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Oploswedstrijd: Deze stelling komt uit de partij Willaert – 
O’Kelly gespeeld in Brussel 1952. Tja, ook de groteren gaan 

wel eens leuk onderuit. Wit 
speelt en wint. Oplossing: 1. 
Df7. Wie deze zet heeft kan 
al in de prijzen vallen. Mo-
gelijk is …Pe6 2. Td8, 
Dc1+ 3. Kh2, Df4+ 4. Kh3 
en zwart gaf op. 
 
Rapid: Vanavond gaan we 
verder met 4 nieuwe ronden 
op de 3e speelavond in de 
rapidcompetitie. Eind no-
vember stond dit onderdeel 
voor het laatst op het pro-
gramma. Hoogste tijd dus 

voor een vervolg. Even uw geheugen opfrissen. Henk Kars-
sen gaat met 7½ punt onaantastbaar aan de leiding met 1½ 
punt voorsprong op een trio achtervolgers. Wie gaat hem 
beentje lichten of weet Henk elke aanval op zijn leidende 
positie af te slaan. Na vanavond weten we meer. 
 
Daglichtschaak: Op dinsdag 6 maart a.s. is de volgende 
schaakmiddag in de serie van het Daglichtschaak. Aanvang 
14.00 uur. Locatie: Nivon-gebouw, Molenbeekstraat 26A. 
 
Training: De verschillende trainingen bij ASV op de maan-
dagavonden zijn u bekend. Nieuw in deze serie was de the-
ma-avond die vorige week maandag werd verzorgd door 
Pascal Losekoot over het gebruik van schaakcomputerpro-
gramma’s zoals Fritz, Rybka, Houdini. Verschillende aspec-
ten kwamen die avond aan bod zoals het analyseren van par-
tijen en het taxeren van een stelling met behulp van deze 
programma’s, het opbouwen van een database van partijen 
etc. Er bleek een duidelijke behoefte te bestaan aan zo’n 
thema-avond want er waren 16 deelnemers van uiteenlopende 
speelsterkte. Het enthousiasme was groot en een vervolg in 
het nieuwe seizoen wordt zeker overwogen, aldus Nico 
Schoenmakers, die de trainingen bij ASV coördineert. 
 
Externe competitie: De 2e speelweek begon vorige week met 
een 5-1 nederlaag van ASV-13 tegen De Toren-9. Met de 
tussenstand 1-1 kreeg ook ASV-8 tegen De Schaakmaat-4j 
een vervolg. Van de 4 overige partijen werden er maar 2 
feitelijk gespeeld omdat de tegenstander geen compleet team 
op de been kon brengen. Zo kwam ASV-8 met 3-1 voor. Dit 
was niet voldoende want de 2 partijen die wel gespeeld wer-
den gingen verloren zodat een 3-3 gelijkspel werd genoteerd. 
Het OSBO-cupduel tussen ASV-4 en De Toren-2 was enorm 
spannend. Na de 2-2 in de reguliere partijen besliste het snel-
schaken met 2½-1½ in het voordeel van De Toren-2. In deze 
EP de verslagen van ASV-11j en ASV-12 uit de 1e speelweek 
gevolgd door de andere wedstrijden die in de 2e week werden 
gespeeld. Volgende week krijgt u weer alle uitslagen en stan-
den! 
 
SMB-5 wint van jeugd ASV-11: De vijfde speelronde voor 
ons jeugdteam in de seniorencompetitie, thuis tegen het meer 
ervaren SMB-5, werd op een vrijdagavond gespeeld samen 
met onze senioren van ASV-12 en 2 partijen van ASV-8. Een 
gezellige happening dus. Alain van der Velden kwam al in de 
opening in de problemen toen zijn tegenstander op f2 kon 
inslaan. Hij raakte een toren achter. Wel kreeg hij nog wat 
mogelijkheden richting zwarte koning, waarbij hij de rokade 
van zijn tegenstander verhinderde, maar kon er niet zo snel 
stukken bijhalen om tot een aanval te komen. Na dameruil 
was de angel uit de partij en de materiële achterstand beslis-
send. Jean Lewin raakte een kwaliteit achter. Hij hield lang 
stand en zijn tegenstander moest voorkomen dat de dame van 
Jean de stelling zou binnendringen. Toen hij nog een loper 
liet insluiten was het gedaan met zijn verweer. Max Timmers, 
invaller voor Floris van Capelleveen, kwam in een ingewik-
keld middenspel terecht waarin hij overzag dat zijn tegen-
stander dreigingen op de zwakke punten in de stelling van 

Max (veld f7) kon brengen. Materiaalverlies was het gevolg. 
Hij probeerde nog wat hij kon maar ook hij moest zijn meer-
dere erkennen. Toen kwamen de punten voor ASV-11. Eerst 
boekte Pieter Verhoef een goede remise. Hij stond eerst een 
pion achter maar wist zijn tegenstander met een slechte pion-
nenstructuur op te zadelen waarin wit een triplepion op de g-
lijn had. Pieter hield uiteindelijk een vrijpion over op de a-lijn 
in een paard-/lopereindspel. Dit eindspel leek kansrijk voor 
hem maar hij moest uiteindelijk toch met remise genoegen 
nemen. Het volle punt kwam wel op naam van Bryan Hiel-
tjes. De partij ging lang gelijk op. Tot in het verre eindspel 
bleef het in evenwicht tot zijn tegenstander opeens materiaal 
verspeelde en Bryan daarmee zijn eerste volle punt voor zijn 
team kon scoren. Zo werd het 1½-4½ voor SMB-5. Er werd 
weer goed geconcentreerd gespeeld, soms waren er nog wat 
ondoordachte zetten maar de stijgende lijn is duidelijk zicht-
baar! De resultaten komen dan vanzelf!! 
Gedetailleerde uitslag ASV-11j-SMB-5: Pieter Verhoef 
(1208)-René Verheesen (--) ½-½; Alain van der Velden (--) 
- Lucas de Jong (1338) 0-1; Max Timmers (--) - Dorus 
Peelen (1448) 0-1; Jean Lewin (--)-Hylco Wijnants (--) 0-1; 
Teun Gal (--) - Luuk Jensen (1252) 0-1; Bryan Hieltjes (--) 
- Cas Aubel (1323) 1-0. Eindstand 1½-4½. 
 
Jeugd is senioren de baas: Dat vele tientallen jaren aan 
schaakervaring niet altijd doorslaggevend zijn bleek in de 
wedstrijd tussen ASV-12 en De Schaakmaat-5j. Onze senio-
ren kwamen er niet aan te pas hetgeen resulteerde in een 6-0 
nederlaag. Vooral de vele fouten deden onze senioren de das 
om. Zo gaf Henk Kelderman een stuk weg. Na afruil kreeg 
hij geen kans meer. Jan Sanders kwam slecht uit de opening 
daar waar hij het beter dacht te kennen. Zijn tegenstander 
maakte hier optimaal gebruik van, koos de aanval en besliste 
de partij in zijn voordeel. “Ik heb heel slecht gespeeld en ga 
het meteen thuis bekijken”, aldus Jan na afloop tegen zijn 
teamleider. Dus op hem kunnen we de komende keer reke-
nen. Intussen was het ook bij Frans Veerman misgegaan. In 
een stelling waar niet zoveel aan de hand was liet hij zomaar 
een familieschaak toe dat de dame kostte. Ook Hein van 
Vlerken gaf materiaal weg. In zijn geval een toren en dat 
betekend ook bij hem een kansloze situatie. Bob Sanders, 
invaller voor de verhinderde Hans Meijer, speelde als een van 
de weinigen een goede partij. Het ging lang gelijk op en hij 
leek zelfs langzaam maar zeker wat voordeel te krijgen. Tot 
ook hij zomaar opeens een volle toren wegblunderde. Hier-
mee kon de vijfde 0 worden genoteerd. Alleen Wim Peters 
was toen nog in de strijd. Het verhaal wordt eentonig want 
ook hij had materiaal verspeeld. Hij kreeg er nog wel wat 
voor terug maar dat bleek in het verdere vervolg van de partij 
te weinig. “Het was vechten tegen de bierkaai”, verklaarde hij 
zijn nederlaag tegen de teamleider die zijn team met maxima-
le cijfers zag verliezen.  
Gedetailleerde uitslag ASV-12 - De Schaakmaat-5j: Frans 
Veerman (1502) - Gerhard van der Knijff (--) 0-1; Bob 
Sanders (1358) - Renso Steunenberg (1082) 0-1; Jan San-
ders (1346) - Mick van Randtwijk (854) 0-1; Henk Kelder-
man (1262) - Rutger Boerdam (1003) 0-1; Hein van Vler-
ken (1273) - Melvin Willems (--) 0-1; Wim Peters (860) - 
Wessel Driessen (1007) 0-1. Eindstand 0-6. 
 
Ruim verlies ASV-13: De wedstrijd van ASV-13 uit tegen 
De Toren-9 werd de avond van de blunders, aldus teamleider 
André de Groot. Clemens Wijman stond wat gedrongen in 
het middenspel en overzag bij een afruil in een combinatie 
een zet waardoor hij een toren verspeelde. André de Groot 
kwam goed uit de opening. In een combinatie van afruilen en 
aanvallen ontstond een stelling waarbij zijn tegenstander op 2 
manieren mat dreigde. André zag ze beiden maar bij het 
nadenken raakte hij er eentje kwijt en deed dus de verkeerde 
zet en werd prompt matgezet! Hij had het kunnen verdedigen 
dus kun je het gerust een blunder noemen, zo vond André er 
zelf van. Jelmer Visser speelde goed en kwam gelijkwaardig 
uit de opening. Daarna raakt hij bij het afruilen een stuk 
kwijt. Zijn eigen pionnen blokkeren zijn dame waardoor hij 



niet echt tegenspel heeft. Langzaam maar zeker wordt hij 
rustig naar de nederlaag gespeeld. Jan Diekema kwam ook 
gelijk uit de opening en zette een goede aanval op met veel 
kansen. Hij liet echter op een bepaald moment zomaar zijn 
dame instaan. De volgende blunder dus! Zonder dame was 
het natuurlijk bekeken. Pim Rijmer kreeg na de opening door 
wat combinaties een vijandelijke toren in zijn stelling en was 
zetten lang bezig dit op te lossen. Door de spanning in de 
partij liet hij zich een beetje meeslepen en speelde net even te 
snel waardoor hij de goede voortzetting niet vond. Langzaam 
kwam hij minder te staan en moet de partij uiteindelijk in het 
eindspel opgeven. Op zich dus goed gespeeld maar de partij 
net niet kunnen houden. Jan Zuidema speelde de hele partij 
goed en rustig en wist stukje bij beetje een voordeeltje te 
bereiken. Hij bereikte tenslotte een toreneindspel met 3 tegen 
2 pionnen en speelde dit goed uit. De vrije e-pion besliste de 
partij waarbij de vijandelijke koning door de toren op de f-
lijn is afgesneden. Hij redde daarmee dus de eer voor ASV-
13.      André de Groot 
Gedetailleerde uitslag De Toren-9 - ASV-13: Jean Paul 
Bijlsma(--) - Clemens Wijman (--) 1-0; Han Winters (1268) 
- Jan Zuidema (1499) 0-1; Peter Hamers (1398) - André de 
Groot (1375) 1-0; Khaled Saad Mohammed (1362)  - Pim 
Rijmer (--) 1-0; Bettus aan 't Goor (1439) - Jan Diekema 
(1061) 1-0; Jan Schoemaker (1421)-Jelmer Visser (--) 1-0. 
Eindstand 5-1. 
 
ASV-4 na snelschaken uitgeschakeld: Na een enerverend 
duel waarin ASV-4 en De Toren-2 zeer aan elkaar gewaagd 
bleken, trok het vierde vorige week ver na twaalven in de 
beslissende serie vluggertjes aan het kortste eind en werd 
daarmee uitgeschakeld in de strijd om de OSBO-cup. Voor 
het zover was werd in de reguliere partijen hard gevochten 
voor een beslissing. Pas na 3 uur en 3 kwartier(!!) spelen 
volgde de eerste beslissing. Anne Paul Taal kwam tegen 
Mathieu Roskam een pion voor met als consequentie een 
passieve stelling. Mathieu wist hier niet goed raad mee en 
toen Anne Paul de pion terug offerde voor meer activiteit 
kwam hij weliswaar los, maar onze captain zag weer een pion 
en zo kreeg zijn tegenstander geheel onnodig dus weer het 
initiatief. Bekwaam voerde deze de druk op en in opkomende 
tijdnood overzag Anne Paul pionwinst voor zijn tegenstander 
dat voor onze ASV-er een verloren eindspel opleverde. Siert 
Huizinga speelde een hele goede partij tot de laatste 3 minu-
ten waarin Siert in tijdnood de winnende zet miste. De com-
puteranalyse gaf naderhand voortdurend rond +2 aan. Het 
bleek achteraf een duur halfje. Vanuit de opening liet zwart 
zich vastzetten en had weinig ruimte om te manoeuvreren. 
Siert kon zo een koningsaanval opzetten en toen deze door 
zwart voldoende werd afgeschermd, switchte wit naar de 
damevleugel waar een pion werd buitgemaakt. Na dameruil 
behield wit duidelijk voordeel. Zoals gezegd werd in tijdnood 
de winnende voortzetting gemist waarna de taaie Ben McNab 
met remise ontsnapte. Helaas! Intussen was ook de partij van 
Gerben Hendriks in remise geëindigd. Het was een vreemde 
partij waarin de openingsfase menigeen de wenkbrauwen 
deden fronsen. Gerben kreeg met wit wat voordeel maar 
nadat zwart op dameruil kon aansturen vervlakte de stelling. 
Toch hield Gerben het betere van het spel maar ergens ver-
wisselde hij 2 zetten en kwam een pion achter. Gelukkig 
stonden zijn stukken redelijk actief en kon hij matdreigingen 
creëren. Zwart kon toen niets anders dan op zetherhaling 
ingaan. Ruud Wille moest toen winnen om een barrage te 
bereiken. Zijn partij was steeds aardig in evenwicht hoewel 
wit vanuit de opening wel wat ruimtevoordeel had en Ruud 
zijn defensie steeds op orde moest houden. Dit lukte hoewel 
wit in de slotfase toch voordeel kreeg met een sterke e-pion. 
Wit zat echter in zware tijdnood en toen deze Ruud de gele-
genheid gaf om met de dame in de witte stelling te komen 
was het punt binnen. Met enkele schaakjes werden een paar 
pionnen buitgemaakt en uiteindelijk ging wit door de vlag. 
Snelschaken dus. Altijd een mooie apotheose van een beker-
duel. Anne Paul won overtuigend maar Siert verloor. Intussen 
had de klok bij Gerben het begeven en werd op de uitslag 
gewacht in de partij van Ruud. Ook nu weer hoge tijdnood. 
Aan beide kanten dit keer. Nu was het Ruud die de tijd over-
schreed. Nadat hij in de opening al een stuk had weggegeven 
kwam hij nog terug in de partij maar het was niet voldoende 
meer. Omdat voor ASV-4 ook 2-2 niet genoeg zou zijn, om-
dat hierbij de winst aan het 3e bord zou afvallen, werd de 
partij van Gerben niet overgespeeld maar werd tot remise 
besloten. Zo kwam er rond half één een eind aan een enerve-
rend bekerduel!! 
Gedetailleerde uitslag ASV-4-De Toren-2: Anne Paul Taal 
(1942)-Mathieu Roskam (1911) 0-1 (1-0); Gerben Hendriks 
(1857)-Thomas van Nispenrode (1992) ½-½ (½-½); Ruud 
Wille (1926)-Jan Puyman (1998) 1-0 (0-1); Siert Huizinga 
(1881)-Ben McNab (1836) ½-½ (0-1). Eindstand 2-2, na 
snelschaken ASV-4 uitgeschakeld met 1½-2½. 

ASV-8 verspeelt kans op promotie: Ons achtste begon met 
een paar prima prestaties en stond een paar ronden bovenaan.  
Maar helaas werd vorige ronde verloren. Toch was er nog 
altijd een goede kans als we verder maar zouden winnen. De 
wedstrijd tegen Schaakmaat-4 reduceerde die kans verder tot 
minieme proporties. Het was een rare match. Eerst kregen we 
het verzoek de wedstrijd een week uit te stellen. Daar zijn we 
niet op ingegaan. Het is al lastig genoeg op vrijdagavond een 
redelijk compleet team op de benen te krijgen. Tegen jeugd-
teams wordt nu eenmaal op vrijdagavond gespeeld. Maar om 
dat kunststukje twee maal te doen was wat veel gevraagd. Het 
tweede voorstel van de tegenstander was veel reëler. Twee 
borden spelen op de afgesproken dag; de vier andere een 
week later, maar dan op onze clubavond, zodat ook extra 
zaalhuur geen problemen opleverde. Op de afgesproken dag 
speelden Henk Kuiphof en Horst Eder. Het begin was dave-
rend. Henk speelde een voorbeeldpartij, die elke schaakleer-
ling het nodige bij zou brengen. In vier zetten met pion a2 
naar a7, nog drie zetten om promotie mogelijk te maken en 
toen moest de tegenstander zijn toren offeren. Dan had Horst 
het moeilijker. Hij speelde tegen een meisje van een jaar of 
vijftien. Ik zag, dat ze aan bord twee al ettelijke overwinnin-
gen tegen veel hogere ratings had behaald. Ook Horst kwam 
steeds slechter te staan en moest zich uiteindelijk gewonnen 
geven. Met deze 1-1 stand moesten we een week overbrug-
gen. Maar op de tweede avond liep alles weer anders dan 
verwacht. De tegenstander kwam met twee man op, zodat we 
al gelijk met 3-1 voorstonden. Hendrik moest aan bord een 
met zwart tegen een 350 punten hogere rating opboksen. Dat 
ging maar kort goed. Dan deed Zekria het beter. Ook hij 
moest het opnemen tegen een meisje van een jaar of vijftien. 
Hij speelde een prima middenspel, waarin het weer pennin-
gen regende (zijn specialiteit?) en kwam na pionwinst duide-
lijk beter te staan. Maar de stand was met ongelijke lopers 
plus de zware stukken erg gecompliceerd. Ineens ging het 
fout. Zekria begon een helpmat te construeren en deze Emilie 
sloeg gelijk toe. 3-3 dus en geen kans meer om ons zevende 
van degradatie te redden.  Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag ASV-8 - De Schaakmaat-4j: Hendrik 
van Buren (1589) - Jan Dirk Vriend (1924) 0-1; Dick Hajee 
(1720) - N.O. 1-0 regl.; Horst Eder (1494)-Maron Huzen 
(1369) 0-1; Henk Kuiphof (1583)-Tom Dubbelman (1150) 
1-0; Hans Derendorp (1423) - N.O. 1-0 regl.; Zekria Amani 
(1644)-Emilie Dubbelman (1228) 0-1. Eindstand 3-3.  
 
Jeugd: De AB-jeugd speelde onlangs in Ede tegen De Cirkel. 
Zoals u eerder heeft kunnen lezen wonnen beide teams tegen 
het jeugdteam uit Wolvega. In het onderlinge duel moest dus 
worden uitgemaakt wie OSBO-kampioen zou worden. Het 
werd een spannende wedstrijd. Xadya van Bruxvoort won op 
bord 1 al binnen 10 zetten doordat haar tegenstander een 
penning op de dame toeliet. Daarna verloor Hugo van Essen 
na een boeiende partij. Hugo gaf in de opening een kwaliteit 
weg maar kwam daarna sterk terug en kreeg een supersterk 
paard op c6 dat de gehele zwarte stelling klem zette. Zwart 
kon zich niet echt bevrijden tot Hugo pionwinst toeliet en zijn 
stelling instortte. Jan Pieter Lourens liet zich vast zetten en 
wist geen plan te ontwikkelen. Na een afwikkeling ontstond 
er een dubbel toreneindspel waarin de witspeler pionnetjes 
kon oprapen zonder dat er iets tegenover stond. De beslissing 
moest dus vallen bij Bent Schleipfenbauer. In de opening 
hield hij vast aan een gewonnen pionnetje waardoor de tegen-
stander een aanvalsgolf kon opzetten. Uiteindelijk wist Bent 
alles, behalve de pionnen (waarvan nog steeds eentje extra) 
en een loper tegen een paard af te ruilen. Beide spelers had-
den in die fase nog 3 minuten over. In de hectische tijdnood-
fase zette Bent zichzelf schaak waarna hij na een claim zijn 
zet moest herzien en twee minuten tijdstraf kreeg. Volstrekt 
reglementair maar vervelend voor Bent. Meteen gaf hij daar-
na met zijn "verbeterde" zet ook nog de pion voorsprong 
weg. Toch toverde hij de stelling erg knap om in een gewon-
nen stand. Maar met Koning+Dame tegen Koning alleen ging 
Bent door de vlag. De tegenstander had op dat moment nog 
maar 6 seconden. Zo won De Cirkel de wedstrijd met 2½-1½. 
Jammer dat het net niet lukte maar het was toch weer een 
goede ervaring voor onze jeugd. Frank Schleipfenbauer 
 
Uitslagen interne competitie 22e ronde (23 februari 2012): 
Hoogland - Knuiman 1-0; Huberts - Karssen 0-1; Wilgenhof - 
Weijsenfeld 1-0; F. Schleipfenbauer - Hogerhorst 1-0; Ver-
meer - Groen 0-1; Steenhuis - Hajee ½-½; van Eck - van 
Belle 1-0; Wiggerts - Dijkstra ½-½; Eder - Kuiphof 0-1; de 
Kok - B. Schleipfenbauer 1-0; Noordhuis - de Groot 0-1; 
Rijmer - Wijman 0-1; Derendorp - B. Sanders ½-½; J. San-
ders - Rietbergen 0-1; Visser - Meijer 0-1; van den Heuij - 
Hageman 0-1; Kees van Keulen - Viets ½-½; Kelderman - 
Hartogh Heijs 0-1; van Vlerken - Stibbe 0-1. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: de Munnik - Kooij 0-1. 


