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52e jaargang no. 3      donderdag 17 januari 2013 
Oploswedstrijd: Een stand uit Baraturia – Mulkubaev, ge-

speeld op de Moskouse 
Universiade in 1989. 
Wit wint winnend ma-
teriaal. Oplossing: 1 … 
Txe7 en zwart gaf het 
op. Na 1…Pxe7 volgt 
2. Pxf6+ en zwart gaat 
mat. Hij moet daarom 
wel 1…Dxe7 spelen en 
dan raakt hij knap wat 
materiaal kwijt. 
 

Rapidcompetitie: Nu de Ledenvergadering is verschoven en 
de eerstvolgende rapidavond nu dus al op 31 januari a.s. 
wordt gespeeld is het dus ook een mooie gelegenheid om de 

stand in de rapidcompetitie 
na 2 speelavonden te plaat-
sen. Dirk Hoogland, koplo-
per na de eerste speelavond 
was de 2e keer verhinderd 
en kreeg dus alleen 2 pun-
ten voor de byes. Dat gaf 
anderen de gelegenheid om 
de leiding over te nemen 
maar omdat Dirk al een 
punt voorsprong had na de 
eerste 4 ronden en de ach-
tervolgers elkaar ook onder-
ling punten afsnoepten 
slaagde Bob Beeke hierin 
als enige en is nu de nieuwe 
koploper. 
 
KNSB-beker: Na de over-
winning op Zevenaar in de 
vorige ronde van de KNSB-
beker moet ASV-1 het op 
donderdag 31 januari a.s. in 
de volgende ronde opnemen 
tegen De Combinatie uit het 
Brabantse Asten. Voor 
ASV is deze tegenstander, 
die in de 3e klasse van de 
KNSB speelt, geen onbe-
kende. Al eerder stond deze 
ontmoeting op het pro-
gramma in de bekerstrijd. 
Zo werd in het seizoen 
2009-2010 met 3-1 gewon-
nen maar ook in het seizoen 
2007-2008 troffen beide 
teams elkaar. Toen won 
ASV-1 nipt met 2½-1½. Op 
het eerste gezicht lijkt het 

dus een gunstige loting maar zoals alles bieden resultaten uit 
het verleden natuurlijk geen garantie. 
 
Beginnerscursus: Vorige week donderdag mochten we enke-
le nieuwkomers verwelkomen die meer van het schaken 
wilden weten. Dat kon want Léon en Siert verzorgden hier-
voor gedurende 4 avonden een beginnerscursus. Natuurlijk 
hopen we dat dit bij de deelnemers zo in de smaak valt dat 
zij bij ASV zullen blijven. 
 
Externe competitie: De kop is er al weer af bij de 4e ronde in 
de OSBO-competitie. ASV-7 deed vorige week al hele goe-
de zaken door de 2 vooruitgespeelde partijen tegen De Cir-
kel-2 te winnen. Te vroeg juichen mag zeker nog niet. Van-
avond worden de andere 6 partijen gespeeld. Inmiddels 
hebben 3 van onze teams al gespeeld t.w. Doesborgh-1-
ASV-8, Twello-ASV-6 en Dodewaard-ASV-12. De uitsla-
gen en verslagen volgen in de komende EP omdat dit exem-
plaar zondag jl. reeds was afgesloten. Komt u morgenavond 
trouwens ook naar ons clubgebouw?? Dan speelt namelijk 
onze jeugd van ASV-11j tegen koploper Wageningen-7. 
Een mooie gelegenheid om de verrichtingen van onze jeugd 
te volgen of om zelf zomaar een potje te spelen. Volgende 
week spelen er nog 2 teams thuis t.w. ASV-5 en ASV-9. 
 
Mooi begin voor ASV-7: De 2 vooruitgespeelde partijen uit 
de wedstrijd ASV-7 tegen De Cirkel 2 leverde een 2-0 voor-
sprong op. Pieter Verhoef nam voor het eerst plaats achter 
een hoog bord. Het gaf vertrouwen hoe hij de opening be-
handelde. Met zwart, antwoordde hij met een soort Philidor. 
Hij kwam daar goed uit en schoof zijn pion naar e4 om daar 
een paard op f3 te verjagen. De Edenaar verzonk in diep 
gepeins en was inmiddels vergeten dat een paard in stond en 
gaf onmiddellijk op toen Pieter die dankbaar binnenhaalde. 
Voor Pieter toch ook wel jammer dat hij zijn koningsaanval 
niet meer kon uitvoeren. Ruud Verhoef zette ook met dame 
en loper een batterij op de koningsstelling. De Edenaar deed 
f4 en de dame kon nog maar naar één veld. Kortom de dame 
kwam in ademnood. Tijd voor Ruud voor een remiseaanbod. 
Maar dat werd geweigerd en de Edenaar ging herhaling van 
zetten uit de weg. Dat had hij beter niet kunnen doen, want 
daarna verloor hij twee pionnen en streed een verloren par-
tij, zeker toen Ruud ook nog een stuk won. Toch een mooie 
opsteker met de 2-0 voorsprong die wij hebben verworven 
in deze twee vooruitgespeelde partijen. Nu nog met zes man 
2½ punt halen.    Jan Vermeer 
Gedetailleerde uitslag: 1. Ruud Verhoef (1686) - Hans van 
de Weteringh (1700) 1-0; 3. Pieter Verhoef (1434) - Johan 
de Lange (1746) 1-0. Tussenstand 2-0. 
 

Daglichtschaak: Na de 4e schaakmiddag van het Daglicht-
schaak op dinsdag 8 januari wankelde de positie van koplo-
per Rob Cornips, maar hij hield stand. Met de zeer bevredi-
gende opkomst van maar liefst 14 schakers ontspon zich een 
interessante strijd. In de eerste ronde ging Jan Vermeer 

Stand ASV-rapidcompetitie  

na 8 ronden seizoen 2012-2013: 

Nr. Naam   Pnt Part. 

1 Bob Beeke 6½ 5 

2 Dirk Hoogland 6 4 

3 John Sloots 5½ 3 

4 Jan Knuiman 5½ 8 

5 Wouter van Rijn 5 2 

6 Guust Homs 5 3 

7 Peter Boel 5 4 

8 Ruud Wille 5 8 

9 Wouter Abrahamse 5 4 

10 Rob Huberts 5 8 

11 Jan Vermeer 5 8 

12 Koen van Keulen 5 8 

13 Otto Wilgenhof 4½ 3 
14 Koen Maassen vd Brink 4½ 5 

15 Theo Jurrius 4½ 4 

16 Martin Weijsenfeld 4½ 6 

17 Anne Paul Taal 4½ 1 

18 Harm Steenhuis 4½ 1 

19 Tom Bentvelzen 4½ 1 

20 Richard van der Wel 4 3 

21 Barth Plomp 4 4 

22 Remco Gerlich 4 8 

23 Tony Hogerhorst 4 8 

24 Désiré Fassaert 4 8 

25 Theo van Amerongen 4 6 

26 Hedser Dijkstra 4 4 

27 Hub Kusters 4 4 

28 Bob Kooij 4 8 

29 Horst Eder 4 8 

30 Pieter Verhoef 4 4 

31 Siert Huizinga 3½ 5 

32 Ruud Verhoef 3½ 4 

33 Harold Boom 3½ 4 

34 Henk Kuiphof 3½ 8 

35 André de Groot 3½ 3 

36 Clemens Wijman 3½ 1 

37 Abbes Dekker 3 4 

38 Ko Kooman 3 8 

39 Erwin Velders 3 2 

40 Theo Koeweiden 3 4 

41 Jelle Noordhuis 3 6 

42 Danny Hageman 3 4 

43 Jean Lewin 3 2 

44 Lion de Kok 2` 8 

45 Kees van Keulen 2 8 

46 Jelmer Visser 2 4 

47 Hein van Vlerken 1 8 



kopje onder tegen Hans Donker en kwam Rob Cornips niet 
verder dan remise tegen Walter Manschot. Na een remise 
tussen Piet Noordhuis en Jan Vermeer, pakte Jan tegen Rob 
de volle winst en bracht zo de spanning in de kop terug. 
Walter, de lachende derde, voegde zich met 2½ punt in de 
top van het klassement. Ook Hub Kusters kwam er positief 
uit en voegde 2 punten aan zijn totaal toe. Horst Eder be-
haalde een 50%-score en nestelde zich zo aan het hoofd van 
de B-groep. Dit kwam mede door zijn remise tegen Hans 
Donker. Bob Sanders, vorige ronde nog aan het hoofd van 
de B-groep, nam met 1 punt genoegen. Dat deed ook Ko 
Kooman, maar dan met 2 remises. Henk Kuiphof spurtte 
met 2 winstpartijen naar voren. Dat deed ook Albert Marks, 
maar hij won al zijn 3 partijen! Jan Kisjes begon welgemoed 
aan zijn schaakmiddag, maar keek toch een beetje sip met 
één behaald punt. Ben Bergen moest de eerste ronde aan 
zich voorbij laten gaan (tandarts) en de overige ronden be-
haalde hij geen punten. Robbert Lubbers ging door de vlag, 
maar tegenstander Ko Kooman had nog slechts de koning, 
dus remise. De volgende schaakmiddag wordt gehouden op 
dinsdag 5 februari.  Jan Vermeer 
 

OSBO-Kamp: Afgelopen zaterdag werd de 3e speeldag 
gespeeld in het Persoonlijk kampioenschap van de OSBO. 
In de 1e klasse deden de ASV-ers René van Alfen en Ruud 
Verhoef goede zaken. René speelde in de ochtendronde met 
zwart tegen Sape Westra (1766). René kende geen proble-
men in de opening en nadat de zware stukken waren geruild 
ontstond er al snel een gelijkstaand eindspel dat vroeg remi-
se gegeven werd. In de middagronde speelde René met wit 
tegen Wim Gielen (1803). Volgens René was het zo’n typi-
sche partij waar je met zelfwalging achter het bord zit omdat 
je weer eens niets van de opening begrijpt en compleet over-
speeld wordt. Toch wist hij het eindspel te halen waarin zijn 
tegenstander fouten begon te maken. Toen deze in een po-
ging met zijn koning binnen te komen een pion offerde zag 
hij die niet meer terug en het was daarna René die achter de 
vijandelijke linies wist te komen. Het leverde hem een vrij-
pion op die beslissend bleek te zijn. Geen overwinning om 
trots op te zijn, maar wel een welkom punt in de strijd om 
het podium, aldus René. Met 4½ uit 6 neemt hij een plek in 
de top van de ranglijst in. Ook Ruud Verhoef bereikte deze 
score. In de ochtendronde nam hij een bye op. In de 6e ron-
de, die ’s-middags werd gespeeld, speelde Ruud tegen kop-
loper Dick van der Klis met zwart een Engelse partij. In het 
middenspel won Ruud een pion en hij verkreeg bovendien 
het loperpaar. Toen hij de stelling kon openen na een onge-
lukkige damezet van wit was het snel uit. Ook Pieter had in 
de ochtendronde een bye en speelde ’s-middags tegen Jef-
frey van Swieten een gesloten Siciliaan. Hierbij paste Pieter 
het openingsplan niet goed toe. Hij viel met zijn stukken aan 
op de koningsvleugel terwijl zwart nog niet gerokeerd had. 
Hierdoor werd de open g-lijn en het pionoffer op f5 Pieter 
juist noodlottig. Pieter staat nu op 3 uit 6 en dat is nog steeds 
een mooie score. In de 2e klasse trof Ko Kooman in de och-
tendronde een 11-jarige jongen met een rating van 1538 
(100 hoger dan dat van hem). Deze offerde in de openings-
fase een pion wat leek op een of ander gambiet. Ko accep-
teerde deze pion en koos vervolgens steeds voor de juiste 
voortzetting. Daarbij wist hij steeds allerlei trucs te ontlopen 
want zijn jeugdige opponent speelde zeer creatief. Door 
regelmatig af te ruilen bleef er een toreneindspel met 3 tegen 
2 pionnen over. De gewonnen pion uit de opening werd 
steeds sterker. Met 2 vrijpionnen op de a- en b-lijn kwam 
Ko op de 6e rij, waarna zijn tegenstander toch nog een val-
strik vond en Ko moest zijn aanvalsdrift intomen om mat in 
2 te voorkomen. Dat lukte en toen was het snel gebeurd. 

Voor de middagpartij nam Ko een bye op. Met 1½ punt deze 
zaterdag staat hij nu op 4 uit 6 met een prima uitzicht op een 
goed resultaat. Maar dat moet de komende 3 ronden eerst 
nog waar worden gemaakt, zo gaf Ko het in zijn verslagje 
weer. De volgende speeldag in deze OSBO-kamp is op 
zaterdag 2 februari a.s. 
 
Groningen: In de periode rond de Kerst werd in Groningen 
weer het jaarlijkse open toernooi gespeeld. Ruud Verhoef en 
zijn zoon Pieter reisden af naar het hoge Noorden. Ruud 
speelde in groep B (1700-2100). Hij scoorde daarin 3 uit 6 
tegen op papier duidelijk sterkere spelers. Met een gemid-
delde tegenstand van ruim 1900 betekende dit een mooi 
resultaat. Door de toegevoegde tijd van 30 seconden per zet 
was het mogelijk om bij lastige stellingen in de wedstrijd te 
blijven, zonder bijtelling was de score veel lager geweest, 
aldus Ruud. Pieter speelde in de C-groep (tot 1800) en haal-
de een 66%-score. Na twee winstpartijen op spelers met een 
Elo van 1700+ in de eerste 2 ronden leek het een goed toer-
nooi te worden. Echter er volgden daarna twee nederlagen 
op rij. Hij pakte de draad daarna weer op met 2 overwinnin-
gen op rij. Al met al toch een goed toernooi met een goede 
TPR van net geen 1700. Beiden konden dus terugkijken op 
een goed toernooi. Na 6 ronden verlieten beiden het toernooi 
zodat Pieter in Arnhem mee kon doen aan het OSBO-
jeugdkampioenschap dat net na de kerstdagen startte. 
 
OSBO-PJK: Bij de jeugdkampioenschappen van de OSBO 
waren verschillende spelers van onze ASV-jeugd van de 
partij. Bij de A-jeugd (geboren na 1992) was dit Bent 
Schleipfenbauer. In de openingsronde ging het even mis 
maar deze nederlaag zette hij goed van zich af en hij scoorde 
vervolgens 3½ punt in de resterende 5 partijen. Zo eindigde 
hij op een gedeelde 4e plaats. Pieter Verhoef wist bij de C-
jeugd (geboren na 1998) zijn goede vorm uit Groningen 
helaas niet vast te houden. De score viel wat tegen vooral 
door een valse start op dag 1. Hij was op Elo als 2e geplaatst 
maar eindigde met 4½ punt als 9e. In de laatste ronde had 
Pieter nog uitzicht op een toppositie. Echter in een spannen-
de partij tegen eindwinnaar Yassine Mouhdad, die ook als 
eerste op Elo was geplaatst, trok Pieter echter aan het kortste 
eind, waardoor de score bleef steken op 4½ uit 8. Een onder-
ling duel was er ook. Alain van der Velden behaalde in deze 
groep een heel mooi resultaat met 5 uit 9 waaronder een 
remise tegen Pieter. Hij eindigde net boven Pieter op een 
gedeelde 5e plaats. Bij de jongste jeugd, de E-categorie 
(geboren na 2002), scoorde Cas Hummelen 4 punten en 
Vincent Hoffman 2 punten maar belangrijker was dat zij 
goede toernooiervaring opdeden. 
 
Uitslagen interne competitie 17e ronde (10 januari 2013): 
Beeke - Wilgenhof 0-1; Abrahamse - R. Wille 1-0; Knuiman 
- van Alfen ½-½; Weijsenfeld - van Amerongen 0-1; Naasz 
- Vermeer 0-1; van Belle - Marks 0-1; Bentvelzen - Dijkstra 
1-0; Boom - Mogendorff 1-0; Kooij - Koeweiden 1-0; de 
Groot - Kusters 0-1; Koen van Keulen - de Kok 1-0; Deren-
dorp - Wijman 1-0; van Deursen - Kooman 0-1; Noordhuis - 
Kees van Keulen ½-½; Stomphorst - Meijer 0-1; van der 
Jagt - Hageman 0-1; Rijmer - Hartogh Heijs ½-½; J. San-
ders-van Vlerken ½-½; Visser-Kelderman 0-1; Stibbe-de 
Goeij 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Hogerhorst – Gerlich 1-0; 
van Dijk - Steenhuis ½-½ (na beslissingspartij bekert Tijs 
van Dijk door). 
Met de bekercompetitie liggen we in beide groepen mooi op 
schema. Laten we dat zo houden en maak dus tijdig een 
afspraak met uw tegenstander! 


