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Oploswedstrijd: Een stand uit een vluggertjestoernooi, dat bij 

het Interzonale toernooi Stock-
holm 1952 werd gespeeld. Ook 
in de grootmeesterwereld zijn er 
met vluggeren af en toe verras-
singen. Lothar Schmidt had met 
wit al laten zien, dat hij niet 
onder de indruk was van zijn 
grote tegenstander Tigran Petro-
sian. Een stuk offeren is prach-
tig, maar je moet ook nog de 
partij winnen. Dat gebeurde 
vanuit deze stand. Wit speelt en 
wint. Oplossing: 1. Dd6+, Tc6 

(1…Dxd6 verliest direct na 2. Tga7) 2. Dc5+, Txc5 3. bxc5+, 
Kc6 4. Ta6+ en mat op de volgende zet. 

 
Rapidcompetitie: Volgende 
week donderdag valt de be-
slissing op de laatste speel-
avond van de rapidcompetitie. 
De 4 slotpartijen moeten de 
winnaar aanwijzen. Om alvast 
een indruk te geven treft u 
hiernaast de stand aan na de 
4e speelavond. De top-3 gaat 
het onderling uitmaken. 
 
Externe competitie: De team-
wedstrijden zitten erop. In de 
laatste speelweek vielen nog 2 
beslissingen. ASV-6 werd dit 
seizoen als derde ASV-team, 
na eerder ASV-1 en ASV-5, 
kampioen in hun klasse. Zij 
wonnen het duel om de 1e 
plaats van Theothorne over-
tuigend met 6½-1½. ASV-4 
degradeerde. Zij wonnen de 
slotwedstrijd wel van PION-2 
uit Groesbeek met 5½-2½ 
maar dit was niet voldoende 
om de veilige haven te berei-
ken. Gelukkig speelt ASV 
door het succes van ASV-5 
ook volgend seizoen weer in 
de Promotieklasse. ASV-1 
won ook de 9e wedstrijd. Met 
6-2 werd het Amsterdamse 
Caïssa-2 verslagen. ASV-2 
was met 1½-6½ kansloos 
tegen HMC-2  uit Den Bosch 
en ASV-3 verloor nipt van 
ASC uit Alphen a/d Rijn met 
3½-4½. Eerder vorige week 
won ASV-12 nog met 4-2 van 
Rhenen-2 en ASV-13 speelde 
met 3-3 gelijk tegen Dode-
waard. Teveel verslagen dus 
voor één EP. In dit en het 
komende nummer alles over 
de laatste ronde. Eerst maar 
beginnen met de kampioen! 
 
ASV-6 KAMPIOEN: Het 
zesde van ASV is overtuigend 
kampioen van de 2e klasse 
OSBO geworden en promo-

veert daarmee naar de 1e klasse. De slotwedstrijd tegen het 
bovenaanstaande Theothorne resulteerde in een grote 6½-1½ 
overwinning. Ons team speelde zeer geconcentreerd en op de 
toppen van haar kunne. Uiteindelijk staan er nu in de eind-
rangschikking 3 teams met 11 matchpunten bovenaan maar 
ASV-6 heeft liefst 8 bordpunten meer dan Theothorne, de 

nummer 2. Bij de overwinning valt direct de grote inbreng 
van onze jeugdspelers op. Naast Bent en Xadya speelde ook 
Pieter Verhoef uit ASV-7 mee als invaller voor Rob van 
Belle. En alle drie wonnen in grootse stijl. Het begon met 
Pieter die een pionnetje veroverde en dat voordeel werd snel 
uitgebreid met kwaliteitswinst. Er was geen houden meer aan 
voor zijn tegenstander, ons eerste punt was binnen. Even later 
bekroonde Marco Braam zijn aanval met mat. Het was Mar-
co’s zesde punt, waar hij echter geen topscorer mee is gewor-
den. Dat werd Bent Schleipfenbauer met de monsterscore van 
6½ uit 7. Ook tegen Theothorne ging hij weer als een raket 
van start met een schijnoffer op h7 en enkele zetten later 
konden de stukken eigenlijk al in de doos. Zijn tegenstander 
hield de ongelijke strijd nog even vol, maar na de nodige 
afruil resteerde een totaal gewonnen stelling. Daarmee was 
het 3-0. Aan bord 1 speelde Nico tegen de sterkste man van 
Dieren. Nico offerde een pion voor aanval en toen hij een 
kwaliteit dreigde te winnen werd dat plots een volle toren. 
Theo van Amerongen bood daarop in een minstens gelijke 
stand remise aan. Dit werd aangenomen en kort hierna gaf 
Nico’s tegenstander op. We waren kampioen: 4½–½. Nog 3 
partijen waren er bezig. Albert Marks verdedigde een moei-
lijke stelling maar alles bleef binnen de remisemarge. En toen 
kwam Xadya van Bruxvoort nog. Iedereen om haar bord 
want er gebeurde iets bijzonders. Met loper, toren en dame 
werd een geweldig mooi spel gespeeld van penning, onderste 
lijn motief en schaak, wat resulteerde in damewinst. U kunt 
het naspelen vanuit de ASV-site. Ruud Verhoef was aan bord 
2 de invaller voor de in China zittende Robert Naasz. Ruud 
speelde een goede evenwichtige partij. Hij ging met een 
pluspion akkoord met remise en zo eindigden we op 6½-1½. 
Een fantastische avond waarin we ons duidelijk als kampioen 
hebben gemanifesteerd.  Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - Theothorne: Nico Schoen-
makers (1794) - Piet Gommers (1870) 1-0; Ruud Verhoef 
(1686) - Cor Vrouwenraets (1869) ½-½; Theo van Ameron-
gen (1811) - Harm Boerien (1662) ½-½; Bent Schleipfen-
bauer (1525) – Dick van Rumpt (1769) 1-0; Albert Marks 
(1731) – Henk Bergsma (1690) ½-½; Marco Braam (1765) 
– Joop van Delft (1559) 1-0; Xadya van Bruxvoort (1402)-
Ger Middeljans (1614) 1-0; Pieter Verhoef (1434)-Dick 
Vermeulen (1575) 1-0. Eindstand 6½-1½.    

 
Makkelijke winst ASV-1: Door ook de slotronde te winnen 
van het Amsterdamse Caïssa-2 haalde ASV-1 het maximum 
aantal punten uit 9 wedstrijden. Er kon geen twijfel bestaan 
over het terechte kampioenschap wat eerder al een feit werd. 
Na een soepele snelle overwinning van Dirk Hoogland die 
zijn tegenstander na een pionoffer in de opening overspeelde 
zette Michiel Blok ASV-1 op 2-0. Hij kwam juist slecht uit 
de opening maar kreeg met een pion achter tegenkansen. Zijn 
tegenstander had voor zetherhaling kunnen kiezen maar liet 
dit achterwege. Daar zal die later spijt van hebben gehad 
want nu ging hij opeens verrassend mat. Een dreiging die er 
al een paar keer inzat werd eerst wel gezien maar later verge-
ten. Otto Wilgenhof kwam in een scherpe partij terecht waar-
in zijn tegenstander een kwaliteit offerde voor aanval. Deze 
kreeg bovendien enkele pionnen in het centrum. Otto offerde 
daarvoor een stuk terug, nam de aanval over en won vervol-
gens de partij. De tegenstander van Bob Beeke bleek de theo-
rie beter te kennen. Veel maakte dat in dit geval in het verde-
re partijverloop niet uit want Bob verspeelde ergens zomaar 
een toren en kon meteen opgeven. Daan Holtackers, invaller 
voor Wouter van Rijn, speelde met zwart een gelijkopgaande 
partij. Mat achter de paaltjes besliste de partij in zijn voor-
deel. Het voordeel wat Eelco de Vries had na de opening 
vervlakte later wat maar het resterende toreneindspel bood 
goede winstkansen. Zijn tegenstander gaf onverwacht op. 
Naar later bleek omdat hij het vliegtuig moest halen…!?! 
Eelco is hiermee topscorer geworden van deze 2e klasse met 
8 uit 9. Bij Léon van Tol stond het na de opening gelijk, 
daarna had hij een klein plusje maar de partij is nooit echt 
buiten de remisemarge geweest. Remco de Leeuw tenslotte 
verloor na de opening een pion. Die bleef hij achter tot in het 

Stand ASV-rapidcompetitie  
na 16 ronden seizoen 2012-2013: 
Nr. Naam Pnt Part 
1 Dirk Hoogland 12½ 12 
2 John Sloots 12 9 
3 Jan Knuiman 12 16 
4 Bob Beeke 9  5 
5 Peter Boel 9  8 
6 Désiré Fassaert 9  12 
7 Horst Eder 9  14 
8 Richard vd Wel 8½ 7 
9 Koen Maassen vd Brink 8½ 9 
10 Barth Plomp 8½ 7 
11 Ruud Wille 8½ 16 
12 Martin Weijsenfeld 8½ 14 
13 Anne Paul Taal 8½ 5 
14 Theo v Amerongen 8½ 8 
15 Harold Boom 8½ 10 
16 Bob Kooij 8½ 15 
17 Paul Schoenmakers 8  4 
18 Rob Huberts 8  16 
19 Remco Gerlich 8  8 
20 Tony Hogerhorst 8  16 
21 Hedser Dijkstra 8  10 
22 Koen van Keulen 8  16 
23 Henk Kuiphof 7½ 12 
24 Jan Vermeer 7½ 16 
25 Jan Groen 7½ 8 
26 Wouter van Rijn 7  3 
27 Wouter Abrahamse 7  4 
28 Siert Huizinga 7  8 
29 Hub Kusters 7  12 
30 Ko Kooman 7  16 
31 Nedzat Sulejmani 7  8 
32 Kazem Mollahosseini 7  8 
33 Bent Schleipfenbauer 7   4 
34 Guust Homs 6½ 3 
35 Theo Jurrius 6½ 4 
36 Otto Wilgenhof 6  3 
37 Frank Schleipfenbauer 6  3 
38 Jacques Boonstra 6  3 
39 Harm Steenhuis 6  3 
40 Theo Koeweiden 6  6 
41 André de Groot 6  7 
42 Lion de Kok 6  8 
43 Hans Meijer 6  5 
44 Jelle Noordhuis 6  6 
45 Pieter Verhoef 6  4 
46 Ruud Verhoef 5½ 4 
47 Abbes Dekker 5  6 
48 Tijs van Dijk 5  2 
49 Tom Bentvelzen 5  1 
50 Peter van Deursen 5  2 
51 Danny Hageman 5  7 
52 Hans Derendorp 4½ 3 
53 Erwin Velders 4  2 
54 Kees van Keulen 4  16 
55 Clemens Wijman 4  1 
56 Bob Hartogh Heijs 4  3 
57 Jelmer Visser 4  4 
58 Jean Lewin 4  2 
59 Hein van Vlerken 2  16 



eindspel. Maar hij bleef knokken voor een beter resultaat en 
zo wist hij de stelling toch nog remise te houden. Met deze 6-
2 overwinning is ASV-1 al sinds eind november 2011 onge-
slagen. Een verdiend kampioenschap derhalve wat al enkele 
ronden geleden een feit werd.  
Gedetailleerde uitslag: ASV-1 – Caissa-2: Otto Wilgenhof 
(2194) – Niek Seelemeijer (2262) 1-0; Bob Beeke (2272) – 
Rogier van Arkel (2168) 0-1; Léon van Tol (2210) – Gert 
Jan van der Hoeven (2225) ½-½; Eelco de Vries (2172) – 
Abe Willemsma (2123) 1-0; Remco de Leeuw (2170) – Juan 
de Roda Husman (2201) ½-½; Michiel Blok (2136) – Elwin 
Osterwald (2165) 1-0; Daan Holtackers (2012) – Paul 
Schipper (2081) 1-0; Dirk Hoogland (2132) – Hajo Jolles 
(2094) 1-0. Eindstand 6-2. 
 
“Kansloze nederlaag ASV-2”: Het waren de eerste woorden 
van teamleider Richard van der Wel op zondagochtend aan 
de telefoon. “Het was een dikke terechte nederlaag, we heb-
ben een lesje gehad”, zo voegde hij er nog aan toe, ook al 
waren we niet compleet. Dit HMC was een maatje te groot. 
Ook moeten we niet vergeten dat een aantal ASV-ers een 
mindere dag kende en dan kun je tegen een grote nederlaag 
aanlopen. Zo kwam John Sloots er niet aan te pas in zijn 
partij en was de partij van Sjoerd van Roosmalen ook ken-
merkend voor diens seizoen. Het kwam er dus in deze partij 
bij hem ook niet uit de verf en hij verloor opnieuw. Frank 
Schleipfenbauer zat ook niet lekker in zijn partij. Hij raakte 
een kwaliteit kwijt en werd uitgetikt. Bij Richard van der Wel 
leek het lang wel oké maar ook hij raakte een kwaliteit achter 
waarna de partij door zijn tegenstander na wat gemanoeu-
vreer in winst werd omgezet. Rob Huberts kwam prima uit de 
opening maar zette daarna te passief voort. Zijn tegenstander 
pakte daarna de aanvallende bedoelingen op en was Rob in 
het eindspel net de baas. Pascal Losekoot speelde een leuke 
goede partij. In het dame-lopereindspel had hij de pionnen op 
de goede kleur maar met een soort eeuwig schaak ontsnapte 
zijn tegenstander met remise. Sander Berkhout speelde een 
echte duw- en trekpartij. Een harde strijd dus dat in het eind-
spel beslist werd. Daar was wel een fout van zijn tegenstan-
der voor nodig in een nog niet zo makkelijke stelling. Bent 
Schleipfenbauer maakte een prima debuut in ASV-2. Een 
goed gespeelde partij waarin hij pas in het eindspel met een 
pion minder zijn meerdere moest erkennen. 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 – HMC-2: Pascal Losekoot 
(2100) - Joris Broekmeulen (2122) ½-½; Sander Berkhout 
(2074) - Eric de Moor (2033) 1-0; Richard van der Wel 
(2111) - Brent Burg (2234) 0-1; Frank Schleipfenbauer 
(2090) - Justin Senders (1894) 0-1; John Sloots (2091) - 
Thomas Mollema (2068) 0-1; Sjoerd van Roosmalen (2077) 
- Mischa Senders (2006) 0-1; Bent Schleipfenbauer (1525) - 
Frank van der Put (2180) 0-1; Rob Huberts (1848) - Lars 
Vereggen (2113) 0-1. Eindstand 1½-6½. 
 
Winst helpt ASV-4 niet meer: De degradatie van 3 OSBO-
teams uit de KNSB-competitie zorgde achteraf dat het hele-
maal een kansloze missie was maar toch ging ASV-4 er in de 
slotronde tegen PION-2 nog voor want zolang er leven was, 
was er hoop nietwaar! Er werd dus een prima wedstrijd afge-
leverd die in een 5½-2½ overwinning eindigde. Murat Du-
man zette ASV-4 na een wat geïmproviseerde opening op 
voorsprong. Met zijn dame op f6 en pionnen op e5, d6 en c5 
lukte het zijn tegenstander niet om er doorheen te komen. 
Uiteindelijk won Murat via een leuk offer een pion met een 
slechte verdediging voor zijn tegenstander. Enkele zetten 
later was het een gatenkaas. Martin Weijsenfeld vergrootte de 
voorsprong naar 2-0. Hij deed in het middenspel een breekzet 
waarmee zijn paard op d3 kon komen. Hierdoor werd een 
pion op f2 gewonnen en leek het ook gevaarlijk te worden 
voor wit. Even leek het paard ingesloten te worden maar 
Martin won het paard op g3 terug. In tijdnood van wit speel-
de hij de koning naar het midden waarna zwart eenvoudig in 
een gewonnen eindspel zou komen. De vlag viel echter eer-
der. Barth Plomp won een pion in het vroege middenspel na 
een fout van zijn tegenstander. Deze had echter wat vrijer 
spel en druk op de koningsstelling van Barth. Toen die zich 
wilde bevrijden koos hij de slechtste variant met stukverlies 
tot gevolg. Gerben Hendriks kreeg vanuit de opening meer 
ruimte. Zijn tegenstander verbruikte ook veel tijd. Gerben 
won in het middenspel een stuk. Na vereenvoudiging van de 
stelling won hij het eindspel vervolgens eenvoudig. Anne 
Paul Taal wist zijn tegenstander te verleiden tot een zet waar-
bij onze ASV-er via een matdreiging een stuk won. Nadat 
daarna alles was afgeruild was het eindspel uiteraard gewon-
nen. Wouter Abrahamse offerde zijn 2 centrumpionnen. 
Stapsgewijs boog hij een verloren stelling om naar minder 
verloren, gelijk, iets beter en tenslotte gewonnen stelling. 
Ruud Wille kreeg een boeiende partij op het bord. Hij kwam 
beter uit de opening en wist dit voordeel te vergroten. Nadat 
zijn tegenstander diens dame ingesloten zag worden na het 
slaan van een pion op e5 kreeg deze er nog een stuk en toren 

voor. Niet veel later had zijn opponent nog meer materiaal 
kunnen verkrijgen maar koos een andere volgorde waardoor 
slechts een kwaliteit extra werd vergaard. Ruud kreeg daar-
voor een verre vrijpion op f7 maar zijn tegenstander had 
teveel materiaal om het te proberen. Ruud koos daarom via 
eeuwig schaak voor remise. Désiré Fassaert kreeg al heel 
vroeg in de partij een remiseaanbod. Dit werd afgeslagen 
omdat hij prettig spel had. Hij kwam geleidelijk aan steeds 
beter te staan. Een onnauwkeurigheid kostte evenwel een 
cruciale pion. Désiré hield nog lang stand maar moest tenslot-
te toch berusten in een nederlaag. Mede door de andere uit-
slagen was ASV-4 niet boven de streep uitgekomen. Dat had 
ook niet geholpen want bij thuiskomst bleek dat niet alleen 
UVS-2 maar ook Het Kasteel en SMB-1 uit de KNSB-zijn 
gedegradeerd waardoor ook de nummers 7 en 8 uit de Promo-
tieklasse via versterkte degradatie moeten afdalen. Dus het 
had dit jaar een 6e plek moeten worden maar dat zat er in dit 
slechte seizoen al een tijd niet meer in. 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - PION-2: Barth Plomp 
(1981) - Michel Auwens (1871) 0-1; Wouter Abrahamse 
(1977) - John Molenaar (1849) 1-0; Desiré Fassaert (1822) 
- Arno Arents (1855) 0-1; Anne Paul Taal (1948) - Pieter 
Thissen (1839) 1-0; Martin Weijsenfeld (1869) - Jack Jans-
sen (1772) 1-0; Ruud Wille (1892) - Roland Zollinger 
(1748) ½-½; Murat Duman (1830) - Jo de Valk (1746) 1-0; 
Gerben Hendriks (1885) - Alexander Bouwman (1702) 1-0. 
Eindstand 5½-2½. 
 
Mooi slot ASV-10: Met een ruime 5½-½ zege op Voorst-3 
sloot ASV-10 het seizoen in Apeldoorn af bij de door De 
Schaakmaat georganiseerde slotronde. Het eerste punt leek 
op naam te komen van Gerard Viets die al in de opening een 
stuk incasseerde na een verkeerde ruil van wit. Dit werd niet 
veel later gevolgd door een kwaliteit. Met een toren meer was 
het een kwestie van stukken goed zetten. Toch duurde het 
nog even voor zijn winst een feit was. Zo gingen invaller 
Nedzat Sulejmani en Hein van Vlerken hem voor. Nedzat 
kwam iets minder uit de opening maar boog dit al snel om en 
won een kwaliteit. Toen hij daarna druk kon zetten op de 
zwakke plekken in de vijandelijke koningsstelling ging het 
opeens heel hard. Wit gaf dan ook op. De dreigingen werden 
hem teveel. Hein van Vlerken sloeg met zijn loper op h7 al 
vrij snel een bres in de korte rokade. Zorgvuldig bouwde hij 
zijn voordeel uit en won vervolgens materiaal en daarmee de 
partij. Daarna volgde de al lang verwachte winst van Gerard 
Viets zodat de tussenstand al op 3-0 kwam. Ook in de andere 
partijen zag het er op dat moment goed uit. Jan Sanders had 
het niet makkelijk. Stukwinst werd teniet gedaan door een 
verkeerde ruil waardoor hij een kwaliteit verloor. Zo leken de 
kansen te keren maar met 2 stukken voor een toren kreeg hij 
toch beter spel mede door de slechte pionnenstructuur bij 
zwart. Hoewel deze nog wat tegenspel had zag hij toch het 
nutteloze van zijn pogingen in en gaf op. De tegenstander van 
Cor van der Jagt sloeg vrij snel in het middenspel met zijn 
loper in op h6. Deze kon niet geslagen worden vanwege een 
penning door de witte dame op g3. Op de volgende zet dacht 
wit mat te geven op g7. Helaas had hij even het zwarte paard 
vergeten dat verscholen op e8 de witte dreigingen in de gaten 
hield. Zo won Cor de dame voor een stuk. Wit probeerde 
daarna nog een verdediging op te bouwen. Maar langzaam 
maar zeker brokkelde de vesting verder af waarna ook Cor 
het punt kon bijschrijven. Als laatste was Thijs Stomphorst 
nog in de strijd. Een moeilijke partij waarin hij steeds licht 
voordeel had maar zwart verdedigde keurig. De strijd speelde 
zich af in het centrum waar Thijs weliswaar een vrijpion 
creëerde die zwart keurig onder controle hield. Een remise-
aanbod werd dan ook door Thijs aangenomen. Bij analyse 
bleek een afwikkeling inderdaad niet meer op te leveren. 
Daarmee werd het een riante 5½-½ zege aan het slot van de 
competitie. 
Gedetailleerde uitslag ASV-10-Voorst-3: Nedzat Sulejmani 
(--)–Karl van ’t Hazeveld (1445) 1-0; Thijs Stomphorst 
(1307)–Esther Konijnenberg (966) ½-½; Cor van der Jagt 
(1201)–Jari Hendriksen (1235) 1-0; Jan Sanders (1303)–
Job Oorspronk (1102) 1-0; Gerard Viets (--)–Emma Kaiser 
(--) 1-0; Hein van Vlerken (1219)–Gerrit Witteveen (--) 1-0. 
Eindstand 5½-½. 
 
Uitslagen interne competitie 28e ronde (18 april 2013): 
van Tol-Boel 1-0; Knuiman-Karssen 1-0; Woestenburg-R. 
Wille ½-½; P. Schoenmakers-Weijsenfeld ½-½; Boonstra-
Fassaert 0-1; Vermeer-Groen 1-0; Kooij-Dijkstra ½-½; Cor-
beel-Velders 0-1; Mogendorff-Kuiphof ½-½; Boom-van 
Buren ½-½; Mollahosseini-Kusters 0-1; Wijman-de Kok 0-1; 
Hageman-Koen van Keulen 0-1; J. Sanders-Sulejmani 0-1; 
Zuidema-Hartogh Heijs 1-0; Meijer-Viets 1-0; Kees van 
Keulen-Kelderman 1-0; van Vlerken-Rijmer 0-1; Stibbe-van 
Deursen 0-1; Gubbels-Visser 1-0; Kooman-Bentvelzen 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: F. Schleipfenbauer – Wil-
genhof 0-1; Taal – van Rijn 0-1; Steenhuis – Hogerhorst 0-1; 


