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Oploswedstrijd: Vorige week begon het echte werk. We 
moeten dus allemaal oefenen en oefenen. Studies zijn daar 
vaak goed voor. Hier is een studie van Herberg uit 1965. Wit 
speelt en wint. In vier zetten bereikt hij een gewonnen stand. 

Het vervolg hoeft niet meer 
gegeven te worden. Oplos-
sing: 1. Th5+, Kg4 2. Th8, 
Kf5 3. Tf8+, Ke4 4. Tf6. Als 
zwart op de derde zet de pion 
slaat is dit fout gerekend. Er 
is dan immers niet voor de 
beste voortzetting gekozen. 
 
OSKA: Het ASV-
weekendtoernooi is dit jaar 
gewonnen door de voor SC 
Groningen uitkomende Joost 
Wempe. Hij behaalde afgelo-

pen weekend in de A-groep evenals Stefan Colijn van De 
Pion uit Roosendaal een score van 5 uit 6 maar het aantal 
weerstandspunten viel in het voordeel van Wempe uit. Hij 
werd daarmee de opvolger van Stefan Kuipers, de winnaar 
van 2011. Groep B werd met 5½ uit 6 gewonnen door SMB-
er Guus Alberts. Het was weer een geslaagd toernooi. Het 
aantal deelnemers kwam dit jaar in de elfde 
versie van het OSKA op 96 uit. Dat was dan 
wel ruim beneden het aantal van 127 van 
vorig jaar maar het blijft nog steeds een res-
pectabel aantal. Ik heb de aantallen van alle 
toernooien maar eens even op een rijtje gezet 
dat geeft een aardig beeld van de grote ver-
schillen tussen al die jaren dat het toernooi 
sinds 2002 in deze weekendvorm door ASV 
in het Lorentz wordt georganiseerd. Tot zover 
dit stukje historie. Nu het verslag van het 
toernooi van 2012. Zeker vermeldenswaard is 
natuurlijk dat dit toernooi kwalitatief gezien 
misschien wel het sterkst bezette weekend-
toernooi ooit was met een grootmeester in de persoon van 
Arnhemmer Ruud Janssen en vier meesters te weten de eer-
dere toernooiwinnaars Willy Hendriks en Stefan Kuipers en 
daarnaast Frank Kroeze en Floris van Assendelft. Voeg daar-
bij nog de deelname van een aantal talentvolle jeugdspelers, 
een paar outsiders en een spannend toernooiverloop was 
gewaarborgd. Dat een titelhouder niet zomaar even het toer-
nooi wint blijkt natuurlijk uit de uitslag. Noch Wempe noch 
Colijn zijn immers titelhouders maar zij kwamen uiteindelijk 
wel als winnaars boven drijven. De deelname van grootmees-
ter Ruud Janssen gaf het toernooi natuurlijk een extra impuls. 
De schaakvorm was er bij hem duidelijk niet. In diverse 
partijen werd veel tijd geïnvesteerd met tijdnood als gevolg. 
De 1e ronde leverde dat nog net een punt op in een eindspel 
van toren/paard tegen toren waarbij een paardvorkje de volle 
winst bracht maar in ronde 2 moest het punt worden ingele-
verd tegen Zyon Kollen, onlangs nog winnaar bij het ONJK 
bij de A-jeugd in Borne. Twee overwinningen waaronder 
tegen Bob Beeke in een heel moeilijk paardeindspel, brach-
ten Janssen nog op een half punt van de lijstaanvoerders. In 
de 5e ronde kon Janssen echter definitief een streep zetten 
door zijn eventuele titelkansen na een nederlaag tegen IM 
Frank Kroeze. Willy Hendriks, auteur van het onlangs ver-
schenen boek “Move First, Think Later”. (een aanrader!! 
Red.) deed het als titelhouder nog het beste. Hij was lang in 
de race voor de 1e plaats. Maar op de laatste speeldag ging 
het voor hem eerst mis toen hij een goede stelling in de 5e 
ronde tegen Colijn remise liet lopen. De slotronde moest de 
beslissing brengen met maar liefst 6 spelers met 4 uit 5 aan 
de leiding. Een spannender slotronde kun je je haast niet 
wensen. Twee daarvan speelden al snel remise en verspeel-
den hun kansen zeker toen Stefan Colijn won tegen van As-

sendelft. Bij Willy zag het er op dat moment ook heel goed 
uit. Tegen Wempe kwam hij vanuit de opening erg actief te 
staan maar mogelijk heeft hij ergens de winst gemist. De 
dames werden in het middenspel geruild waarmee de aanval 
over was. Wempe had toen een pion meer en een betere 
stelling en daarna ging het vervolgens snel bergafwaarts voor 
zwart. Zo bleven de eindwinnaars Wempe en Colijn over. 
Wat konden de ASV-ers hier tegenover stellen. Otto Wilgen-
hof is één van die outsiders die in zo’n toernooi voor een 
verrassing kan zorgen. De start met 2½ uit 3 was goed. Daar-
na volgde een verliespartij tegen van Assendelft. Na een 
snelle winstpartij in de 5e ronde op Thomas Beerdsen be-
landde Otto nog op een half punt van de 6 koplopers maar in 
die slotronde was een andere IM te weten Stefan Kuipers 
hem te sterk af. Zo eindigde Otto op 3½ uit 6. Hij kreeg 
daarbij onder meer gezelschap van Martin Weijsenfeld. Hij 
begon met 2 nederlagen maar zette toen een tandje bij en 
won nog 3 keer. Een bye op de zaterdagavond completeerde 
zijn score. Bob Beeke begon met 2 keer winst waaronder 
tegen clubgenoot Frank Schleipfenbauer. Daar waar Bob in 
recente toernooien vele goede resultaten boekte ging het nu 
minder. Eerst werd verloren van Stefan Colijn, die juist een 
heel goed toernooi speelde, en in de 4e ronde volgde de eer-
der genoemde nederlaag tegen Janssen. Op de zondag kon er 
nog 1 winstpunt worden toegevoegd. Daarmee eindigde hij 
op 3 punten. Ook Peter Boel kwam tot deze score. Ook hij 
kan nog wel eens sterk uit de hoek komen. Dat leek er even 
op na de remise tegen Stefan Kuipers in de openingsronde. 
Een prima resultaat natuurlijk! Maar daarna kwam Peter toch 
niet echt op gang. Ook voor hem 3 punten aan het eind. Jan 
Knuiman kwam tot 2½ uit 5, incl. bye. Hij liet de slotronde 
aan zich voorbij gaan. Tegenvallend was de score van Frank 
Schleipfenbauer met 2 punten. De twee nederlagen op de 
slotdag deden hem duikelen op de ranglijst. In de B-groep 
werd Ruud Verhoef de beste ASV-er met 4½ uit 6 al waren 
daar op de slotdag wel overwinningen op clubgenoten Xadya 
van Bruxvoort en Tony Hogerhorst voor nodig. Ruud werd 
hiermee gedeeld 3e. Maar liefst 4 ASV-ers treffen we op de 
ranglijst aan met 3½ punt. Voor hen allemaal een verschil-
lend verhaal. Tony Hogerhorst en Nico Schoenmakers liepen 
in de slotronde tegen een nederlaag aan en zagen zo een kans 
op een prijs vervliegen. Theo Koeweiden en Bent Schleip-
fenbauer kwamen juist met winst in deze laatste ronde boven 
de 50% uit. Net daaronder volgen Pieter Verhoef, Xadya van 
Bruxvoort en Bob Kooij met 3 punten. Voor laatstgenoemde 
maar ook voor Danny Hageman, die op 2 punten eindigde, 
werd weer belangrijke toernooiervaring opgedaan. Bij Ko 
Kooman wilde het dit keer niet lukken. Hij eindigde op 1 
punt. Het seizoen is na dit weekendtoernooi echt begonnen. 
 
Toernooien: Natuurlijk ging het actuele nieuws over ons 
weekendtoernooi voor maar ook de andere zomertoernooien 
verdienen hun aandacht. Het vervolg daarvan nu in deze EP. 
 
Dieren: Het grootste zomertoernooi in deze regio is natuur-
lijk het Open NK en de Bondswedstrijden in Sporthal Theo-
thorne in Dieren. Maandag 23 juli startte dit schaakfestijn 
met het zesrondig-toernooi, een dag later gevolgd door de 
hoofdgroep en de verschillende reservegroepen. Ook hier 
natuurlijk weer vele ASV-ers. In de hoofdgroep speelde Dirk 
Hoogland een gedegen toernooi. Hij eindigde na 9 ronden op 
4 punten en de bijbehorende TPR van 2202 mag zeker gezien 
worden. In de openingsronde trof hij de Israëlische GM 
Greenfeld (2556). Voor een verrassing kon hij niet zorgen. 
De partij ging verloren maar Dirk pakte de draad weer snel 
op, won de volgende partij en bleef met enkele remises, 
waaronder tegen de Engelse FIDE-meester Sowray mooi op 
50%. Pas in de laatste 3 ronden moest Dirk enig terrein prijs-
geven o.a. tegen IM Popilski ook al uit Israël. GM Jan 
Smeets werd overigens kampioen bij dit Open NK met 7 uit 

Deelnemers  
OSKA: 

2012 96 
2011 127 
2010 91 
2009 115 
2008 127 
2007 153 
2006 108 
2005 121 
2004 89 
2003 93 
2002 69 



9. In Reservegroep A eindigde Paul Tulfer (toen nog ASV-
er) op 5 uit 9. Een heel goed resultaat. Jan Knuiman en Dési-
ré Fassaert volgden hier direct achter met 4½ punt. Ook dat 
mocht er zeker wezen in een groep met veelal pittige tegen-
stand. Harold Boom vinden we in Reservegroep B terug op 
een gedeelde 6e plaats met 6 uit 9. Voor Theo Koeweiden 
liep het toernooi heel anders af. Slechts 2½ punt wist hij in 
deze groep bij elkaar te sprokkelen. Hoe verging het Hans 
Derendorp dan in Reservegroep C. Voor hem waren er 4 
punten weggelegd. Wellicht was er iets meer mogelijk ge-
weest. Hij bleef wel Ko Kooman voor die op 3½ punt ein-
digde. Ko kan echter weer aanvoeren dat hij 2 ronden ver-
hinderd was te spelen. Dus in feite eindigde hij op 50%. In 
de eerste toernooiweek kwamen zoals gezegd de spelers aan 
bod die aan het zesrondig-toernooi deelnamen. Daaronder in 
de 1e groep Sjoerd van Roosmalen. Hoewel hij op Elo als 
tweede was geplaatst kon hij dit niet waarmaken. In de 1e 
ronde speelde hij remise tegen oud-ASV-er Eric Hartman. 
De vorm was er niet en Sjoerd eindigde dan ook in de mid-
denmoot met 3 uit 6. In groep 2 kwam Frans Veerman tot 3½ 
uit 6, waarmee hij de jeugd in de persoon van Pieter Verhoef 
net een halfje voorbleef. Natuurlijk waren er ook nog de 
vierkampen. Daar werd Martijn Boele in groep 1 gedeeld 1e 
met 2 uit 3. Siert Huizinga werd met 1½ punt 3e in groep 4, 
terwijl Tony Hogerhorst groep 5 won met 2 uit 3 daar waar 
Henk Kuiphof 2e werd in groep 11. Frans Veerman kreeg er 
niet genoeg van en koos na het zesrondig ook nog voor de 
vierkampen. Daarbij werd hij gedeeld 2e in groep 13 met 1½ 
uit 3 maar moest daarbij Bent Schleipfenbauer voor laten 
gaan. Hij won de groep met 3 uit 3! Koen van Keulen werd 
2e in groep 14 met 1½ punt terwijl vader Kees met 2½ punt 
een zeskamp met 3 ronden Zwitsers won met 2½ punt,. Hij 
bleef op zijn beurt Alain van der Velden voor die op 2 punten 
eindigde. Van Kees kreeg ik een aardig verslag wat hieronder 
(enigszins ingekort) is weergegeven. 
Koen en ik hebben ons eerste vierkampentoernooi in Dieren 
er opzitten. De eerste partij van Koen was tegen een leeftijd-
genoot met wisselende kansen. Uiteindelijk remise. Koen 
baalde, omdat hij dacht op enig moment de winst te hebben 
laten lopen. De tweede partij idem remise. Hij dacht weer 
vóór te hebben gestaan en was weer niet blij. De derde partij 
… remise, hoewel hij dacht beter te staan, maar door remise 
te accepteren, stelde hij de tweede plaats in zijn groep veilig, 
temeer daar hij geen eerste meer kon worden. Overigens, bij 
de analyse bleek dat het maar goed was dat hij remise kreeg 
aangeboden. Het had zomaar mis kunnen gaan. In de eerste 
partij van Kees werd hij met een opening geconfronteerd die 
hij (naar eigen zeggen) uiteraard niet kende. Hij raakte in de 
verdrukking, gebruikte veel bedenktijd (een uur tegen zijn 
tegenstander 5 minuten). Kees kreeg het gevoel dat zijn op-
ponent daardoor geïrriteerd raakte en dacht dus nog maar wat 
langer na. Langzamerhand kwam de stelling in evenwicht. 
Daarna kon zijn tegenstander tot tweemaal toe een stuk win-
nen. Met veel denkkracht vond Kees beide keren een tegen-
gif. Verloor weliswaar een pion, maar zijn stelling was beter. 
Hij haalde de pion achterstand terug en was duidelijk beter in 
het eindspel. Wel kreeg zijn tegenstander nog een vrijpion, 
maar met veel rekenwerk kon Kees die elimineren, waarna 
hij zelf promoveerde. Winst in 60 zetten! Dat was hard wer-
ken! Dinsdag trof Kees een jeugdspeler waar hij al eerder 
tegen had gepeeld. De opening van die partij kende Kees niet 
maar binnen ’t uur, door een fout van zijn tegenstander was 
het uit. De avond ervoor had Kees de opening nog maar eens 
nagekeken omdat hij weer met zwart tegen hem moest. De 
opening kwam inderdaad op het bord, alleen … een andere 
variant. Weer kwam hij zwaar onder druk. Uiteindelijk wist 
Kees -met veel kunst- en vliegwerk- de druk te weerstaan. 
Won vervolgens een kwaliteit maar zijn tegenstander had het 
loperpaar, waardoor Kees zelfs bijna mat ging. Maar hij liet 
zich niet verder verrassen. Op woensdag de 3e ronde en wel 
tegen clubgenoot Alain van der Velden uit onze ASV-jeugd. 
De groepswinst stond op het spel, bij remise was Kees 1e. Na 
een uiterst degelijke partij, met een opening die Alain goed 
kende kwam de stelling vast te staan waarop Alain remise 
aanbood om de 2e plaats veilig te stellen. 
 
Vlissingen:Na Dieren trok het schaakcircus door naar Vlis-
singen. Met uiteindelijk 248 deelnemers werd in één grote 
groep gespeeld. Dat betekende ook veel grote Eloverschillen 
zeker in de eerste paar ronden. ASV-ers waren natuurlijk ook 
naar Zeeland getrokken. Bij Bob Beeke ging het toernooi de 
laatste 2 ronden een beetje de mist in. Deze 2 partijen verloor 
hij zodat hij na een prima tussenklassering van 5 uit 7 opeens 
op 5 uit 9 eindigde. Wel liet hij in dit toernooi een remise 
noteren tegen een Duitse GM Michael Hoffmann en dat mag 

er ook wezen natuurlijk. Ook zijn TPR bleef ongeveer gelijk 
aan zijn Elo dus helemaal ontevreden kon Bob ook weer niet 
zijn maar de gedachte dat er na 7 ronden toch mogelijk meer 
had ingezeten bleef hangen. Ook Jochem Woestenburg ein-
digde op 5 punten. Op zich een goede score zou je kunnen 
zeggen maar gezien de tegenstand had dit wellicht meer 
moeten zijn. Hij eindigde dan ook met een TPR die ruim-
schoots lager lag dan zijn Elo. Dit kost dus wat puntjes! Pas 
bij 3 uit 7 pakte hij winst in de laatste 2 partijen waardoor hij 
boven de 50% eindigde. Tony Hogerhorst had een leuk toer-
nooi gespeeld. In de openingsronde trof hij meteen een India-
se grootmeester met een Elo van 2600+. Dus maar liefst 700 
elopunten verschil. De uitslag laat zich haast raden. Wel 
weer een mooie ervaring om tegen zo iemand te spelen. In de 
resterende 8 partijen pakte Tony heel keurig 4½ punt. Verder 
in het klassement treffen we Dick Vliek en Ko Kooman aan. 
Beiden sprokkelden 3 punten bij elkaar. Ko trof alleen maar 
spelers met een hogere rating en ook Dick kreeg sterkere 
tegenstand voor de kiezen waarmee hij met zijn score op een 
goede TPR kon bogen. 
 
Borne: Maandag 6 augustus startte de toernooiweek van de 
Open Nederlandse Jeugdkampioenschappen in Borne. Frank 
Schleipfenbauer en André de Groot hadden weer een kamp-
week opgezet waarbij onder begeleiding van 2 trainers het 
schaken centraal stond. Een tweede groep koos voor een 
ander verblijf. Zo waren er dus weer verschillende spelers uit 
de ASV-jeugd actief. Meteen maar beginnen met het succes 
bij de B-jeugd. Daar werd Xadya van Bruxvoort meisjes-
kampioene met een score van 4½ uit 9 en daarmee meteen 
met rechtstreekse plaatsing voor het NK? Ook Bent Schleip-
fenbauer scoorde 4½ punt. Voor beiden een prima resultaat 
in deze groep. Bij de C-jeugd kwam Tom Verberk tot 3 pun-
ten Wellicht had er meer in gezeten want dit totaal had hij al 
na 6 ronden bereikt. De laatste 3 partijen gingen verloren. Bij 
de D-categorie zorgde Pieter Verhoef voor een prachtige 
gedeelde 2e plaats met 9½ uit 13. Na het begin van de toer-
nooiweek stond hij op 3 punten na 6 ronden maar daarna was 
hij niet te stuiten. Met een serie van 6½ uit 7 sloot hij het 
toernooi af. Alain van der Velden eindigde toch ook heel 
verdienstelijk op 6½ punt. In het onderlinge duel was Pieter 
hem wel de baas. Floris van Capelleveen tenslote werd bij de 
E-categorie een prima subtopper met 7½ punt uit 13 partijen.  
 
Zandvoort: Op zaterdag 11 augustus werd er traditiegetrouw 
geschaakt in strandpaviljoen Meijer aan Zee in Zandvoort. 86 
schakers werken in zonnig weer een rapidtoernooi af. Rob 
Duijn uit Bloemendaal werd in groep 1 met 4 uit 5 toernooi-
winnaar. Ook Erik Wille nam aan dit toernooi deel waarbij 
gespeeld werd in groepen van 6 spelers. Naar eigen zeggen 
had hij lekker geschaakt. Met 3½ uit 5 werd hij gedeeld 1e. In 
de 1e ronde stond hij in een goede partij steeds iets beter, 
maar was te voorzichtig. Na kwaliteitsverlies ging de partij 
verloren. In de 2e ronde stond Erik gedrongen, maar na een 
pionoffer op de koningsvleugel kreeg hij een prachtige loper. 
Toen deze op d4 terechtkwam gaf zijn opponent meteen op. 
Waarom is Erik nog niet duidelijk. Mogelijk had hij daarmee 
een stuk gewonnen, maar dat had hij op dat moment nog niet 
gezien. Daarna volgde een spannende partij. Eerst stond Erik 
minder, maar na een afwikkeling kwam hij beter te staan en 
had meer tijd. Helaas verdween veel van het bord en in in-
middels gelijke stand werd het remise ook om de tegenstan-
der niet door de klok te duwen. De volgende tegenstander 
overzag, na een blunder van Erik, kwaliteitswinst in één. In 
plaats daarvan liet zijn opponent een loper insluiten die hij 
met een truc weer wist te bevrijden. Een schijnoffer van Erik 
met zijn toren zorgde voor complicaties. De eerste truc werd 
nog gezien maar een zet later tuinde zijn tegenstander in een 
andere variant in dezelfde truc met stukwinst als gevolg. In 
de slotronde stond Erik steeds beter en won met een fraai 
schijnoffer een kwaliteit en daarmee de partij. Het was een 
leuke dag waarna er nog maar meteen een zonnig vakantie-
weekje achteraan werd geknoopt. 
 
Uitslagen interne competitie 1e ronde (30 augustus 2012): 
van Tol-Blok 0-1; Gerlich-Woestenburg 1-0; Maassen van 
den Brink-Knuiman ½-½; P. Schoenmakers-Abrahamse 1-0; 
Taal-Fassaert ½-½; Hogerhorst-Huizinga 0-1; E. Wille-van 
Alfen 1-0; van Amerongen-Huberts ½-½; Boonstra-Vermeer 
0-1; Bentvelzen-Steenhuis ½-½; Boom-Kooij 1-0; van Buren 
-Velders ½-½; Kusters-Vliek ½-½; Veerman-de Kok 1-0; de 
Munnik-van Bruxvoort 0-1; Wijman-Derendorp ½-½; 
Kooman-Zuidema 1-0; Koen van Keulen-Meijer 1-0; Kees 
van Keulen-Hartogh Heijs 1-0; van Vlerken-Viets 1-0; de 
Goeij-Stibbe 1-0; Visser-B. Schleipfenbauer 0-1. 


