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Oploswedstrijd: Een studie van Kozlovsky, of moeten we dit 
een puzzeltje noemen. Wit speelt en wint. Oplossing: 

1.Tg7+, Kxh8 2. Th7+, 
Kg8 3. g7, Kxh7 4. 
gxf8D of 3...Ta8 4. Th8+ 
met winst. 
 
Bibliotheek: Ook deze 
maand is ASV weer in de 
bibliotheek te vinden. 
A.s. zaterdag van 13-16 
uur zitten we namelijk 
weer op onze vaste plek 
in de hal bij de ingang 
van de bibliotheek in de 
Koningstraat om voor de 
2e keer dit najaar ASV te 
promoten. Ook u kunt 

natuurlijk een partijtje mee komen spelen! 
 
ASV-Nieuws: Op dit moment wordt al weer hard gewerkt 
aan de november-uitgave van ASV-Nieuws. Deze zal nor-
maal gesproken volgende week donderdag beschikbaar zijn. 
Heeft u nog kopij stuur dit dan nog snel door aan eindredac-
teur Robert Naasz. 
 
Externe competitie: Daar waar de zaterdagteams even een 
korte adempauze nemen tot 24 november wanneer de vol-
gende ronde wordt gespeeld is het nu de beurt aan alle andere 
ASV-teams die aan hun 2e ronde beginnen. Nog even ter 
herinnering: In de 1e ronde wonnen ASV-5, ASV-6, ASV-7 
en ASV-12. Een gelijkspel was er voor ASV-8 en ASV-11j 
en verloren werd er door ASV-9, ASV-10 en ASV-13. De 
balans was dus net positief. Met dit als uitgangspositie kijk ik 
met u naar het programma voor de 2e ronde. ASV-8 startte de 
wedstrijdreeks gisteravond al in Apeldoorn tegen Schaak-
stad-6. Vanavond kunt u getuige zijn van een dubbele con-
frontatie. ASV-7 ontvangt het sterke Bennekom-2 en staat 
dus voor een zware klus. ASV-13 krijgt Bennekom-4 op 
bezoek. Verder heeft vanavond ook een ASV-team een uit-
wedstrijd. Zo gaat ASV-6 naar Deventer voor de wedstrijd 
tegen Pallas-3. Morgenavond bent u opnieuw welkom in het 
Activiteitencentrum Schreuder vanaf 19.30. Dan speelt ASV-
10 tegen de jeugd van De Schaakmaat-6j. Ons eigen jeugd-
team van ASV-11j gaat diezelfde avond naar Druten waar 
Tornado-2 de tegenstander is. Daarmee is de koek nog niet 
op want in de 2e speelweek treft eerst ASV-12 a.s. dinsdag 
20 november in Ede het team van De Cirkel-4. Volgende 
week donderdag 22 november spelen ASV-5 en ASV-9 ten-
slotte nog thuis. ASV-5 ontvangt Rokade uit Lichtenvoorde 
en ASV-9 ontmoet stadgenoot De Sleutelzet. Kortom: er 
staat weer veel te gebeuren de komende 2 weken. Het wor-
den ongetwijfeld weer boeiende wedstrijden. Volgende week 
de eerste verslagen van de wedstrijden van deze week.  
 
Motiefgroep Schaken: ASV was afgelopen zaterdag in het 
Grand Café van het Lorentz, o.a. dankzij inspanningen van 
Nico Schoenmakers, gastheer van de Motiefgroep Schaken. 
Daar waar we het Grand Café normaal gesproken kennen als 
het strijdtoneel van competitiewedstrijden en onze toernooien 
daar waren nu her en der verspreid door de zaal tafels vol 
met allerlei bijzondere “schaakverzamelartikelen” (inderdaad 
een mooi scrabblewoord Red) bij de najaarscontactdag van 
deze Motiefgroep. Het betrof hier een grote verscheidenheid 
aan schaakobjecten zoals schaakpostzegels, prentbriefkaar-
ten, stempels, eerste dag enveloppen, schaakmunten, tele-
foonkaarten, schaakboeken, schilderijen, kunstvoorwerpen, 
strips, curiosa, enz. Dus alles wat thematisch aan schaken 
gerelateerd kan worden werd getoond. Het geheel werd om-
lijst met wat andere activiteiten. Zo hield Willy Hendriks een 
presentatie waarin met een link naar zijn fantastische boek 
“Move First, Think Later” een verzameling matcombinaties 
door de aanwezigen moest worden opgelost. Na de lunch 

werden de eerste exemplaren van een speciale Schaakkroniek 
(periodieke uitgave van de Motiefgroep), dit keer met het 
onderwerp de match Fischer – Spassky uit 1972, door Eric de 
Winter namens de Motiefgroep aangeboden aan de voorzitter 
van de Motiefgroep en aan onze eigen voorzitter. Na een 
veiling konden de aanwezigen ook nog “schaken tegen de 
Beer”. Onze eigen Dirk Hoogland nam deze rol op zich en 
speelde met 3 tegen 5 minuten tegen iedereen die dat maar 
wilde. De contactdag liep daarna al aardig op zijn eind. Tij-
dens de dag werden door ASV ook nog schaakboeken ver-
kocht die in de loop der tijd zijn verkregen. Dit leverde weer 
een aardig centje op voor onze clubkas. Verschillende ASV-
ers toonden hun belangstelling en kwamen de uitstalling van 
allerlei schaakartikelen eens met eigen ogen bekijken. Al met 
al was het een leuke schaakdag! 
 
Uitslagen van en standen na de 3e ronde in de KNSB- en 
Promotieklasse OSBO: 

KNSB 2e klasse B: Westlandse Schaakcombinatie-Caïssa-2 
4-4; DSC Delft-2 - HWP Haarlem 5-3; AAS-Sliedrecht 8-0; 
Kennemer Combinatie-2 - ASV-1 3-5; De Wijker Toren - 
Groninger Combinatie-3 5½-2½. 
KNSB 2e klasse C: LSG-2 - HMC Calder-2 3-5; DSC Delft-
1 - De Stukkenjagers-2 5-3; ZSC Saende - Voorschoten 4-4; 
Spijkenisse - ASV-2 4-4; HWP Sas van Gent-2-De Pion 5-3. 
KNSB 3e klasse C: LSG-4 - ASC 1½-6½; Laurierboom-
Gambiet - Messemaker 1847 4½-3½; Zukertort Amstelveen-
3 - Accres Apeldoorn-3 3½-4½; Het Kasteel – ASV-3 3-5; 
De Wijker Toren-2 - Fischer Z 3-5. 
Promotieklasse OSBO: PSV/DoDo - PION-2 4½-3½; 
Voorst - De Toren-3 5½-2½; Pallas-2 -Bennekom 3½-4½; 
Wageningen-2 - ASV-4 6½-1½; Wageningen-3 - Veenen-
daal-3 4-4. 
 
KNSB-Beker en OSBO-cup: ASV-1 treft de S.V. Zevenaar 
in een thuiswedstrijd in de 2e ronde van de strijd om de 
KNSB-beker als tegenstander. ASV-1 was zelf de 1e ronde 
vrijgeloot terwijl S.V. Zevenaar pas na beslissing via snel-
schaken won van Doetinchem. De wedstrijd tegen S.V. Ze-
venaar, met Guust Homs en Henk Karssen in hun gelederen, 
moet voor 18 december worden gespeeld. 
Voor de OSBO-cup is afgelopen zaterdag in Bennekom 
geloot. ASV neemt ook dit seizoen met drie teams aan dit 
bekertreffen deel. In totaal zijn er 40 teams ingeschreven. 
Voor de 1e ronde worden 8 wedstrijden gespeeld om op een 
aantal van 32 uit te komen. Hiervoor zijn ASV-4 en ASV-5 
vrijgeloot. Alleen ASV-6 komt deze eerste ronde in actie. Zij 
troffen het niet met de loting want zij krijgen in een uitwed-
strijd het sterke Wageningen-2 voor de kiezen. Deze wed-

KNSB 2e klasse B:  KNSB 2e klasse C: 
1 ASV-1  6  15½ 1 DSC Delft-1   6  16 
2 De Wijker Toren  6  15½ 2 HMC Calder-2   4  14 
3 Caïssa-2  5  15 3 HWP Sas v Gent-2   4  12½ 
4 AAS  4  15 4 Spijkenisse   3  13 
5 DSC Delft-2  4  13½ 5 ASV-2   3  11½ 
6 Groninger Comb.-3  2  12 6 De Pion   3  11½ 
7 HWP Haarlem  2  11½ 7 Voorschoten   3  10½ 
8 Westlandse SchaakComb.  1    8½ 8 LSG-2   2  13 
9 Kennemer Comb-2  0    8½ 9 ZSC Saende   2  11½ 
10 Sliedrecht  0    5  10 De Stukkenjagers-2  0    6½ 
 
KNSB 3e klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 
1 Laurierboom-Gambiet  6  14½ 1 Wageningen-2   6  17½ 
2 Fischer Z  5  15 2 Voorst   6  16 
3 Messemaker 1847  4  16 3 PSV/DoDo   5  14 
4 ASC  4  13½ 4 Bennekom   4  13 
5 ASV-3  4  12 5 De Toren-3   3  12½ 
6 Accres Apeldoorn-3  2  11½ 6 Pallas-2   3  12 
7 Het Kasteel  2  11½ 7 Wageningen-3   1    9½ 
8 De Wijker Toren-2  2    9½ 8 Veenendaal-3   1    9½ 
9 Zukertort A'veen-3  1  11 9 ASV-4   1    8 
10 LSG-4  0    5½ 10 PION-2   0    8 



strijd moet uiterlijk 22 december zijn gespeeld. De loting 
voor de eerste 2 ronden kreeg zelfs iets in de vorm van een 
mini-massakamp want ASV-5 speelt in de 2e ronde uit tegen 
Wageningen-3 en ASV-4 speelt uit tegen Wageningen-7.  

 
Rapidcompetitie: Na de 
eerste rapidavond heeft Dirk 
Hoogland al stevig de lei-
ding genomen. Hij won alle 
4 de partijen die avond en 
heeft daarmee meteen al een 
vol punt voorsprong op 7 
achtervolgers. Titelverdedi-
ger Richard van der Wel 
volgt op ruime afstand. 
Natuurlijk is het nog veel te 
vroeg om conclusies te 
trekken want er zijn immers 
nog 16 ronden te spelen 
maar de eerste klap is een 
daalder waard, nietwaar…?! 
Op donderdag 29 november 
a.s. wordt de volgende serie 
van 4 partijen gespeeld op 
de 2e rapidavond. 
 
Daglichtschaak: Rob Cor-
nips greep op 6 november 
bij de 2e schaakmiddag van 
het Daglichtschaak de macht 
en nestelde zich robuust aan 
kop van de ranglijst. Al zijn 
concurrenten schudde hij 
van zich af. Alleen Hub 
Kusters volgde enigszins. 
Jan Vermeer kwam niet 
verder dan twee punten. Dat 

deed ook Robbert Lubbers, die daarmee de onderste plaats 
verliet. Walter Manschot en Jan Kisjes wisten zich in de 
subtop te handhaven. Wel werd de leiding in de B-groep 
overgenomen door Horst Eder. Hans Donker speelde tegen 
een nieuwe schaakster. Zij heet Sloleh, wat in het Perzisch 
vlam betekent. Zij is naar een bijbels verhaal vernoemd. 
Hierbij vatte een braamstruik vlam, wat een teken van God 
was aan Mozes. Hans had al snel in de gaten, dat Sloleh niet 
al te goed schaakte en gaf haar aanwijzingen. Dat deed hij zo 
goed dat Sloleh haar 1e punt mocht aantekenen. Een echte 
heer die Hans. Hanny Peters, Ko Kooman en Ben Bergen 
moesten het deze middag met nul punten doen met de aante-
kening dat Ko prachtige partijen had gespeeld. De volgende 
speelmiddag is op dinsdag 4 december a.s. Jan Vermeer 
 
Bennekom: Het jaarlijkse rapidtoernooi in Bennekom werd 
afgelopen zaterdag bezocht door 74 schakers verdeeld over 3 
groepen. In de A-groep dit keer geen ASV-ers maar wel 4 
grootmeesters t.w. van den Doel, Solleveld, Orlov en de 
Belgische GM Dgebuadze,. Deze laatste won het toernooi 
uiteindelijk met 6 uit 7. In de B-groep (Elo 1600-1800) tref-
fen we Henk Kuiphof en Horst Eder in de uitslagen aan. 
Beiden eindigden in de tweede helft van de ranglijst. Horst 
scoorde 3 uit 7. Hij begon nog wel met 2 remises maar ver-
loor daarna 2 keer. Toch wist hij zich daarna te herstellen. Zo 
won hij in de laatste 3 ronden nog 2 keer. Henk bleef een 
halfje achter op Horst en eindigde dus op 2½ uit 7. Henk 
verloor de openingsronde en kreeg daarna door een oneven 
aantal spelers in deze groep een punt cadeau. Na een goede 
remise in de 3e ronde bleef hij op 50% na verlies en winst in 
de 4e en 5e ronde. Maar na 2½ uit 5 wilde het in de laatste 2 
ronden niet meer lukken. In groep C kwam Ko Kooman tot 3 
uit 7. Remise was er voor hem niet bij, het was of winst of 
verlies! Tot de vierde ronde liep alles naar wens. Ko had op 
dat moment 2 uit 3 en stond mooi gedeeld 3e maar in de 4 
ronden na de pauze ging het minder. Hij kon toen nog maar 1 
punt aan zijn totaal toevoegen. Het toernooi liep op rolletjes, 
het was dus een fijne schaakdag, aldus de toernooisite.  
 
Guernsey: Net zoals Nico Schoenmakers al vele jaren in 
Praag te vinden is voor zijn vakantietoernooi aldaar, geldt dit 
eveneens voor Désiré Fassaert die ook dit jaar weer voor de 
maar liefst 21e keer in de herfstvakantie was afgereisd naar 
Guernsey. Afgaande op de toernooisite ging Désiré in 1982 
voor het eerst naar dit Kanaaleiland voor de kust nabij Bre-
tange. Dit jaar scoorde hij in het Open toernooi van het 38e 
Guernsey International Chess Festival 2½ uit 7. Hij was daar 
dan ook niet helemaal tevreden mee zeker omdat hij in de 
laatste ronde wat meer dan een 0 had moeten halen, net zoals 
overigens in de eerste ronde. Toch was het resultaat nog niet 
zo slecht. Zijn TPR was 1970 en hij won daarmee nog enkele 
(FIDE)ratingpunten. Dit kwam vooral, omdat zijn zwakste 

tegenstander een rating had van 1999 terwijl Désiré voor de 
rest alleen maar tegenstanders met Elo’s van 2000+ en 2100+ 
tegenover zich had. 
 
KNSB-jeugdcompetitie: Zaterdag jl. heeft ons eigen jeugd-
team A1 in Amersfoort de 4e en 5e ronde in de KNSB Pro-
motieklasse gespeeld. Omdat vaste speler Jan Pieter Lourens 
door studie verhinderd was ging Wisse Witmans als invaller 
mee. Voor Wisse, die nog geen half jaar schaakt, was dit 
meteen de eerste lange partij en dan ook nog meteen met 
tijdcontrole en op landelijk KNSB nivo! Zoals hieronder te 
lezen valt is hij met vlag en wimpel geslaagd! Eerst stond 
ASV A1 tegen Hoogland A1 op het programma. Bryan Hiel-
tjes speelde op bord 3 een ongelukkige partij en kreeg binnen 
de kortste keren een koningsaanval om de oren. Hij redde 
zich daar wel uit maar door de het verlies van 2 pionnen en 
de gehavende koningsstelling was uiteindelijk verlies niet 
meer te vermijden. Kort daarop scoorde Wisse op bord 4 zijn 
remise! Hij had zijn tegenstander onder druk gezet maar kon 
niet goed vermijden dat deze de dames ruilde. Toen ook nog 
alle pionnen in elkaar geschoven werden was remise een feit. 
Bent Schleipfenbauer op bord 1 was het spoor afgelopen 
zaterdag een beetje kwijt. Tegen zijn eerste tegenstander kon 
hij geen vuist maken en na een afwikkeling naar het eindspel 
kwam hij wel beter te staan maar vond niet het goede plan. 
Hij verloor een pion, de overige pionnen werden uit elkaar 
geslagen en als klap op de vuurpijl gaf hij ook nog een toren 
weg! Xadya van Bruxvoort op bord 2 daarentegen speelde 
goed en zette haar tegenstander onder druk. Toen ze met haar 
dame op g6 binnenviel werd het haar tegenstander teveel en 
kon ze de stukken achter elkaar oprapen. Helaas net geen 
matchpunt voor ASV maar wel een goede wedstrijd. De 2e 
wedstrijd was tegen De Schaakmaat A1. Ditmaal kwam 
Wisse niet echt goed in de wedstrijd. Hij zette met zwart zijn 
stukken wat ongelukkig neer waardoor hij niet goed kon 
reageren op de witte plannen. Hierdoor kwam hij vrij snel in 
een nare penning terecht waardoor hij meerdere stukken 
achter elkaar verloor. Bij Bent ging het wederom ergens goed 
mis. In de opening won hij door een foutje van de tegenstan-
der de kwaliteit en een pion en bouwde gestaag zijn voordeel 
uit totdat hij een nare mat-in-2 dreiging van zijn tegenstander 
overzag. Dit koste hem de kwaliteit en 2 pionnen. Nog verve-
lender was dat zijn tegenstander een ver opgerukte vrijpion 
en aanval kreeg. Kortom weer een nul voor Bent. Nu moest 
het van Xadya en Bryan komen en dat lukte heel goed! Bry-
an zag zijn goede spel dit keer beloond met een vol stuk en 
een pion meer in het eindspel. Hij wist dit voordeel verder uit 
te bouwen maar ging wel grote risico's aan door het stuk 
terug te geven. Daarna morste hij gelukkig niets meer maar 
kwam wel in een theoretisch remiseeindspel terecht. Geluk-
kig snapte zijn tegenstander het niet en kon Bryan het punt 
scoren! Xadya zette haar goede spel voort en wist een pion in 
de opening te winnen van haar tegenstander. Ze won daarna 
nog een pion die ze echter in het eindspel terug moest geven. 
Echter met geduldig spel wist ze toch haar stelling langzaam 
te verbeteren.  Met een geweldig torenoffer in combinatie 
met een pionnendoorbraak wist ze haar tegenstander te vellen 
en de 2-2 veilig te stellen. Het eerste matchpunt voor ons 
ASV A1! Maar wat ik nog belangrijker vind, langzaam maar 
zeker steeds meer kansen op een winst in deze zware compe-
titie! Dit team komt er wel. Dit jaar hangen we er nog een 
beetje bij maar voor het volgende jaar voorspel ik dat we 
echt mee gaan doen!   Frank Schleipfenbauer. 
 
Jeugdschaak: Op zondag 4 november organiseerde de stich-
ting HBoN in Maarssenbroek voor de 3e keer een school-
schaaktoernooi voor hoogbegaafde kinderen van o.a. Leo-
nardo-scholen. Er deden maar liefst 72 teams mee aan het 
evenement. In de categorie van de bovenbouw eindigde de 
Montessorischool uit Westervoort op de 3e plaats. Aardig in 
dit verband om te vertellen is dat ons lid Jelle Noordhuis daar 
schaaklessen geeft aan alle klassen! Hij wil ook proberen zijn 
schakertjes meer aan het echte schaken te krijgen. Niet alleen 
les dus maar ook naar een club. Eerder kwam Tom Verberk 
al bij ons schaken en momenteel zijn er nog enkele kinderen 
die van zijn school bij ons zijn terechtgekomen. Een mooie 
ontwikkeling dus! 
 
Uitslagen interne competitie 10e ronde)8 november 2012): 
Boele-P. Schoenmakers ½-½; Huberts-Huizinga 0-1; Ver-
meer-Dijkstra 1-0; Velders-R. Verhoef ½-½; de Kok-Kusters 
½-½; van Buren-Kuiphof 1-0; Koeweiden-Veerman 1-0; van 
Bruxvoort-Eder 1-0; de Groot-P. Verhoef 0-1; Koen van 
Keulen-Kooman 1-0; Zuidema-Meijer 1-0; Kees van Keulen 
-van Deursen 1-0; Hartogh Heijs-Noordhuis 0-1; Stibbe-
Rijmer 0-1; Hageman-Visser 1-0; Kelderman-J. Sanders 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Beeke-Weijsenfeld 1-0; 
Fassaert-Boel 0-1; van Amerongen-Plomp ½-½; Kooij-Viets 
½-½; van Vlerken-Marks 0-1; Hogerhorst-R. Wille 1-0. 

Stand ASV-rapidcompetitie  
na 4 ronden seizoen 2012-2013: 

Nr. Naam   Pnt Part. 
1 Dirk Hoogland 4 4 
2 Bob Beeke 3 2 
3 Guust Homs 3 3 
4 Peter Boel 3 4 
5 Ruud Wille 3 4 
6 Wouter Abrahamse 3 4 
7 Rob Huberts 3 4 
8 Remco Gerlich 3 4 
9 Theo Jurrius 2½ 2 
10 Jan Knuiman 2½ 4 
11 Martin Weijsenfeld 2½ 2 
12 Désiré Fassaert 2½ 4 
13 Theo van Amerongen 2½ 3 
14 Tom Bentvelzen 2½ 1 
15 Richard van der Wel 2 3 
16 Barth Plomp 2 4 
17 Tony Hogerhorst 2 4 
18 Siert Huizinga 2 1 
19 Jan Vermeer 2 4 
20 Bob Kooij 2 4 
21 Horst Eder 2 4 
22 Koen van Keulen 2 4 
23 Pieter Verhoef 2 4 
24 Koen Maassen vd Brink 1½ 3 
25 Ruud Verhoef 1½ 4 
26 Harold Boom 1½ 2 
27 Henk Kuiphof 1½ 4 
28 André de Groot 1½ 3 
29 Abbes Dekker 1 2 
30 Ko Kooman 1 4 
31 Erwin Velders 1 2 
32 Theo Koeweiden 1 4 
33 Lion de Kok 1 4 
34 Kees van Keulen 1 4 
35 Jelle Noordhuis ½ 3 
36 Hein van Vlerken 0 4 


