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Oploswedstrijd: “Iedereen smaakvolle feestdagen toege-
wenst” stond vermeld bij de laatste opgave van 2012. Daar 
horen vreedzame gedachten bij. Alleen een makkelijke op-
gave kan zo het feestgevoel laten ontbloeien. Deze stelling 

komt uit de partij Kengis - 
Vitolinsh uit het clubkam-
pioenschap van het Letse 
Warpa 1975. Zwart speelt 
en wint. Oplossing: 
1…Lxg2 met als hoofdva-
riant 2. Txg2, Dxe3+ 3. 
Txe3 Td1. Na 1…Lxg2 is 
alles goedgekeurd. 
 
Beste wensen: We staan 
weer aan het begin van 
een nieuw jaar. Het ASV-

bestuur wenst u in alle opzichten een voorspoedig en gezond 
2013 toe met natuurlijk weer heel veel schaakplezier. Laten 
we er met zijn allen een mooi schaakjaar van maken. De 
goede voornemens op dit punt heeft u ongetwijfeld alweer 
gemaakt. Geschaakt wordt er meteen volop. A.s. zaterdag 
verwacht ik vele ASV-ers bij het Olympustoernooi, het ge-
zellige rapidtoernooi van De Toren. Heeft u zich nog niet 
aangemeld doe dit dan alsnog. Ik zag inmiddels al 12 ASV-
ers op de deelnemerslijst staan maar dat mogen er best meer 
worden. Maandag a.s. is er alweer een trainingsavond van 
onze middengroep en dinsdagmiddag 8 januari a.s. ontvangt 
Jan Vermeer u weer met veel plezier in het Nivon-gebouw 
aan de Molenbeekstraat 26A voor de volgende aflevering 
van het Daglichtschaak. Het jaar begint dus op schaakgebied 
meteen goed. En wie schrijft die blijft dus ook in dit nieuwe 

schaakjaar doe ik van al 
deze schaakactiviteiten 
graag weer verslag in ons 
wekelijkse bulletin En 
Passant. 
 
Tony Hogerhorst “Herbst-
meister” Fischer Random 
Chess: Op de laatste club-
avond van 2012 bij de 
eerste van de twee FRC-
avonden van dit seizoen, 
scoorde Tony Hogerhorst 
een heuse “Bobby” (4 uit 
4). Hiermee nestelde hij 
zich op de eerste plaats in 
het tussenklassement en 
mag hij zich “Herbstmeis-
ter” noemen. Op een half 
punt volgt Dirk Hoogland 
en op een vol punt volgen 
Hendrik van Buren en Paul 
Schoenmakers. Abbes 
Dekker, lid sedert 1971, 
nam afscheid van ASV, en 
sprak een dankwoord uit. 

Op 4 juli, de laatste clubavond van dit seizoen, volgt de 
ontknoping van het Fischer Random Chess kampioenschap 
2012-2013. 
 
Beginnerscursus: Op 10 januari start een beginnerscursus 
schaken op de clubavond in het Schreuder. Siert Huizinga en 
Léon van Tol gaan beginnende schakers helpen met de ge-
heimen van onze prachtige sport. Wij doen een beroep op 
jullie om kennissen, buren, familie etc. te tippen. Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd! Het zijn vier lessen van 20.00 tot 
21.30 uur. De andere lesdata zijn 17 en 31 januari en 7 fe-
bruari. Aanmelden kan bij onze trainingscoördinator Nico 
Schoenmakers. 
 
Externe competitie: In deze EP de laatste 2 verslagen uit de 
afgelopen competitieronde. Volgende week volgen alle uit-
slagen en standen. De zaterdagteams hebben even winter-
stop. Zij spelen pas weer op 16 februari, de “doordeweekse” 
teams beginnen weer vanaf 14 januari met de volgende ron-
de. Daarover volgende week meer. 
 
ASV-10 wint opnieuw: In een uiterst spannende wedstrijd 
wist ASV-10 tegen Voorst-3 opnieuw 2 matchpunten binnen 
te halen. Zonder de anderen tekort te willen doen was er in 
deze wedstrijd een hoofdrol voor Hein van Vlerken. Toen 
uw redacteur na een kopje koffie te hebben gedronken met 
de voorzitter van Voorst een kwartier na begin van de wed-
strijd weer in de speelzaal kwam en de borden langsliep 
stond het gezicht van Hein al op onweer. Hij was al na een 
zet of 8 zijn dame kwijtgeraakt tegen een stuk. Dat zag er 
dus somber uit. De strijd ontwikkelde zich al vrij snel gun-
stig bij Gerard Viets. Hij kreeg na de opening makkelijk 
stukkenspel en later aanval op de koningsvleugel. De h-lijn 
werd geopend en hij kreeg een loper op f6 op de diagonaal. 
Met dame en loper werd vervolgens de partij beslist. Bij Cor 
van der Jagt verliep het minder rooskleurig. Hij kreeg na de 
opening druk op het centrum. Deze druk werd groter door 
het vijandelijke loperpaar en hij moest een pion inleveren. 
Hij moest vervolgens ingaan op een afwikkeling waarbij 
meer pionnen verloren gingen. Het eindspel was met 3 vrij-
pionnen teveel van het goede. Jan Sanders pakte de opening 
niet goed aan en kreeg een aanval op zijn koningsstelling te 
verwerken. Zelf zocht hij zijn kansen op de lange rokade van 
wit. Een spannende fase volgde. Jan werd enigszins gehol-
pen toen hij een stuk won en de b-lijn werd geopend. Zijn 
tegenstander dacht met een penning het stuk terug te winnen 
maar kwam bedrogen uit. Jan kwam met de dame op a3 de 
vijandelijke stelling binnen waarna mat niet meer te voor-
komen was. Hein had intussen zijn stelling aardig dichtge-
schoven zodat het voor zijn tegenstandster moeilijk was om 
een opening te vinden. Bij Frans Veerman was de stelling 
eerst aardig gesloten maar gaandeweg kreeg zijn tegenstan-
der makkelijk spel en wist vervolgens heel knap de zwaktes 
in de stelling van Frans onder vuur te nemen. Frans vond 
geen goede verdediging meer en moest zijn koning omleg-
gen. Daarmee was het 2-2, een spannende tijdnoodfase volg-
de. Hein had intussen nog een stuk teruggewonnen maar er 
ontstonden intussen ook wat open lijnen dus het zag er nog 

Stand Fischer Random Chess 
Seizoen 2012-2013 na 4 ronden: 

1 Tony Hogerhorst 4 
2 Dirk Hoogland 3½ 
3 Hendrik van Buren 3 
 Paul Schoenmakers 3 
5 Rob van Belle 2½ 
 Hans van Capelleveen 2½ 
 Jan Groen 2½ 
 Hub Kusters 2½ 
 Ruud Wille 2½ 
10 Abbes Dekker 2 uit 3 
 Jan Vermeer 2 uit 3 
 Hans Derendorp 2 
 Anne Paul Taal 2 
14 Tom Bentvelzen 1½ 
 Siert Huizinga 1½ 
16 Frank Schleipfenbauer 1 uit 1 
 Bent Schleifenbauer 1 uit 2 
 Tom Verberk 1 uit 2 
 Danny Hageman 1 
 Kees van Keulen 1 
 Ko Kooman 1 
22 Cas Hummelen 0 uit 1 
 Job Koot 0 uit 1 
 Laurens Paulsen 0 uit 1 
 Michael Mogendorff 0 uit 2 
 Xadya van Bruxvoort 0 uit 3 
 Hein van Vlerken 0 



steeds somber uit bij hem. Hij hield echter dapper vol. Het 
was in deze slotfase een voortdurend heen en weer lopen 
tussen de partij van Hein en die van Thijs Stomphorst. In die 
partij ging het lang gelijk op. Beide spelers hadden kansen in 
een open stelling. Zijn tegenstandster kwam echter in gie-
rende tijdnood. Daarvan profiteerde Thijs en zette de partij 
naar zijn hand. Het bleef echter oppassen want ook wit 
dreigde nog van alles. Het kon dus ook zomaar misgaan. Uw 
redacteur en de Voorster voorzitter Michiel Jansen durfden 
zich niet aan een voorspelling te wagen. Uiteindelijk was 
ASV de meest gelukkige. Thijs hield alle tegendreigingen uit 
zijn stelling en promoveerde met een vrijpion naar winst. De 
aandacht verlegde zich nu geheel naar de partij van Hein. Hij 
had intussen zelf geprofiteerd van een open lijn en had daar-
bij de dame teruggewonnen ten koste van een toren. Maar de 
stelling met 3 lichte stukken voor Hein tegen een toren en 
loper en beiden een handvol pionnen was nog bijzonder 
onoverzichtelijk. Hein manoeuvreerde echter bijzonder han-
dig met zijn stukken en bracht wit daarmee zodanig in pro-
blemen dat deze wel moest opgeven. De 4-2 winst was een 
feit. Een beetje gelukkig dat wel.  
Gedetailleerde uitslag Voorst-3 – ASV-10: Daan Noordhui-
zen (1310) – Frans Veerman (1494) 1-0; Esther Konijnen-
berg (966) – Thijs Stomphorst (1307) 0-1; John Eekhuis 
(1434) – Cor van der Jagt (1201) 1-0; Job van Oorspronk 
(1102) – Jan Sanders (1303) 0-1; Gerrit Witteveen (--) – 
Gerard Viets (--) 0-1; Hannie Kempink (1038) – Hein van 
Vlerken (1219) 0-1. Eindstand 2-4. 
 
ASV-13 geflatteerd ten onder: Met drie invallers trok ASV 
13 maandag naar Rhenen. Daar vocht het team een gelijk-
waardig duel uit met Rhenen 2. Helaas ging er in het laatste 
uur het een en ander mis, waardoor een veel te grote 5-1 
nederlaag werd geleden. Aan bord 1 zag het er lang goed uit 
voor Henk Kuiphof. Een vergissing kostte een stuk en toen 
ging het snel mis. André de Groot gaf een pion weg, maar 
niet veel later was er kwaliteitswinst. Een onderschatte vrij-
pion in combinatie met matdreigingen werd André tenslotte 
noodlottig. Jan Pieter Lourens leek na stukwinst voor een 
punt te gaan zorgen. Een blunder kostte vervolgens een stuk 
en in het eindspel brak gebrek aan tijd op. Na dubbel pion-
verlies was het toreneindspel niet te houden. Jan Diekema 
won een pion, maar stond erg passief. Via stukkenruil kwam 
hij echter los en na kwaliteitswinst zorgde Jan voor het enige 
punt. Aly Asad Najak gaf een stuk weg en toen zijn oppo-
nent alles wat hij kon afruilde was het pleit snel beslecht. 
Jelmer Visser speelde een prachtige partij. Na pionwinst in 
de opening bouwde Jelmer gestaag aan de winst. Door een 
foutje ging de pion weer verloren. Daarna kwam de tegen-
stander met zware stukken de stelling van Jelmer binnen en 
ging het toch nog mis. Jammer, dat er zo links en rechts een 
paar ongelukjes waren, maar dat doet niets af aan de gezelli-
ge schaakavond.    Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag Rhenen-2 - ASV-13: Geurt van Vee-
nendaal (1425) - Henk Kuiphof (1562) 1-0; Jan de Jong 
(1474) - André de Groot (1386) 1-0; Jan Polders (1412) - 
Jan-Pieter Lourens (1197) 1-0; Gert-Jan Baars (1507) - 
Jan Diekema (1200) 0-1; Jan Jonkers (1374) - Aly-Asad 
Najak (767) 1-0; Wim Schreurs (1386) - Jelmer Visser (--) 
1-0. Eindstand 5-1. 
 
Tilburg: Op zondag 23 december beleefden 74 schakers een 
uitermate gezellige en ongedwongen 40e uitgave van het 
Kerstrapidtoernooi van de Tilburgse vereniging De Stukken-
jagers. Gespeeld werd in verschillende zalen van het statige 
gebouw De Harmonie, de thuisbasis van de organiserende 
vereniging. Zo zat de A-groep op de 1e verdieping met een 
deel van de B-groep en de bovenste 10 borden van de B-
groep zaten echt op niveau want die waren op de 2e verdie-
ping geplaatst. Het was dus nog al eens trappen lopen niet 

alleen naar (ook niet onbelangrijk….!) de bar op de begane 
grond maar ook om de resultaten van clubgenoten te kunnen 
volgen. Dit extra stukje beweging werd voor lief genomen. 
ASV was vertegenwoordigd met Anne Paul Taal en Barth 
Plomp in de sterke A-groep (tot 1900 Elo) met daarin ver-
schillende titelhouders onder de uit 30 schakers tellende 
groep. Barth deed het in deze groep zeker niet onverdienste-
lijk. Na 1½ uit 3 volgden 2 verliespartijen maar in de laatste 
2 ronden verdubbelde hij zijn score tot 3 punten. Anne Paul 
bleef via 3 remises op 1½ punt steken. Na een goede remise 
in de openingsronde verloor hij in de 2e ronde van de groot-
meester en latere eindwinnaar Alexandre Dgebuadze. Ruud 
Wille speelde in de B-groep met daarin 44 schakers. Hij won 
zijn drie partijen met wit, met zwart werd 2 uit 4 behaald. 
Zijn enige partij ging verloren in de 3e ronde maar dat was 
tegen de groepswinnaar die 7 uit 7 wist te scoren. Ruud werd 
in deze B-groep uiteindelijk met 5 uit 7 gedeeld 3e.  
 
Bennekom: Het Oudejaarstoernooi van de Bennekomse 
Schaakvereniging trok afgelopen vrijdagavond met 72 scha-
kers een record aantal deelnemers. Gespeeld werd in 12 
groepen van 6 spelers. Er werden dus 5 partijen afgewerkt 
waarbij ieder een kwartier bedenktijd per partij tot zijn be-
schikking had. En daarin werd fel gestreden om de prijzen 
(per traditie uitsluitend in natura), die in ruime mate de prij-
zentafel sierde. Winnaar in de A-groep kreeg tevens de titel 
“Oliebol van ’t jaar toebedeeld”. Wageninger Sander van 
Eijk was de terechte winnaar. Het was inderdaad heel gezel-
lig, aldus Ko Kooman die achter de stukken plaatsnam naast 
Tony Hogerhorst de andere ASV-er in dit gezelschap. Wei-
nig ASV-ers dus. Tony speelde in groep E en eindigde hierin 
met 2½ uit 5 op een gedeelde 3e plaats. Hij speelde naar 
eigen zeggen middelmatig. Hij verloor de eerste partij al 
vanuit de opening maar de 2e partij won hij vrij strak en had 
toen nog goede hoop op een mooi resultaat. Maar meteen de 
volgende partij ging ook verloren toen hij zijn goede loper 
afruilde waarna hij mat ging op h8. Na een makkelijke winst 
volgde in de slotronde remise. Beiden gingen voor de volle 
winst maar in tijdnood werd besloten tot een puntendeling 
(gentlemen’s agreement). Op zich niet fantastisch gespeeld 
maar met 50% score toch tevreden. Het was gewoon een 
gezellig toernooitje aan het eind van het jaar waarbij niets op 
het spel stond tenslotte, aldus Tony. Ko was ingedeeld in 
groep J, waarin ook een jeugdtalent uit het Duitse Kleef. Die 
won redelijk eenvoudig alle partijen. Ko speelde als laatste 
tegen hem en had op dat moment een ½ punt achterstand. De 
eerste 4 partijen waren af en toe spannend, maar Ko moest 
daarbij alleen tegen ook weer een jeugdige deelnemer alles 
op alles zetten om remise te houden. Deze had in het eind-
spel een pion meer. Na afruil ontstond het eindspel van ko-
ning tegen koning met pion waarbij zijn tegenstander geluk-
kig voor Ko de winnende zet niet zag en met remise akkoord 
ging. De andere 3 partijen speelde Ko best goed en allen 
gewonnen. De slotpartij tegen het Duitse jeugdtalent ging 
gelijk op, maar halverwege ging een pion verloren. Dat bleef 
tot het einde van de partij waarna het professioneel werd 
afgemaakt. Met 3½ punt en een tweede plaats in deze groep 
was Ko best tevreden. “En wat die oliebol betreft: ik heb er 
heerlijk van gegeten en voor zover ik kan zien ben ik er geen 
geworden”, aldus Ko. 
 
Kampioen: Succes was er vorige week voor ons dubbellid 
Harold Boom die het snelschaakkampioenschap van zijn 
club De Cirkel uit Ede op zijn naam wist te schrijven. In de 
finalegroep eindigde hij gedeeld 1e met clubgenoot Martijn 
Bakker waarna Harold de barrage in zijn voordeel besliste. 
 
Uitslagen ASV-bekercompetitie (27 december 2012): 
Plomp-v. Amerongen 1-0; Vermeer-B. Schleipfenbauer 1-0. 


