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Oploswedstrijd: Vorige week kreeg u een fraaie studie van 
Zigmund Gerland voorgeschoteld, zoals iedereen zal begrij-
pen een Roemeen. Hij werd geboren in 1865 en was een van 
de eerste Roemenen, die internationaal doorbrak. Compone-
ren van studies kwam in dat land later op gang dan elders. 
Wit speelt en wint. Nog even als nadere uitleg. Dit is een 

studie en daarbij is het niet 
voldoende om alleen de 
sleutelzet te geven. Door-
gaan dus tot volkomen 
duidelijk is, dat wit zal 
winnen. Dat is dus ook de 
opgave van deze studie uit 
1936. Wit speelt en wint. 
Oplossing: 1. Pg5 hxg5 
(op 1…gxh5 volgt Ph3!) 
2. hxg6, g2 3. Le3, fxe3 4. 
Kb6, (op direct g7 zou 
…Kb7 volgen)…g1D 5. 
g7 en mat is niet tegen te 
houden. 

 
Wikipedia: Regelmatige bezoekers op internet kennen het 
zonder meer: Wikipedia, de encyclopedie op internet. On-
langs werden wij benaderd met de vraag om aanvullende 
gegevens zodat een item kon worden gewijd aan het week-
endschaaktoernooi waarbij ook ons eigen OSKA een plaatsje 
in deze encyclopedie heeft gekregen. Toch bijzonder aardig 
dat we ook op deze wijze in de picture komen!! 
 
Beker: ASV heeft nog 2 teams in de bekercompetitie: ASV-1 
in de KNSB-bekercompetitie en ASV-4 in de OSBO-cup. 
Inmiddels is geloot voor de 4e ronde in de KNSB-
bekerstrijd. ASV-1 trof het niet want ze moeten het in een 
uitwedstrijd opnemen tegen De Stukkenjagers dat momenteel 
gedeeld 1e staat in de Meesterklasse. Ook in het vorige sei-
zoen troffen beide teams elkaar. Toen zorgde ASV-1 voor 
een verrassing door de Tilburgers uit te schakelen. Weet 
ASV-1 opnieuw voor een sensatie te zorgen?? Een datum 
voor deze wedstrijd moet nog worden afgesproken. In de 
strijd om de OSBO-cup is ASV-4 na de eerdere uitschakeling 
van ASV-5 en ASV-6 dus nog onze enige vertegenwoordi-
ger. ASV-4 werd in de 3e ronde gekoppeld aan De Toren-2. 
Deze thuiswedstrijd wordt op 23 februari gespeeld. 
 
Externe competitie: A.s. zaterdag gaan we weer verder met 
de teamwedstrijden. Onze eerste vier teams spelen dan in 
deze 6e ronde een uitwedstrijd. Ik loop de wedstrijden even 
met u door. ASV-1, dat zich na de winst in de vorige ronde 
wist op te werken naar een gedeelde 1e plaats, gaat naar Delft 
voor de wedstrijd tegen DSC-1. Een sterk team met zelfs een 
gemiddeld hogere Elo dan ons eerste. Het wordt dus een 
zware krachtmeting. Toch hebben de Delftenaren op dit 
moment 2 punten minder dan ASV-1. Koploper ASV-2 moet 
het opnemen tegen Amersfoort-2. Bij winst kan weer een 
belangrijke stap worden gezet in de promotiestrijd. ASV-3 
krijgt het zwaar tegen Xidata SV Hardenberg. Elk match-
puntje is belangrijk in de strijd om handhaving. Het derde zal 
zich zeker tot het uiterste verweren en wie weet komen de 
resultaten dan vanzelf! ASV-4 speelt tegen Bennekom. Ook 
dit blijft altijd een sterke tegenstander! 
Vanaf maandag a.s. begint ook de 5e ronde van onze 9 teams 
die in de avondcompetitie van de OSBO spelen. Dinsdag 14 
februari a.s. gaan daarvoor ASV-5 en ASV-9 op pad naar 
Nijmegen. Het vijfde moet onderhand echt op zijn tellen 
gaan passen. Zij spelen tegen SMB-2. Winst is geboden!! 
ASV-9 treft SMB-4. Bij winst kan ons negende een belang-
rijke stap zetten richting handhaving. Volgende week leest u 
meer over het programma van de overige teams.  
 

Jan Vermeer onstuitbaar bij Daglichtschaak: “Het is moeilijk 
bescheiden te blijven” is ook het refrein van een lied. Maar 
Jan Vermeer ging er afgelopen dinsdag in het Nivon-gebouw 
op de 5e schaakmiddag van dit seizoen met de volle winst 
vandoor. Met een directe zege op Ko Kooman (B-groep!) 
liep hij weg uit het peloton. Ko wist verder de schade te 
beperken door o.a. te winnen van Noud Vromans. Horst Eder 
werd op de ranglijst gepasseerd door Albert Marks. Deze 
nestelde zich met twee winstpartijen in de subtop. Ook Hans 
Donker voegde zich hierbij. Walter Manschot zakte in de 
ranglijst. Hij won maar één partij. Jan Kisjes begint zijn draai 
te vinden. Deze enthousiaste schaker schreef twee winstpar-
tijen op zijn naam, wat ook Ben Bergen deed. Robbert Lub-
bers sprokkelde slechts een half punt bijeen. Verheugend is 
dat zich via het Daglichtschaak regelmatig nieuwe schakers 
melden. Blijkbaar is ook aan deze vorm van schaken behoef-
te. Deze middag konden we Bertus Teunissen van Manen 
begroeten. Helaas behaalde hij geen punten. De volgende 
schaakmiddag is op dinsdag 6 maart in het zo vertrouwde 
NIVON-gebouw aan de Molenbeekstraat 26A. Kosten € 2.50 
per middag.  Jan Vermeer 
 
Voorst: Er doen vier ASV-ers mee aan het Open Voorster 
Kampioenschap, waarvan op 30 januari de 2e ronde werd 
gespeeld. In de C-groep speelde Ko Kooman een prima par-
tij. Hij kwam al snel veel beter te staan. Ko berekende de 
mataanval echter niet helemaal correct, zodat zijn tegen-
standster kon ontsnappen. Nog steeds stond hij overweldi-
gend, maar waarschijnlijk enigszins ongeconcentreerd door 
het niet doorslaan van zijn aanval, gaf hij pardoes zijn dame 
weg en kon opgeven. Hij blijft daarmee op 1 punt staan. Ton 
van Eck speelt mee in de B-groep. Daar hij in de eerste ronde 
nog een overtuigende zege had geboekt tegen een 1650-
speler, moest hij ditmaal het onderspit delven tegen weer een 
op papier sterkere tegenstander. Hoewel Ton met de zwarte 
stukken goed uit de opening kwam, raakte hij in het midden-
spel een pionnetje kwijt. Deze kreeg hij niet meer terug en in 
het eindspel kwam het ratingverschil naar voren. Tony Ho-
gerhorst speelde in de A-groep een mooie aanvalspartij. Zijn 
tegenstander verdedigde zich taai en bleef aan het pionnetje 
hangen dat Tony geofferd had. In tijdnood gaf Tony een stuk 
weg, daarna een toren door een misrekening zodat er uitein-
delijk te weinig materiaal overbleef. Tony verloor helaas en 
heeft nu 1 uit 2. Martijn Boele had op papier de makkelijkste 
tegenstander. Dit bleek ook. In een obscuur variantje van het 
Scandinavisch, dat Martijn beter kende, ging zijn tegenstan-
der al snel de mist in. Na rommelkansen te hebben gesmoord 
konden de stukken na 27 zetten in de doos. Met nog 3 andere 
spelers deelt hij de koppositie met 2 uit 2. Op maandag 27 
februari wordt de 3e ronde gespeeld. Martijn Boele  
 
Nijmegen: Evenals vorig jaar organiseert SMB op 7 dinsda-
gen in dit seizoen 2011-2012 het Open Nijmeegs Kampioen-
schap. Er worden 7 ronden Zwitsers gespeeld met een be-
denktijd van 2 uur p.p.p.p. Er nemen 41 schakers aan deel en 
er zijn inmiddels al 3 ronden gespeeld. Onze beide ASV-ers 
doen het goed. Tony Hogerhorst staat op een gedeelde 2e 
plaats met 2½ punt met onder meer sterke spelers als David 
Miedema (2397) en Jaap Houben (2348). Désiré Fassaert 
volgt met 2 uit 3 op een gedeelde 7e plaats. Op dinsdag 28 
februari wordt de 4e ronde gespeeld.  
 
Amersfoort: Al wat langer geleden betrof de toernooiwinst 
op 14 januari van Pascal Losekoot in het jaarlijkse rapidtoer-
nooi van de schaakvereniging Ons Genoegen in Amersfoort. 
Er waren 54 deelnemers die werden verdeeld over 9 poules 
van 6 personen, Pascal zat in de hoogste poule. Bij wijze van 
verjaarsdagscadeau, hij was 3 dagen voor het toernooi jarig 
geweest, had hij een aantal (Baarnse) clubgenoten uitgeno-
digd mee te doen, om daarna in Amersfoort te gaan eten. 



Pascal begon met 4 uit 4 en was toen al zeker van de winst. 
Helaas gaf hij in de laatste partij een pion weg waarna hij 
verloor. Met 4 uit 5 was hij dus winnaar en koos, hoe kan het 
ook anders, een schaakboek van de prijzentafel. 
 
OSBO-Kamp: Afgelopen zaterdag stond de 3e speeldag in de 
strijd om de persoonlijke OSBO-kampioenschappen op het 
programma. Voor de hoofdklasse was het in dit geval de 3e 
en 4e ronde. Guust Homs had zich met twee keer winst aan 
kop genesteld en trof in de derde ronde met zwart Etienne 
Goudriaan. Guust kwam goed uit de opening en wist het 
centrum van zijn tegenstander onder vuur te nemen. In de 
zeer lastige stelling vond Guust het goede plan niet. Pas na 
enkele analyses vond hij wel de goede zet. Dan had hij wel 
veld e5 veroverd met een positionele superstelling of Etienne 
had een vaag pionoffer moeten plegen. In de partij dacht 
Guust met een truc een pion te winnen. Een tegentruc kostte 
echter zijn dame tegen een toren en paard. Een vijandelijke 
vrijpion deed de stukken van Guust ontsporen met groot 
materiaalverlies en opgave tot gevolg. Helaas een goede kans 
gemist om alleen aan kop te komen. 's Middags kreeg Guust 
in de 4e ronde langzamerhand een actieve stelling tegen Jas-
per Bons. Guust kreeg in deze partij druk op e6 en de gam-
mele koningsstelling leverde pionwinst op in een stelling met 
alleen zwaar materiaal. In het dubbeltoreneindspel kwam 
Guust zelfs even twee pionnen voor maar uiteindelijk won 
hij in het enkeltoreneindspel met b-, c- en d-pion tegen a- en 
b-pion. Tijdens Wijk aan Zee moest Guust denken aan de 
totaal verschillende situaties tussen hem en Etienne Goudri-
aan die in de Grootmeestergroep C speelde, geweldig startte 
met 2½ uit 3 en uiteindelijk een goede 5 uit 13 scoorde in 
een sterk veld daar waar Guust als arbiter geen goede 
schaakvorm kreeg, de scherpte gaat er daarbij af. Gelukkig 
wist hij op het nippertje wel weer het Arbiterstoernooi (9 
ronden snelschaken 5 min p.p.p.p.) te winnen met 7½ uit 9 (3 
remises) met als grootste concurrent Cor Roet, die hij in een 
bloedstollende partij versloeg. Had Guust in de vorm van de 
week voor het Tata Steel-toernooi wel van Goudriaan ge-
wonnen? Dat blijft de vraag! Toch speelde hij tegen Jasper 
Bons niet slecht en heeft nu 3 uit 4. Op zich niet onaardig 
maar Goudriaan gaat recht op de titel af. Tony Hogerhorst 
bleef op 1 punt staan. Hij verloor beide partijen zaterdag. 
Eerst tegen Jasper Bons (PION) en s-middags tegen zijn 
beste maatje Fokke Jonkman die hem wel vaker de baas is. 
Martin Weijsenfeld had problemen met de winterse omstan-
digheden. Zijn auto wilde niet starten en het wachten op de 
ANWB duurde te lang. Zelfs al ben je ASV-er van ’t Jaar 
dan krijg je nog geen voorrang bij startproblemen zodat hij 
beide partijen aan zich voorbij moest laten gaan. Voor de 
spelers in de 1e klasse stonden de 5e en 6e ronde op het pro-
gramma. Désiré Fassaert speelde 2 lange partijen, één van 
bijna vier uur en de tweede bijna drie en een half uur. In de 
ochtendpartij had hij wit tegen Bart Koeweiden, de broer van 
Theo. Zwart trok onmiddellijk ten aanval. Met een tegenstoot 
in het centrum en een tijdelijk pionoffer nam Désiré het initi-
atief over. Toen de stelling ongeveer in evenwicht was, 
maakte zwart een fout en wist onze ASV-er in een spannende 
tijdnoodfase het volle punt binnen te halen. ’s Middags 
kwam Désiré met zwart uit tegen Audry Burer (Veenendaal). 
Het was een moeilijke positionele partij waarin wit het initia-
tief had. Désiré kon echter de stelling onder controle houden 
en de partij eindigde dan ook in remise waar beide spelers 
vrede mee konden hebben. Désiré deelt nu met 4½ uit 6 de 
2e/4e plaats op een half punt van de koploper. Nico Schoen-
makers had duidelijk het ritme van Wijk aan Zee nog te pak-
ken. Met vaste hand voerde hij de opening, die tijdens de 
ASV-schaaktraining van 30 januari was behandeld, tot winst. 
De middagpartij snipperde Nico begrijpelijkerwijs. Zijn 
echtgenote was ’s-morgens vroeg teruggekeerd van familie-
bezoek in Brazilië. Terug van +34 graden in Zuid-Amerika 
naar -18 graden in Gelderland. Nico staat na deze speeldag 
op 3½ punt. Theo Koeweiden beleefde ook weinig succes op 
deze speeldag. Hij verloor beide partijen en bleef staan op 2 
punten. Frans Veerman maakte in de tweede klasse een be-
hoorlijke sprong voorwaarts door 2 keer te winnen. In de 
eerste partij met wit kon hij zijn opponente in het middenspel 
twee pionnetjes afsnoepen en toen in het verdere verloop van 
de partij links en rechts nog meer van het bord ging en de 
taart bijna op was gaf zij op. In de tweede partij met zwart 
bezorgde Frans zijn opponent twee dubbelpionnen. Toen hij 
verder alle velden had bezet en vluchten niet meer kon gaf 
zijn tegenstander dan ook op. Hij heeft nu 4 uit 6 en staat 
daarmee heel mooi in de subtop op een gedeelde 5e plaats. 
Hij passeerde daarmee Ko Kooman die slechts een half punt 
aan zijn totaal toevoegde en nu op 3 uit 6 in de middenmoot 

staat. De eerste partij verliep vrij goed maar we waren aan 
elkaar gewaagd. Ko kwam een pion achter maar wist die 
weer terug te winnen. Daarna kwam hij weer een pion achter 
maar zijn verdediging was goed. Wisselende kansen dus en 
uiteindelijk werd tot remise besloten. De middagpartij was 
een drama. In eerste instantie meende hij een goede aanval 
op te zetten. Maar had hij zijn eerste impuls gedaan en met 
zijn loper een paard op de a-lijn geslagen met als resultaat 
een dubbelpion op de a-lijn. Maar waarschijnlijk dacht hij te 
lang na want de zet die hij deed resulteerde in een geweldige 
tegenaanval. Hij raakte 2 stukken kwijt, spartelde nog even 
tegen en gaf toen maar op. In de Veteranengroep wist Siert 
Huizinga door winst te stijgen naar een gedeelde 2e plaats. 
Met 2 uit 3 heeft hij met nog vier spelers een half punt min-
der dan de koploper. In zijn partij wist Siert met zwart een 
pion te veroveren maar zijn stelling werd er achteraf gezien 
niet beter van. Wit speelde “gezonde” zetten en Siert moest 
gaan keepen. Door sterk verdedigen en de niet optimaal 
uitgevoerde aanval van wit kon Siert ontsnappen en de partij 
naar zich toetrekken. Paul Tulfer had met wit aldoor enig 
voordeel maar zijn tegenstander verdedigde zich goed zodat 
tot remise werd besloten. Hij blijft daarmee op 50% staan na 
3 ronden. Op 17 maart is de volgende speeldag. 
 
ASV-jeugd: Afgelopen zaterdag speelden onze AB-jeugd in 
de topklasse van de KNSB-jeugdclubcompetitie en de C-
jeugd in de topklasse van de OSBO. De AB-jeugd, bestaande 
uit Xadya van Bruxvoort, Bent Schleipfenbauer, Jan-Pieter 
Lourens en Hugo van Essen won met 3-1 van W.E.S. uit 
Wolvega. Hugo was als eerste klaar. Hij won stuk na stuk 
van een jong schakertje en had dus eigenlijk geen tegenstand. 
In de eindstelling stond hij een half bord voor. Bent won 
daarna. Het werd een beetje een vreemde Siciliaan waarbij 
Bent niet op d4 wilde slaan totdat het een stuk won! Daarna 
kon hij meteen de dames ruilen. Won vervolgens nog een 
kwaliteit (daarmee dus een toren voor) en maakte het netjes 
af. Jan Pieter speelde rustig en won 2 pionnetjes, daarna nog 
eentje en toen won hij ook nog de dame. Een mooi matje op 
b7 (de koning kwam van g8) volgde daarna snel. Xadya 
speelde lang een evenwichtige partij waarbij de stelling 
dichtgeschoven werd. Ze verzuimde zelf een goed plan te 
maken en wachtte alleen maar af waardoor de tegenstander 
uiteindelijk de damevleugel opende en met dameruil een 
gunstig eindspel afdwong. Hierin won hij een pion en daarna 
nog een. Maar Xadya kwam terug en won een pion en daarna 
nog een. Helaas was dat door de tijdnood niet voldoende en 
verloor ze meteen weer een pion. In de resterende seconden 
had ze geen kans meer en verloor. In deze poule hebben zich 
slechts drie teams aangemeld. Het derde team is De Cirkel 
uit Ede. Ook zij wonnen met 3-1 van W.E.S. Wolvega. De 
beslissende wedstrijd in deze poule van 3 is dus tegen De 
Cirkel en wordt op dinsdag 14 februari in Ede gespeeld. 
Deze wedstrijd bepaalt dus wie kampioen van de OSBO 
wordt in deze klasse. De winnaar gaat daarna naar de Promo-
tieklasse in deze jeugdcategorie. De C-jeugd speelt dit sei-
zoen in een nieuwe samenstelling. Xadya mag vanwege haar 
leeftijd dus niet meer in deze leeftijdscategorie meespelen. 
Zij schoof door naar het AB-team. Maar ook het gewijzigde 
team deed het uitstekend. Met een 2½-1½ zege op Het Kas-
teel-C en een 3-1 winst op Veenendaal-C werd het duel tegen 
het sterke De Schaakmaat-C1 cruciaal. Het werd een prachtig 
2-2 gelijkspel. Daarna werd in de 4e en laatste speelronde van 
deze dag het C2 team van die club met 3-1 verslagen. Zo 
staat ASV-C1 heel knap op een gedeelde 1e plaats met 7 
matchpunten. Pieter Verhoef en Fabian Engelhardt waren 
onverslaanbaar. Zij scoorden aan de borden 2 en 3 ieder 4 uit 
4. Tom Verberk nam het sterke 1e bord over van Xadya en 
kwam tot 1 punt. Alain van der Velden pakte 1½ punt voor 
zijn team aan bord 4. Op 3 maart worden de laatste drie ron-
den gespeeld. ASV-C treft dan nog 2 teams van De Toren. 
Het zal nog reuze spannend worden maar ons C-team heeft 
alle kans om zich weer te plaatsen voor het NK. 
 
Uitslagen interne competitie 19e ronde (2 februari 2012): 
Hoogland – Maassen van den Brink 1-0; R. Wille – Karssen 
0-1; Boel – Weijsenfeld 1-0; F. Schleipfenbauer – Knui-
man1-0; Dekker – Huberts ½-½; van Belle–Hogerhorst ½-½; 
Marks – Groen 0-1; Boom – van Buren ½-½; Vliek – Kooij 
½-½; Kuiphof – Dijkstra 0-1; Kooman – Eder 0-1; de Groot 
– van Eck 1-0; Wijman – van Deursen ½-½; Meijer – 
Noordhuis 0-1; Koeweiden – B. Schleipfenbauer ½-½; van 
Vlerken – Zuidema 0-1; Koen van Keulen – Kees van Keu-
len 0-1; Diekema – J. Sanders 0-1; Viets – de Goeij ½-½; 
Hieltjes – Visser 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Huizinga – Braam 1-0; 
Woestenburg – Fassaert 1-0; Bentvelzen – Vermeer ½-½. 


