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Oploswedstrijd: Het was weer tijd voor een tweezet 
en wel van een Tsjech, die ook nog eens in de Tsje-

chische school 
geplaatst wordt. 
Tsimburek is de 
achternaam. De 
voornaam moet ik 
nog opzoeken. Wit 
speelt en geeft mat 
in 2 zetten. Het is 
een probleem uit 
1910. Oplossing: 
de sleutelzet is 1. 
Lb7. 
 

Schaakdemo: Komt u a.s. zondag ook naar winkel-
centrum Presikhaaf waar ASV zich weer presenteert 
aan het winkelende publiek? Wij zijn er van 12-16 
uur. Een mooie gelegenheid om een partijtje mee te 
spelen!! 
 
Voorst: Ook het Open Voorster Kampioenschap is 
alweer ten einde. Kampioen werd oud ASV-er Fokke 
Jonkman. In groep B, waar Ko Kooman aan deelnam, 
was ik gebleven bij ronde 4, gespeeld op 22 april. 
Met wit speelde hij tegen een huisschaker. In het 
begin verloor hij een pion en zijn tegenstander was 
bijzonder op dreef om alles verder af te ruilen om tot 
slot de pluspion tot winst te laten leiden. Dan de 
slotronde die op maandag 13 mei werd gespeeld. 
“Leuke dingen geef ik graag zo snel mogelijk door”, 
aldus Ko in zijn mail die uw redacteur die nacht al 
om 1.00 uur mocht ontvangen. Hij had dan ook die 
avond net de laatste partij van het OVK met zwart 
gewonnen en eindigde daarmee op 2 uit 5 in een voor 
hem sterke groep. Hij was dus alleszins tevreden en 
had de wanprestatie in de ASV-vierkamp daarmee 
enigszins verwerkt. Het was niet gemakkelijk. In een 
redelijk gelijkopgaande partij met wisselende kansen 
had zijn tegenstander toch meer initiatief. Bij het 
begin van het eindspel had Ko zelfs 2 dubbelpion-
nen! De ene was tegen zijn zin ontstaan op de ko-
ningsvleugel na gedwongen dameruil waarbij een wit 
paard op f5 het voor Ko bijzonder moeilijk maakte 
om daar goede zetten te bedenken. Koning en toren 
konden geen kant op. De andere dubbelpion was 
bewust door loperruil ontstaan op de b-lijn om zo de 
a-lijn voor de toren te openen. Toen het vervelende 
paard tot Ko’s verbazing via e7 naar c6 werd ge-
speeld om een pion op b4 aan te vallen kon Ko na de 
zet Lc5 niet alleen de bedreigde pion verdedigen 
maar was ook de rol van het paard volledig uitge-
speeld. Ko kon zijn 2 torens op de a-lijn positioneren. 
Wel was intussen een triplepion ontstaan. Het was 
geen gezicht aldus Ko, maar wel dodelijk voor die 
ene pion van zijn tegenstander op de a-lijn. Ko kreeg 
na de zet a4 via en passant slaan zomaar 2 vrijpion-
nen waarna zijn tegenstander op gaf. 
 
Seizoenoverzicht ASV-5: Een bijzonder seizoen 
werd door ASV-5 afgesloten met een kampioen-

schap. Dat was vooraf ook de doelstelling en zo blijkt maar weer 
eens dat captain Barth Plomp om een boodschap gestuurd kan wor-
den. De titel kwam er echter niet zonder slag of stoot. Met name de 
eerste en de laatste wedstrijd waren niet groots. We openden in Velp 
en daar werd Rob Huberts de grote held door in tijdnood de 3½-4½ 
te scoren. Hierna ging het tegen Rokade en WDC erg soepel en in 
de 4e ronde leek al een voorschot op de titel genomen te worden. 
Helaas ging er rond middernacht iets mis en bleven we op 4-4 ste-
ken tegen concurrent De Elster Toren. Bij VDS was opnieuw Rob 
Huberts de matchwinnaar in een spannende wedstrijd. Nog even 
winnen van twee zwakke ploegen en de titel zou daar zijn. Ja ja, 

zwakke ploegen. Tegen Mook ging dat nog vrij makkelijk goed, 
maar de slotronde tegen SMB-2 was vol drama. Het youtubefilmpje 
“Erik Wille slaat toe” is alleszeggend. Maar de titel kwam er. En 
daar ging het om en we hadden nog anderhalf bordpunt voorsprong 
op nummer 2. Het was een bijzonder jaar met de terugkeer van 
Coen Mekers en Rob Huberts in de ASV-kleuren. Beiden waren 
belangrijk door winnende punten (Rob) of door de score (Coen met 
6 uit 7). Ook zagen we een succesvolle rentree van René van Alfen 
als invaller. Verder was het vooral heel gezellig en daar gaat het 
uiteindelijk om. Promotie kwam er niet door een heel ongelukkig 
seizoen van ASV-4. We gaan dus komend seizoen gewoon een 
nieuwe poging doen.    Erik Wille  
 
ASV-AB team wint van De Cirkel-AB-2: Op dinsdag 14 mei speel-
de ons AB-team de eerste van 2 beslissingswedstrijden om het OS-
BO-kampioenschap van de 1e klasse KNSB-jeugd. Deze wedstrij-
den tegen De Cirkel (Ede) zijn het gevolg van een 3-kamp in 
Amersfoort in maart van dit jaar. Toen won JSC Opsterland (SBO) 
de 3-kamp en eindigden De Cirkel en ASV exact gelijk mede door 
het onderlinge gelijkspel. Aangezien er zo geen OSBO kampioen 
aangewezen kon worden zijn de genoemde beslissingswedstrijden 
nodig. Nu promoveerde De Cirkel-AB-1 vorig jaar door een zwaar 
bevochten en nipte overwinning op ASV naar de promotieklasse 
KNSB-jeugd. En daarmee was de toon voor deze wedstrijd dan ook 
gezet. Met name Xadya van Bruxvoort en Bent Schleipfenbauer die 
er vorig jaar ook bij waren, waren gebrand op een goed resultaat. 
Met deze beide spelers op bord 1 en 2, Tom Verberk op 3 en Bryan 
Hieltjes op 4 was een goed resultaat dan ook zeker te verwachten. 
Vlak voor aanvang voelde Bryan zich echter misselijk en hij leek 
koorts te hebben. Zorgen bleken ongegrond. Hij was als eerste klaar 
en speelde degelijk, lette ondanks het ongemak goed op en bood, in 
overleg met de teamleider, in betere stelling remise aan. Op dat 
moment had de witspeler een zwakke e-pion en in de analyse werd 

ASV 5              1 2 3  4 5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Barth Plomp        ½ - 1 ½ ½ ½ ½ 3½-6  1981 1975 -0 ,033 
Anne Paul Taal     1 ½ 0 ½ ½ - ½ 3-6   1948 1906 -0 ,337 
Erik Wille         1 ½ 1 ½ 1 1 1 6-7   1943 2104 +1 ,174 
Paul Schoenmakers  0 0 ½ - - ½ - 1-4   1899 1605 -1 ,524 
Martin Weijsenfeld 0 1 ½ 1 0 0 0 2½-7  1869 1782 -0 ,834 
Coen Mekers        1 1 1 ½ 1 1 ½ 6-7   1849 2010 +0 ,858 
Rob Huberts        ½ ½ 1 0 1 1 ½ 4½-7  1848 1857 +0 ,117 
Jacques Boonstra   ½ 1 1 0 ½ ½ 1 4½-7  1766 1815 +0 ,471 
Invallers : 
René van Alfen     - - - 1 ½ 1 0 2½-4  1774 1855 +0 ,446 
Theo van Amerongen – 1 - - - - - 1-1   1811 2020 +0 ,545 
 
De 7 wedstrijden op een rij   Eindstand OSBO 1 e klasse B :  
1 Velp - ASV-5 3½-4½          1 ASV-5           12 34½ K 
2 ASV-5 – Rokade 5½-2½        2 De Elster Toren 12 33 
3 WDC – ASV-5 2-6             3 VDS              9 33 
4 ASV-5 – De Elster Toren 4-4 4 Rokade           7 29½ 
5 VDS – ASV-5 3-5             5 SMB-2            6 25 
6 ASV-5 – Mook 5½-2½          6 Velp             4 26½ D 
7 SMB-2 – ASV-5 4-4           7 WDC              3 21½ D 
                              8 Mook             3 2 1  D 



duidelijk dat dit een groot zorgenkind van de witspe-
ler geworden zou zijn. Maar op dat moment was het 
een goed getimed remise aanbod van Bryan. Daarna 
won Tom. Hij speelde de opening heel sterk en 
dwong zijn tegenstander helemaal naar achteren. 
Terwijl deze probeerde wat adem te krijgen op de 
damevleugel opende Tom eenvoudig de h-lijn en 
won een stuk. Daarna had de zwartspeler geen kans 
meer. Hij probeerde nog wel een stukoffer en won 
deze na een slordigheid van Tom ook nog terug, 
maar daarna speelde Tom het feilloos uit. Xadya trof 
een tegenstander die met wit op zet 2 meteen een 
pion offerde. Hij had echter de pech dat dit inmiddels 
niet meer de manier is om Xadya aan te pakken. Zij 
stelde zich solide op en won na een onnauwkeurig-
heid van wit nog een pion. En daarna nog eentje. 
Toen Xadya naar een totaal gewonnen stelling dreig-
de af te wikkelen had de tegenstander nog een venij-
nig kwaliteitsoffer met vage tegenkansen. Echter 
Xadya trok daar subtiel de angel uit door via enkele 
secure zetten de dame te winnen. Bent trof een taaie 
tegenstander, die, nadat Bent op het einde van de 
opening zijn voordeel had verspeeld, gevaarlijk terug 
kwam en een goed eindspel bereikte waar Bent in de 
verdrukking stond. Zijn paarden snakten naar goede 
velden terwijl de koning van de tegenstander binnen 
dreigde te vallen. Bent verdedigde goed en op het 
laatste moment, met beiden nog 1½ minuut op de 
klok, zag de tegenstander van Bent geen plan meer. 
Met een paar onnauwkeurige zetten en goede reactie 
van Bent bracht hij zijn stelling om zeep en won Bent 
uiteindelijk op tijd. ½-3½ voor ASV! Een geweldig 
uitgangspunt voor de returnmatch vanavond in Arn-
hem waar ons team gaat strijden voor de promotie 
naar de promotieklasse! Frank Schleipfenbauer 
 
Maastricht: Aan het Limburg Open 2013 dat in het 
afgelopen Pinksterweekend in Maastricht werd ge-
speeld namen zo’n 300 spelers deel. Daarmee is het 
één van de grootste schaaktoernooien van Nederland. 
Drie ASV-ers reisden af naar Zuid-Limburg. De 
resultaten mochten er zeker wezen. Frank Schleip-
fenbauer speelde mee in de sterke A-groep (Elo 
2000+). Slechts 1 partij ging verloren maar dat was 
dan ook tegen een 2400+ speler t.w. Jasper Broek-
meulen in de 4e ronde, die bij HMC in de Meester-
klasse speelt. Maar met winst in de volgende ronde 
kwam hij meteen weer terug. 4 remises en een bye in 
de openingsronde completeerde het verhaal. Zo ein-
digde hij op 3½ uit 7. Bent Schleipfenbauer en Tony 
Hogerhorst vinden we terug in groep B (Elo 1700-
2050). Ook zij namen een vrije ronde op de vrijdag-
avond in de 1e ronde. Tony won van de andere 6 
partijen er 4 en verloor tweemaal. Zo eindigde hij 
met 4½ uit 7 in de subtop. Ook Bent zat aanvankelijk 
in het goede spoor met 2 keer winst en een remise. 
Helaas ging het daarna mis en verloor hij de laatste 
drie partijen. Zo eindigde hij op 3 uit 7 maar wel 
tegen gemiddeld duidelijk sterkere tegenstand. 
 
Bussum: Nieuw bij het traditionele Pinkstertoernooi 
in Bussum was dat de toernooiwinnaar wordt bepaald 
door knock-out-matches via snelschaken waarvoor de 
top-8 zich na 6 ronden kwalificeerde. Alle anderen 
speelden gewoon 7 ronden. Nieuw was ook dat de 
hoogst geëindigde speler uit de SGS kampioen werd 
van deze regionale bond om zo het persoonlijke 
kampioenschap van deze bond nieuw leven in te 
blazen. Aan het Pinkstertoernooi nam ook Pieter 
Verhoef deel. Hij speelde in groep B (rating tot 
1900). Na een bye in de openingsronde won hij de 
eerstvolgende 2 partijen op zaterdag. Een prima start 
dus. Daarna volgde nog een remise voordat hij in 
ronde 5 en 6 tegen twee 1800+ spelers zijn meerdere 

moest erkennen. In de slotronde werd weer wel het volle punt buit-
gemaakt. Zo eindigde hij op 4 uit 7. Ons dubbellid Henk Karssen 
speelde mee in de A-groep. Hij eindigde daarin met 1½ uit 7 in de 
achterhoede. Na een start van 1½ uit 3 ging het helemaal mis en 
verloor Henk vervolgens maar liefst 4 partijen op rij. 
 
Korbach: Een al wat ouder toernooifeit betrof de deelname van 
Ruud en Pieter Verhoef onlangs in de mei-vakantie van 3 t/m 5 mei 
aan het 1e Goldflairturnier dat werd gespeeld in het gelijknamige 
hotel in het plaatsje Korbach gelegen in het Sauerland iets verder 
dan het in Nederland beter bekende Winterberg. Waar de aankondi-
ging nog sprak van een gemoedelijke atmosfeer in het hotel met een 
speelzaal die ruimte biedt aan meer dan 100 spelers namen er uit-
eindelijk slechts 16 schakers deel. “Het werd een leuke vakantie-
week met daarbij een weekendje schaak (zonder ambitie)”, aldus 
Ruud. Hij werd uiteindelijk fraai gedeeld 3e met een score van 3½ 
uit 5. Met 2 keer winst en 3 remises bleef hij daarmee ongeslagen. 
Pieter eindigde op een gedeelde 5e plaats met 3 uit 5 via 3 keer 
winst en 2 verliespartijen. Hij won daarmee de ratingprijs. 
 
Seizoenoverzicht ASV-12: Het was een enerverend jaar voor ASV-
12, een strijd met wisselende kansen. De romp van het team bestond 
uit het in het vorige seizoen uit de derde klasse gedegradeerde ASV 
9. Kortom, we waren zeer gemotiveerd om dat “even” recht te zet-
ten. In de 1e ronde werd ASV 13 nog duidelijk weggezet, maar in 
de2e ronde werd gelijkgespeeld tegen De Cirkel 4 uit Ede. Dat deed 
voor de rest van de competitie het ergste vermoeden, omdat deze al 
een 5-1 nederlaag achter de kiezen had. Ook achteraf gezien heeft 
deze wedstrijd onze kansen toch wel zeer doen afnemen. In de derby 
werd De Toren-10 nog royaal verslagen, maar daar kwam die win-
terse avond tegen Dodewaard, één van de twee koplopers. Hadden 
we maar besloten in verband met de sneeuwstorm niet te gaan, maar 
moedig als we zijn … kregen we met 5-1 klop. Weg promotie. Een 
gelijkspel tegen Bennekom-4 hielp ook al niet. En toen de slotavond 
in Ede tegen koploper Rhenen 2. We wonnen met 4-2. Dat was een 
onverwachte meevaller. Daarmee hadden we in ieder geval onze 
sportieve plicht vervuld, want daardoor werd Dodewaard kampioen. 
Overigens moest die in de laatste wedstrijd nog een gelijkspel toe-
staan in hun strijd tegen ASV-13. Bijna had dat team die wedstrijd 
nog gewonnen ook en waren wij met Rhenen-2 en Dodewaard op 

een, qua wedstrijdpunten, eerste plaats geëindigd. Nu bleven we met 
lege handen. Nou ja?! Er is gestreden, geknokt en de teamgeest was 
optimaal, wat resulteerde in een opkomst van de vaste teamleden 
van 92%. Welk team doet ons dat na? Maar wat wil je ook met een 
teamleider als Ko Kooman! Wat betreft de bordpunten zijn er twee 
koplopers: Jelle Noordhuis en Danny Hageman met beiden 4 uit 6, 
waarbij Danny van het team de lol kreeg zo veel mogelijk met wit te 
mogen spelen. Koen van Keulen eindigde met 3,5 uit 5 aan het 
eerste bord, Ko Kooman volgde met 2,5 uit 6, Clemens Wijman met 
2 uit 4 en Kees van Keulen zakte af naar het 6e bord met 2 uit 6. 
Volgend jaar gaan we er weer voor en we vinden dat we dan weer 
voor promotie moeten strijden.  Kees van Keulen. 
 
Uitslagen interne competitie 30e ronde (16 mei 2013): 
Wilgenhof-Knuiman 0-1; Karssen-Hoogland 0-1; Maassen van den 
Brink-Hogerhorst ½-½; van Alfen-R. Verhoef ½-½; Weijsenfeld-
Huberts ½-½; P. Verhoef-Vermeer 1-0; Dijkstra-van Buren ½-½; 
Kuiphof-Mollahosseini 1-0; Derendorp-Hageman 0-1; Rijmer-
Kooman 0-1; J. Sanders-Zuidema 0-1; Sulejmani-van Veldhuijzen 
1-0; Wijman-van Vlerken 1-0; Gubbels-Kelderman ½-½. 
Uitslag ASV-bekercompetitie (gespeeld 2 mei): Wilgenhof-van Tol 
1-0. 

ASV- 12              1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Ko Kooman           ½ 0 1 0   0 1 2½-6  1453 1405 - 0,416  
Koen van Keulen     1 ½ 1 0   - 1 3½-5  1423 1613 + 0,682  
Kees van Keulen     0 ½ 1 ½   0 0 2-6   1379 1284 - 0,767  
Jelle Noordhuis     1 1 0 0   1 1 4-6   1243 1338 + 0,967  
Clemens Wijman      1 – 1 0   0 – 2-4    --   1461 +0,000 
Danny Hageman       ½ 0 1 ½   1 1 4-6    --  1386 + 0,000  
Invallers : 
André de Groot      - 1 - -   - – 1-1   1386 1605 + 0,574  
Kazem Mollahosseini - - - -   1 0 1-2    --  1452 + 0,000  
De 7 wedstrijden op een rij:  Eindstand OSBO 4 e klasse E :  
1 ASV-12 – ASV-13 4-2        1 Dodewaard       9 22 ½ K 
2 De Cirkel-4 – ASV-12 3-3   2 Rhenen-2        8 22 ½ 
3 ASV-12 – De Toren-10 5-1   3 ASV-12          8 20  
4 Dodewaard - ASV-12 5-1     4 ASV-13          6 19 ½ 
5 ASV-12 was vrij            5 Bennekom-4      5 17  
6 ASV-12 – Bennekom-4 3-3    6 De Cirkel-4     3 12 ½ 
7 Rhenen- 2 – ASV- 12 2 - 4      7 De Toren - 10     3 1 2 


