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Oploswedstrijd: De opgave van vorige week leek zo fraai. 
Zo luidde het: “Mari maakte vooral aan het begin van de 
vorige eeuw furore. Deze tweezet is van iets later datum en 
wel uit 1938, maar toch niet onaardig. En voor degenen, die 

mij vroegen nu eens wat 
eenvoudigers te verzinnen: 
hier vindt u, wat u zocht”, 
aldus de opgave. Maar 
gaandeweg de avond ont-
stonden er steeds meer 
vragen of dit werd ver-
staan onder “iets eenvou-
digers” en of de stelling 
wel klopte. En inderdaad 
de opgave bleek onjuist. 
Hoe het wel moest zijn 

wist Hendrik ondanks de nodige naspeuringen niet meer te 
achterhalen. Hij verontschuldigt zich hiervoor maar dat kan 
de beste gebeuren nietwaar! Mogelijk gaat het hier om een 
driezet in plaats van een tweezet. Dan is het namelijk met 1. 
Te4+, Le3: 2. De3:+, Kd5 en 3. Te5 of Dd4 mat. De nieu-
we opgaven zullen dus met nog meer zorg worden vervaar-
digd. 
 
Fischer Random Chess: Vanavond, 5 december, pakjes-
avond. Wij doen dat bij ASV in de vorm van een gezellige 
eerste speelavond Fischer Random Chess van dit seizoen 
waarbij Nico Schoenmakers voor ons weer enkele fraaie 
stellingen zal uitpakken. Veel plezier!! Volgende week gaan 
we gewoon weer verder met de interne competitie. 
 
Rozet: A.s. dinsdag 10 december zal de officiële opening 
van de prachtige nieuwbouw Rozet aan de Kortestraat, waar 
naast de bibliotheek ook het Kunstbedrijf, de Volksuniversi-
teit, het Erfgoedcentrum, de Kunstuitleen toArt en het res-
taurant Momento in gehuisvest zijn, worden verricht door 
H.M. Prinses Beatrix. Ook de drie Arnhemse schaakvereni-
gingen, ASV, De Toren en De Sleutelzet zullen hier een 
bijdrage aan leveren via een opvoering van het Levend 
Schaak onder regie van Karen Langerwerf met als presenta-
tor Hans Böhm. Door de Arnhemse wethouders Elfrink en 
Leisink zal een partij worden gespeeld die dus koninklijke 
aandacht krijgt! Waar 's ochtends alleen genodigden toegang 
hebben is het gebouw 's avonds voor de Arnhemse burgers 
toegankelijk. Dan wordt het Levend Schaak nog tweemaal 
herhaald. Wel dient u hiervoor een toegangskaart aan te 
vragen en OP=OP. In het verdere programma zal ook op 
zaterdag 14 december een schaakactiviteit in Rozet plaats-
vinden. Die zaterdag is er vanaf 14.30 uur tot 17.00 uur een 
aanschuifsimultaan voor bezoekers die door IM Willy Hen-
driks van De Toren zal worden gegeven. Via de nieuwsbrie-
ven op de site kunt u alles over de opening lezen. 
 
Externe competitie: Na de verslagen in het vorige nummer 
van EP kunt u verderop in dit nummer met de uitslagen uit 
deze 2e ronde zelf ook beoordelen wat de behaalde resultaten 
voor gevolgen hebben voor onze OSBO-teams. Dan wordt 
het alweer tijd om over te schakelen naar onze 4 zaterdag-

teams die a.s. zaterdag in hun 3e ronde in een uitwedstrijd 
voor de punten gaan strijden. Gezien het programma zal dat 
zeker geen gemakkelijke opgave worden. Zo treft ASV-1 het 
sterke Charlois Europoort dat met enkele titelhouders in de 
gelederen tot de favorieten moet worden gerekend. In de 
eerste 2 ronden won dit Rotterdamse team al 2 keer met 8-2. 
ASV-2 reist naar Amersfoort voor de wedstrijd tegen het 
plaatselijke schaakgenootschap. Beide teams staan met een 
winst- en een verlieswedstrijd op 2 punten in de grote mid-
denmoot. De winnaar doet dus een belangrijke stap naar 
boven! ASV-3, dat tot nu sterk uit de startblokken kwam, 
treft in Alphen aan den Rijn het team van ASC dat op papier 
sterker is. Weet ons derde de goede reeks vast te houden…? 
ASV-4 tenslotte staat zaterdag voor een zware klus in de 
uitwedstrijd tegen koploper Bennekom. Volgende week leest 
u alles over deze wedstrijden. Ook alle andere teams komen 
in deze decembermaand nog een keer in actie. Een bomvol 
programma dus. We gaan het allemaal weer mee beleven! 
 
Uitslagen/standen 2e ronde 1e -4e klasse OSBO-competitie: 

OSBO 1e klasse B: ASV-5 – Rokade 3-5; UVS-3 – ASV-6 
4-4; Elster Toren – Zutphen 5-3; PION-2 – SMB-2 5-3. 
OSBO 2e klasse D: ASV-7 – Elster Toren-2 5-3; UVS-5 – 
Wageningen-4 4-4; Het Kasteel-2 – Variant 5-3; PION-3 – 
Mook 4½-3½. 
OSBO 3e klasse C: ASV-9 – Veenendaal-5 1-5; SMB-3 – 
Wageningen-6 1½-4½; Edese SV-2 – Bennekom-3 3-3; De 
Cirkel-2 – OPC 5½-½. 
OSBO 3e klasse E: SMB-4 – Koningswaal 2½-3½; Tornado 
– De Cirkel-3 1-5; Het Kasteel-4 – Dodewaard 4½-1½; Rhe-
nen – ASV-8 4½-1½. 
OSBO 3e klasse F: De Sleutelzet – Het Kasteel-3 1½-4½; 
Velp-2 – De Toren-6 2½-3½; Zevenaar-3 – SMB-5 3-3; 
PION-4 – ASV-10 4½-1½. 

OSBO 1e klasse B:   OSBO 2e klasse D: 
1 Elster Toren 4  11  1 PION-3 4  9½ 
2 Rokade 4  10½  2 Het Kasteel-2 4  9½ 
3 Zutphen 2    7½  3 ASV-7 3  9 
4 PION-2 2    7½  4 Wageningen-4 2  8 
5 ASV-5 2    7½  5 UVS-5 2  8 
6 ASV-6 1    7½  6 Variant 1  7 
7 UVS-3 1    7½  7 Mook 0  7 
8 SMB-2 0    5  8 Elster Toren-2 0  6 
OSBO-3e klasse C:  OSBO 3e klasse E: 
1 De Cirkel-2 4  11 1 Rhenen 4  9½ 
2 Bennekom-3 3    6½ 2 De Cirkel-3 3  8 
3 Wageningen-6 2    6½ 3 Het Kasteel-4 2  7 
4 Veenendaal-5 2    5½ 4 Tornado 2  5½ 
5 ASV-9 2    5 5 ASV-8 2  5 
6 OPC 2    4½ 6 Koningswaal 2  4½ 
7 Edese SV-2 1    5 7 SMB-4 1  5½ 
8 SMB-3 0    4 8 Dodewaard 0  3 
OSBO 3e klasse F:   OSBO 4e  klasse F: 
1 Het Kasteel-3 4  8½ 1 De Toren-9j 4  8 
2 De Toren-6 4  7½ 2 De Cirkel-4 3  8 
3 SMB-5 3  6½ 3 UVS-6 3  7 
4 PION-4 2  6½ 4 Wageningen-7 2  6 
5 Zevenaar-3 2  6  5 Rhenen-2 2  6 
6 ASV-10 1  4½ 6 ASV-12 2  4½ 
7 Velp-2 0  5  7 Bennekom-4 0  4½ 
8 De Sleutelzet 0  3½ 8 Tornado-2 0  4 
OSBO 4e klasse D:  OSBO 4e klasse E: 
1 Millingen 4  7  1 Edese SV-3 4  9½ 
2 Mook-2 2  7½ 2 ASV-13 2  6 
3 ASV-11j 2  7  3 De Toren-8 1  5 
4 UVS-7 0  2½ 4 Tornado-3j 1  3½ 



OSBO 4e klasse D: Millingen – ASV-11j 3½-2½; UVS-7 – 
Mook-2 1-5. 
OSBO 4e klasse E: Edese SV-3 – De Toren-8 4-2; ASV-13 
– Tornado 3j 3-3. 
OSBO 4e klasse F: Wageningen-7 – ASV-12 2½-3½; Ben-
nekom-4 – Rhenen-2 2½-3½; Tornado-2 – De Toren-9j 2-4; 
De Cirkel-4 – UVS-6 3-3. 
 
Haags Weekendtoernooi: Van 15 t/m 17 november deed een 
contigent ASV-ers mee aan het 10e weekendtoernooi in Den 
Haag: Tony Hogerhorst, Ko Kooman, Oscar Mercan en 
Robert Naasz. Ook van de partij was ex-ASVer en voorma-
lig Hagenees Marco Braam. Allen speelden zij in de B-
groep. Marco en Robert kwamen sterk uit de startblokken 
met 3 uit 3 hoewel Robert in de 2e ronde duizend doden was 
gestorven en met het nodige geluk had gewonnen. Zeer goed 
gemutst gingen zij samen met Marco’s vriendin en zijn broer 
genieten van een goed getimede bye op de zaterdagavond. 
Het was heel gezellig en het werd natuurlijk laat in Scheve-
ningen. Tony was als eerste geplaatst in deze B-groep. Hij 
zou aanvankelijk een bye nemen in de eerste ronde maar 
bleek toch nog net op tijd in Den Haag te kunnen zijn en 
speelde dus wel mee. Hij won de eerste 2 ronden overtui-
gend maar in de 3e ronde liep er iets mis. Hij wist zich op 
zaterdagavond te herstellen en ging dus met 3 punten de 
zondag in. De zondag was zwaar voor Marco en Robert. ’s 
Avonds een vent........., u kent dat wel. Het lukte Marco met 
hangen en wurgen twee remises binnen te slepen en hij ein-
digde netjes op 4,5 punt met een TPR van 1911. Robert 
blunderde opzichtig in de 5e ronde en mocht blij zijn met 
remise in de slotronde. Tony had een mindere laatste dag. 
Zijn tegenstander kwam niet opdagen voor de 5e ronde en 
dat leverde dus zonder te spelen een vol punt op maar in de 
slotronde verloor hij. Een heel goed toernooi speelde Ko 
Kooman. Hij eindigde op een keurige 50% (TPR: 1627) met 
3 overwinningen tegen op papier aanzienlijk sterkere tegen-
standers. Hij was dan ook de enige ASV-er die een prijs in 
de wacht wist te slepen, de 2e ratingprijs in zijn categorie. 
Oscar Mercan had een wisselvallig toernooi. Hij begon 
slecht door in de 1e partij te blunderen. Met in de 2e ronde 
een bye en in de 3e nog een nederlaag moest hij lang wach-
ten op de eerste punten. Gelukkig had hij met 2 uit 3 een 
prima tweede helft en eindigde dus op 2½ punt. Al met al 
een gezellig en geslaagd toernooi, volgend jaar weer!? 
     Robert Naasz 
 
Bennekom: Aan het jaarlijkse rapidtoernooi van de SV Ben-
nekom werd op zaterdag 23 november jl. door 83 schakers 
deelgenomen. Een mooi aantal waarmee het denksportcen-
trum uitstekend gevuld was. Daaronder met maar liefst 11 
clubgenoten ook een grote groep ASV-ers. Zes daarvan 
speelden in de sterke A-groep met 3 grootmeesters en 2 
meesters. Deze groep werd uiteindelijk met 6 uit 7 gewon-
nen door Erik van den Doel die op weerstandspunten een 
andere GM (Epishin) net voorbleef. Anne Paul Taal was in 
topvorm en eindigde met 4 uit 7 net onder de subtop als 
beste ASV-er. Een heel knap resultaat in deze zware groep. 
In de openingsronde ging het tegen IM Zaitsev (2495) pas in 
het verre eindspel net fout. Hoewel de stelling remise oogde 
tastte Anne Paul onder druk van de tijd mis. Een onderling 
duel volgde. Anne Paul won hierin van Désiré Fassaert en 
gaf hiermee aanzet tot een mooie eindscore. Dit werd be-
loond met het winnen van een van de ratingprijzen! Ruud 
Verhoef won de 2e ratingprijs in de A-groep. Een sterke 
finish met 2 winstpartijen leverde hem een score van 3½ uit 
7 op. In de openingsronde was hij al gestart met een fraaie 
zege op de Bennekomse kopman Hotze Hofstra. Ruud trof in 
dit toernooi 2 clubgenoten. In de slotronde was hij zoon 
Pieter de baas die ergens afweek van de theorie en dat met 
verlies moest bekopen. In de 5e ronde had Ruud na aanvan-

kelijke kwaliteitswinst verloren van Ruud Wille die op zijn 
beurt op 3 punten eindigde. Na een goede start viel hij na 2 
nederlagen in de ronden 6 en 7 terug. Zo werd hij nog bijge-
haald door Barth Plomp die deze laatste 2 ronden juist won. 
Barth verloor in de 1e ronde van GM Dgebuadze (2519) en 
liet vervolgens de 2e ronde schieten om snel even heen en 
weer te rijden naar Arnhem om daar zijn eigen printer op te 
halen omdat het apparaat wat de organisatie had niet functi-
oneerde. Op deze wijze hielp hij de organisatie aan een ver-
der soepel toernooiverloop. Klasse Barth!! Ook hij won van 
een clubgenoot. Opnieuw was het Désiré Fassaert die in dit 
treffen een nederlaag opliep. Pieter Verhoef eindigde heel 
verdienstelijk op 2½ uit 7. Désiré tenslotte eindigde in deze 
groep wat tegenvallend op 1½ uit 7. Dan de B-groep. Daar 
behoorde Tony Hogerhorst tot de favorieten. Op Elo was hij 
als eerste geplaatst. Maar na de 1e ronde liep hij al meteen 
achter de feiten aan. In en goede stelling ging hij in de fout 
en ging vervolgens mat achter de paaltjes. Met 4 zeges vocht 
Tony zich terug en stond bij het ingaan van de 6e ronde op 
een half punt van koploper oud-Torenaar Carlos Preuter. Een 
kans dus om de leiding over te nemen. Maar ook deze partij 
viel in het nadeel voor Tony uit. Na deze 2e nederlaag viel 
hij ondanks winst in de slotronde met 5 uit 7 net buiten de 
prijzen. Theo Koeweiden eindigde in deze groep met 3 uit 7 
net onder de 50%. Succes was er in de C-groep voor Oscar 
Mercan. Met 4 winstpartijen en 3 remises bleef hij ongesla-
gen en werd daarmee ongedeeld 1e. Ko Kooman behaalde 4 
uit 7 en won daarmee een ratingprijs in deze groep. Voor 
Tamara Liscaljet, die net de donderdag voor dit toernooi 
daarvoor bij ASV voor het eerst kennis had gemaakt met het 
clubschaak, deed hier ook haar eerste toernooiervaring op. 
Het tekende ook haar enthousiasme voor het schaken door 
meteen aan een dergelijk toernooi mee te doen. Klasse!! Het 
leverde haar 2 punten op. Onder deskundige leiding van 
Huub Blom werd het al met al een geslaagd toernooi!! 
 
Jeugd: ASV A1 speelde op 9 november de 4e en 5e ronde in 
de promotieklasse van de KNSB-jeugdcompetitie. De eerste 
tegenstander die dag was HMC Calder-A2. Dit jeugdteam 
uit Den Bosch gaf onze clubgenoten geen kans. De 4-0 ne-
derlaag op het wedstrijdformulier sprak boekdelen. Onze 
jeugdspelers lieten zich echter niet uit het veld slaan. ‘s 
Middags in de 5e ronde volgde een sterk herstel door tegen 
Hoogland-A1 uit Amersfoort met 3-1 te winnen. Daar waar 
ze een ronde eerder nog allen hadden verloren werden nu de 
punten behaald door Bent Schleipfenbauer aan bord 1, Tom 
Verberk aan bord 2 en Wisse Witmans op bord 4. Alleen 
Bryan Hieltjes verloor deze ronde opnieuw. Met 3 gewonnen 
wedstrijden staat de jeugd van ASV-A1 op een goede positie 
in de brede middenmoot op slechts 2 matchpunten van de 
beide koplopers Baarn-A en De Cirkel-A. Dit Edese team is 
in de volgende ronde op 14 december de komende tegen-
stander van ons jeugdteam. Xadya van Bruxvoort speelt in 
de KNSB-jeugdcompetitie voor het team van De Toren-A2 
dat uitkomt in de Meesterklasse. Xadya boekte 2 remises, 
eerst tegen Spijkenisse-A en later tegen Santpoort-A2.  
 
Uitslagen interne competitie 12e ronde (28 november 2013): 
Wilgenhof - Boel ½-½; Fassaert - R. Wille ½-½; Weijsen-
feld - van Amerongen ½-½; Hogerhorst - B. Schleipfenbauer 
1-0; Vermeer - Huizinga 0-1; van Belle - Koeweiden 1-0; 
Dijkstra - Eder 1-0; Wong - Kooij 1-0; Kusters-Mercan 0-1; 
Kooman - Menger 1-0; Schunck - de Kok 0-1; Mollahosseini 
- de Groot 1-0; Kees van Keulen - Jurriens 0-1; Meijer - van 
Deursen 1-0; Liscaljet - Rijmer 0-1; Kelderman - J. Sanders 
0-1; Gubbels - Hartogh Heijs 0-1; Stibbe - Visser 0-1; Die-
kema - van Vlerken 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Hoogland - Beeke 0-1; F. 
Schleipfenbauer - P. Schoenmakers 1-0; van Dijk - van Bu-
ren ½-½. 


