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Oploswedstrijd: Het betrof vorige week een 

fragment 
uit een 
vrije partij 

tussen 
Rubin-

stein met 
wit tegen 

Naj-dorf, 
gespeeld 

in War-
schau in 

1931. 
Zwart aan 

zet wint. Oplossing: 1…Txh3+ 2. Kg1, 
Df1+ 3. Txf1, Lh2+ 4. Kh1, Txf1 5. Lg1, 
Txg1#. Natuurlijk kan wit ook 2. g2xh3 
antwoorden. Dan volgt …Dxh3+ 3. Kg1, Lf2 
en 4…Tg6+ beslist. 
 
Snelschaken: Vanavond staat het ASV-
snelschaakkampioenschap op het program-
ma. Altijd goed voor het nodige spektakel! 
Maar ook voor degenen die de voorkeur 
geven aan een langzamer tempo is er in de 
extra competitie nog genoeg te beleven. 
Volgende week gaan we weer verder met de 
interne competitie want ook daarin zijn nog 
3 ronden te spelen. 
 
ASV-beker: In de Kroongroep van onze 
bekercompetitie is de eerste finalist bekend. 
Anne Paul Taal versloeg in de halve finale 
Peter Boel. In de andere halve finale staat het 
duel tussen Pieter Verhoef met wit tegen Jan 
Knuiman nog op het programma. In de finale 
heeft Anne Paul wit geloot. Hij kan zich dus 
vast voorbereiden. 
 
Seizoenoverzicht ASV-1: Voor het seizoen 
in de 1e klasse van de KNSB begon na ons 
kampioenschap van vorig jaar, waren we 
redelijk optimistisch. We waren tenslotte een 
heel homogeen team en dat veranderde niet 
met de twee extra spelers die nodig zijn in de 
eerste klasse. Jaap Vogel, een speler met 
ervaring in de meesterklasse, was al enkele 
jaren clubloos, maar wel als speler actief, en 
Frank Schleipfenbauer, vol ambitie om nog 
jarenlang sterker te blijven dan zijn zoon 
Bent, maakten het tiental compleet. Er waren 
slechts drie man zonder ervaring in de eerste 
klasse (Bob, Frank en Léon), dus dat zou 
ook het probleem niet moeten zijn. Kijkend 
naar de andere teams, waren er twee wed-
strijden die we moesten winnen en twee die 
we zouden verliezen. De rest hadden we 
minimaal kansen. 7 à 8 punten was dan ook 
mijn verwachting. Het begon toch met een 
zenuwachtige ouverture tegen Paul Keres (de 
latere bekerwinnaar!) waar we kansloos van 

verloren. De ronde daarna moesten we tegen Venlo, een team waar we van 
moesten winnen. Op papier wat minder sterk dan ons. Mede doordat Léon 
een gewonnen stelling weggaf, werd het spannender dan nodig, maar we 
wonnen wel. Toen we in Rotterdam tegen Charlois Europoort, de latere 
kampioen, bijna een punt wisten over te houden, was er bij iedereen ver-

trouwen in een soepele handhaving. Dat bleek uit de zekere overwinning 
tegen degradatiekandidaat nummer 1 RSR Ivoren Toren en de overwinnin-
gen tegen de op papier sterkere teams van Caïssa-1 en De Toren Arnhem. Na 
zes ronden stonden we zelfs gedeeld derde en waren we al helemaal veilig. 
Dat we daarna onze meerdere moesten erkennen in Sas van Gent tegen Het 
Witte Paard, wat ook was ingecalculeerd, maakte verder niets uit. Jammer 
was dat we in de achtste ronde het Haagse DD lieten ontsnappen, die zich 
uiteindelijk met de hakken over de sloot wisten te handhaven. De 5-5 in de 
laatste wedstrijd tegen De Stukkenjagers had ook een overwinning kunnen 
zijn voor beide teams, maar met negen punten in het linker rijtje mogen we 
tevreden zijn over het hele seizoen. Kijkend naar de individuele prestaties, 
dan blijkt wel weer hoe homogeen we zijn. Alle TPR’s lagen tussen de 2115 
en 2290. Topscoorder werd uiteindelijk Frank met 5½ uit 9. Rest mij nog om 
de zes invallers te bedanken die samen met 4 uit 6 een TPR van 2289 scoor-
den, hoger dan alle spelers van het eerste. Een teken dat we ook in de breed-
te sterk zijn en niet nerveus hoeven te worden als we een keer een invaller 
nodig hebben!      Léon van Tol 
 
Nijmegen: Op zondag 25 mei stond in Nijmegen de 13e editie van het Waal-
kadetoernooi op het programma. Het werd wederom een gezellig toernooi 
waarbij de goede weersomstandigheden natuurlijk een belangrijke rol speel-
de. Er werd door maar liefst 26 teams van 4 spelers deelgenomen waaronder 
vele sterke spelers die langs de verschillende café’s nabij de Waalkade lie-
pen om daar hun ronde te spelen. Het toernooi kreeg mooie aandacht toen de 
volgende dag een grote foto van het toernooi (groter dan een halve pagina) 
op de voorkant van de Nijmeegse editie van de Gelderlander verscheen, met 
daaronder de volgende tekst: "Terwijl motorrijders een plekje zoeken op het 
terras wordt in de cafés aan de Waalkade in Nijmegen druk geschaakt”. Een 
goede promotie van de schaaksport dus. Ook de ASV-ers ontbraken niet. 
Onder de naam De Koninklijken speelden 3 ASV-ers aangevuld met een 
schaker uit Blerick mee. Oscar Mercan scoorde daarvan 4½ uit 7, Bob Kooij 
3 uit 7 en Horst Eder behaalde 1 punt. Het leverde een voorlaatste (9e) plaats 

ASV- 1                 1 2   3 4 5 6  7 8 9 Score KNSB TPR  W - We 
Bob Beeke             - 1  0 1 ½ 1 0 1 0 4½-8  2228  2287 +0,182 
Otto Wilgenhof        0 1r 0 1 0 ½ 1 0 1 4½-9  2217  2282 +0,688 
Eelco de Vries        0 1  ½ 1 ½ 1 0 0 ½ 4½-9  2212  2258 +0,430 
Jaap Vogel            ½ 1  0 0 0 – 1 0 0 2½-8  2209  2213 -0,106 
Léon van Tol          0 ½  ½ 0 ½ 0 ½ 1 1 4-9   2208  2166 -0,463 
Wouter van Rijn       0 0  1 1 1 0 0 0 0 3-9   2206  2217 +0,018 
Remco de Leeuw        ½ 0  - 1 - ½ 0 ½ ½ 3-7   2197  2141 -0,400 
Michiel Blok          0 0  - 1 1 ½ 0 ½ - 3-7   2173  2116 -0,311 
Dirk Hoogland         ½ 1  ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 3½-9  2118  2152 +0,075 
Frank Schleipfenbauer 0 ½  1 ½ 1 1 0 ½ 1 5½-9  2079  2253 +2,050  
Invallers : 
Koen Maassen vd Brink - -  ½ - - - - - - ½-1   1987  2190 +0,283 
Jan Knuiman           - -  - - - - - - ½ ½-1   1932  2123 +0,201 
Anne Paul Taal        - -  0 - - - - - - 0-1   1921  1876 -0,171  
Peter Boel            1 -  - - - - - - - 1-1   2081  2303 +0,482 
Daan Holtackers       - -  - - - 1 - - - 1-1   2085  2262 +0,496 
Sander Berkhout       - -  - - 1 - - - - 1-1   2121  2374 +0,564 
 
De 9 wedstrijden op een rij        Eindstand KNSB 1 e klasse B:  
1 Paul Keres – ASV-1 7½-2½        1 Charlois Europo ort  17 58 K 
2 ASV-1 – Venlo 6-4               2 HWP Sas van Gen t    14 56½ 
3 Charlois Europoort - ASV-1 6-4  3 Paul Keres          11 51½ 
4 ASV-1 – RSR Ivoren Toren 6½-3½  4 De Stukkenjager s    11 46 
5 Caïssa-1 – ASV-1 4½-5½          5 ASV-1                9 42 
6 ASV-1 – De Toren/VSV 5½-4½      6 De Toren/VSV-1       8 44½ 
7 HWP Sas van Gent - ASV-1 7-3    7 Caïssa               7 44½ 
8 ASV-1 – DD 4-6                  8 DD                   6 39½ 
9 De Stukkenjagers - ASV-1 5-5    9 Venlo                6 34½ D  
                                 10 RSR Ivoren Toren      1 33  D  



op in groep C maar dat mocht de pret zeker 
niet drukken. In groep B speelde nog een 
team met daarin Tony Hogerhorst. Samen 
met Mathieu Roskam en Niels Matser van 
De Toren vormden zij met Hans Eshuis van 
SMB een combinatieteam. Het resulteerde in 
een voorlaatste plaats (7e) in groep B. Er 
heerste de hele dag een geweldig schaaks-
feertje bij de cafés rond de Waalkade.  
 
Maastricht: Zes ASV-ers speelden in het 
afgelopen Pinksterweekend mee in het Lim-
burg Open, een 7-rondig toernooi dat werd 
gespeeld in een sporthal gelegen naast het 
stadion van MVV. Een grootschalig toernooi 
met maar liefst bijna 390 deelnemers!! Twee 
van onze clubgenoten speelden in de sterke 
A-groep t.w. Bob Beeke en Frank Schleip-
fenbauer. Bob speelde een sterk toernooi. In 
de openingsronde werd weliswaar verloren 
maar dat was tegen een titelhouder, IM Mar-
tijn Dambacher (2491). Na een remise in de 
2e ronde volgden maar liefst 3 winstpartijen 
op rij. Met 3½ uit 5 nestelde Bob zich daar-
mee in de subtop op een gedeelde 12e plaats 
in deze A-groep die uit 118 spelers bestond. 
Dat leverde hem op de laatste speeldag in de 
6e ronde meteen een grootmeester als tegen-
stander op: de Zweedse GM Emanuel Berg 
(2547), een vaste gast in Maastricht. Via één 
van de liveborden kon uw redacteur deze 
partij thuis volgen. De slotfase was span-
nend. De grootmeester kwam in een voorde-
lig eindspel van loper tegen paard terecht 
maar met een beetje geluk was remise wel-
licht mogelijk. Misschien hoopte ik het tegen 
beter weten in. Helaas het lukte Bob niet de 
stelling te keepen met zijn paard. De pion-
nenmeerderheid op de koningsvleugel beslis-
te de partij. Met een remise in de slotronde 
eindigde Bob op 4 punten. Een prima resul-
taat tegen sterke tegenstanders!! Frank 
Schleipfenbauer startte degelijk in dit toer-
nooi met 2 remises. Maar drie opeenvolgen-
de nederlagen tegen op zich allemaal hoger 
gerate spelers deed hem duikelen naar de 
onderste regionen van deze groep. In de 
slotdag moest er dus het nodige worden 
hersteld. Dit deed hij op de slotdag door uit 
de laatste 2 partijen 1½ punt te scoren. Zo 
kwam Frank nog op 2½ uit 7 uit maar bleef 
daarmee met zijn TPR (2031) wel ruim ach-
ter zijn Elo (2134). In de B-groep, bestaande 
uit 132 spelers, deed Bent Schleipfenbauer 
het uitstekend. Vooral met wit liep het uit-
stekend getuige de drie winstpartijen in de 
eerste 5 ronden met deze kleur. Een remise 
en een verliespartij maakten de 3½ punt na 5 
ronden compleet. Ook voor hem betekende 
dit een gedeelde 12e plaats bij het ingaan van 
de laatste speeldag. Dit wist hij uitstekend te 
consolideren op de slotdag met 2 remises. 
Daarmee kwam hij op 4½ uit 7 uit. Klasse!! 
Pieter en Ruud Verhoef bleven, na een bye 
in de 1e ronde op vrijdagavond, steeds zo 
tegen de 50% score hangen. Pieter eindigde 
uiteindelijk keurig met 3½ uit 7 in deze 
middenmoot. Ruud Verhoef raakte aan het 
eind verder verwijderd van deze 50%. Hij 
verloor in de slotronde en bleef met 4 remi-
ses en een half punt via de eerder genoemde 
bye op 2½ uit 7 steken. Oscar Mercan won 
in de eerste ronde. Een mooie start maar hij 

wist hier geen vervolg aan te geven. Hij moest wachten tot de slotronde 
waarin hij nog een half punt pakte. Zo eindigde Oscar op 1½ uit 7. Al met al 
was het een prachtig evenement. 
 
Nieuwerkerk a/d IJssel: Dirk Hoogland speelde op zaterdag 31 mei mee in 
het 12e rapidtoernooi van de SV Nieuwerkerk aan den IJssel. Er namen exact 
64 schakers aan dit toernooi deel. Mooier kan het toch niet in een strijd op de 
64 velden!! Tot en met de 4e ronde verliep het voor Dirk nog voorspoedig. 
Wel had hij een half punt moeten inleveren maar met deze achterstand op 2 
koplopers die nog alles hadden gewonnen was nog alles mogelijk. In de 5e 
ronde ging het echter mis toen hij zomaar een stuk weggaf. In de slotfase 
van deze partij kwam hij goed terug en leek hij nog met een remise goed 
weg te komen maar dit lukte toch net niet. Daarmee werd een beslissende 
achterstand opgelopen op de koploper. De laatste 2 partijen werden door 
Dirk in winst omgezet. Daarmee werd hij gedeeld 3e met 5½ uit 7, een half 
punt achter een tweetal spelers met 6 uit 7 waarvan Geon Knol, lid van het 
Groningse SISSA, op weerstandspunten tot winnaar werd uitgeroepen.  
 
Seizoenoverzicht ASV-4: ASV-4 heeft een goed seizoen achter de rug. In de 
sterke Promotieklasse werd een keurige zesde plaats bereikt en in de OSBO-
cup werden we zelfs 3e. Het team was behoorlijk veranderd ten opzichte van 
het vorige seizoen. Wouter Abrahamse, Murat Duman en Ruud Wille waren 
doorgeschoven naar ASV-3 en Siert Huizinga was algemeen reserve. Voor 
hen in de plaats kwam routinier Gonzalo Tangarife terug bij ASV en werden 
de jeugdspelers Bent Schleipfenbauer, Pieter Verhoef en Xadya van Brux-
voort doorgeschoven. Achteraf gezien heeft ASV-4 gedaan wat ze moesten 
doen namelijk winnen tegen de degradatiekandidaten. Zo werd de volle 
winst geboekt tegen PSV-DoDO, De Toren-3 en Pallas-2. Tegen de sterkere 
teams zoals Bennekom, ZSG en UVS-2 waren we volstrekt kansloos. In de 
1e ronde verloren met veel pech tegen SMB-1. Het gelijkspel tegen Het Kas-
teel en de winst op subtopper Voorst was verrassend. In de OSBO-cup 
(daarover meer in een volgende EP! Red.) wonnen we van Velp-1,Voorst-1 
en Bennekom-2 en daarmee bereikten we de halve finale. Daarin werd verlo-

ren van PSV/DoDO. In de strijd om plaats 3 werd vervolgens gewonnen van 
De Toren-3 via een barrage via snelschaken. Kijken we naar de persoonlijke 
scores dan is Gonzalo de onbetwiste topscoorder met 8½ uit 12. Pieter deed 
het met 7½ uit 12 ook heel goed, terwijl Bent na een ongelukkige start van 0 
uit 3 heel sterk met 4 uit 6 eindigde. Ook Désiré Fassaert had met 5 uit 9 een 
plusscore. Wat heel prettig was dat niemand dit seizoen slecht scoorde. Het 
was weer een leuk seizoen, mensen bedankt!  Anne Paul Taal 
 

Uitslagen interne competitie 32e ronde (5 juni 2014): 
Weijsenfeld - Hoogland 1-0; Reulink-Huizinga ½-½; R. Wille-Fassaert ½-½; 
Boom - Groen 1-0; Marks - Boonstra 0-1; Koeweiden - van Belle ½-½; 
Corbeel - Vermeer 0-1; Mercan-Kusters ½-½; Koen van Keulen-Kooij ½-½; 
Eder - Naber 1-0; Derendorp - van Buren 0-1; Zuidema - Schunck 0-1; A. 
Meijer - Kooman 0-1; Mollahosseini - Kelderman 1-0; Kees van Keulen - 
Viets 1-0; B. Sanders - van Vlerken 1-0; Wijman - Stibbe 1-0; Visser - Rij-
mer 0-1; J. Sanders - Burger 1-0.  
Uitslag ASV-bekercompetitie: Taal - Boel 1-0. 

ASV- 4                1 2  3 4 5 6  7 8 9 Score KNSB TPR  W - We 
Gonzalo Tanarife     1 ½ ½ 1 ½ 1 1 1 0 6½-9  2032 2 059 +0,441 
Kees Sep             - 1 0 0 ½ - ½ - ½ 2½-6  1913 1 788 -1,018 
Gerben Hendriks      ½ 1 0 1 ½ ½ 0 - 1 4½-8  1896 1 993 +1,068 
Ivo van der Gouw     1 ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ - 3½-8  1848 1 774 -0,803 
Désiré Fassaert      - ½ ½ 1 0 ½ 1 0 1 4½-8  1821 1 879 +0,636 
Pieter Verhoef       ½ 1 0 – 1 ½ 1 0 1 5-8   1804 1 937 +1,405 
Bent Schleipfenbauer 0 - - 0 0 ½ 1 ½ ½ 2½-7  1717 1 776 +0,464 
Xadya van Bruxvoort  0 1 ½ 0 - - - - - 1½-4  1597 1 666 +0,261 
(teamleider Anne Paul Taal) 
Invallers : 
Jochem Woestenburg   - - - ½ - - - - 0 ½-2   1981 1 826 -0,396 
Ruud Verhoef         ½ - 0 – 0 - - - - ½-3   1891 1 814 -0,288 
Jacques Boonstra     - - - - - 1 – 0 – 1-2   1791 1 900 +0,287 
Anne Paul Taal       - ½ - - - - - - - ½-1   1921 2 106 +0,241 
Erik Wille           0 - - - - - - - - 0-1   1980 1 786 -0,504 
Barth Plomp          - - - - - 1 - ½ - 1½-2  1956 2 194 +0,627 
Martin Weijsenfeld   - - - - - - ½ 0 1 1½-3  1919 1 922 -0,490 
 
De 9 wedstrijden op een rij      Eindstand OSBO Promotieklasse:  
1 SMB – ASV-4 4½-3½             1 Bennekom          15 49½ K 
2 ASV-4 – PSV/DoDO 6-2          2 ZSG               15 41½ P 
3 Bennekom - ASV-4 6½-1½        3 SMB               14 41½ 
4 ASV-4 – Het Kasteel 4-4       4 Het Kasteel       10 38 
5 ZSG – ASV-4 5-3               5 UVS-2              9 36½ 
6 ASV-4 – De Toren-3 5-3        6 ASV-4              9 36 
7 Voorst – ASV-4 2½-5½          7 Voorst             9 34½ 
8 ASV-4 – UVS-2 2½-5½           8 PSV/DoDO           6 34  D 
9 Pallas-2 – ASV-4 3-5          9 Pallas-2           2 24  D 
                               10 De Toren - 3         1 24½ D  


