
 

 

Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIG ING   
       (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 
       Redactie: R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 

6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,  
e-mail: r.wille@planet.nl 

Clubavond: Donderdagavond in Activiteitencentrum 
Schreuder, Vlamoven 22-24, tel. 026-3696970 
Tel. aanmelden: M. Weijsenfeld 06-12618253 

ASV op internet: http://www.asv-schaken.nl  
e-mail: info@asv-schaken.nl 

52e jaargang no. 19       donderdag 16 mei 2013
Oploswedstrijd: Vorige keer was er een stand uit een 
partij tussen Treybal-Petkovic gespeeld in een toer-
nooi in Praag 1937. Goed opletten want dit is zo’n 
stand waarin je het bijna vanzelf fout kunt doen. 
Oplossing: 1. Lxf5, exf5 2. Pxf5, Tg8 en na 3. Te8 is 

het uit. Bij velen 
kan er een neiging 
zijn om meteen 1. 
Pxf5 te spelen en 
na 1.…Tg8 wint 
men dan inderdaad 
een pion, maar 
meer zit er niet in. 
 
Weekje rust: Vori-
ge week was er 
geen clubavond 
vanwege Hemel-
vaartsdag. Was ook 

wel even lekker. Toch kon u afgelopen week gewoon 
schaken en wel in ons tweede toernooi van dit jaar. 
Na het Voorjaarstoernooi in maart was het nu tijd 
voor ons Vierkampentoernooi. Meer daarover ver-
derop in deze EP. Alle teamverslagen hebben we nu 
achter ons liggen. In deze EP daarom een inhaalslag 
van de resultaten van onze clubgenoten in de diverse 
toernooien en een begin van de seizoenoverzichten 
van de diverse teams. 
 
Schaakdemo: Op zondag 26 mei van 12-16 uur pre-
senteren verschillende sportclubs zich tijdens de 
koopzondag en de braderie in de passage van winkel-
centrum Presikhaaf. Een mooie gelegenheid voor 
ASV dus om weer propaganda te maken voor onze 
club en belangstellende schakers te interesseren voor 
het clubschaak. Komt u ook een handje helpen en een 
partijtje meespelen? 
 
NK-jeugd: Op zaterdag 27 april startte het Neder-
lands kampioenschap voor de jeugd in Sneek. ASV 
was bij dit kampioenschap vertegenwoordigd met 
onze eigen Xadya van Bruxvoort die deelnam in de 
categorie meisjes-B (t/m 16 jaar) waarin ze op Elo als 
4e was geplaatst. Na een uitstekende start met 3 
winstpartijen trof Xadya in de 4e ronde de als eerste 
geplaatste speelster Timardi Verhoeff (elo 1792). Na 
een spannende partij eindigde dit duel in remise. 
Mogelijk heeft er in het eindspel zelfs iets meer inge-
zeten. Toch een prima resultaat. En Xadya ging door 
want ook in de 2 daaropvolgende ronden werd ge-
wonnen. Zo stond dit duo na 6 ronden met 5½ punt al 
2 punten los van de achtervolgers. Helaas volgde 
daarna een dipje voor Xadya met 2 verliespartijen. 
Maar door een zege in de slotronde kwam de 2e 
plaats niet in gevaar. Met 6½ uit 9 en een TPR van 
1680 was het een uitstekend resultaat van onze speel-
ster van kampioensteam ASV-6. Prachtig gespeeld! 
Proficiat!! 
 
Rapidcompetitie: Dirk Hoogland is dit seizoen win-
naar geworden van de rapidcompetitie. Op de laatste 
speelavond bleef hij zijn naaste concurrenten John 
Sloots en Jan Knuiman voor. Dirk ging de laatste 4 
ronden met een half punt voorsprong in. In ronde 17 
veranderde er niets. Alle drie wonnen hun duel. Jan 
haakte daarna als eerste af in deze titelrace. Hij ver-
loor eerst van Barth Plomp en een ronde later van Jan 

Vermeer. Ook John Sloots liet een 
halfje liggen tegen Désiré Fassaert. 
Zo stond Dirk bij het ingaan van de 
laatste ronde een punt voor op John 
Sloots die deze ronde aan zich voor-
bij liet gaan. Daarmee was Dirk 
definitief eindwinnaar na een span-
nend rapidseizoen. 
 
Vierkampentoernooi: Na het Voor-
jaarstoernooi in maart stond afgelo-
pen weekend het tweede ASV-
toernooi van dit jaar op het pro-
gramma. Het vierkampentoernooi 
trekt weliswaar minder deelname 
maar toch was ook dit weer een 
spannend en geslaagd evenement dat 
zeker een plaatsje op de schaakka-
lender verdient! Op vrijdagavond 
begon het toernooi met uiteindelijk 
42 schakers (iets minder dan in 2012 
toen er 46 schakers deelnamen) . Het 
blijft altijd een hele klus om de vier-
kampen evenwichtig te formeren. 
Een ziekmelding vrijdag aan het 
eind van de middag, een laatkomer 
en een wegblijver zorgden er boven-
dien voor dat de conceptindeling de 
prullenbak in kon en dat om half 
acht de indeling nog op diverse 
plaatsen gewijzigd moest worden. 
Iets later dan gepland begon zo het 
8e ASV-Vierkampentoernooi dat 
sinds 2006 op onze schaakkalender 
staat. Ik loop de verschillende groe-
pen even met u door. In groep A 
won ons dubbellid Henk Karssen 
met 2 uit 3 na winst op oud-ASV-er 
Fokke Jonkman in de slotronde. Jan 
Knuiman schreef groep B op zijn 
naam met 2½ uit 3. Martin Weijsen-
feld verspeelde een gedeelde 1e 
plaats door een nederlaag in de 3e 
partij. Zo werd hij nu met 1½ punt 
3e. Oud ASV-er Eric Hartman bleef 
in deze groep puntloos. Pieter Ver-
hoef en Nico Schoenmakers deelden 
de 2e plaats in groep C met 1½ punt. 
Op Tony Hogerhorst stond geen 
maat in groep D die hij met 3 uit 3 
voor zich opeiste. Tegenvallend was 
het resultaat van Bent Schleipfen-
bauer die 3 keer verloor. In groep E 

behaalde Robert Naasz 1 punt via 2 remises. In groep I verspeelde 
Hendrik van Buren een kans op een 1e plaats door verlies in de 3e 
partij. Zo werd hij 3e in deze groep met 1½ punt. Kazem Mollahos-
seini eindigde met een half punt als 4e. In groep J tenslotte, die uit 6 
spelers bestond die 3 ronden Zwitsers speelden, kwam Ko Kooman 
via winst op Hein van Vlerken op 1 punt uit maar daar bleef het ook 
bij. Hein zelf kwam helaas niet tot scoren. Danny Hageman ver-
scheen al niet fit aan de start en haakte na 2 nederlagen definitief ziek 
af. De derde partij werd door Bryan Hieltjes gespeeld die deze partij 
won van Hein nadat deze zijn dame cadeau had gedaan. De combina-
tie met de finaledag van de OSBO-cup maakt het plaatje ook nu weer 
helemaal compleet. De partijen werden weer semi-live weergegeven 
via internet en zo konden de clubgenoten van deze teams en andere 

Eindstand ASV-rapidcompetitie  
na 20 ronden seizoen 2012-2013: 

Nr. Naam Pnt   Part 
1 Dirk Hoogland 15½ 16 
2 John Sloots 15 12 
3 Jan Knuiman 13½ 20 
4 Richard vd Wel 11½ 11 
5 Rob Huberts 11 20 
6 Tony Hogerhorst 11 20 
7 Désiré Fassaert 11 15 
8 Barth Plomp  10½ 10 
9 Ruud Wille 10½ 16 
10 Jan Vermeer 10½ 20 
11 Martin Weijsenfeld 10 17 
12 Harold Boom 10 13 
13 Hub Kusters 10 16 
14 Koen van Keulen 10 20 
15 Wouter van Rijn 9½ 7 
16 Hedser Dijkstra 9½ 14 
17 Henk Kuiphof 9½ 12 
18 Horst Eder 9½ 18 
19 Bob Beeke 9  5 
20 Peter Boel 9  8 
21 Koen Maassen vd B. 9  9 
22 Siert Huizinga 9  12 
23 Ko Kooman 9  16 
24 Kazem Mollahosseini 9  12 
25 Bent Schleipfenbauer 9  7 
26 Anne Paul Taal 8½ 6 
27 Theo van Amerongen 8½ 8 
28 Bob Kooij 8½ 19 
29 Paul Schoenmakers 8  4 
30 Remco Gerlich 8  8 
31 Theo Koeweiden 8  9 
32 Jan Groen 7½ 8 
33 Wouter Abrahamse 7  4 
34 Ivo van der Gouw 7   4 
35 Abbes Dekker 7  8 
36 Nedzat Sulejmani 7  8 
37 André de Groot 7  9 
38 Lion de Kok 7  11 
39 Jelle Noordhuis 7  9 
40 Bryan Hieltjes 7  3 
41 Guust Homs 6½ 3 
42 Theo Jurrius 6½ 4 
43 Otto Wilgenhof 6  3 
44 Frank Schleipfenbauer 6  3 
45 Jacques Boonstra  6  3 
46 Harm Steenhuis 6  3 
47 Hans Meijer 6  5 
48 Danny Hageman 6  11 
49 Pieter Verhoef 6  4 
50 Ruud Verhoef 5½ 4 
51 Tijs van Dijk 5  2 
52 Tom Bentvelzen 5  1 
53 Michael Mogendorff 5  2 
54 Rob Elzas 5  2 
55 Peter van Deursen 5  4 
56 Kees van Keulen 5  20 
57 Hans Derendorp 4½ 3 
58 Erwin Velders 4  2 
59 Thijs Stomphorst 4  3 
60 Clemens Wijman 4  1 
61 Bob Hartogh Heijs 4  3 
62 Werner Gubbels 4  2 
63 Hein van Vlerken 4  20 
64 Jelmer Visser 4  4 
65 Jean Lewin 4  2 



belangstellenden het ook thuis volgen. De wedstrij-
den Veenendaal-3-Voorst en Bennekom-PSV/DoDo 
in de halve finale gaven al veel strijd te zien. Zo won 
Veenendaal-3 na een 2-2 eindstand na een beslissing 
via snelschaken nadat Voorst lang de beste papieren 
leek te hebben terwijl Bennekom tegenstander 
PSV/DoDo met 4-0 het nakijken gaf. In de finale 
toonde Bennekom zich andermaal het meest slag-
vaardig en werd zo de verdiende winnaar van de 
OSBO-cup. Voorst kon zich niet meer opladen voor 
de strijd om de 3e/4e plaats en verloor deze wedstrijd 
van PSV/DoDo met 3-1. Met de toezegging op zak 
dat ASV deze finaledag ook volgend jaar mag orga-
niseren sloten we weer een mooi schaakweekend af! 
 
Wageningen: Op zondag 5 mei stond het vaste be-
zoek aan het Bevrijdingstoernooi in Wageningen op 
het programma. De 65e editie van dit toernooi alweer. 
Gespeeld werd dit keer in een andere locatie. Niet in 
het eigen clubgebouw maar in de fraaie en ruime 
sporthal van het Universitaire Sportcentrum De Bon-
gerd. Met maar liefst 163 deelnemers verdeeld over 3 
groepen en met vele titelhouders in de A-groep was 
het toernooi weer prachtig bezet. De organisatie 
verliep als vanouds soepeltjes. Het was dus weer een 
leuke schaakdag. ASV was in de A-groep vertegen-
woordigd met Anne Paul Taal en Barth Plomp. Een 
zware klus in deze sterk bezette groep. Anne Paul 
kwam pas na de pauze op gang en scoorde toen 2½ 
punt na 3 nederlagen in de ochtendronden. 2½ uit 7 
was zijn eindscore dus! Barth Plomp bracht het met 4 
remises tot 2 uit 7 waarmee hij niet geheel tevreden 
was. In het onderlinge duel werd het, hoe kan het ook 
anders…. remise! GM Ivan Sokolov won de A-groep 
met overmacht met een score van 6½ uit 7. In de B-
groep viel ook de score van Ruud Wille wat tegen. 
Met 3½ uit 5 waren er nog kansen op een hogere 
klassering maar de laatste 2 ronden gingen verloren. 
In deze groep deed ons dubbellid Robbie Gerhardus, 
die in de externe competitie voor zijn club Does-
borgh uitkomt, het heel wat beter. Met 5 uit 7 viel hij 
net in de prijzen met een gedeelde 5e plaats. In de C-
groep behaalde Theo Koeweiden met 5 uit 7 een 
prachtig resultaat. Hiermee behaalde hij ook een 
fraaie gedeelde 5e prijs. Ko Kooman bleef met 4 uit 7 
hier net een punt achter. Of dit het punt is uit het 
onderlinge duel dat door Theo werd gewonnen…..?! 
Wie het weet mag het zeggen. De ASV-ers hadden 
weer een leuke schaakdag beleefd en komen volgend 
jaar zeker weer terug. 
 
Duiven: Een toernooi van iets langer geleden is het 
rapidtoernooi van WDC dat op 13 april al plaatsvond. 
Dit jaar vonden 48 schakers hun weg naar Duiven, 
die op basis van hun rating in 3 groepen waren inge-
deeld. Het bijzondere aan dit toernooi is de puntentel-
ling waarbij als ware het voetbal voor een winstpartij 
3 punten worden gegeven. Dus winnen werd extra 
beloond. De A-groep bestond uit 14 spelers waarbij 
Noud Lentjes van De Toren favoriet was. Daar leek 
weinig van terecht te komen toen hij in de eerste 
ronde al meteen verrassend van Ruud Wille verloor. 
Met 5 zeges op rij kwam Noud sterk terug en on-
danks een nederlaag tegen het jonge schaaktalent 
Anna-Maja Kazarian bleef Noud deze speelster nog 
net voor en won het toernooi. Voor Ruud duurde het 
toernooi net even te lang. Aanvankelijk ging hij met 
3 uit 4 goed mee met de top maar in de laatste 3 ron-
den werd 2 keer verloren waardoor hij een flinke stap 
terug moest doen op de ranglijst. Ruud Verhoef 
scoorde in deze groep heel regelmatig 3 uit 7. Met 20 
spelers was de B-groep de grootste groep. Het was in 
deze groep aan de kop erg spannend. Uiteindelijk 
wist Pieter Verhoef met het kleinst mogelijke ver-
schil een groep van 3 achtervolgers voor te blijven. 
Hij won de groep met 5½ uit 7. Een mooi succes 
voor ons ASV-talent. Carlos Preuter, Edwin Peters en 
Geert van Hoorn werden gedeeld tweede. Nico 
Schoenmakers begon met 2½ uit 3, waaronder een 
onderlinge remise tegen Pieter ook sterk. Maar na de 

3e ronde haakte hij af en verloor 3 keer op rij. Alleen in de slotronde 
vond Nico de winstweg weer. Zo eindigde hij op 50%. Bij Theo 
Koeweiden wilde het die dag niet lukken. Hij eindigde in de achter-
hoede op 1½ punt. In de C-groep, met 14 spelers, waren er 2 opper-
machtig: Malcolm Lok en Rembrandt Bruil beiden van De Toren. Zij 
speelden remise tegen elkaar en wonnen de andere partijen. Bij Kees 
van Keulen was het in deze groep alles of niets. Zo won hij 3 partijen 
maar in de andere 4 partijen werd het een nederlaag! 
 
Eindhoven: In datzelfde weekend waarin het hierboven genoemde 
rapidtoernooi van Duiven plaatsvond trok Tony Hogerhorst naar 
Eindhoven om daar deel te nemen aan het weekendtoernooi van de 
Woensel Lichttoren Combinatie. Na een bye in de openingsronde 
won Tony zijn beide partijen met wit. Met zwart won hij 1 partij. Zo 
eindigde hij inclusief zijn bye op 3½ uit 6 op een gedeelde 14e plaats 
in een grote groep net boven de middenmoot. Een prima resultaat. 
 
Soest: Vorige week donderdag nam Ko Kooman deel aan het bekende 
Hemelvaartschaaktoernooi in Soest. Ko speelde in de C-groep van dit 
rapidtoernooi en startte sterk met 3 uit 3. Daarna trof hij tegenstand 
van de sterke spelers in deze groep. Tegen 2 daarvan, die aan het eind 
dan ook op de eerste 2 plaatsen eindigden, kon Ko het niet bolwerken 
maar met zijn eindscore van 5 uit 7 kon onze ASV-er op een prima 
schaakdag terugkijken! 
 
Seizoenoverzicht ASV-6: Het seizoen 2012-2013 werd het kam-
pioensjaar van ASV-6. De competitie in de tweede klasse D werd dit 
jaar gestart met een grote overwinning tegen onze zuiderburen van 
De Toren-5, dat op Elo zo ongeveer het sterkste team was. Met grote 
verwachtingen reisden we daarna af naar Deventer. Hier verloren we 
echter op een ongelofelijke manier na een 3½-2½ voorsprong en 
duidelijke winstkansen in de resterende partijen. Toen de wedstrijd 
daarna tegen het Apeldoornse Schaakmaat maar ternauwernood gelijk 
werd gespeeld, waren onze kansen op de titel praktisch weg. We 
moesten de volgende wedstrijd in de sneeuw bij Twello winnen om 
niet in degradatiegevaar te komen. Er volgden na Twello nog twee 
grote overwinningen tegen Lochem en Schaakstad-5 maar wat waren 
die waard tegen het steeds maar winnende Theothorne en het boven 
ons staande Schaakmaat. Er zou alleen nog een kans voor ons zijn als 
deze teams tegen elkaar in de voorlaatste ronde gelijk speelden. Wij 
konden dan beide teams in wedstrijdpunten inhalen en in bordpunten 
verslaan. En precies dat gebeurde. Na een 4-2 voorsprong van 
Schaakmaat maakte Theothorne gelijk. Deze kans moesten we grij-
pen. In een prachtige ambiance speelden we volledig geconcentreerd 
de slotronde op vrijdag 19 april thuis in Arnhem. Het werd een prach-
tige zege, waarbij iedere schaker van ons team ongeslagen bleef. 

Kampioen en promotie naar de eerste klasse OSBO was daarmee een 
feit!! Bent Schleipfenbauer is met 6½ punten topscorer van de hele 
tweede klasse D en van ons team. Marco Braam werd met 6 uit 7 een 
hele goede tweede. Albert Marks kwam uit op 4½ uit 7. Ook Xadya 
van Bruxvoort scoorde met 4 uit 6 prima. Theo van Amerongen 
speelde te vaak remise en leverde wat Elo-punten in met 4 uit 6. Nico 
Schoenmakers aan bord 1 scoorde 50%, terwijl Robert Naasz met 2½ 
uit 6 daar net onder bleef. Rob van Belle nam na 4 ronden en 2½ 
punten een schaakpauze op en speelde de laatste 3 wedstrijden niet 
meer mee. De 5 invallers deden het fantastisch goed, ze scoorden 6 
uit 7. Het seizoen 2012-2013 is zo een seizoen geworden waarin we 
aanvankelijk wisselvallig presteerden, maar dat eindigde in een ge-
weldige climax: kampioenschap en promotie. Hoera, hoera, hoera!!! 
     Theo van Amerongen 

ASV- 6                1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Theo v Amerongen     - ½ ½ ½ 1 1 ½ 4-6   1811 1761 –0,340 
Nico Schoenmakers    0 0 ½ - ½ 1 1 3-6   1794 1827 +0,263 
Robert Naasz         ½ 0 ½ 1 ½ 0 - 2½-6  1779 1664 -0,938 
Marco Braam          1 1 0 1 1 1 1 6-7   1765 1872 +0,802 
Rob van Belle        1 1 ½ 0 - - - 2½-4  1754 1697 -0,285 
Albert Marks         0 0 1 1 1 1 ½ 4½-7  1731 1734 +0,141 
Bent Schleipfenbauer 1 1 1 1 1 ½ 1 6½-7  1525 2043 +3,921 
Xadya van Bruxvoort  1 0 0 - 1 1 1 4-6   1402 1677 +2,180 
Invallers : 
René van Alfen       - - - ½ 1 - - 1½-2  1774 1937 +0,427 
Jan Vermeer          1 - - 1 - - - 2-2   1731 1985 +0,906 
Ruud Verhoef         - - - - - - ½ ½-1   1686 1869 +0,239 
Jan Groen            - - - - - 1 - 1-1   1683 1810 +0,323 
Pieter Verhoef       - - - - - - 1 1-1   1434 1697 +0,689 
De 7 wedstrijden op een rij : Eindstand OSBO 2 e klasse D : 
1 ASV-6 – De Toren-5 5½-2½   1 ASV-6          11 39   K 
2 Pallas-3 - ASV-6 4½-3½     2 Theothorne     11 31  
3 ASV-6 – De Schaakmaat 4-4  3 De Schaakmaat  11 30 ½ 
4 Twello – ASV-6 2-6         4 De Toren-5      8 35  
5 ASV-6 – Lochem 7-1         5 Pallas-3        8 28  
6 Schaakstad-5 - ASV-6 1½-6½ 6 Lochem          4 20 ½ D 
7 ASV-6 – Theothorne 6½-1½   7 Twello          2 19 ½ D 
                             8 Schaakstad - 5    1 20½ D  


