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Oploswedstrijd: Een tweezet van Livshits uit 1972 met ver-

beteringen van Shedej 
kreeg u vorige week 
voorgeschoteld. Wit 
aan zet geeft mat in 2 
zetten. Oplossing: de 
sleutelzet is 1. Dh8-a8. 
 
Jubileum: Op 31 okto-
ber jl. bestond ASV 
125 jaar. Afgelopen 
vrijdag werd dit in ons 
speellokaal gevierd met 
een gezellige jubileum-
avond die door zo’n 80 
mensen werd bijge-

woond. Bij binnenkomst was er natuurlijk meteen een glaasje 
champagne. Na het welkomstwoord van onze voorzitter 
volgde een overheerlijk buffet verzorgt door (onze adver-
teerder) La Coquerie. Na het eten werd Frank Schleipfenbau-
er in het zonnetje gezet vanwege zijn jarenlange inzet voor 
de jeugdafdeling. Daarna volgde een quiz onder leiding van 
Sjoerd van Roosmalen met daarbij, haast onvermijdelijk, 
veel schaakvragen. Na een verloting met daarbij vele prijzen 
werd deze gezellige avond afgesloten met een geweldige act 
van het duo Herman en Jur die met de nodige goocheltrucs 
het publiek wist te vermaken. Deze geslaagde jubileumavond 
bewees nog maar weer eens dat ASV dan wel 125 jaar oud is 
maar nog steeds springlevend!! 
 
Rapid: Volgende week is er geen ronde voor de interne dan 
switchen we weer naar ronde 5 t/m 8 van de rapidcompetitie 
en de 2e ronde voor de extra competitie. Komt allen, het 
wordt vast weer een gezellige avond!! 
 
ASV-jeugd: Afgelopen zaterdag speelde het ASV-AB team 
op de 3e speeldag de 5e en 6e ronde in de Meesterklasse van 
de KNSB-clubcompetitie voor jeugdteams. Eerst moest onze 
jeugd aantreden tegen Klim-Op-A1, een actieve school-
schaakvereniging uit Capelle aan de IJssel. Een team ook met 
een iets hogere gemiddelde rating. Vooraf werd er niettemin 
een kleine winst verwacht en dat bleek tijdens de wedstrijd 
ook meer dan mogelijk. Pieter Verhoef won op een gedegen 
wijze terwijl Bent Schleipfenbauer, Xadya van Bruxvoort en 
Wisse Witmans  heel goed stonden. Wisse pakte in een Sici-
liaan een doorgeschoven wit pionnetje op e5 waarna er een 
zeer tactische stelling overbleef. Wisse bleek daarin beter te 
rekenen en pakte in eerste instantie een dame tegen 3 stuk-
ken. Niks mis mee voor wit, behalve dat Wisse er daarna 
geforceerd nog een stuk bij pakte. Xadya kwam daarna heel 
goed te staan. Volgens de computeranalyse was het op een 
gegeven moment zelfs +4.0 voor wit tot het volledig mis 
ging en Xadya alsnog verloor. Ook bij Bent ging het mis na 
een goed opgezette partij. Ergens won hij een stuk dat hij in 
hevige tijdnood teruggaf om de stelling te vereenvoudigen. 
Nog steeds was de stelling veel beter, maar ook moeilijk, 
voor zwart totdat er plotseling een venijnig matnetje ontstond 
en Bent moest opgeven. Uiteindelijk een nette, achteraf dan 
wel een wat zure 2-2 waarmee ASV op dat moment nog 
steeds op een super 3e plek stond. In de 6e ronde volgde dan 
de wedstrijd tegen één van de andere topteams STB A-1. Dit 
staat voor Schaakvereniging Topschaak Brabant, een regio-
naal project dat kinderen stimuleert hun ambities op het ge-
bied van schaken te ontdekken en waar te maken. Een sterk 

team dus met daarin de jeugdtoppers Stefan Beukema 
(2380), Max Warmerdam (2360), Jasper Beukema (2096) en 
Erwin Kalle (1945) oftewel een gemiddelde teamrating van 
2195(!), hoger dan ons eigen ASV-1 seniorenteam en zelfs 
450 punten meer dan ons AB team. Een 4-0 verlies was inge-
calculeerd maar het zou heel anders lopen. Bent verleidde 
Max tot een remisevariantje waar Max met open ogen in liep. 
Pieter kon ook al binnen 20 zetten remise bijschrijven. Xadya 
en Wisse hadden het moeilijker. Xadya verloor ergens in de 
opening een pion en kwam gedrukt te staan. Het lukte haar 
niet de stelling te verbeteren en werd dan ook langzaam 
weggedrukt. Wisse speelde een goede en gezonde openings-
opzet en kreeg in een klassieke Konings-Indische stelling, 
met aanval op beide vleugels, een betere stelling. Alleen 
schatte Wisse de tegenkansen van zijn tegenstander dermate 
hoog in dat hij het remiseaanbod niet kon weigeren. Na deze 
speeldag staat onze ASV-jeugd op een gedeelde 4e plek met 
een horde achtervolgers met 1 of 2 matchpunten minder. Op 
10 december a.s. worden de laatste 2 ronden gespeeld. Om 
deze geweldige positie te verdedigen moet onze jeugd dus 
nog wel flink aan de bak. Maar gezien de resultaten tot nu 
toe worden ook deze 7e en 8e ronde met vertrouwen tegemoet 
gezien. Minder verging het Mick van Randtwijk, die deze 
wedstrijden voor De Schaakmaat-A1 speelt. Hij verloor 
zaterdag beide partijen tegen spelers met een duidelijk hoge-
re rating. In de EP van 6 oktober schreef ik dat hij op de 2e 
speeldag beide partijen verloor maar dat moet ik corrigeren 
want op de KNSB-site stond toen 1 uitslag verkeerd vermeld. 
Eén van die partijen werd dus gewonnen. Mick heeft in deze 
jeugdcompetitie nu 2 uit 5. 
 
Externe competitie: De 2e OSBO-competitieronde werd voor 
ons gestart door ASV-12 dat uit tegen Schaakstad Apel-
doorn-5 met 3½-½ verloor. Vorige week donderdag speelde 
ASV-6 op verzoek van tegenstander Combinatie uit Harder-
wijk met de helft van de 8 borden. Dat resulteerde in een 3½-
½ tussenstand. Een mooi begin maar we zijn er nog niet 
natuurlijk. Vanavond worden de andere 4 partijen gespeeld 
waarbij ASV-6 nog 3 keer zwart heeft. In de andere thuis-
wedstrijd won ASV-13 met 3-1 van De Toren-10. ASV-11 
speelde diezelfde avond uit in Beuningen tegen Konings-
waal-2. Deze wedstrijd ging met 4-2 verloren. In het vervolg 
van deze 2e competitieronde speelde dinsdag jl. ASV-9 intus-
sen uit bij Zevenaar-2. Vanavond gaan we verder met de 2e 
helft van ASV-6 maar ook met ASV-8 dat Het Kasteel-2 
ontvangt. Voorts is ASV-10 nog gastheer van Twello-1. Het 
wordt dus een druk bezette speelzaal vanavond!! Volgende 
week meer nieuws hierover. Bij de verslagen beginnen we 
eerst met ASV-5 van vorige week dat u nog tegoed had en in 
dit nummer en de volgende EP volgen ook de andere teams.  
 
ASV-5 komt net tekort: In de wedstrijd tegen koploper VDS 
kwam ASV-5 dichtbij een matchpunt maar het lukte in de 
slotfase net niet. ASV-5 weerde zich niettemin goed tegen de 
koploper!! Ruud Verhoef kwam met zwart in de opening 
onder druk te staan en moest verdedigen zonder uitzicht op 
initiatief. Wit liet zijn loper echter insluiten maar wist met 3 
stukken de open koningsstelling onder vuur te nemen. In een 
onduidelijke stelling kwam men remise overeen. Quirine 
Naber trof een sterke tegenstander, kwam onder druk en kon 
het helaas niet bolwerken. Tony Hogerhorst was gelukkig 
weer van de partij. Hij speelde voor het initiatief maar moest 
een kwaliteit offeren zonder echte vooruitzichten, dit bleek 
teveel van het goede. Xadya van Bruxvoort boekte een over-



tuigende winst. Zij zette haar partij origineel op tegen de 
Engelse opening. Wit offerde zijn loper op h7, Xadya nam 
het offer aan en verdedigde secuur, wit zag ietwat aan de late 
kant in dat doorspelen echt geen zin had. Esther Wolbers 
moest na haar 2 eerdere winstpartijen nu een nul incasseren. 
In een complexe stelling speelde wit op de koning van Es-
ther. Hierbij moest zij een stuk geven om mat te voorkomen 
en was de partij gespeeld. Ivo van der Gouw speelde aanvan-
kelijk een goede pot, hij kreeg initiatief en volgens de om-
standers was het de vraag of het winst of remise zou worden. 
Zwart kreeg eerst de open a-lijn en vervolgens een toren in 
de stelling van Ivo, met alle noodlottige complicaties van 
dien. Jacques Boonstra speelde een sterke invalbeurt voor 
Bert Duijker. Met actief spel heerste hij op het bord met als 
gevolg dat hij 3 pionnen kon oprapen. Het T+P eindspel 
speelde hij goed uit. Jan van de Linde speelde een complexe 
partij, waarbij hij met loperpaar + toren in de witte stelling 
aan het manoeuvreren was. Na pionwinst ruilde hij de toren 
en wist met een actieve koning + loperpaar de winst binnen 
te slepen. Het was een mooi slotakkoord van ASV-5, maar 
net niet genoeg voor een resultaat.  Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - VDS: Jan van de Linde (2030) - 
Richard van Tienhoven (1994) 1-0; Tony Hogerhorst (1781) - 
Jaap Staal (2053) 0-1; Ruud Verhoef (1805) - Remco Pihlajamaa 
(1898) ½-½; Ivo van der Gouw (1804) - Henk Greevenbosch 
(1858) 0-1; Esther Wolbers (1615)-Diderick Holtland (1792) 0-1; 
Quirine Naber (1722) - Bert Meester (2005) 0-1; Xadya van Brux-
voort (1547) - Miguel Tervooren (1675) 1-0; Jacques Boonstra 
(1799) – Gerald Visch (1549) 1-0. Eindstand 3½-4½. 
 
Stand/uitslagen na de 3e ronde KNSB/promotieklasse OSBO: 

KNSB 1e klasse A: De Toren-Zukertort Amstelveen 6½-3½; 
Caissa - Philidor 1847 7½-2½; SSC1922-SG Max Euwe 5-5; 
Paul Keres - BSG 4½-5½; ASV-1 - Messemaker 1847 5-5. 
KNSB 3e klasse E: LSG-3 – Promotie 5-3; Caïssa-5 – BSV 
Bennekom 3-5; De Wijker Toren-2 - ASC 4-4; Charlois 
Europoort-2 - Santpoort-2 6-2; ASV-2 – Boven IJ 3-5. 
KNSB 3e klasse C: VAS-2-Zukertort Amstelveen-3 4½-3½; 
Caissa-4 – Amsterdam-West 3½-4½; Caissa-Eenhoorn-2 - 
Philidor Leiden-2 5½-2½; Paul Keres-3 - Wageningen-2 5-3; 
ASV-3 - MuConsult Apeldoorn-2 4-4. 
OSBO Promotieklasse: SMB - Het Kasteel 6-2; UVS-3 - 
Doetinchem 5-3; Rokade - Voorst 6-2; ASV-5-VDS 3½-4½; 
ASV-4 - De Schaakmaat 6-2. 
 
ASV-12 leidt flinke nederlaag: De wedstrijd tegen Schaak-
stad-5 uit Apeldoorn in deze 2e OSBO-ronde ging voor ASV-
12 met ruime cijfers verloren: 3½-½. De strijd van Theo van 
Lotringen met wit begon met 1. e4-d5. Het lukte zwart om 
zijn stukken sneller te ontwikkelen en veld f2 van verschil-
lende kanten onder vuur te nemen. Dit resulteerde in een 
paardwinst voor zwart en met de witte koning tussen de twee 
torens was de stelling onhoudbaar. Bert Maas bleef met een 
goede stelling lang op gelijke hoogte met zijn opponent, 
maar werd toch langzaam maar zeker in de verdediging ge-
drongen. Zijn tegenstander kon doordrukken en verlies kon 
niet meer worden voorkomen. Thijs Stomphorst maakte met 
zwart meteen in het begin een ongelukkige zet met zijn witte 
loper en raakte daardoor op de koningsvleugel verstrikt. Hij 

probeerde dat op te lossen door met zijn pionnen in het cen-
trum de aanval te kiezen, maar zijn tegenstander neutrali-
seerde dat rustig. Die koos op zijn beurt voor de aanval op de 
damevleugel en in het eindspel stonden bijna alle stukken 
van Thijs en zijn tegenstander in: de vier torens, twee dames, 
loper, paard. Hierna begon de afruil, wat voor Thijs eindigde 
in een dubbelschaak en verlies van de partij. Als laatste vocht 
Nedzat Sulejmani nog voor een positief resultaat. In het 
middenspel had hij de winst gemist waarna hij 2 pionnen 
achter raakte. In het resterende dame-eindspel had zijn tegen-
stander op beide vleugels 3 pionnen daar waar Nedzat 2 
pionnen had. Toch wist hij nog een pion op zijn tegenstander 
terug te winnen die tot ieders verrassing remise aanbood. Dit 
accepteerde Nedzat natuurlijk onmiddellijk waarmee de 3½-
½ eindstand op het wedstrijdformulier kwam. Thijs Stomphorst 
Gedetailleerde uitslag Schaakstad Apeldoorn-5 - ASV-12: 
Gerard Heimerikx (1573) - Nedzat Sulejmani (1320) ½-½; 
Peter Grasman (1548) – Thijs Stomphorst (1266) 1-0; René 
Schaafsma (1546) – Theo van Lotringen (1337) 1-0; Micha 
Ronner (1506) – Bert Maas (--) 1-0. Eindstand 3½-½. 
 
ASV-13 wint ruim: ASV-13 heeft vorige week donderdag de 
wedstrijd tegen De Toren-10 met 3-1 gewonnen. Het was de 
tweede zege van dit seizoen en daarmee heeft ons laatste 
team de leiding in de vierde klasse I stevig in handen. Voor 
het eerste punt was eerst een telefoontje nodig, want Seyma 
Zararsiz was er bij de start van het duel nog niet. De digitale 
agenda had haar gefopt, zo bleek, maar ze kwam alsnog en 
met een half uur vertraging koos ze meteen de aanval. Seyma 
kreeg de open g-lijn in handen en na een dameoffer werd 
haar opponent matgezet. De 2-0 kwam van André de Groot. 
Een listige penning leverde hem een stuk op. Hij kon vervol-
gens meteen doorpakken in de aanval. Ook Arjan Hoenselaar 
won in een aanvalspartij. Die aanvalskansen kreeg hij in de 
schoot geworpen, doordat zijn tegenstander rokeerde naar de 
kant waar alle stukken van Arjan actief waren. Arjan bedacht 
zich geen moment en zorgde voor een snelle beslissing. 
Daarmee was de winst in de wedstrijd ook een feit. Intussen 
was er bij Jan Diekema iets misgegaan. In het middenspel 
verspeelde Jan een toren en dat nadeel was te groot. Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag ASV-13 - De Toren-10: André de 
Groot (1390) - Yannick van der Horst (1089) 1-0; Arjan 
Hoenselaar (--) - Gerjan Brands (1100) 1-0; Jan Diekema 
(1010) - Fred Schonis (965) 0-1; Seyma Zararsiz (813) - 
Theo Giesbers (800) 1-0. Eindstand 3-1. 
 
De Lier: Afgelopen zaterdag werd het 28e SIO-rapidtoernooi 
gehouden in De Lier in het Westland en trok 72 schakers 
waaronder ASV-er Paul de Freytas. Aan de naam SIO zit nog 
een verhaal. Deze schaakvereniging uit ’s-Gravenzande hield 
m.i.v. het seizoen 2015-2016 op te bestaan en ging samen 
met andere clubs uit dit gebied verder onder de naam West-
landse SchaakCombinatie (WSC) om het talent uit de streek 
te binden. Het SIO-rapidtoernooi bleef wel onder deze naam 
bestaan. Gespeeld werd in groepen van 8 ingedeeld op speel-
sterkte. Paul speelde in groep 2 en wist zich niet in de prijzen 
te spelen. Hij scoorde in deze groep 3 uit 7. 
 
Utrecht: De schaakvereniging USC De Rode Loper uit 
Utrecht organiseerde afgelopen zaterdag haar rapidtoernooi. 
Daaraan nam het maximum aantal van 88 schakers deel. De 
zaal was daarmee volledig “uitverkocht”. ASV-er René van 
Alfen nam deel en het werd een gezellig dagje Utrecht. Ook 
hier werd gespeeld in groepen van 8 spelers. René was inge-
deeld in groep 6 en hij werd met 5 uit 7 2e in deze groep. Hij 
verloor alleen van de ongenaakbare groepswinnaar. 
 
Uitslagen interne competitie 9e ronde (10 november 2016): 
Beeke - Amesz 0-1; Boel-Plomp 1-0; Knuiman-Fassaert 1-0; 
R. Wille - de Kort 0-1; Huizinga – Peters 0-1; Groen - de 
Mol 1-0; Kusters - Marks ½-½; Passchier - Boonstra ½-½; 
Kooij - Vermeer 1-0; de Kok - Eder 1-0; Hartogh Heijs - 
Veerman 0-1; Kooman - J. Sanders 0-1; Visser - Rietbergen 
0-1; Burger - Schunck 0-1; Gubbels - Maas 0-1; Koen van 
Keulen - Mercan 1-0; Peter van Bruxvoort - Droop 0-1. 
 

Uitslagen ASV-beker: van Buren - Kees van Keulen ½-½; 
van Dijk - Koeweiden 1-0. 

KNSB 1
e
 klasse A:   KNSB 3

e
 klasse E: 

1 BSG 6  20½ 1.LSG-3 5  14 
2 De Toren Arnhem 6  18½ 2 Charlois Europoort-2 4  15 
3 Zukertort Amstelveen 4  17½ 3 De Wijker Toren-2 3  12 
4 Messemaker 1847 3  16½ 4 ASC 3  12 
5 ASV-1 3  14½ 5 ASV-2 3  12 

6 SG Max Euwe 3  12½ 6 Promotie 3  11½ 
7 Caïssa 2  15 7 Santpoort-2 3  10½ 
8 Paul Keres 2  15 8 BSV-Bennekom 2  11½ 
9 SSC 1922 1    9 9 Caïssa-5 2  11 
10 Philidor 1847 0  11 10 Boven IJ 2  10½ 
KNSB 3

e
 klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 

1 Amsterdam-West 6  14 1 VDS 6  16 
2 MuConsult A’doorn-2 5  14 2 ASV-4 5  14½ 

3 Paul Keres-3 4  13 3 SMB 4  14 
4 Caïssa Eenhoorn-2 3  12½ 4 Rokade 4  14 

5 VAS-2 3  12 5 UVS-3 4  11 
6 Caïssa-4 3  12 6 ASV-5 3  14 
7 Zukertort A’veen-3 2  12 7 Doetinchem 2  11½ 

8 Wageningen-2 2  11 8 Het Kasteel 2    9½ 

9 ASV-3 2  11 9 Voorst 0    9 
10 Philidor Leiden-2 0    8½ 10 De Schaakmaat 0    6½ 


