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Oploswedstrijd: Bij een combinatie moeten vaak vier, vijf 
varianten doorgerekend worden. En dat kunnen wel eens 
lastige varianten zijn. Voor deze opgave hebben wij er 
slechts eentje uitgekozen. Overigens was dat hier niet erg. 

Het was een correspon-
dentiepartij: Zarovnjatov 
- Pankratov, die in 1990 
startte in Rusland. Zwart 
moest 1...Txa4 2. b3xa4 
doorrekenen. Hij staat 
een kwaliteit achter. Valt 
dit nog te winnen? Hoe? 
Zwart speelt en wint. 
Oplossing: …2. Dxb2 3. 
Kxb2. Wie eenmaal zo 
ver is krijgt de rest bijna 
cadeau. Verdere zetten 
zijn min of meer ver-

plicht: 3…Pc4+ 4.Kb3, Pa5+ 5. Kxb4, Tb8+ en mat op de 
volgende zet. 
 
Bibliotheek: Na de massale belangstelling bij de officieuze 
opening van de nieuwe bibliotheek in Rozet op 1 september 
jl. staan we daar a.s. zaterdag opnieuw en wel met onze 
eerste reguliere schaakdemo in het najaar in deze prachtige 
locatie aan de Kortestraat 16. Een plekje is al gevonden. 
Natuurlijk bij de hoofdingang zodat niemand ASV kan mis-
sen. Een ieder die tussen 13-16 uur binnenloopt kan meteen 
aanschuiven Wij hopen natuurlijk weer op veel belangstel-
ling! En bent u toevallig in de stad kom dan ook even een 
potje meespelen!! 
 
Bekercompetitie: De strijd om de ASV-beker, ons knock-
outtoernooi, kan ook weer starten. Door onze interne wed-
strijdleider Wouter van Rijn is inmiddels geloot. In zowel de 
Kroongroep als de Bekergroep staan voor de 1e ronde een 
paar interessante duels op het programma. Dus dat belooft 
meteen veel spanning! Voor de bekergroep is de uiterste 
speeldatum 7 november, de Kroongroep heeft tot 19 decem-
ber de tijd om de partij in deze 1e ronde te spelen. Maak 
niettemin tijdig een afspraak met uw tegenstander! 
 
Schaakproblemen: Wekelijks krijgt u op onze clubavond op 
het demonstratiebord een door Hendrik van Buren uitge-
zochte stelling voorgeschoteld. Soms een tweezet, soms een 
combinatie, dan weer eens een studie. Zo is onze oploswed-
strijd al gedurende vele seizoenen een fraaie mix van allerlei 
stellingen. Velen van u verdiepen zich wekelijks in de stel-
ling en dat is geweldig mooi om te zien. De oploswedstrijd 
valt dus echt in de smaak. Voor de liefhebbers van pro-
bleemstellingen wijs ik nu alvast op zaterdag 16 november. 
Dan ontvangt ASV in Activiteitencentrum Schreuder de 
Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden voor de 
zgn. Henk Hagedoornoploswedstijd. Ook niet leden van 
deze bond kunnen die dag meedoen. Voor u dus een unieke 
gelegenheid om eens wat nader met deze bijzondere bond 
kennis te maken. De oploswedstrijd wordt in twee categorie-
en gehouden. Categorie A voor ervaren oplossers en B voor 
minder ervaren oplossers. Ervaren oplossers proberen een 
tweezet, driezet, meerzet, studie, helpmat en zelfmat op te 
lossen. Voor de minder ervaren oplossers zijn er voorname-
lijk tweezetten aangevuld met een driezet, meerzet en/of 
studie verdeeld over de twee ronden. En zoals gezegd: scha-
kers van ASV en andere belangstellenden zijn van harte 
uitgenodigd om mee te doen aan de oploswedstrijd. De ko-

mende weken verschijnen er schaakproblemen op de site die 
in eerdere oploswedstrijden gebruikt zijn. Aanmelden kan 
via uw secretaris. Het tijdschema voor deze dag is: 10:00-
10.15 uur: Registratie. Dan om 10.30–12.00 uur 1e ronde 
gevolgd door de 2e ronde van 12.15–13.45 uur. Na de lunch-
pauze zal door deze schaakbond eerst de najaarsledenverga-
dering plaatsvinden. Voor de ASV-ers wordt gedacht aan 
een nevenprogramma in die tussenperiode. Om ±15.30 uur 
vindt dan de prijsuitreiking plaats met aansluitend een lezing 
over schaakproblemen. Er zijn tegen billijke prijzen broodjes 
en soep verkrijgbaar. Liefhebbers van probleemstellingen 
mogen deze dag zeker niet missen. 
 
Toernooiaankondiging: S.V. De Toren start binnenkort in 
het Olympus-college aan de Zeegsingel met hun toernooi 
genaamd "The Next Level". Een toernooi dat gespeeld wordt 
gedurende het schaakseizoen over een periode van 3 maan-
den. Er worden in totaal 10 ronden gespeeld, aanvang 19.30 
uur, waarbij men voor de prijzen tenminste 7 keer moet 
spelen. Tien keer meedoen kan dus ook. De eindstanden 
worden namelijk opgemaakt op basis van TPR. Bent u een 
keer verhinderd dan is dat dus geen probleem. Het speeltem-
po is 1½ uur+15 seconden per zet. De resultaten worden 
voor de KNSB-rating doorgegeven. De speeldata zijn 8, 15, 
22 en 29 november, 14, 21 en 28 februari en 6, 13 en 20 juni. 
Vorig jaar werd dit toernooi voor het eerst met succes ge-
houden, maar dit jaar is een volledig nieuw concept geïntro-
duceerd. Het belooft een mooi schaakevenement te worden, 
waarbij meer rekening is gehouden met de wensen van de 
deelnemers van vorig jaar, zoals flexibele dagen om te spe-
len, een uitdagende competitie en een mooi prijzenfonds. 
Het toernooi is bedoeld van grootmeester tot huisschaker. 
Iedereen is welkom. Meer info kunt u lezen op: 
www.schaakverenigingdetoren.nl of verkrijgen via 
bart@vanonzen.com. Er zijn inmiddels al 20 aanmeldingen. 
 
Mierlo: Op zondag 29 september jl. hebben 3 jeugdteams 
van ASV meegedaan aan de Open Nederlandse Kampioen-
schappen Rapidschaak voor de jeugd in Mierlo. Een jaarlijks 
terugkerend schaakspektakel waar dit keer 340 kinderen in 
de leeftijd van 6 tot 20 jaar aan deelnamen!! Onze AB-jeugd 
heeft redelijk goed gespeeld. Dit team, bestaande uit Bent 
Schleipfenbauer, Xadya van Bruxvoort, Pieter Verhoef en 
Wisse Witmans eindigde keurig in de middenmoot met 3½ 
matchpunt en 15 bordpunten. Elke keer zaten ze net tegen 
het gelijkspel aan. Soms grepen ze net naast het matchpunt, 
andere keren pakten ze het resultaat wel. Zo eindigde het 
team op een positie in de middenmoot waar ze bij aanvang 
geplaatst waren. Ook waren er 2 D-teams actief. Voor deze 
spelers was het een hele mooie schaakervaring. Het D-1 
team, bestaande uit Cas, Vincent, Job en Mika, had niet 
helemaal hun dag maar toch hebben ze flink hun best ge-
daan. Dat resulteerde in 6 bordpunten. Het begon allemaal 
veelbelovend toen de eerste wedstrijd met 3-1 werd gewon-
nen. Daarna troffen ze hele sterke tegenstanders en ging het 
wat moeizaam verder. Het D-2 team had een topdag. Rabia 
begon overweldigend met 3 uit 3. Ook de andere spelers in 
dit team, Mert, Ilias en Adam moeten natuurlijk genoemd 
worden. Dit team scoorde bij elkaar 12 bordpunten en dat 
was 2 keer zoveel als het D1-team. Een heel mooi resultaat. 
Al met al was het een prachtige schaakdag! 
 
Daglichtschaak: Met een opkomst van maar liefst 15 scha-
kers op 1 oktober jl. bij de eerste speelmiddag van het Dag-



lichtschaak mag de start van het nieuwe seizoen zeer ge-
slaagd genoemd worden. Ook mochten we vier nieuwe 
schakers begroeten. Nieuw waren Kazem Mollahosseini, die 
we natuurlijk al kennen als ASV-lid. Verder mochten wij 
Jaap Glazenburg begroeten. Hij is ook voor veel schakers 
bekend in deze regio. Henk Schunck was ooit lid van Meta-
morfose, een kleine Arnhemse vereniging, ontstaan vanuit 
een café, die intussen niet meer bestaat. Intussen vond hij de 
weg al naar ASV want vorige week nam hij ook al deel aan 
onze interne. Ook Gerrit Jansen is weer terug bij het Dag-
lichtschaak, nadat hij enige jaren andere dingen te doen had. 
In het verleden was hij één van de meest trouwe bezoekers 
van het Daglichtschaak. Dan nu het wedstrijdverloop. In de 
A-groep deed Jaap Glazenburg onmiddellijk van zich spre-
ken door 3 punten te pakken, o.a. door een overwinning op 
Rob Cornips, de kampioen van vorig seizoen. Ook Hans 
Donkers greep 3 punten. Ook hij versloeg Rob Cornips! 
Twee punten werden veroverd door Albert Marks, Horst 
Eder, Henk Schunk en Ko Kooman. Voor Horst, vorig sei-
zoen winnaar in de B-groep, een mooie opsteker. Kazem 
Mollahosseini nam in de B-groep de leiding. Hij behaalde 
een remise tegen Hub Kusters en won van Ben Bergen. Deze 
behaalde één punt, wat ook Walter Manschot, Bob Sanders, 
Rob Cornips en Jan Vermeer deden. Hekkensluiter was 
Gerrit Jansen met een half punt. Het was weer een gezellige 
middag met leuke partijen. De overige speeldata in het dag-
lichtschaak zijn: dinsdag 5 november, 3 december, 7 januari, 
4 februari, 11 maart en 1 april. 
 
Velp: De strijd om de schaaktitel van de gemeente Rheden 
werd afgelopen vrijdagavond voortgezet met de 4e ronde. Dit 
gebeurde nadat Pieter Verhoef de wisselbeker voor het 
jeugdkampioenschap in ontvangst had genomen. Hij komt 
hiermee in een mooi rijtje te staan met een aantal spelers die 
het tot meesterklasseniveau hebben gebracht, zoals de oud-
clubgenoten Joost Hoogendoorn en Fitzgerald Krudde maar 
ook met Wouter van Rijn. Een mooi en veelbelovend succes 
dus voor Pieter. Ook in de ronden 4 t/m 6 van de titelstrijd 
bij de senioren deed Pieter het uitstekend. Hij wist in deze 3 
ronden nog 2½ punt te scoren waaronder een winstpartij op 
Arie Huysman die met 1991 een veel hogere rating heeft. Hij 
eindigde daarmee met 4½ uit 6 op een prachtige gedeelde 2e 
plaats, een vol punt achter toernooiwinnaar Martijn Boele. 
Op een gedeelde 4e plaats vinden we Rob Huberts en Ruud 
Verhoef terug met 4 uit 6. Ons dubbellid Hans van Capelle-
veen bleef met 3½ uit 6 net boven de 50%. Hans Meijer 
verbeterde zijn score van de 1e drie ronden want op deze 2e 
speelavond voegde hij 1½ punt aan zijn totaal toe en scoorde 
daarmee 2 uit 6. Barth Plomp verzorgde de wedstrijdleiding. 
 
Rhenen: Zaterdag jl. werd de 12e uitvoering van het rapid-
toernooi van de Rhenense S.C gehouden. Op gezellige en 
ontspannen wijze werden de schaakkrachten met elkaar 
gemeten. Er namen 32 schakers aan dit toernooi deel. Op 
Elo was Erik van den Dikkenberg (SV Wageningen) zwaar 
favoriet. Met zijn Elo van 2164 sprong hij er duidelijk 
boven uit daar waar de nummer 2 Gert Legemaat op Elo tot 
1898 kwam. Een fiks verschil dus! Ruud Wille was als 6e 
geplaatst. Hij won de eerste 2 partijen maar in de 3e ronde 
ging het mis tegen Legemaat. De stukken stonden elkaar in 
het middenspel helemaal in de weg. Ruud verloor een pion 
waarna de stelling instortte. Ronde 4 en 5 werden weer wel 
gewonnen waarna hij in de voorlaatste ronde Erik van den 
Dikkenberg als tegenstander trof, die op dat moment met 5 
uit 5 aan de leiding ging. Ruud moest dus winnen om het 
nog spannend te maken in de slotronde. Het lukte echter 
niet. Erik offerde een kwaliteit en kreeg er gaandeweg nog 
een paar pionnen bij. Ruud kon de stelling nog lang keepen 
maar in zware tijdnood ging het mis. De slotronde werd 
weer wel gewonnen zodat Ruud met 5 uit 7 op een gedeel-
de 3e plaats eindigde samen met Hans Thuijls (Edese SV). 
Erik van den Dikkenberg werd zoals verwacht toernooi-
winnaar met 6½ uit 7, een half punt voor Martijn Bakker 
(De Cirkel), winnaar in 2012. 
 
AB-jeugd: Zaterdag jl. werden in Apeldoorn de 2e en 3e 
ronde van de KNSB-promotieklasse voor de AB-jeugd ge-
speeld. ASV had de eerste wedstrijd als enige in de poule 
van 12 teams met 4-0 gewonnen en stond dus bovenaan. Dat 

smaakte naar meer! Ze moesten het eerst opnemen tegen 
Moira Domtoren-A1, een sterke tegenstander maar kansloos 
was ons team zeker niet! Het ging in de wedstrijd echter 
voor de ASV-ers niet helemaal goed. Wisse Witmans had 
lang het betere van het spel. Ergens verloor hij een pion 
maar kreeg daarvoor een superpaard op e5. Zijn tegenstander 
verdedigde goed en kon om dit paard heen spelen, won nog 
een pion en ruilde de dames af. Daarna was het snel bekeken 
voor Wisse. Bryan Hieltjes stond aanvankelijk heel goed 
maar wist niet goed hoe hij verder moest komen en speelde 
te vaak met zijn dame en hielp de tegenstander alleen maar 
met het ontwikkelen van zijn stukken. Toen hij ook nog een 
kwaliteit verloor en vergat de loper terug te slaan stond hij 
dus gewoon een volle toren achter. Met deze 2-0 achterstand 
won de in topvorm verkerende Tom Verberk. Vanaf de ope-
ning zette hij zijn tegenstandster onder druk en liet haar niet 
meer ontsnappen. In het eindspel verzilverde hij het punt. 
Was een gelijkspel nog mogelijk? Bent Schleipfenbauer had 
in zijn partij voor een alternatief plan gekozen en speelde 
tegen de witte g3 opstelling zijn toren vrij snel van e8 via e5 
naar h5. Daar bleek deze toren niet goed te staan. Handig 
bedreigde wit deze toren en zette de zwarte stelling verder 
onder druk. Toen Bent in een slechte stelling nog een fout 
maakte kon hij na stukverlies opgeven. 3-1 voor de mannen 
uit Utrecht dus. In de 3e ronde speelde onze jeugd tegen 
Opsterland-A1. In een spannende wedstrijd ging het bedui-
dend beter. Wel verloor Wisse wederom die steeds een 
beetje minder stond met zwart. Wit won al snel een pion en 
kreeg meteen het betere van het spel. Onder de dreigingen 
via de diagonaal a2-g8 bezweek Wisse en gaf een kwaliteit 
weg. Daarna was het snel afgelopen. Tom scoorde vlak 
daarna weer een punt. Ditmaal kwam hij al snel onder druk 
te staan en verloor een pion. Maar Tom kwam terug en hero-
verde de pion. Aan het eind van het middenspel verloor hij 
weer een pion en leek wit een voordelig eindspel in te gaan. 
Maar zijn tegenstander dacht op h7 met zijn dame een pion 
te winnen. Daarop sloeg Tom meteen toe. Het bleek geen 
pionwinst voor wit maar juist mat of dameverlies! Zo werd 
het 1-1. Daarna zorgde Bryan voor een grote verassing. Er 
ontstond na een goede partij een geheel gelijkstaand toren-
eindspel met voor beide spelers 4 pionnen en een toren met 
ook nog eens alle pionnen op de koningsvleugel. Potremise 
zou je zeggen maar Bryan sloeg het remiseaanbod af. Zijn 
tegenstander had, zo bleek in het partijvervolg, meer moeite 
met het eindspel en Bryan kwam steeds iets beter te staan tot 
de tegenstander onder de druk bezweek en een pion verloor! 
Bryan speelde het daarna fijntjes uit. 2-1 voor ASV. Weder-
om was Bent als laatste bezig. Een zware partij en ook nu 
leek winst ver weg. Maar in een stelling waar bijna alle 
stukken van beide spelers instonden verdwaalde zijn tegen-
stander in de varianten en liet zijn dame opsluiten. De 3-1 
winst kon ASV daarna niet meer ontgaan. Kortom een span-
nende wedstrijddag waarin ASV waarschijnlijk een plaatsje 
net boven de middenmoot heeft weten te bemachtigen. De 
volgende speeldag is op zaterdag 9 november, wederom in 
Apeldoorn. Dan zullen we zien of ASV de subtop in kan 
schieten!   Frank Schleipfenbauer 
 
Jeugd: Inderdaad nog meer jeugd want in dezelfde KNSB-
jeugdcompetitie speelt Xadya van Bruxvoort mee bij De 
Toren-A2 in de Meesterklasse A. Op 14 september waren de 
eerste 2 ronden reeds gespeeld en afgelopen zaterdag volgde 
de 3e ronde. Na een ½ uit 2 op de eerste speeldag wist Xadya 
nu te winnen waarmee ze een belangrijke bijdrage leverde 
aan de 2½-1½ zege. 
 
Uitslagen interne competitie 5e ronde (3 oktober 2013): 
Knuiman-Beeke ½-½; Hoogland-Boel 1-0; Hendriks-
Karssen 1-0; Hogerhorst-Weijsenfeld 1-0; R. Wille-Huizinga 
½-½; van Amerongen-R. Verhoef ½-½; Fassaert-Marks 1-0; 
Groen-P. Verhoef ½-½; Naasz-Bentvelzen 1-0; Dijkstra-
Vermeer 0-1; van Belle-Kusters 0-1; Boom-Koeweiden 1-0; 
Corbeel-Schunck 1-0; Mercan-Kooij 0-1; van Buren-
Wijman 1-0; Mollahosseini-B. Sanders 1-0; Hageman-
Meijer 0-1; J. Sanders-Noordhuis 0-1; Katoen-Rijmer 1-0; 
Stibbe-Hartogh Heijs 0-1; Hoogendoorn-Diekema 1-0; 
Schulte-Viets 0-1; van Vlerken-Kelderman 1-0; Visser-de 
Goey ½-½. 


