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Oploswedstrijd: Af en toe iets heel makkelijks mag best een 
keertje. Het is een stand uit het toernooi Sandnes 1988 uit de 

partij Overgaard - Berg-
son. Wit zag kans dit heel 
snel te winnen. Oplossing: 
1. Lf5+, Kxf5 2. Dd7+ en 
na verplichte dameruil 
doet de witte pion op c6 
de rest. 
 
Daglichtschaak: Op dins-
dag 11 maart a.s. ontvangt 
Jan Vermeer u weer met 
veel plezier in het Nivon-
gebouw aan de Molen-

beekstraat 26A voor de voorlaatste schaakmiddag van het 
Daglichtschaak in dit seizoen. Aanvang 14.00 uur. En zoals 
altijd wordt dit ongetwijfeld weer een gezellige schaakmid-
dag! 
 
Rapidcompetitie: Vanavond zoals aangekondigd de 3e speel-
avond in de rapidcompetitie met 4 nieuwe ronden. Weten 
Tony Hogerhorst en Jan Vermeer hierbij de leiding in het 
klassement te behouden…? 
 
Voorjaarstoernooi: Heeft u zaterdag 22 maart al vrijgehou-
den in uw agenda. Dan organiseert ASV het jaarlijkse Voor-
jaarstoernooi, ons rapidtoernooi over 7 ronden dat gehouden 
wordt in het Grand Café van het Lorentz. U kunt zich aan-
melden bij uw secretaris. Meer info staat op onze site. De 
eerste aanmeldingen zijn alweer binnen. Gaan we weer rich-
ting 100 deelnemers….? 
 
Externe competitie: Uit de afgelopen OSBO-competitie-
ronde heeft u alleen nog het verslag van de wedstrijd van 
ASV-13 tegoed. Naast dit verslag treft u verder in deze EP 
de stand na de 5e ronde aan zodat u kunt zien wat de conse-
quenties zijn van de resultaten uit deze 5e ronde voor de 
posities van onze teams met nog 2 ronden te gaan. Zo is er 
bijvoorbeeld zowel bovenin als onderaan nog volop span-
ning in de 1e klasse B. ASV-5 is daarbij zeker nog in beeld 
voor het kampioenschap. Zij liggen op de loer bij koploper 
Rokade en ASV-6 moet de positie boven de streep zien te 
handhaven. ASV-7 gaat in de 2e klasse D aan de leiding 
maar er is nog een lange weg te gaan. Vanavond wordt voor 
de 6e ronde alvast een partij vooruit gespeeld tegen Mook. 
Weinig succes valt er te noteren voor onze teams in de 3e 
klasse. ASV-10 staat zelfs laatste. Daar moet dus nog wat 
aan worden gedaan!! Ook onze teams in de 4e klasse spelen 
geen rol. Onzekerheid voor onze laaggeplaatste teams is 
bovendien de mogelijk versterkte degradatie van OSBO-
teams uit de KNSB. Enkele OSBO-teams staan in de 3e 
klasse van de landelijke competitie op degradatieplaatsen en 
als zich dit doorzet kan dit gevolgen hebben voor extra de-
gradatie in de verschillende klassen van de OSBO. De 
KNSB-teams hebben echter nog 4 ronden voor de boeg en 
kunnen hun positie dus nog verbeteren. We blijven het vol-
gen natuurlijk! Nu echter richten we onze aandacht eerst op 
onze eerste 4 teams die a.s. zaterdag de 6e ronde spelen. Zij 
spelen een thuiswedstrijd dus het is zeker de moeite waard 
om naar het Grand Café in het Lorentz te komen om deze 
wedstrijden te volgen! Wat staat er op het programma? Dat 

is onder meer de Arnhemse topper tussen ASV-1 en De 
Toren/VSV-1. Het is lang geleden dat deze beide Arnhemse 
teams elkaar troffen. ASV-2, dat veilig in de middenmoot 
staat, ontvangt Voorschoten dat 1 matchpunt lager op de 
ranglijst staat. Een gelijkwaardig duel dus. Eenzelfde situatie 
is er bij de wedstrijd van ASV-3. Het derde staat volledig 
veilig in de subtop en zij komen uit tegen Zukertort Amstel-
veen-3 dat ook 1 punt minder heeft vergaard tot nu toe. In de 
OSBO-Promotieklasse rest dan nog het duel voor ASV-4 
tegen De Toren-3. Ook daar dus een Arnhems onderonsje 
waarbij beide teams de punten goed kunnen gebruiken. Dat 
geldt zeker voor De Toren-3 dat nog puntloos is terwijl 
ASV-4 zich bij winst richting veilige zone kan spelen. U ziet 
het spanning volop dus. We zien u graag zaterdag vanaf 
13.00 uur in het Lorentz.  
 
Uitslagen/standen 5e ronde 1-4 klasse OSBO-competitie: 

OSBO 1e klasse B: Rokade – Zutphen 4-4; ASV-6 – SMB-2 
6½-1½; ASV-5 - PION-2 5-3; UVS-3 – Elster Toren-1 4-4. 
OSBO 2e klasse D: Elster Toren-2 – Variant 4-4; Wagenin-
gen-4 – Mook 2½-5½; ASV-7 - PION-3 5-3; UVS-5 – Het 
Kasteel-2 3-5. 
OSBO 3e klasse C: Veenendaal-5 – Bennekom-3 1-5; Wa-
geningen-6 – OPC 3-3; ASV-9-De Cirkel-2 2½-3½; SMB-3 
– Edese SV-2 0-6. 
OSBO 3e klasse E: Koningswaal – Dodewaard 3½-2½; De 
Cirkel-3 – ASV-8 6-0; SMB-4 - Rhenen 3-3; Tornado – Het 
Kasteel-4 4½-1½. 
OSBO 3e klasse F: Het Kasteel-3 – SMB-5 3½-2½; De 
Toren-6 – ASV-10 4½-1½; De Sleutelzet - PION-4 3½-2½; 
Velp-2 – Zevenaar-3 4-2. 
OSBO 4e klasse D: UVS-7 - ASV-11j 3-3; Millingen – 
Mook-2 4½-1½. 
OSBO 4e klasse E: ASV-13 – De Toren-8 2-4; Edese SV-3 
– Tornado-3j 5½-½. 

OSBO 1
e
 klasse B:    OSBO 2

e
 klasse D: 

1 Rokade 9  25½  1 ASV-7 9  25 
2 ASV-5 8  22½  2 Het Kasteel-2 8  22½ 
3 Elster Toren-1 7  25  3 Mook 6  21½ 
4 Zutphen 6  21½  4 Variant 4  19½ 
5 PION-2 5  20  5 Wageningen-4 4  19 
6 ASV-6 3  18  6 PION-3 4  18 
7 UVS-3 2  17½  7 Elster Toren-2 3  20½ 
8 SMB-2 0  10  8 UVS-5 2  14 
OSBO-3

e
 klasse C:   OSBO 3e klasse E: 

1 De Cirkel-2 10  24½ 1 De Cirkel-3 7  20 
2 Edese SV-2   7  20 2 Rhenen 7  18 
3 Bennekom-3   6  16 3 Koningswaal 7  15½ 
4 Veenendaal-5   5  13½ 4 SMB-4 6  18 
5 OPC   5  13½ 5 Het Kasteel-4 4  14 
6 ASV-9   4  13½ 6 Tornado 4  13 
7 Wageningen-6   3  11 7 ASV-8 4  11 
8 SMB-3   0    8 8 Dodewaard 1  10½ 
OSBO 3

e
 klasse F:   OSBO 4

e 
 klasse F: 

1 Het Kasteel-3 9  19½ 1 De Toren-9j 9  20½ 
2 De Toren-6 8  17½ 2 Rhenen-2 7  18½ 
3 SMB-5 5  16 3 UVS-6 7  17 
4 Zevenaar-3 5  15½ 4 Bennekom-4 6  15½ 
5 PION-4 4  15 5 De Cirkel-4 5  14½ 
6 Velp-2 4  14½ 6 Wageningen-7 3  14 
7 De Sleutelzet 3  12 7 ASV-12 2    9½ 
8 ASV-10 2  10 8 Tornado-2 1  10½ 
OSBO 4e klasse D:   OSBO 4

e
 klasse E: 

1 Millingen 6  14 1 Edese SV-3 8  20 K 
2 Mook-2 4  13½ 2 De Toren-8 3  11 
3 ASV-11j 3  11½ 3 Tornado-3j 3    8 
4 UVS-7 3    9 4 ASV-13 2    9 



OSBO 4e klasse F: ASV-12 – De Toren-9j 1-5; Rhenen-2 – 
UVS-6 3-3; Wageningen-7 – De Cirkel-4 2½-3½; Benne-
kom-4 – Tornado-2 3½-2½. 
 
Verlies voor ASV-13: De wedstrijd in de 5e ronde leverde 
ASV-13 een 4-2 thuisnederlaag op tegen De Toren-8. André 
de Groot had een gelijkopgaande partij. Zijn tegenstander 
had een dubbelpion en André wilde rustig afwikkelen naar 
een eindspel. Helaas vergat hij een pion te dekken, waardoor 
er een gat in zijn stelling ontstond. De druk werd daarop te 
groot. Tamara Liscaljet won al snel. Tijdens het ontwikkelen 
vanuit de opening liet haar tegenstander ondekbaar mat toe 
met de dame op h6 terwijl de loper veld g7 bestreek. Jan-
Pieter Lourens raakte aanvankelijk een pion achter. Dit bleef 
lang gehandhaafd. Aan het einde van de partij probeerde hij 
remise door pat te forceren. Hij offerde daarvoor een loper. 
Zijn tegenstander wist het pat echter handig te omzeilen 
waardoor Jan-Pieter dus verloor. Bob Sanders kwam een 
stuk voor te staan. Hij vergrootte deze materiële voorsprong 
door met een combinatie een tweede stuk te winnen. De 
partij gaf hij daarna niet meer uit handen. Jan Diekema stond 
eigenlijk gelijk toen hij een compleet foute zet deed. Dit 
verloor materiaal en Jan kon niet meer terug komen in de 
partij. Jan Zuidema kwam met 3 stukken tegen 1 stuk + 1 
toren te staan met een pion meer. Dit zou voldoende moeten 
zijn voor de winst. Maar zijn tegenstander wist met een 
combinatie een stuk te winnen met schaak, waardoor Jan 
onmiddellijk ook een 2e stuk verloor. Dat was teveel. He-
laas.     André de Groot 
Gedetailleerde uitslag ASV-13 – De Toren-8: André de 
Groot (1394) – Lodewijk Entrop (1319) 0-1; Jan Zuidema 
(1494) – Erik Starkenburg (1105) 0-1; Bob Sanders (1377) 
– Gerjan Brands (1193) 1-0; Jan-Pieter Lourens (1178) – 
Angelo Spallina (1277) 0-1; Jan Diekema (1207) – Fred 
Schonis (1062) 0-1; Tamara Liscaljet (--) – Theo Giesbers 
(--) 1-0. Eindstand 2-4. 
 
Hardenberg: Op zaterdag 16 februari was Tony Hogerhorst 
één van de deelnemers aan het jaarlijkse rapidtoernooi van 
de S.V. Hardenberg. Bij dit toernooi geen grote groepen 
maar wordt er op Elo ingedeeld in groepen van 8 spelers. Zo 
kwam Tony in groep 4 terecht. De krachtsverhoudingen 
waren gering. Tony scoorde in zijn groep 3 uit 7. Er waren in 
totaal 12 groepen.Tot winnaar in groep 1 werd uitgeroepen 
de in België woonachtige GM Alexandre Dgebuadze die de 
1e plaats met 5½ uit 7 deelde met de Russische GM Andrei 
Orlov. Het toernooi wordt al vanaf 1974 gehouden. Alleen in 
2002 stond het toernooi niet op de schaakkalender, toen 
vanwege het ontbreken van een sponsor. Op de lijst met 
winnaars treffen we ook ASV-er Jaap Vogel aan. Hij won 
het schaakevenement in 1984. 
 
Voorst: In het Open Voorster Kampioenschap had Ko 
Kooman zich na 2 ronden met een 100% score tot zijn ver-
rassing aan de top van het klassement genesteld. In de 3e 
ronde moest hij het opnemen tegen een speler met zo’n 300 
elo-punten meer. Ko verweerde zich wat hij kon maar het 
verschil in sterkte kwam toch tot uiting. Ondanks dit verlies 
staat Ko nog steeds op een mooie positie op een gedeelde 3e 
plaats in de B-groep halverwege dit toernooi. Er zijn nog 3 
ronden te spelen. De volgende ronde wordt gespeeld op 24 
maart a.s.  
 
Leiden: Het Leidsch Schaakgenootschap (LSG) organiseerde 
afgelopen weekend (28 februari tot en met 2 maart) voor de 
74ste keer het Daniël Noteboom-toernooi. Er werd in drie 
groepen gespeeld. In groep A (elo 1900 en hoger) speelde 
ASV-er Bob Beeke. Bob startte uitstekend door een over-
winning in de 1e ronde op vrijdagavond op grootmeester 
Ikonnikov (Elo 2568). Het bleef de enige nederlaag voor 
deze GM die verder al zijn 5 partijen won. Bob besliste de 
mooie partij met een fraaie slotzet. Bob vervolgde sterk en 
kwam uit op 4½ uit 6 (incl. bye in ronde 4 op zaterdag-
avond) met een prachtige TPR van 2507 hetgeen hem in dit 
sterke deelnemersveld een gedeelde 4e plaats opleverde, een 

punt achter toernooiwinnaar Predrag Nicolic. Ruud Verhoef 
en zoon Pieter Verhoef begonnen het toernooi in de B-groep 
(Elo 1600-2000) evenals Tony Hogerhorst met een bye in de 
1e ronde op de vrijdagavond. Op zaterdag kende het toernooi 
voor Ruud en Pieter een goede start met winst in de 2e ronde. 
Pieter won deze partij van een sterkere speler, daarna volg-
den voor hem drie remises op rij. Het toernooi werd helaas 
afgesloten met een nederlaag. Al met al een 50%-score vol-
gens verwachting en een TPR van rond de 1850. Voor Ruud 
was het na de winst op zaterdagochtend een vrij regelmatig 
toernooi. Daarna volgden 2 remises. Na een snelle nederlaag 
op zondagochtend had hij tijd genoeg om uit te rusten voor 
de slotronde. In deze partij was de koningsaanval die volgde 
na een taai middenspel beslissend en zo kwam hij uit op een 
totaal van 3½ uit 6. Het was een leuk toernooi met 3 groepen 
van ca. 100 spelers elk. Wel was 3 partijen op één dag inten-
sief, waarschijnlijk hebben we hier pas zondag de sportieve 
tol voor betaald, aldus Ruud Verhoef. Bij Tony Hogerhorst 
wilde het dit keer niet lukken. Heel gemotiveerd ging hij 
weer van start maar het was gewoon niet zijn weekend. Daar 
waar hij 3 keer een verliespartij moest laten noteren wist hij 
pas in de slotronde zijn eerste winstpartij te boeken en zo 
kwam hij naast de behaalde remise op een tegenvallende 
score van 2 uit 6. 
 
Zwolle: Naast het Daniël Noteboomtoernooi in het westen 
van het land was er ook in deze regio in het carnavalsweek-
end een soortgelijk toernooi en wel in Zwolle dat werd geor-
ganiseerd door het Zwols Schaak Genootschap (ZSG) met 
bijna 80 deelnemers. Vader Frank en zoon Bent Schleipfen-
bauer speelden samen in groep A (voor het eerst samen in 
een groep!). En ja hoor, de eerste ronde werden ze tegen 
elkaar ingedeeld (wat ook al ingecalculeerd was door bei-
den). Dit treffen mondde uit in een collegiale grootmeester-
lijke remise (6 zetten). Bent speelde verder een redelijk toer-
nooi maar de score van 3 uit 6 was achteraf wat aan de te 
lage kant. Hij won tweemaal van sterke jeugdspelers en 
speelde 2 remises tegen respectievelijk Raymon Oord en zijn 
vader. De remise tegen senior scheelde natuurlijk weer een 
bye (!). Tegen Frans Arp liet Bent zich echter weer trucen in 
een Alapin. In een potremise eindspel week Bent af van 
zetherhaling wat hem een 0 opleverde. Frank was op Elo als 
6e geplaatst maar kende een matig toernooi en eindigde uit-
eindelijk eveneens op 3 uit 6. Na de remise tegen Bent volg-
de een wat fortuinlijke winst tegen Torenaar Steven Glas-
beek. Kwaliteitsverlies na de opening werd omgezet in een 
mooie mataanval. Frank kwam nog wel op 2 uit 3 maar de 
partij tegen Toon Janssen in de 4e ronde was het scharnier-
punt in het toernooi. In een scherpe partij werd een goede 
aanval opgezet en een pion gewonnen. Echter in het eindspel 
greep hij in heftige wederzijdse tijdnood mis wat tot verlies 
leidde. Daarna kon hij geen deuk meer in een pakje boter 
schaken. In de laatste ronde mocht Frank nog blij zijn met 
een remiseaanbod in een eindspel met pion minder. Het 
toernooi werd gewonnen door GM Yge Visser die, ondanks 
dat hij toch in zeker 2 partijen tegen ca. 1800+ spelers verlo-
ren stond, eindigde op 5½ uit 6 voor Etienne Goudriaan (5 
uit 6). In de B-groep speelde Oscar Mercan mee. Hij bleef 
met 2½ uit 6 net onder de 50%. Zeker met de witte stukken 
lukte het niet. Daarmee bleef hij op slechts ½ uit 3 steken. 
Hij was dan ook zeker niet tevreden met zijn resultaat. 
 
Uitslagen interne competitie 22e ronde (27 februari 2014): 
Knuiman - Boel 0-1; Reulink - F. Schleipfenbauer 0-1; Hen-
driks - Abrahamse ½-½; Groen - Hogerhorst 1-0; Vermeer - 
Koeweiden 0-1; Mercan-van Belle ½-½; Corbeel-Eder ½-½; 
de Kok - Koen van Keulen 1-0; van Buren - Schunck ½-½; 
Meijer - Mollahosseini 1-0; Menger - Kooman 0-1; van den 
Born - Zuidema 1-0; Sulejmani - Kees van Keulen 0-1; 
Noordhuis - van Vlerken 0-1; Rijmer - Stibbe 1-0; J. Sanders 
- Kelderman ½-½; Hartogh Heijs - Gubbels 0-1; Visser - 
Viets 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Weijsenfeld - Maassen van 
den Brink 1-0; Fassaert - Taal ½-½; Kusters-Bentvelzen 1-0; 
Boonstra - van Dijk 1-0. 


