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Oploswedstrijd: Tweezetten blijven leuk. Vorige week gaven 

we er eentje, waarvan men 
snel de oplossing zou 
vinden was de verwach-
ting. Maar of dat ook de 
goede oplossing was 
moest nog blijken…!? Wit 
aan zet geeft mat in 2 
zetten. Het is een compo-
sitie van Dolginovich uit 
1978. Oplossing: 1. Tc7. 
 
Jaarvergadering: Van-
avond laten we het scha-
ken aanvankelijk even 
rusten. De jaarlijkse Al-

gemene Ledenvergadering staat immers op het programma. 
Na afloop kunnen de stukken nog ruimschoots uit de doos! 
 
Externe competitie: In deze EP gaan we verder met de ver-
slagen uit de 4e ronde in de OSBO-competitie. Eerst begon 
de tweede speelweek echter met het bekertreffen voor de 
OSBO-cup tussen ASV-6 en De Toren-2 die met 2½-1½ 
verloren ging. ASV-4 plaatste zich later wel voor de volgen-
de ronde Zij wonnen vorige week donderdag in deze beker-
strijd van Velp-1 met 3½-½. Omdat eerder ASV-5 al werd 
uitgeschakeld is ASV-4 dus nog ons enige bekerteam in de 
strijd. Verder werden de laatste 2 wedstrijden deze competi-
tieronde gespeeld. ASV-7 verloor met 2½-5½ van Pallas-3 
en ASV-13 verloor met 2½-3½ van UVS-5. Zo bleef het 
aantal zeges in deze 4e ronde van de avondcompetitie via 
ASV-6 beperkt tot slechts één! En dat is wel heel erg karig!  
 
ASV-7 krijgt weer nederlaag te slikken: ASV-7 krijgt klap na 
klap en is bezig pijlsnel af te dalen naar de 3e klasse. De 
volgende twee wedstrijden moeten gewonnen worden, anders 
is dat een feit. Tom Bentvelzen had zijn partij al vooruit 
gespeeld en verloren. Hij kwam met wit minder goed uit de 
opening en wist niet goed het initiatief te pakken waardoor 
zwart een positioneel voordeel kon opbouwen. Dit leidde 
uiteindelijk ook nog tot pionverlies, waarna zwart het vak-
kundig afmaakte. Een terechte overwinning voor zijn tegen-
stander dus. Xadya van Bruxvoort kwam in haar partij goed 
te staan, maar lette even niet op en verloor een kwaliteit. 
Later won ze die terug met bovendien een pion. Deze extra 
pion was niet voldoende om de winst te pakken. Bij Theo 
Koeweiden lukte het deze avond niet. In het middenspel 
werd een loper verspeeld en daarmee de partij. Jan Vermeer 
kwam niet goed uit de Franse opening. Hij kwam laat tot 
rokeren en verloor onder de druk een pion wat het begin van 
het einde was. Ton van Eck had een interessante stelling. 
Wel dreigde die dichtgeschoven te worden. Maar in de com-
plexiteit verloor Ton de regie en verloor. Datzelfde gebeurde 
ook bij Frits Wiggerts. Hij oefende druk uit op de zwarte 
koningsstelling, maar kon geen bres slaan en kwam langza-
merhand steeds slechter te staan. Tijs van Dijk kwam met 
zwart zeer kreupel te staan maar wist zijn leven te rekken. In 
het eindspel stond hij verloren. Iedereen zag het, maar niet de 
Deventenaar. Zo hadden we ook nog een beetje geluk. Bent 
Schleipfenbauer manoeuvreerde beter in deze partij dan zijn 
tegenstander. Langzamerhand zette Bent zijn stukken in 
ideale positie en streek het punt netjes binnen. Als je Theo 
niet meerekent dan zijn de punten behaald door de spelers die 
jeugdig zijn of daarbij willen horen (Tijs).    Jan Vermeer 
Gedetailleerde uitslag ASV-7–Pallas-3: Jan Vermeer - 
Chris Rindertsma 0-1; Tom Bentvelzen-Eric Goedhart 0-1; 
Tijs van Dijk – Eric Blom 1-0; Frits Wiggerts – Johnny 
Paans 0-1 Theo Koeweiden – Ben Bloemsma 0-1; Ton van 
Eck – Max van de Pavoordt 0-1; Xadya van Bruxvoort – 

Willem Wubs ½-½; Bent Schleipfenbauer –Herko Ubbink 
1-0. Eindstand 2½-5½. 
 
ASV-8 duikelt op ranglijst: ASV-8 stond trots bovenaan. 
Maar een voorgevoel liet weten, dat dit niet voor lang zou 
zijn. Tegenstander Veenendaal-3 had immers gemiddeld een 
duidelijk hogere Elo. En wij misten ook nog eens ons eerste 
bord Saiffudin Ayyoubi en ster-invaller Henk Kuiphof was 
op vakantie. Dan maar proberen er het beste van te maken. 
Dat kan soms prima uitpakken. Tegen Wageningen-5 in de 2e 
ronde zat tegenover ons aan elk bord een speler met een 
hogere Elo. Maar het werd toch 3-3. Zo'n prestatie lukt na-
tuurlijk niet elke keer. Al snel was te zien, dat we op bijna 
alle borden moesten verdedigen. Dat ging overigens niet 
slecht. Alleen invaller Bob Hartogh Heys ging onderuit. Na 
16 zetten moest hij opgeven. Toch was iedereen blij dat hij 
bereid was mee te spelen. Met 5 man opkomen zou ASV 
onwaardig geweest zijn. Hans Derendorp was waarschijnlijk 
de enige, die niet echt in de verdediging zat. Maar beide 
spelers zagen niet hoe ze verder konden. Al spoedig ontstond 
er herhaling van zetten. Op het topbord zag Dick Hajee de 
vijandelijke dame binnendringen. Maar hij kon haar achter-
volgen. De Veenendaler moest kiezen: helemaal terug, 
waarmee zijn voordeel ook verdween, of zetherhaling. Het 
werd het laatste. Dick kon niet anders doen dan volgen. Ik-
zelf kreeg een paardoffer op f7 voorgeschoteld. Het werd een 
dolle bende. Hierin kon wit zijn bijna 200 elopunten meer 
niet te gelde maken en koos ook voor remise. Toen waren 
alleen Horst Eder en Zekria Amani nog in de slag. Horst 
stond wat gedrukt, maar niet verloren. Plotseling deed onze 
man een paar zetten, waar de Veenendaler kennelijk niet op 
gerekend had. Ook hij bood remise aan. "Doe maar", zei de 
teamleider. Toen was namelijk al duidelijk, dat we zouden 
verliezen. Zekria stond erg slecht. Alleen een grote uitglijder 
van de tegenstander kon hem nog redden. Maar die speelde 
geconcentreerd en bleef sterke zetten doen. Dan moeten we 
volgend maal maar weer winnen.  Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag Veenendaal-3 – ASV-8: Jan van 
Ham (1717) – Dick Hajee (1720) ½-½; Pieter Anjema 
(1764) – Hendrik van Buren(1589) ½-½; Gerard Bulthuis 
(1626) – Horst Eder (1494) ½-½; Pim Dik (1574) – Zekria 
Amani (1644) 1-0; Martien Rood (1569) – Hans Derendorp 
(1423) ½-½; Rob Leer (1639) – Bob Hartogh Heijs (1411) 
1-0. Eindstand 4-2. 
 
Krap verlies ASV-13: Tegen het nog ongeslagen UVS-5 
hield ASV-13 het knap vol maar kwam aan het eind toch net 
tekort. De Nijmegenaren hadden in de 1e ronde met 4-2 ge-
wonnen van onze jeugd van ASV-11 en kwamen nu voor de 
tweede keer naar Arnhem. Door verlies van Arif Dundar 
kwam ASV-13 op achterstand. Hij verloor een pion in de 
opening maar speelde daarna goed verder. Wel moest hij 
verdere afruil toestaan. Pas in het eindspel ging het mis. Na 
een vergissing was ondekbaar mat niet meer te voorkomen. 
Jan Zuidema kwam goed uit de opening. Hij kon dit echter 
niet uitbouwen en zag zijn tegenstander steeds beter in de 
partij komen en het initiatief overnemen. Ook bij Jan besliste 
een fout in het eindspel in zijn nadeel. André de Groot deed 
wat terug voor ASV-13. Hij profiteerde in het middenspel 
van een fout van zijn tegenstander die met zijn dame in een 
penning kwam waardoor André een toren won. Dit was na-
tuurlijk voldoende voor de winst hoewel zijn opponent nog 
lang tegenspartelde. Bob Sanders nam het topbord voor zijn 
rekening. Gaandeweg loopt de spanning in de stelling steeds 
meer op waarbij er ergens een pion verloren ging. In het 
eindspel waarbij zijn tegenstander de betere pionnenstructuur 
had maakt Bob de verkeerde keuze door beide torens af te 
ruilen. Jan Diekema zocht vanuit de opening de aanval op de 
vijandelijke koningsstelling. De winst vond hij in die fase 



niet. Wel kwam hij in het verdere partijverloop materiaal 
voor. In het eindspel van toren en stuk tegen dame en stuk 
won hij tenslotte de partij via een aftrekschaakje. Met deze 3-
2 achterstand was de hoop gevestigd op Clemens Wijman. 
Zou hij via winst in deze laatste partij nog voor een gelijk-
spel kunnen zorgen. De strijd ging steeds gelijk op. Na een 
keuze voor afruil van slechte loper tegen paard volgde een 
goede ontwikkeling van zijn stukken. Na verdere afruil volg-
de een jacht op dameruil waarna helaas een remiseachtige 
stelling overbleef. Dit leverde de eindstand van 3½-2½ voor 
UVS-5 op. Helaas verloren maar goed gestreden!! 
Gedetailleerde uitslag ASV-13 – UVS-5: Bob Sanders 
(1358) – Onno Marres (1551) 0-1; Clemens Wijman (--) – 
Wim Heuvelmans (--) ½-½; Jan Zuidema (1499) – Harrie 
Berkers (1551) 0-1; André de Groot (1375) – Tobi van 
Scheijndel (--) 1-0; Arif Dundar (`1076) – Wim van den 
Broek (1488) 0-1; Jan Diekema (1061) – Jaap Stork (1231) 
1-0. Eindstand 2½-3½. 
 
ASV-4 wint bekerduel: Voor de 2e ronde van de OSBO-cup 
was ASV-4 gekoppeld aan Velp-1. Zeker geen gemakkelijke 
loting. Dat bleek dus ook vorige week. Pas in het laatste 
speeluur sloeg de balans door naar ASV en werd het uitein-
delijk 3½-½. Bij Anne Paul Taal kwam een rustige opening 
op het bord waarbij in het middenspel de torens werden ge-
ruild. Zijn tegenstander Hans van Capelleveen bood hierop in 
een gelijke stelling remise aan maar dat kon Anne Paul ge-
zien de posities van zijn teamgenoten Siert Huizinga en Ruud 
Wille op dat moment niet aannemen. Toen Anne Paul met 
zijn dame wat onrust probeerde te stichten werd zijn dame 
naar de ideale positie voor de aanval (namelijk op c1) terug-
gedrongen. Toen Hans dacht wat initiatief te kunnen ont-
plooien op de damevleugel drong Anne Paul met 2 paarden 
de koningsstelling in. Hans verloor hierbij een pion. Even 
later overzag hij een kleine combinatie, waarbij Anne Paul 
minimaal nog een pion won. Dit was teveel en zwart gaf op. 
Bij Gerben Hendriks liep het vrij soepel. Al snel won hij een 
pion en verkreeg een goede stelling. Doordat wit perse niet 
de dames wilde afruilen, kon Gerben zijn koning op een 
veilige positie neerzetten, zijn stukken ontwikkelen en kreeg 
vervolgens aanvalskansen. Een paar zetten later won hij ook 
nog eens een stuk. En toen was zijn tegenstander ineens 
foetsie. Even buiten roken! Twee minuten voor tijd kwam hij 
terug. De stelling was voor hem toen al hopeloos. Daarmee 
was het 2-0. Hierop bood Erika Belle in de partij tegen Ruud 
remise aan. “Dan hebben jullie gewonnen”, zei ze nog. Daar-
over hoefde natuurlijk niet lang te worden nagedacht hoewel 
voor de vorm nog even de teamleider werd geraadpleegd. 
Ruud had aanvankelijk de aanval gekozen op de koningsstel-
ling van Erika. De pionnen waren daardoor kwetsbaar ge-
worden en na een fout verloor Ruud dan ook 2 pionnen. 
Gelukkig had hij wat compensatie en hij won bovendien een 
pion terug maar ook met het tegenspel van Erika moest ter-
dege rekening worden gehouden. Maar na de 2-0 werd op-
eens de vrede getekend. Siert speelde in zijn partij tegen Eric 
de Winter met zwart te snel een centrumpion op. Dat bleek 
even later funest voor zijn stelling. Siert moest gaan compli-
ceren, hield de koning in het midden en bouwde aan zijn 
verdediging om daarmee te trachten zijn stelling te keepen. 
Toen wit niet slagvaardig genoeg speelde kreeg Siert met 
dame en toren tegenkansen. Wit moest een stuk inleveren 
tegen 2 pionnen, waarna het eindspel niet meer uit handen 
werd gegeven. Daarmee was het 3½-½ en kijkt ASV-4 uit 
naar de loting voor de volgende ronde!! 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 – Velp-1: Gerben Hendriks 
(zwart) (1857) – Carel Huiskamp (1833) 1-0; Ruud Wille 
(1926) – Erika Belle (1907) ½-½; Siert Huizinga (1881) – 
Eric de Winter (1847) 1-0; Anne Paul Taal (1942) – Hans 
van Capelleveen (1801) 1-0. Eindstand 3½-½. 
 
ASV-6 maar nipt uit de OSBO-beker: Op maandag 16 janua-
ri heeft ASV-6 nipt verloren van het in de promotieklasse 
spelende De Toren-2. Nadat ASV wit lootte aan de oneven 
borden en de wedstrijd van start ging, werd al direct na de 
opening duidelijk dat we een zware avond tegemoet gingen. 
Abbes Dekker verspeelde onnodig een pion in de opening en 
even later nog een kwaliteit. Theo van Amerongen gaf zijn 
tegenstander, een sterk spelende Jan Puyman, aanvalskansen. 
Binnen de kortste keren zat Theo in grote moeilijkheden. Bij 
Jan Vermeer en Hedser Dijkstra, beiden met zwart, ontwik-
kelde de partij zich veel gelijkwaardiger en waren de stellin-
gen in evenwicht. Abbes en Theo staakten ongeveer gelijk-
tijdig de ongelijke strijd. Twee nederlagen met wit. Een 2-2 
uitslag zat er toen niet meer in, omdat de partij van invaller 

Jan Vermeer volkomen gelijk stond en niet meer dan remise 
op kon leveren. Het remise aanbod dat vervolgens in de bei-
de resterende partijen werd aangeboden, werd in de partij van 
Hedser Dijkstra door De Torenaar geweigerd. Hedser ging er 
daarna eens goed voor zitten en plaatste tegenover de vijan-
delijke aanval op de damevleugel een inventieve actie op de 
vijandige koning. Met een uitval van de dame van e6 naar g6 
en e4 gecombineerd met het oprukken van de f-pion bracht 
hij op sublieme wijze een vol punt binnen. Al met al een 
eervolle 1½-2½ nederlaag tegen een twee klassen hoger 
spelende tegenstander.  Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag De Toren-2 - ASV-6: Jan Puyman 
(1998) - Theo van Amerongen (wit) (1780) 1-0; Mathieu 
Roskam (1911) - Jan Vermeer (1701) ½-½; Ben McNab 
(1836) - Abbes Dekker (1663) 1-0; Ron Engelen (1881) - 
Hedser Dijkstra (1688) 0-1. Eindstand 2½-1½. 
 
Daglichtschaak: Albert Marks ging op de vorige schaakmid-
dag met de dagzege aan de haal. Met 3 punten won Albert 
Marks de dagprijs, maar door absentie eerder dit seizoen 
staat hij nog ver van de top. Ko Kooman, Rob Cornips, Hans 
Donker en Noud Vromans behaalden deze middag allen 2 
punten. De laatste kruipt langzaam naar subtop. Ko behaalde 
een remise tegen Rob en dat mag gezien het Elo-verschil een 
prestatie worden genoemd. Ko is natuurlijk met zijn 9 punten 
ook de onbetwiste leider van de B-groep. Jan Vermeer voeg-
de slechts 1½ punt aan zijn totaal toe en de anderen behaal-
den één punt, te weten Horst Eder, Walter Manschot, Jan 
Kisjes en Robbert Lubbers. Nieuwkomer Ben Bergen be-
haalde helaas geen punt, hoewel hij verdienstelijk schaakte. 
Hij kwam via onze promotieactiviteit in de bibliotheek naar 
het Daglichtschaak. Verder werd afgesproken dat Fritz zich 
niet meer met de competitie mag bemoeien. Zijn tegenstan-
ders krijgen remise (bij verlies) of winst. De volgende ronde 
wordt gespeeld op dinsdag 7 februari in de Molenbeekstraat 
6A. Kosten slechts € 2,50 per middag. 
 
Olympustoernooi: Op zaterdag 14 januari jl. werd in het 
Olympus-college het jaarlijkse rapidtoernooi van De Toren 
gespeeld. Met maar liefst 145 deelnemers was het weer een 
goed bezet rapidtoernooi. Daarvan waren er zo’n 20 spelers 
bij van ASV. Een grote afvaardiging dus!! IM Willy Hen-
driks schreef het toernooi met 6½ uit 7 op zijn naam. Hij liet 
daarbij zijn concurrenten GM Ruud Janssen en IM Sander 
van Eijk achter zich. Peter Boel en Henk Karssen eindigden 
in deze 1e klasse op een gedeelde 7e plaats met 4 punten. 
Peter verloor in de 1e ronde weliswaar van Janssen maar was 
zeker tevreden over zijn toernooi. Koen Maassen van den 
Brink had zijn dag niet en eindigde op 1 punt. In de 2e klasse 
konden de ASV-ers ook geen gooi doen naar de eindzege 
hoewel daar vooraf zeker kansen op waren. Maar op beslis-
sende momenten werden net even teveel punten verspeeld. 
René van Alfen, Rob Huberts en Ruud Wille eindigden op 4 
punten. René won daarbij het onderlinge duel van Ruud na 
diens blunder in een toreneindspel en speelde tegen Rob 
remise. Ruud Verhoef, Désiré Fassaert, Tony Hogerhorst en 
Albert Marks eindigden met 3½ punt op 50% in de midden-
moot. Marco Braam scoorde 3 punten, Jan Vermeer eindigde 
op 2 punten. In de 3e klasse eindigden Horst Eder en Pieter 
Verhoef als beste ASV-ers met 4 uit 7, terwijl Theo Koewei-
den en Ton van Eck tot 3 punten kwamen. In de 4e klasse 
waren Xadya van Bruxvoort en Bent Schleipfenbauer steeds 
hoog in het klassement te vinden. Xadya begon zelfs met 3 
uit 3, daarna viel ze iets terug. Beiden eindigden met 4½ uit 7 
op een gedeelde 6e plaats waarbij de onderlinge partij in de 
slotronde remise werd. Ko Kooman bleef hier een half punt 
achter. Ook hij begon sterk met 3 uit 4 waaronder een remise 
tegen Bent. Hans Derendorp kwam in deze groep tot 2½ 
punt. In de strijd om de teamprijzen waren de vele teams van 
De Toren heer en meester. Pas op de 6e plaats op de ranglijst 
vinden we het eerste ASV-team terug. Het was al met al een 
mooie schaakdag en de organisatie van het toernooi was 
weer goed verzorgd.  
 
Uitslagen interne competitie 18e ronde (19 januari 2012): 
Karssen-van Rijn 0-1; Wilgenhof-Woestenburg 0-1; Hoog-
land-F. Schleipfenbauer 1-0; Weijsenfeld-P. Schoenmakers 
½-½; Knuiman-Verhoef 1-0; Huberts-Hajee 1-0; van Buren-
Hogerhorst 0-1; Boom–Groen 0-1; van Belle–Kuiphof 1-0; 
Kooij–Dijkstra 1-0; Aarntzen–Vliek 1-0; Veerman–Tiecken 
0-1; van Deursen-de Munnik 1-0; Kelderman-Kooman ½-½; 
Derendorp–van Vlerken 0-1; Rijmer–Stibbe 1-0; Hageman–
Kees van Keulen 0-1; J. Sanders–Visser 1-0. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: P. Verhoef-Hartogh Heijs 1-0 


