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Oploswedstrijd: Vorige week mochten de krachten weer 
eens gemeten worden met een studie. Die was van de 

Moskoviet Kalinin uit 
1989. De opgave luidt 
wit speelt en wint. Een 
vette kluif. Ik kreeg hem 
zelf niet opgelost. Oplos-
sing: 1. Pb5, d2 2. 
Pd4+, Kd1 (de enige 
want op 2…Kf1 volgt 3. 
Kc2) 3. Kb2 (op 3. Kd3? 
speelt zwart 3…e2 4. 
Pxe2 pat.) 3…e2 4. Pb5, 
e1D 5. Pc3#. 
 

Bekerstrijd: Na de overwinning in de KNSB-
bekercompetitie van ASV-1 via snelschaken op De Combi-
natie werd ASV-1 maandag jl. bij de loting voor de 4e ronde 
wederom gekoppeld aan een club uit Noord-Brabant. En dat 
was niet de minste want de komende tegenstander De Stuk-
kenjagers uit Tilburg komt uit in de Meesterklasse. ASV-1 
speelt deze wedstrijd in eigen huis. Een speeldatum moet 
nog worden bepaald. In de OSBO-cup werd ASV-4 eerder al 
gekoppeld aan het sterke Bennekom-1. Een datum hiervoor 
is inmiddels onderling afgesproken. Het duel zal op zaterdag 
2 maart a.s. in Bennekom worden gespeeld. 
 
Daglichtschaak: Jan Vermeer was vorige week bij de vijfde 
schaakmiddag van het Daglichtschaak geheel uit vorm. Met 
een score van slechts één punt moest hij koploper Rob Cor-
nips laten gaan. Deze scoorde de volle drie punten en gaat nu 
onbedreigd aan kop met 2½ punt voorsprong. Jan Vermeer 
gaf hier een toren weg en daar een dame. Het was echt feest. 
Zelden zo’n gezellige middag gehad en zelden zo weinig 
punten. Een peloton bestaande uit Walter Manschot, Hub 
Kusters, Hans Donker en Ko Kooman schaakten twee pun-
ten bij elkaar en staan klaar om de tweede plaats over te 
nemen. In groep B liep Horst Eder verder weg van zijn bela-
ger Jan Kisjes. Robbert Lubbers kwam met een score van 
twee punten dichterbij. Ben Bergen en Bertus Teunissen van 
Manen behaalden een punt. Voor Bertus was dat de eerste 
overwinning. Gehoord: zijn verbaal niveau is hoger dan zijn 
schaakniveau. De volgende schaakmiddag is op dinsdag 5 
maart a.s.    Jan Vermeer 
 
Bibliotheek: Het was behoorlijk frisjes bij onze schaakdemo 
afgelopen zaterdag in de bibliotheek. ASV had zich dan ook 
weer geposteerd op het favoriete plekje bij de hoofdingang 
zodat niemand de aanwezigheid ASV zou missen. Door de 
draaideur kwam echter behoorlijk wat kou naar binnen. Het 
mocht de pret niet drukken. Met veel plezier en enthousias-
me werden vele bezoekers benaderd door Xadya van Brux-
voort, Hendrik van Buren, Jan Vermeer en Ruud Wille om 
ook een partijtje mee te spelen. Daar werd veelvuldig gehoor 
aan gegeven. De interesse om eens bij een club te komen 
spelen werd bij sommigen zowel jeugd als senioren zeker 
gewekt. Dus wie weet mogen we binnenkort weer wat nieu-

welingen verwelkomen. Op zaterdag 16 maart zijn we weer 
present in de bibliotheek voor onze volgende schaakdemo.  
 
Facebook: Zoals u in het januarinummer van ASV-Nieuws 
al kon lezen heeft ASV sinds kort ook een eigen facebook-
pagina. Een mooi middel om onze vereniging en onze activi-
teiten nog beter onder de aandacht van een grote groep scha-
kers te brengen. En wie weet krijgen we zo ook weer contact 
met oud-leden die hierdoor mogelijk weer enthousiast wor-
den om het schaken bij ASV weer op te pakken. Wilt u de 
berichten op facebook ook volgen zoek dan op schaakvere-
niging ASV en klik op “vind ik leuk”. 
 
Rating: Op 1 februari jl. verscheen er weer een nieuwe 
KNSB-ratinglijst. Altijd voer voor de cijferfreaks onder de 
schakers. De site van de KNSB werd die eerste dagen van 
februari zoveel bezocht dat de ratingpagina overbelast was. 
Het geeft wel aan hoeveel belangstelling deze cijfertjes heb-
ben. Opvallende stijgers bij ASV zijn Ruud en Pieter Ver-
hoef. Ruud pakte 152 punten en heeft de weg terug naar zijn 
oude niveau weer helemaal gevonden. Pieter steeg op zijn 
beurt maar liefst 163 punten en is daarmee de 1700-grens 
gepasseerd. Op 1 mei verschijnt er weer een nieuwe Elolijst. 
 
Externe competitie: De komende weken komen 12 van onze 
ASV-teams weer in actie. Afgelopen maandag beet ASV-9 
het spits af. Zij speelden in Nijmegen tegen UVS-5. Helaas 
zonder resultaat want er werd met 4½-1½ verloren. Een 
verslag van deze wedstrijd treft u, met dank aan Hendrik van 
Buren, reeds nu in deze EP aan. Vanavond maar liefst 5 
ontmoetingen. Daarvan spelen 3 teams thuis. Het wordt dus 
volle bak. ASV-6 speelt tegen Lochem, een duel in de sub-
top. ASV-8 ontvangt VDS-2. Beide teams zijn middenmo-
ters. ASV-13 gaat proberen om de laatste plaats te verlaten 
maar daarvoor moet wel gewonnen worden van De Cirkel-4 
uit Ede. Een uitwedstrijd is er vanavond voor ASV-5 en 
ASV-7. ASV-5 speelt in Beekbergen tegen VDS-1. In deze 
wedstrijd staat de eerste plaats centraal. ASV-7 gaat naar 
koploper Edese SV. Morgenavond vanaf 19.30 uur speelt 
onze jeugd van ASV-11j uit bij De Toren-9 in het Olympus-
College. Lekker dichtbij en dus een mooie gelegenheid om 
de verrichtingen van onze jeugd te volgen. Maar ook zater-
dag a.s. heeft u weer een kans. Dan spelen in het Grand Café 
van het Lorentz onze zaterdagteams voor het eerst sinds 2 
maanden weer een ronde. Een lange winterslaap dus! Koplo-
per ASV-1 ontvangt de Westlandse Schaakcombinatie dat 
momenteel een goede middenmoter is. ASV-2 treft het Leid-
se LSG-2, een sterk team dat in dit seizoen wat onder hun 
niveau presteert. ASV-3 neemt het op tegen het nog puntloze 
LSG-4. In de Promotieklasse wordt door ASV-4 met een 1-1 
tussenstand het restant gespeeld van de wedstrijd tegen 
PSV/DoDo. De wedstrijden beginnen zaterdag om 13.00 
uur. Kom kijken wat er valt in de wedstrijden altijd genoeg 
spannends te beleven. Volgende week donderdag de laatste 
wedstrijd in deze ronde. ASV-10 is dan gastheer van Twel-
lo-2. ASV-12 tenslotte mag toekijken, zij zijn deze ronde 
vrij! 



ASV-4 weer op gelijke hoogte: Tony Hogerhorst voorkwam 
vorige week donderdag dat ASV-4 in de wedstrijd tegen 
PSV/DoDo niet al meteen in een kansloze uitgangspositie 
zou zijn terecht gekomen. Na de eerdere nederlaag van Mu-
rat Duman won Tony zijn vooruitgespeelde partij. Hij had na 
de opening meer ruimte en zette zijn tegenstander steeds 
verder onder druk. Er dreigde insluiting van de dame en er 
waren penningen maar uiteindelijk won Tony een kwaliteit. 
Toen werd het nog spannend met twee lopers tegen Tony's 
toren en een paard. Bovendien had Tony veel minder tijd 
waarop zijn tegenstander remise aanbood. Tony overlegde 
met zijn teamleider Anne Paul Taal maar wilde zelf doorspe-

len en zag dat hij de betere 
stelling had, die hij uiteinde-
lijk ook won! Een vrijpion 
besliste de partij definitief. 
Zo gaat ASV-4 met een 1-1 
tussenstand a.s. zaterdag 
verder aan de overige 6 
borden. 
 
Rapidcompetitie: Na de 3e 
speelavond in de rapidcom-
petitie heeft Dirk Hoogland 
opnieuw de leiding geno-
men. Hij passeerde daarmee 
koploper Bob Beeke die zelf 
niet aan de rapidavond kon 
deelnemen omdat hij op 
datzelfde moment voor 
ASV-1 in de KNSB-beker 
speelde. Beslist is er natuur-
lijk nog niets want er zijn 
nog 8 ronden te spelen. De 
eerstvolgende rapidavond 
wordt op 4 april gespeeld. 
 
Leiden: Het Leidsch 
Schaakgenootschap organi-
seerde afgelopen weekend 
voor de 73e keer het Daniël 
Noteboomtoernooi, een 6-
rondig toernooi met bijna 
270 deelnemers verdeeld 
over 3 groepen. Groep A 
was voor spelers met Elo 
hoger dan 1900. Daarin 
treffen we ook Frank 
Schleipfenbauer aan. Na een 
bye in de openingsronde op 
vrijdag kreeg Frank op za-
terdagochtend om 9 uur 
meteen een topper voor de 
kiezen en dan ben je meteen 
klaar wakker. Titelverdedi-
ger GM Erik van den Doel 
was net even een maatje te 
groot. In de drie partijen die 
daarop volgden werd remise 

gespeeld. De slotronde leverde Frank nog een verliespartij 
op. Met 2 uit 6 bleef hij wat achter op zijn niveau (TPR 
1980). In groep B speelden de schakers met Elo hoger dan 
1600 en lager dan 2000. In deze groep treffen we 3 ASV-ers 
aan. Pieter Verhoef presteerde hierin uitstekend. Ook hij 
nam een bye in de 1e ronde om daarna 3 keer op rij te win-
nen. Zo stond hij op zaterdagavond met 3½ uit 4 fraai in de 
top van het klassement. De 2 partijen op zondag leverde 
voor hem sterke tegenstand op waarin hij zijn meerdere 
moest erkennen. Maar 3½ uit 6 met een TPR van 1909 is 
natuurlijk uitstekend te noemen. Ook Bent Schleipenbauer 

deed het niet onverdienstelijk met 2½ uit 6 (incl. bye in de 1e 
ronde). Tony Hogerhorst speelde van de 4 ASV-ers alle 
partijen en kwam door winst in de slotronde nog naast Bent 
op 2½ punt. Echt tevreden zal hij hiermee niet zijn geweest.  
 
Ermelo: Afgelopen zaterdag nam Gerard Viets deel aan het 
Rie Timmer-rapidtoernooi in Ermelo. In zijn groep scoorde 
hij 3½ uit 5 en pakte daarmee een mooie 2e prijs mee. De 
terugtocht over de Veluwe naar Arnhem leek wel wat op 
Willem Barentsz in zijn barre tocht naar Nova-Zembla. Je 
zag geen hand voor ogen van de sneeuw. Met een vaartje 
van 30-40 km per uur ging hij terug over de Veluwe over de 
slecht begaanbare wegen. Pas ter hoogte van Arnhem 
sneeuwde het op dat moment niet en waren de wegen weer 
goed berijdbaar. “Het was weer een schaakdag om niet snel 
te vergeten”, aldus Gerard. 
 
ASV-9 moet nederlaag incasseren: Ons negende moest 
maandag jl. naar Nijmegen om daar de strijd met UVS-5 aan 
te binden. Het werd een bijzondere avond. Vorige week 
donderdag kreeg ASV twee nieuwe leden: Kazem Mollahos-
seini en Nedzat Sulejmani. Nu daar een kans toe bestond 
werd die waargenomen om beiden gelijk op te stellen in een 
ASV-team. Dat moet voor iedereen fijn geweest zijn. Niet 
vaak ziet men spelers met zoveel plezier achter het bord 
zitten. Dat leek ook niet over te gaan toen er zich donkere 
wolken begonnen samen te pakken. Het was voor beiden hun 
eerste teamwedstrijd en wellicht was er dus ook iets van 
onwennigheid. Zo’n eerste partij levert vaak niet veel meer 
dan een nul op, zo ook nu. Maar ik weet zeker, dat het zo 
niet blijft. Met zo’n instelling gaan er echt wel punten ko-
men. Overigens deden ze in alle opzichten mee met het 
team. Peter van Deursen verspeelde net als zij kort na de 
opening een stuk en dat was niet meer goed te maken. Zekria 
deed het heel anders. Hij overzag een penning, die in een 
dubbelaanval zat. Dat kostte een pion. Dat dit moeilijk te 
zien was bleek wel toen hij twee zetten later in precies de-
zelfde penning trapte. Hendrik van Buren moest zich met 
zwart te weer stellen tegen witte aanvalsplannen. Dat deed 
hij te rigoureus. Voor beide spelers was er geen lol meer te 
behalen. Het spel was doodgeslagen. Toch viel er het nodige 
te genieten, Hedser Dijkstra speelde aan het topbord een 
kunststuk. Met ver opgerukte pionnen zaaide hij verderf en 
wist dat af te ronden met een veelheid aan tactische elemen-
ten. Alles kwam langs: achterste lijn, paardvork, penningen, 
aftrekzetten. De Nijmegenaar bleef lang overeind, maar 
moest zich ten slotte toch in zijn (nood)lot schikken. Al met 
al: een forse nederlaag.   Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag UVS-5 – ASV-9: Theo Felet (1593) – 
Hedser Dijkstra (1682) 0-1; Jan van de Westelaken (--) – 
Hendrik van Buren (1545) ½-½; Wim Heuvelmans (--) – 
Zekria Amani (1598) 1-0; Marcel Krivec (1682) – Kazem 
Mollahosseini (--) 1-0; Frans Neijenhuis (1566) – Nedzat 
Sulejmani (--) 1-0; Tobi van Scheijndel (1140) – Peter van 
Deursen (1178) 1-0. Eindstand 4½-1½. 
 
Uitslagen interne competitie 20e ronde (7 februari 2013): 
Sloots - Beeke 1-0; Taal - Knuiman ½-½; Weijsenfeld - 
Woestenburg ½-½; Huberts - van Amerongen 0-1; R. Ver-
hoef - Vermeer ½-½; Bentvelzen - Groen 1-0; Dijkstra - 
Fassaert ½-½; Koeweiden - van Buren 1-0; Mogendorff - 
Kusters ½-½; Eder-de Kok 1-0; de Groot-Molahosseini 0-1; 
Koen van Keulen - Sulejmani 1-0; Zuidema-Derendorp 1-0; 
Hageman - Kooman 0-1; Kees van Keulen - Stomphorst 0-1; 
Meijer - Hartogh Heijs 1-0; Rijmer - van der Jagt ½-½; Die-
kema - J. Sanders 0-1; Stibbe - Kelderman 1-0; Visser - 
Viets ½-½; van Vlerken - de Goeij 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Hoogland - van Rijn 0-1; 
Kooij - Steenhuis ½-½. 

Stand ASV-rapidcompetitie  

na 12 ronden seizoen 2012-2013: 

Nr. Naam   Pnt Part. 

1 Dirk Hoogland 9 8 

2 Bob Beeke 8½ 5 

3 John Sloots 8 5 

4 Jan Knuiman 8 12 

5 Richard van der Wel 7 7 

6 Peter Boel 7 4 

7 Koen Maassen vd Brink 7 8 

8 Ruud Wille 7 12 

9 Wouter Abrahamse 7 4 

10 Rob Huberts 7 12 

11 Tony Hogerhorst 7 12 

12 Harold Boom 7 7 

13 Hedser Dijkstra 7 8 

14 Bent Schleipfenbauer 7 4 

15 Guust Homs 6½ 3 

16 Theo Jurrius 6½ 4 

17 Martin Weijsenfeld 6½ 10 

18 Theo van Amerongen 6½ 8 

19 Otto Wilgenhof 6 3 

20 Wouter van Rijn 6 2 

21 Frank Schleipfenbauer 6 3 

22 Barth Plomp 6 4 

23 Remco Gerlich 6 8 

24 Désiré Fassaert 6 8 

25 Jacques Boonstra 6 3 

26 Harm Steenhuis 6 3 

27 Hub Kusters 6 8 

28 Bob Kooij 6 12 

29 Horst Eder 6 12 

30 Nedzat Sulejmani 6 4 

31 Kazem Mollahosseini 6 4 

32 André de Groot 6 4 

33 Koen van Keulen 6 12 

34 Pieter Verhoef 6 4 

35 Ruud Verhoef 5½ 4 

36 Henk Kuiphof 5½ 8 

37 Jan Vermeer 5½ 12 

38 Jan Groen 5½ 4 

39 Anne Paul Taal 5 1 

40 Siert Huizinga 5 6 

41 Abbes Dekker 5 4 

42 Tom Bentvelzen 5 1 

43 Theo Koeweiden 5 4 

44 Hans Meijer 5 2 

45 Jelle Noordhuis 5 6 

46 Hans Derendorp 4½ 3 

47 Ko Kooman 4 12 

48 Erwin Velders 4 2 

49 Lion de Kok 4 8 

50 Clemens Wijman 4 1 

51 Jelmer Visser 4 4 

52 Jean Lewin 4 2 

53 Danny Hageman 3½ 7 

54 Kees van Keulen 3 12 

55 Hein van Vlerken 1 12 


