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Oploswedstrijd: Een tweezet van Mansfield was de opdracht 
van vorige week. Hij had de bijnaam “genie van de tweezet-

ten” en won een zeldza-
me hoeveelheid eerste 
prijzen. Deze leverde 
hem de eerste prijs op bij 
een wedstrijd uitgeschre-
ven door het Zweedse 
Skakbladet. (1964). Wit 
aan zet geeft mat in twee 
zetten. Oplossing: de 
sleutelzet is 1. Pf7-d6. 
 
Effe rust: Het waren 
drukke weken zo in het 
begin van dit nog prille 

seizoen met veel activiteiten waarin ASV zich weer op een 
mooie wijze heeft laten zien! We begonnen met het schaken 
bij de winkeliers in de Steenstraat, een week later gevolgd 
door de schaakdemo in Rozet en tegelijkertijd als nieuwe 
activiteit het snelschaken op het terras van het café Heeren 
van Aemstel. Dan was er vervolgens nog ons weekendtoer-
nooi met de Open Arnhemse titel als inzet. Maar afgelopen 
weekend was het even een weekend zonder een ASV-
activiteit. Ook die tijd werd achter de schermen weer benut 
om verder te werken aan onder meer de samenstelling van de 
teams. Daarover binnenkort meer! Maar in oktober staan er 
ook weer andere dingen op het programma waarvan u in 
deze EP al kunt lezen. Want we gaan natuurlijk gewoon 
door!! Daar kunt u zeker van zijn! 
 
Externe competitie: Goed nieuws kon er afgelopen week 
worden gemeld. Was er eerst even op zeker gespeeld door 
aanvankelijk met 12 teams één team minder aan te melden 
voor de teamcompetitie maar intussen is duidelijk geworden 
dat we ook ASV-13 gelukkig gewoon kunnen handhaven. 
En dat is mooi want wat is er leuker om ook tegen andere 
verenigingen de strijd aan te gaan. Daarmee hebben we weer 
evenveel teams in de competitie als afgelopen seizoen. Op 
de samenstelling van de zaterdagteams en hun tegenstanders 
kom ik in de volgende EP terug want zij beginnen immers 
volgende week zaterdag 27 september aan hun 1e ronde. 
 
Prijzen: Voordat vorige week de 2e ronde van de interne van 
start ging werden eerst de prijzen uitgereikt van het voorbije 
seizoen. Clubkampioen Frank Schleipfenbauer alsmede 
Pieter Verhoef en Oscar Mercan resp. winnaar van groep B 
en C namen de grootste bekers in ontvangst. Pieter won 
bovendien de beker als winnaar van de Bekercompetitie. 
Later werd hij voor de 3e keer naar voren geroepen. Dit keer 
als winnaar van de grootse Elo-stijging! Jan Knuiman kreeg 
de trofee als winnaar van de Kroongroep. Otto Wilgenhof 
pakte de beker als snelschaakkampioen en rapidkampioen 
werd Peter Boel. Daar bleef het voor hem niet bij want hij 
toonde zich ook het meest regelmatig in de verschillende 
schaakonderdelen. Daarvoor kreeg hij de Super Prestige 
trofee overhandigd. Naast de prijzen voor de interne uit het 
voorbije seizoen 2013-2014 is er ook altijd de uitreiking van 
“De Pen”, traditioneel de prijs voor degene die in hun team 
het beste hebben gescoord. Diverse namen komen hier gere-
geld weer terug. Ik loop ze natuurlijk graag even met u door: 

ASV-1: Frank Schleipfenbauer 5½ uit 9; ASV-2: Peter Boel 
4½ uit 8; ASV-3: Theo Jurrius 4½ uit 6; ASV-4: Gonzalo 
Tangarife 6½ uit 9; ASV-5: Jochem Woestenburg 5 uit 6; 
ASV-6: Jan Groen 5½-7; ASV-7: Tijs van Dijk 4½ uit 6; 
ASV-8 Bob Kooij 3 uit 6; ASV-9: Zekria Amani 4 uit 7; 
ASV-10: Kees van Keulen 4 uit 7; ASV-11j: Bryan Hieltjes 
4½ uit 6; ASV-12: Thijs Stomphorst 3 uit 6 en ASV-13: Bob 
Sanders 3½ uit 4. Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd!! 
Voor degenen die er (net) naast visten….. er blijft altijd weer 
die nieuwe uitdaging want ook dit jaar zijn er weer vele 
nieuwe kansen. Succes!! 
 
Interne competitie: Vanavond spelen we de 3e ronde in de 
interne. Op de eerste 2 avonden was de belangstelling groot. 
In de 1e ronde waren er 24 partijen en vorige week zelfs 29. 
Prachtig om 58 mensen aan de borden te zien. Verder waren 
er nog enkele spelers die zomaar wat kwamen vluggeren. 
Dus met meer dan 60 man leeft de clubavond geweldig. Het 
was dus gezellig druk!! Ook mochten we weer een nieuw 
gezicht verwelkomen. Hoewel nieuw… Eric Langedijk was 
eerder al lid van ASV. Hij kwam nu weer terug van DSG 
Doesburg. Eric veel plezier bij ASV!! Verder heeft ook 
Jeroen Kersten aangegeven voor ASV te willen uitkomen. 
Ook hij komt over van het inmiddels opgeheven WDC, zo-
dat we van deze vereniging al 4 spelers konden verwelko-
men!  
 
Jaarkalender: We zijn alweer een paar avonden onderweg en 
u had de jaarkalender nog niet ontvangen. Dat maken we nu 
goed. Er moesten nog even wat puntjes op de i worden gezet 
vandaar! Het seizoenoverzicht met de data voor de interne 
competitie, rapid, snelschaken, Fischer Random Chess en 
alle andere wetenswaardigheden voor het komende seizoen 
is vanaf vanavond beschikbaar en zal ook op onze site wor-
den geplaatst. Natuurlijk zijn wijzigingen altijd mogelijk 
maar dat laten wij u in dat geval tijdig weten. 
 
ASV-Beker: De strijd om de winst in de Kroongroep en de 
Bekergroep van de ASV-bekercompetitie gaat natuurlijk ook 
weer beginnen. Geen veranderingen op dit punt: de winnaar 
gaat door naar de volgende ronde, de verliezer haakt af. De 
partij telt mee voor de interne. Voor de indeling wordt ge-
loot. U kunt zich hiervoor aanmelden door op het formulier 
op de wedstrijdtafel achter uw naam “ja of nee” te vermel-
den als u al dan niet wilt meedoen. We willen hier over niet 
al te lange tijd mee starten om niet aan het eind wat in tijd-
nood te komen. De eerste aanmeldingen staan al genoteerd! 
 
Simultaan: Er komt voor het derde achtereenvolgende jaar 
weer een simultaan in de overdekte passage van winkelcen-
trum Presikhaaf. Deze zal worden gehouden op zaterdag 4 
oktober a.s., aanvang 13.00 uur. De simultaan zal worden 
gegeven door Anne Haast, dameskampioene van Nederland. 
Aanmelden kan via uw redacteur. 
 
Rapidtoernooi: Er staat de komende maand ook nog een 
nieuwe activiteit te gebeuren in ons clubgebouw. Op zater-
dag 25 oktober wordt het 2e Schaakkunst-rapidtoernooi ge-
houden in AC Schreuder. Gespeeld wordt op rating in groe-
pen van 8 spelers. Kijk voor meer info op de site 
www.schaakkunst.nl. Via deze site kunt u zich ook inschrij-



ven. Voor evt. vragen kunt u via het volgende mailadres 
contact opnemen: margreetwevers@schaakkunst.nl 
 
NATO-Chess: Vorige week moest u onze interne wedstrijd-
leider Wouter van Rijn missen. Hij nam op dat moment deel 
aan het 25e NATO-Chesstournament in het Canadese Que-
bec. “Een mooie ervaring en Montreal en Quebec zijn leuke 
steden met een mooi oud centrum”, aldus Wouter. “Het 
schaken ging net iets onder de verwachting, zowel met het 
team als met mijzelf: we zijn 7e geëindigd van de 14 teams 
en ikzelf werd 11e van de 74 spelers met 4½ uit 7. Toch een 
onderscore van ongeveer 0,75 aangezien ik 2 1800-spelers 
als tegenstander kreeg en de andere 5 zaten tussen 2030 en 
2090. De 1800-spelers versloeg ik, maar tegen de 2000-
spelers scoorde ik slechts 50%. Van de 4½-punters eindigde 
ik nog vrij hoog omdat de twee 2000-spelers waar ik van 
verloor het uitstekend deden met een 2e en 4e plaats! Mijn 
partijen waren over het algemeen wel van een goed niveau, 
maar dat zal zo blijken als ik ze in de computer stop.....?! Die 
Poolse jongens waar ik van verloor speelden gewoon een 
goede partij (ik vond ze sterker spelen dan hun rating in elk 
geval). Het snelschaken op de vrijdagmiddag won ik nog 
bijna. Ik begon goed met 3 uit 3. Mijn spel was nog niet 
goed en ik had wat geluk nodig. Gaandeweg begon ik ook 
nog eens goed te spelen en zo kwam ik met 2 remises en 5 
overwinningen op een score van 6 uit 7 samen met de uit-
eindelijke winnaar Igor Mestek. Wij stonden toen 2 punten 
los op een grote groep achtervolgers. In de 8e ronde verloren 
wij allebei, zodat er 5 spelers op 6 uit 8 stonden. We waren 
aardig aan elkaar gewaagd en het was moeilijk om een win-
naar te voorspellen. De volgende twee ronden haalde ik nog 
eens 1½ punt, waardoor ik, voor de laatste ronde inging, 
samen met Mark Helbig een halfje achterstond op Igor. He-
laas verloor ik die slotronde van de Hongaar Akos Papista 
door een stom 'openingstrucje'. Mark Helbig won zijn laatste 
partij en Igor gaf zijn partij met 1.30 tegen 1 minuut en 2 
pionnen meer zomaar remise tegen Dariusz Sycz uit Polen, 
die tweede werd in het reguliere toernooi. Misschien had hij 
al uitgerekend dat hij bij remise eerste zou worden?! Toen ik 
vandaag de eindstand bekeek vroeg ik me af of dat zo zou 
zijn geweest, want ik had de meeste weerstandspunten. Ik 
weet wel dat ik er minder zou hebben gehad bij een over-
winning, maar ik vermoed dat ik gewoon kampioen zou zijn 
geweest als ik had gewonnen. Jammer, maar het is niet an-
ders. Ik werd vierde omdat er nog een Pool mij voorbij ging. 
Zo speelde ik remise tegen de nummers 1 t/m 3 en verloor 
nog 2 andere partijen. In elk geval was het een geslaagde 
vakantie en heb over het algemeen leuke en interessante 
partijen gespeeld en veel foto’s gemaakt”! 
 
Krimpen a/d IJssel: Tony Hogerhorst was afgelopen zater-
dag weer op pad. Dit keer naar Krimpen a/d IJssel waar hij 
deelnam aan het 38e IJsseltoernooi. Het aantal van 50 deel-
nemers viel de organisatie wat tegen maar kwalitatief was er 
zeker een goede bezetting. Gespeeld werd in 1 groep maar 
binnen die groep was er wel een onderverdeling naar sterkte. 
Tony speelde zo in de B-groep. Hij scoorde in totaal 4 pun-
ten en wist daarbij titelhouder IM Fred Slingerland op een 
nederlaag te trakteren! In het eindklassement vinden we 
Tony terug op een gedeelde 14e plaats. Als B-speler eindigde 
Tony op een gedeelde 3e plaats en viel zo in de prijzen! 
Winnaar van het toernooi werd Stefan Colijn van De Pion 
(Roosendaal) met 6 uit 7. 
 
Gent: Dan gaan we weer verder met een terugblik op de 
resultaten van onze clubgenoten tijdens de zomertoernooien. 
Dit keer eerst even de grens over naar Gent waar van 19 t/m 
23 juli jaarlijks vele Nederlanders aan het door de Ko-
ninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lopez georganiseerde 
toernooi deelnemen. In 5 dagen 9 ronden dat is best pittig 
met daarbij ook nog de zomerse temperaturen in die periode. 
René van Alfen speelde al verschillende keren in dit toernooi 
mee. Nu eindigde hij op 4 uit 9. Gespeeld wordt altijd in 1 
grote groep, dit jaar bestaande uit 286 deelnemers. Al 

meteen in de 1e ronde moest door hem een 2200+ speler 
worden bestreden. Deze bleek een maatje te groot. René 
moest duidelijk even op gang komen want met een remise in 
de 2e ronde en verlies in de 3e ronde tegen op papier spelers 
met een lagere rating wilde het duidelijk nog niet lukken. 
Via 2 overwinningen kwam hij weer terug. De weg naar 
boven wist hij echter niet door te zetten. Hij bleef steeds 
rond de 50% hangen maar door een nederlaag in de slotron-
de eindigde hij daar net onder. 
 
Praag: Nog een stukje verder over de grens was eind juli 
Nico Schoenmakers. Al vele jaren gaat hij naar Tsjechië en 
was dus weer te vinden in Praag daar waar hij zijn vertrouw-
de tienkamp speelde in deze gouden stad. Dit jaar had hij een 
zware dobber in een groep met een gemiddelde rating van 
1970. Nico was op zich niet ontevreden over zijn spel. Zijn 
score evenwel, 7 nederlagen en 2 zeges en derhalve een 
negende plaats in zijn tienkamp, was een harde leerschool. 
Een bezoek aan een bluesconcert van Juwana Jenkins in de 
fameuze 'La Reduta-Jazzclub' verzachtte evenwel Nico's 
pijn. Een minderheidsaanval die Nico in ronde 6 mocht on-
dergaan wordt het komend seizoen als lesstof bij de schaak-
trainingen gebruikt. 
 
Vlissingen: Dan zijn we weer op Nederlandse bodem terug-
gekeerd. In Zeeland om precies te zijn waar Vlissingen met 
zijn Hogeschool Zeelandtoernooi intussen ook al aardig een 
begrip geworden is. Dit jaar vond de 18e editie plaats. Veel 
schakers die eerder al in Dieren hadden gespeeld reisden nu 
weer af naar Zeeland. Tony en Thea Hogerhorst hadden 
weer een huisje geregeld waar diverse schakers samen de 
toernooiweek verbleven. Een heel gezellig gebeuren!! Bob 
Beeke werd de beste ASV-er in dit toernooi. Hij scoorde 6 
uit 9. Een prima prestatie!! Alleen in ronde 4 en 5 moest hij 
een nederlaag incasseren waaronder tegen GM Erik van den 
Doel. Doordat in 1 groep wordt gespeeld zijn de Elo-
verschillen vaak groot. Tony trof in de openingsronde 
niemand minder dan GM Sipke Ernst, die uiteindelijk met 
7½ uit 9 gedeeld 1e werd. Maar Tony won na deze nederlaag 
de partijen die hij moest winnen tegen Elo-gelijken. Hij 
kwam zo heel verdienstelijk op 4½ punt uit. Oscar Mercan 
bleef daar met 3½ punt een vol punt achter maar zijn score 
was gezien zijn Elo zeker niet slecht. Henk Karssen daaren-
tegen miste de grote vorm. Hij kwam halverwege nog wel op 
3 uit 5 uit maar de laatste 4 partijen gingen verloren. Bij Ko 
Kooman stokte de score op 2 uit 9 maar het was wel tegen 
allemaal Elo-sterkeren. Het was een geslaagde week!! 
 
Borne: De Open Nederlandse Jeugdschaak Kampioenschap-
pen (ONJK) is het grootste en leukste meerdaagse jeugd-
toernooi van ons land, voor kinderen van alle niveaus: van 
beginner tot grootmeester. Het was weer een heel leuk toer-
nooi. Twee ASV-ers vinden we terug in de eindstanden. 
Xadya van Bruxvoort speelde bij de sterke A-jeugd. Niet 
geheel fit zette ze toch door. Het eindresultaat van 2 uit 9 
was daarmee verklaard. Quirine Naber treffen we aan in de 
B-groep. Ze had een superstart met 3 uit 4, daarna was ze 
helaas wat minder succesvol maar ze was wel redelijk tevre-
den over de partijen. Ze eindigde op 4 uit 9. Quirine had 
niettemin plezierig gespeeld en ook dat is belangrijk. 
 
Uitslagen interne competitie 2e ronde (11 september 2014): 
Wilgenhof - Boel 0-1; Karssen - Knuiman 0-1; P. Verhoef - 
Langedijk ½-½; Huberts - R. Wille ½-½; Fassaert - Hoger-
horst 1-0; de Mol - Naasz 0-1; Boom - van der Lee ½-½; 
Boonstra - Groen 0-1; Marks - de Lange 1-0; van Belle - 
Passchier 1-0; Dijkstra - Bentvelzen ½-½; Vermeer - Peters 
1-0; Vliek - Kusters ½-½; Katoen - Koen van Keulen ½-½; 
Koeweiden - Kooij 0-1; Mercan - Manschot 1-0; Eder - 
Corbeel 0-1; Naber - de Kok ½-½; Schunck - Arends 0-1; 
Kooman - Wijman 1-0; B. Sanders - Derendorp 1-0; Zuide-
ma - Menger 0-1; van Deursen - Kees van Keulen 0-1; 
Stomphorst - Meijer ½-½; Liscaljet - Hageman 0-1; Rijmer - 
Kelderman 1-0; Viets - Hartogh Heijs ½-½; Gubbels - Stibbe 
1-0; Burger - Visser 0-1. 


