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Oploswedstrijd: Vorige week stond er een tweezet van Lo-
busov op het demonstratiebord. Hij won er een 2e prijs mee 

in het Russisch landskampi-
oenschap voor teams in 1982. 
Wit speelt en geeft mat in 2 
zetten. Oplossing: 1. Pe4. 
 
Kerst: Vanavond is het alweer 
de laatste clubavond van 
2013. Volgende week is het 
Kerst dus slaan we even een 
weekje over. Maar al meteen 
in het nieuwe jaar op 2 januari 
bent u weer van harte wel-
kom. Ik wens u hele fijne 
kerstdagen en een prettige 

jaarwisseling. In deze laatste EP van dit jaar kunt u de nodige 
verslagen lezen van de gespeelde teamwedstrijden. Het res-
tant volgt in het volgende nummer. 
 
Rozet: Op dinsdag 10 december werd door H.M. Prinses 
Beatrix de officiële opening verricht van Rozet, een prachtig 
gebouw waar naast de bibliotheek ook het Kunstbedrijf, de 
Volksuniversiteit, het Erfgoedcentrum, de Kunstuitleen toArt 
en het restaurant Momento gehuisvest zijn. De Arnhemse 
schaakverenigingen, ASV, De Toren en De Sleutelzet lever-
den een hele mooie bijdrage aan de opening met het Levend 
Schaak met Hans Böhm als presentator. De wethouders 
Elfrink en Leisink ondersteund door verschillende jeugdspe-
lers speelden zo een partij met koninklijke aandacht! Hans 
Böhm verzorgde daarna in de middaguren nog een ander 
optreden. Dat deed hij in het naast Rozet gelegen Café de 
Heeren van Aemstel met het "Snelschaken tegen de Beer" 
met partijtjes van 2 tegen 5 minuten. Zoiets is altijd goed 
voor het nodige spektakel en daarmee leuk voor de toe-
schouwers. 's Avonds werd het Levend Schaak, mede van-
wege de grote publieke belangstelling, nog twee keer her-
haald. Het massaal opgekomen publiek genoot met volle 
teugen. Böhm riep die avond eerst kunstenares Jacqueline 
Lincewicz naar voren. Daarbij werd het cadeau, een prachtig 
mozaïek, overhandigd namens de 3 schaakverenigingen aan 
de directie van Rozet. Ruud Janssen speelde bij het Levend 
Schaak twee keer blind tegen een drietal jeugdspelers van De 
Toren. Tussendoor vertelde Böhm anekdotes en gaf ant-
woord op vragen uit het publiek. Zo kwam een mooie inter-
actie tot stand. Bij de schakertjes kwam de expressie steeds 
beter tot uiting. Zo ontstond steeds meer theater naast de 
spannende schaakpartij. De eerste blindpartij werd remise, de 
tweede werd gewonnen door Ruud Janssen. Afgelopen zater-
dagmiddag 14 december kreeg het schaken in Rozet een 
vervolg. Willy Hendriks nam hierbij een aanschuifsimultaan 
aan 10 borden voor zijn rekening. En ook dit was zeer druk 
bezocht. Daar waar een bord vrij kwam nam weer een andere 
liefhebber plaats. Zo speelde Willy tegen vele Arnhemmers. 
Hij won veruit de meeste partijen. Eén partij ging verloren en 
verder speelde ons nieuwe lid Walter Wong keurig remise. 
Het schaken kwam bij deze openingsactiviteiten prachtig aan 
bod. En dat is goed voor het schaken in Arnhem!! Op de 
diverse clubsites en in het decembernummer van ASV-
Nieuws kunt u meer lezen over het schaken tijdens de festivi-
teiten. Het was in één woord geweldig!! 
 
Externe competitie: Er waren veel teamwedstrijden afgelo-
pen week. Winst was er voor ASV-5 tegen UVS-3. Het werd 
in deze wedstrijd 5½-2½. ASV-7 deed dat nog een fractie 
beter door met 6-2 te winnen van UVS-5. Twee keer werd 
een gelijkspel genoteerd in een uitwedstrijd. ASV-8 speelde 
met 3-3 gelijk uit bij Koningswaal in Beuningen. ASV-10 
deed hetzelfde uit in Wijchen bij Het Kasteel-3. Prima resul-
taten dus!! Helaas ging het ook een paar keer mis. De jeugd 
van ASV-11j verloor vrijdagavond met 1½-4½ van Mook-2 
terwijl ASV-12 een dag eerder met 2-4 de mindere was van 
UVS-7. Tot slot speelde ook ASV-1 voor de KNSB-beker 

nog tegen de Groninger Combinatie. De 0-4 nederlaag viel 
daarbij wel wat groot uit. Vanavond zijn er nog drie thuis-
wedstrijden die u kunt volgen. ASV-6 ontvangt titelfavoriet 
Elster Toren-1, ASV-9 krijgt SMB-3 op bezoek terwijl tot 
slot ASV-13 het moet opnemen tegen de Edese SV-3.  
 
ASV-1 uitgebekerd: Het bekeravontuur in de KNSB beker-
competitie was voor ASV-1 van korte duur. Na voor de 1e 
ronde te zijn vrijgeloot moest het in de 2e ronde worden op-
genomen tegen de Groninger Combinatie dat in de Meester-
klasse uitkomt. Gespeeld werd in een vergaderzaaltje van 
Hotel Holiday Inn Express gelegen naast Rozet waar op 
datzelfde moment Willy Hendriks een aanschuifsimultaan 
verzorgde. Wouter van Rijn was aan bord 3 als eerste klaar. 
Tegen Milan Mostertman koos hij ervoor geen pion te win-
nen, omdat hij het idee had dat dit te remiseachtig werd. 
Wouter dacht dat hij ergens een kwaliteit kon winnen. Dat 
bleek later via Houdini ook waar te zijn, maar zoals Wouter 
het deed ging het niet goed. In de analyse dachten beide 
spelers dat Wouter de verkeerde toren had gepakt (zijn te-
genstander offerde zijn toren namelijk op a3 die Wouter 
aanvankelijk wilde terugslaan, maar toch later verkoos de 
andere te pakken). Later bleek dat ook op a3 slaan niet goed 
was geweest, maar dat hij remise door zetherhaling had kun-
nen bereiken. Zijn opponent dacht ook dat Wouter eerder in 
de partij zetherhaling had kunnen doen, maar volgens Hou-
dini was dat juist de zet waarmee de kwaliteit kon worden 
gewonnen. Zoals Wouter het nu speelde kreeg hij een dode-
lijke aanval over zich heen. Daarna was Otto Wilgenhof aan 
bord 2 klaar. Hij offerde een kwaliteit in een Franse partij 
door thematisch op f3 te slaan. Hij kreeg er zeker goed spel 
voor, maar een paar zetten later overzag hij een zet van zijn 
tegenstander waardoor die kon afwikkelen naar een gunstige 
variant. Dat bleek voldoende voor de winst. Jaap Vogel had 
een soort Stonewall met wit aan bord 1. Volgens Jaap zelf 
ging het in het begin prima, maar deed hij vervolgens 3 
slechte zetten achter elkaar en kon opgeven. Michiel Blok 
speelde naar eigen zeggen een mooie partij met een dubbel 
torenoffer. In de eindfase blunderde hij echter zijn dame weg 
via een paardvork en zelfs toen had hij nog 2 pionnen voor 
het stuk. Helaas was dat niet voldoende voor remise, want 
alle pionnen werden opgegeten en wit had een beslissende 
doorbraak op de koningsvleugel. Helaas, er zat meer in, maar 
het mocht niet zo zijn. 
(verslag met dank aan de aantekeningen van Wouter van Rijn).  
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Groninger Combinatie: 
Jaap Vogel (2209) - Jasper Geurink (2343) 0-1; Otto Wil-
genhof (2217) - Maurice Schippers (2210) 0-1; Wouter van 
Rijn (2206) - Milan Mostertman (2271) 0-1; Michiel Blok 
(2173) - Alef Boer (2210) 0-1. Eindstand 0-4. 
 
Strijdlustig ASV-8 haalt gelijkspel in en tegen Koningswaal: 
Donderdagavond trokken wij naar Beuningen om de plaatse-
lijke koningen van de Waal schaakmat te zetten. Na de ope-
ningsspeech van hun teamleider annex wedstrijdleider Ar-
nold Hoekstra namen wij met zijn vijven achter de borden 
plaats. Tot ieders opluchting kwam kort na 8 uur ook Bob 
Kooij binnen, die helemaal uit het westen van het land moest 
komen. Tot diep in het middenspel stonden alle partijen nog 
redelijk in balans. Alleen Remco Menger had een fantasti-
sche aanval op de witte koning. Als eerste was Hub Kusters 
op bord 2 klaar. Het werd remise nadat hij slechter had ge-
staan tegen Habibi (Elo 1802)! Goed gedaan!! Daarna speel-
de ook Bob op bord 1 remise. Hij kwam weliswaar een pion 
voor, maar door tijdgebrek moest hij hiermee genoegen ne-
men. Daarna bood Horst Eder in mindere stelling remise aan. 
Inmiddels zag het er naar uit dat Oscar Mercan op bord 3 
goed spel had verkregen tegen hun koning Marcel Lever (Elo 
1876!). Ook onze invaller Lion de Kok was goed bezig. Even 
later bleek remise in de partij van Horst niet meer te vermij-
den. Opeens ging Remco daarna door zijn vlag. Oscar was 
intussen in een eindspel beland met T+L+P tegen T+2P, wat 
hij heel gedecideerd naar winst schoof. Grote klasse!! Als 



laatste was Lion nog bezig en stond een pion voor in een 
toreneindspel. Waarschijnlijk niet genoeg voor de winst 
dachten allen. Opeens deed hij een verkeerde zet wat hem 
een volle toren koste. Adieu gelijkspel! Maar zijn tegenstan-
der was in tijdnood geraakt en klaarblijkelijk uitgeput. Het 
lukte hem namelijk niet meer om met de toren mat te zetten 
binnen de 50 zetten !! Zo gingen wij toch nog met 1 wed-
strijdpunt naar huis!    Horst Eder 
Gedetailleerde uitslag Koningswaal - ASV-8: Henk van den 
Berg (1716) - Bob Kooij (1615) ½-½; Hamoen Habibi 
(1802) - Hub Kusters (1617) ½-½; Marcel Lever (1871) - 
Oscar Mercan (1549) 0-1; Gerrit Gerrits (1682) - Horst 
Eder (1520) ½-½; Arnold Hoekstra (1592) - Lion de Kok 
(1501) ½-½; Oscar van Hattem (1585) - Remco Menger 
(1407) 1-0. Eindstand 3-3. 
 
Nederlaag voor jeugdteam ASV-11j: De eerste schermutse-
lingen in de wedstrijd van ASV-11j tegen Mook-2 bepaalden 
mede de einduitslag. Al snel verloor Rabia Zararsiz aan bord 
6 een stuk. Niet veel later verdween nog meer materiaal van 
het bord. Tegen de grote materiële achterstand was daarna 
geen redding meer mogelijk. Haar zus Seyma had in de ope-
ning een stukoffer op f7 te verwerken gekregen. Daar redde 
ze zich nog goed uit maar niet veel later verspeelde ze via 
een magneetcombinatie met een paardvork de dame. Beide 
speelsters gebruikten in hun partij onvoldoende hun tijd en 
speelden veel te snel. Zo stond ASV-11j na ruim drie kwar-
tier spelen al met 0-2 achter. De tegenstander van Teun Gal 
offerde in de opening op de koningsvleugel een stuk voor 2 
pionnen. De koning van Teun kwam hierdoor wat op de tocht 
te staan en bovendien wist zijn opponent de f-lijn te openen 
waardoor Teun problemen kreeg met de penning van een 
paard op f3. Dit kostte materiaal en de stelling was daarna 
onhoudbaar. Bij Wisse Witmans pakte een afwikkeling in het 
middenspel verkeerd uit. Het vereenvoudigde de stelling 
weliswaar maar er gingen daarbij ook 2 pionnen verloren. De 
vrijpionnen die uiteindelijk ontstonden bleken niet te stoppen 
zodat ook Wisse moest opgeven. Daarmee was het al 0-4 en 
was de wedstrijd gespeeld. Gelukkig deden de bovenste 2 
borden nog wat terug. Tom Verberk, die snipverkouden 
achter het bord had plaatsgenomen, kreeg na de opening nog 
wel het betere van het spel maar kon dit voordeeltje niet 
vasthouden. De kansen wisselden steeds wat zonder dat het 
voordeel ergens doorslaggevend was. Een remiseaanbod van 
zijn tegenstander werd dan ook door Tom aangenomen. Het 
enige winstpunt kwam op naam van Bryan Hieltjes. Hij won 
in het verre middenspel een pion maar wat belangrijker was 
dat hij 2 verbonden vrijpionnen kreeg die als een stoomwals 
naar de achterste rij liepen zonder dat ze gestopt konden 
worden. Daarmee werd de 1½-4½ nederlaag al even na ne-
gen uur, na iets meer dan 1½ uur spelen een feit. 
Gedetailleerde uitslag ASV-11j-Mook-2: Tom Verberk 
(1318)–Sjim Jonkmans) (1617) ½-½; Bryan Hieltjes (949)-
Hans van den Ende (1602) 1-0; Wisse Witmans (--)-Bas de 
Blauw (1587) 0-1; Teun Gal (431)-Hein van der Linde 
(1479) 0-1; Seyma Zararsiz (--)-Jan Ermers (1139) 0-1; 
Rabia Zararsiz (--)-Bram Rijnbout (1044) 0-1. Eindstand 
1½-4½. 
 
ASV-12 krijgt te weinig: De wedstrijd was nog maar net 
begonnen toen Nedzat Sulejmani een toren offerde om een 
dame te vangen. Helaas ging deze vlieger niet op en na nog 
lang tegenspartelen speelde het materiële nadeel een te grote 
rol en verloor hij. Kazem Mollahosseini zette voor zijn doen 
de partij rustig op en kreeg een stuk voor drie pionnen. Door 
goed manoeuvreren won hij een pion terug en dat werden er 
steeds meer. Uiteindelijk zette hij zijn tegenstander fraai mat. 
Thijs Stomphorst zorgde zelfs voor een voorsprong. Na heel 
geduldig op zijn kans te hebben gewacht won hij in het verre 
middenspel via een kleine combinatie een kwaliteit. Vervol-
gens schoof Thijs het eindspel bekwaam naar winst. Hein 
van Vlerken en zijn tegenstander hadden alleen maar oog 
voor elkaars koning. Fel vielen zij aan en Hein kwam zelfs 
met een pion op h7 maar vervolgens bloedde de aanval dood 
en kon zijn tegenstander met wat effectieve plaagstootjes wel 
de winst binnen trekken. Hans Meijer stond steeds wat beter 
maar vergat de genadeklap uit te delen. Zijn opponent had 
ineens een gemeen aftrekschaak wat Hans helemaal over het 
hoofd had gezien. Toen hij daarmee een toren verloor gaf hij 
verbouwereerd op. Hans Derendorp speelde op bord 1 aan-
vankelijk een gedegen partij. In het middenspel verloor hij 
echter een kwaliteit en kwam de tegenstander ook nog eens 
de koningsstelling binnen, waarna er geen houden meer aan 
was. Uiteindelijk een 4-2 nederlaag, maar er had zeker meer 
in gezeten!    Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag ASV-12 - UVS-7: Hans Derendorp 
(1366) - H. Huisman (1485) 0-1; Nedzat Sulejmani (--) - 
Tobi van Scheijndel (1190) 0-1; Kazem Mollahosseini 
(1370) - Wim van den Broek (1508) 1-0; Thijs Stomphorst 

(1308) - Guus Leufkens (--) 1-0; Hans Meijer (1430) - Ar-
jan Schoonen (--) 0-1; Hein van Vlerken (1188) - Joris 
Leijten (1205) 0-1. Eindstand 2-4. 
 
Daglichtschaak: Op de derde speelmiddag van het Schaken 
Overdag moest koploper Jaap Glazenburg enige veren laten. 
Na de vorige ronde leek de strijd al gestreden, want hij had 
met 3 punten voorsprong de 1e plaats ingenomen. Maar 
Walter Manschot bracht de spanning toch weer enigszins 
terug door een eindspel prachtig van Jaap te winnen. Doordat 
Jan Vermeer remiseerde tegen Jaap kwam deze niet verder 
dan 1½ punt deze middag. Hub Kusters kwam met 3 punten 
krachtig opzetten. Met 5½ punt neemt hij de 3e plaats in na 
Jaap en Rob Cornips. Deze kwam deze middag tot 2½ punt. 
Horst Eder snoepte het halfje van hem weg. Ook Jan Ver-
meer lijkt de weg terug te hebben gevonden met een score 
van 2½ punt. Tegen Jaap kwam hij goed weg. Nadat Jan een 
stuk verloor was Jaap zo vriendelijk die weer terug te geven. 
Henk Schunck lijkt het kind van de rekening te worden met 
zijn magere één punt. Ook Ko Kooman kwam tot deze score. 
Kazem Mollahosseini verdedigde in groep B met succes zijn 
koppositie. Hij vergaarde 2 punten, evenals zijn achtervolger 
Robert Lubbers. Ben Bergen deed dat ook. In de partij tegen 
Walter Manschot verschalkte hij deze met een mooie combi-
natie en schoof de partij resoluut naar winst. Meindert Ru-
dolphi haalde geen winst in de twee partijen hij speelde. Ook 
Gerrit Jansen kon geen winstpartij voor hem aantekenen. 
Soms moet iemand een middag overslaan. Tot nu betekende 
dat nul punten. Op voorstel van Ko Kooman kunnen vanaf 
heden drie bye’s worden opgenomen. Men krijgt dan drie 
remises. Het was weer een gezellige middag, met leuke par-
tijen. De data voor de resterende Daglichtschaakmiddagen 
zijn: dinsdag 7 januari, 4 februari, 11 maart en 1 april.
     Jan Vermeer 
 
ASV-jeugd: Zaterdag jl. speelde het AB-team de 6e wed-
strijd in de promotieklasse van de KNSB-jeugdcompetitie. 
De Cirkel uit Ede, het op Elo sterkste team van deze klasse, 
was de tegenstander met Jan Pijkeren (Elo 2033), Thomas 
Slijper (Elo 1865), Cisko Loos (Elo 1694) en Dominic van 
Dijk (elo 1601). Verlies was dus zeer waarschijnlijk met een 
gemiddelde ASV-elo van ca. 1300 maar zonder slag of stoot 
gebeurde dat niet. Wisse Witmans zette de partij heel gezond 
op ondanks dat hij verrast werd door een Albin-tegengambiet 
dat hij nog nooit had gezien. Helaas ging hij al in de opening 
in de fout en verloor een stuk met een paardvork en gaf 
meteen op. Bryan Hieltjes werd langzaam de verdediging in 
gedrukt met een soort Gesloten Siciliaans. Toen wit via een 
aanval op c5 een kwaliteit dreigde te winnen sloeg de paniek 
toe en gaf Bryan een vol stuk weg. Jammer want na kwali-
teitsverlies had hij nog kunnen vechten. Het moest dus ko-
men van Tom Verberk en Bent Schleipfenbauer. Tom trok in 
een goede partij het initiatief iets naar zich toe. Heel bijzon-
der want in de opening die op het bord ontstond, het Wolga 
gambiet, leed hij onlangs voor ASV nog een kansloze neder-
laag. Helaas kon hij niet voorkomen dat de zwartspeler te-
rugkwam. Maar hij verdedigde goed en hield in een toren-
eindspel met een pion minder zonder moeite stand. Met deze 
remise was de nederlaag definitief maar Bent vocht door 
terwijl een remiseaanbod in de stelling die op het bord stond 
tegen Jan Pijkeren, geen schande was geweest. Bent stond na 
de Engelse opening iets minder. Wel wist hij nog wat tegen-
spel op de koningsvleugel te creëren. In heftige tijdnood 
moest hij een beslissing nemen. Moeizaam verdedigen of alle 
schepen achter zich verbranden door een stuk te offeren. Hij 
koos voor het laatste en nadat de kruitdampen waren opge-
trokken bleek hij gewonnen te staan. Een mooi resultaat voor 
ons AB team. Helaas betekende dit een bye in de slotronde, 
ondanks onze relatief hoge plek, omdat er slechts 11 teams in 
deze poule meededen. Deze schaakdag, in het verre Rijswijk, 
was zo weer vroeg voorbij. De scores na de 6 speeldagen 
zijn, Bent 4 uit 6 op bord 1, Tom 4 uit 5 op bord 2, Pieter 1 
uit 1 op bord 2, Bryan en Wisse 2 uit 6 op respectievelijk 
bord 3 en bord 4. Het AB-team eindigde op een gedeelde 5e 
plaats. Een prima resultaat, zeker gezien het feit dat ASV het 
op 2 na laagst gerate team was. Dankzij deze score zal ASV 
ook volgend jaar weer in deze klasse mogen uitkomen. Xa-
dya van Bruxvoort scoorde met haar team de Toren in de 
Meesterklasse van deze jeugdcompetitie 2 remises en scoor-
de daarmee 3½ uit 8.   Frank Schleipfenbauer 
 
Uitslagen interne competitie 13e ronde (12 december 2013): 
Blok - F. Schleipfenbauer 1-0; Knuiman - Huizinga 0-1; 
Huberts - R. Wille 1-0; Groen - Fassaert ½-½; van Buren - 
Vermeer 0-1; Mogendorff - Kooman 1-0; Hageman-Schunck 
0-1; Noordhuis - Kelderman 1-0; de Groot - Rijmer 1-0; de 
Goeij - van Deursen 0-1; Visser - van Keulen 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: van der Wel - Karssen 1-0; 
Boonstra - Corbeel 1-0; van Bruxvoort - P. Verhoef 0-1. 


