pionnen, speelde een prima partij en hield daarbij 
lang keurig stand. In de slotfase echter bleek Hans toch net 
even wat behendiger en wist de partij toch in winst om te 
zetten. De eerste partij die in deze wedstrijd werd beëindigd 
was die van Henk Kelderman tegen Bryan Hieltjes. Al snel 
ontstond een paard-/toreneindspel waarin Henk een pion 
meer had. Mogelijk had hij dan ook de betere kansen, ge-
wonnen was het zeker niet direct. Henk koos met remise 
echter voor zekerheid. Hein van Vlerken liet zich in zijn 
partij verschalken. Daar hielp hij zelf in belangrijke mate aan 
mee door zijn dame te laten instaan. Jean Lewin liet dit bui-
tenkansje natuurlijk niet onbenut. Frans Veerman kwam al 
snel na de opening een kwaliteit en 2 pionnen voor. Met zijn 
routine gaf hij dit niet meer uit handen en speelde het rustig 
uit hoewel Alain van der Velden, die zich bij ASV prima 
ontwikkeld, goed partij gaf. Wim Peters koos zoals we van 
hem gewend zijn al snel de aanval maar kwam daarin net 
even te kort. Zijn tegenstander Teun Gal nam de aanval over 
en profiteerde van de geopende stelling die bij Wim was 
ontstaan in zijn aanvalsopzet. Jan Sanders kreeg aanval en 
kwam bovendien materiaal voor tegen Floris van Capelle-
veen. Dit gaf hij niet meer uit handen. De eindstand kwam 
dus op 3½-2½ voor ASV-11j. Zij kunnen op een geslaagd 
debuutseizoen bij de senioren terugkijken.  
Gedetailleerde uitslag ASV-11j – ASV-12: Hans van Capel-
leveen (1801) - Ko Kooman (1441) 1-0; Alain van der Vel-
den (--) - Frans Veerman (1502) 0-1; Floris van Capelle-
veen (--) - Jan Sanders (1346) 0-1; Bryan Hieltjes (--) - 
Henk Kelderman (1262) ½-½; Jean Lewin (--) – Hein van 
Vlerken (1273) 1-0; Teun Gal (--) – Wim Peters (860) 1-0. 
Eindstand 3½-2½. 


