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Oploswedstrijd: Ook een grootmeester verliest wel eens tot 
eigen verrassing. Hier overkwam dat de Duitser Klaus 

Bischoff tegen Mark 
Quinn in het toernooi 
van Dun Laoghaire in 
2010. Natuurlijk staat 
wit een fractie beter, 
maar het zijn van die 
standen, die meestal in 
remise eindigen. Maar 
Quinn rook een kans 
en sloeg toe. Zwart 
speelt en wint. Oplos-
sing: 1. Te3+, Kd1 2. 
Te1+, Kc2 3. Te2+.  
 
Externe competitie: In 

deze laatste weken voor de Kerst staat ons nog een volledig 
competitieprogramma te wachten. Alle teams mogen dus 
nog een keer vol aan de bak!! Zo spelen a.s. zaterdag onze 
eerste vijf teams. U bent vanaf 13.00 uur van harte welkom 
in het Grand Café van het Lorentz. Ik neem het programma 
even met u door. ASV-1 ontvangt SG Max Euwe uit En-
schede. Met voor beiden een gelijk puntenaantal en weinig 
ratingverschil kan dit een spannend duel worden. Bij winst 
kan een mooie stap voorwaarts worden gemaakt! Ons twee-
de team krijgt ASC uit Alphen aan den Rijn op bezoek. Ook 
zij staan beiden gelijk op de ranglijst dus ook hier kan een 
spannende strijd verwacht worden. Voor ASV-3 is er een 
belangrijk duel. Tegen het nog puntloze Philidor Leiden-2 
moet ons derde ervoor zorgen dat de matchpunten in Arn-
hem blijven! ASV-4 treft in de OSBO-promotieklasse 
Voorst dat in de vorige ronde ASV-5 nog versloeg. Een 
mooi moment voor revanche…? ASV-5 zelf moet het opne-
men tegen Doetinchem dat bij het begin van het seizoen nog 
uitspraken deed over promotiekansen maar nu in de onderste 
regionen bivakkeert. Weet ASV-5 in dit duel verrassend toe 
te slaan….? U kunt het a.s. zaterdag allemaal bekijken!! 
Intussen zijn de wedstrijden in de lagere klassen van de 
OSBO-competitie al gestart. Zo speelde ASV-10 afgelopen 
dinsdag al in Ede tegen De Cirkel-2. De uitslag was bij het 
voltooien van dit nummer nog niet bekend dus daarover 
volgende week meer. Vanavond zijn er 2 thuiswedstrijden. 
ASV-7 ontvangt Zutphen-2 en ASV-11 speelt tegen SMB-3 
uit Nijmegen. Ook morgenavond bent u welkom in ons club-
lokaal. Dan speelt ASV-12 vanaf 19.30 uur tegen de jeugd 
van Velp-6j, terwijl ASV-13 juist de omgekeerde weg aflegt. 
Zij spelen uit bij Velp-3. Ook ASV-6 speelt morgenavond 
uit. Zij moeten naar Apeldoorn voor het duel tegen De 
Schaakmaat-2j. Dan is er morgen nog een vierde team dat 
speelt. ASV-8 speelt uit en eigenlijk ook een beetje thuis 
want zij hoeven immers de stad niet uit. Tegenstander is De 
Toren-5j. Daarvoor zijn intussen 2 partijen vooruit gespeeld. 
ASV-8 nam de leiding met 1½-½. Oscar Mercan won vrij 
snel waarna Hub Kusters na lange strijd zijn partij remise 
wist te houden. Het is dus aan de andere spelers om de voor-
sprong vast te houden. Voor de 2e speelweek blijft nog over 
het duel van ASV-9 thuis tegen Doetinchem-2. Dit wordt 
volgende week donderdag gespeeld in ons clublokaal. 
 
ASV-1 wint bekerduel: Ons bekerteam heeft de 3e ronde 
bereikt van de strijd om de KNSB-beker. In deze 2e ronde 
werd vorige week donderdag Zevenaar met 3½-½ verslagen. 

Dit team miste Guust Homs en Arie Huijsman in de opstel-
ling zodat het ratingoverwicht duidelijk in het voordeel van 
ASV uitviel. Dit kwam dan ook in de eindstand tot uiting. 
Wouter van Rijn was tevreden over zijn partij. Zijn tegen-
stander speelde het kalm en met zwart had Wouter in de 
opening niks bijzonders tot hij zich met ...d5 kon bevrijden. 
Wit zou daar een paar keer kunnen slaan waarna Wouter de 
pion een paar zetten later zou terugwinnen, waarbij wit er 
een zwakke achtergebleven pion op d3 aan zou overhouden. 
Wit sloeg echter één keer op d5 en kwam toen zelf met d4. 
Dat was een duidelijk mindere zet. Het leverde Wouter pi-
onwinst op. Zoals wit het daarna speelde was het misschien 
nog wel het beste. Hij gaf geen pion, maar koos voor de 
kwaliteit om toch nog praktische kansen te behouden anders 
zou Wouter een gedekte vrijpion hebben zonder kansen voor 
wit op tegenspel. Toen wit met zijn toren op de 7e rij bin-
nenkwam kon Wouter zijn paard ruilen voor de loper op f2 
waardoor de witte koning helemaal op de tocht kwam te 
staan. Het sterke b5 (de enige zet ook die groot voordeel gaf) 
dat volgde was niet eens een pionoffer te noemen want de 
zwarte toren zou dodelijk binnenkomen op de 2e rij waarna 
mat niet te voorkomen was. Wit sloeg niet op b5 maar speel-
de zijn loper naar d5 maar dat gaf Wouter eigenlijk hetzelfde 
resultaat. Na ....Tc2 kon wit nog slaan op f7 waarna zijn 
tegenstander hoopte op eeuwig schaak. Maar Wouter had al 
gezien dat hij daar makkelijk uit kon lopen. Toen zijn koning 
op d1 stond waren de schaakjes op en was de winst een feit. 
Otto Wilgenhof zorgde voor de 2-0. Hij trof Bart de Kort als 
tegenstander die sinds enkele weken dubbellid is van ASV 
maar extern voor Zevenaar speelt. Otto kreeg gaandeweg een 
stelling waarbij hij het betere stukkenspel had en zwart in 
feite weinig kon uitrichten. Daar wist Otto wel raad mee. De 
winst in de wedstrijd kwam tot stand na winst van Peter Boel 
aan bord 1. Hij kreeg na een rustige opening met veel onder-
huidse spanningen een stelling met een geïsoleerde d-pion. 
Wel kreeg hij daarvoor het vrijere stukkenspel. Met 20. Pg5 
bracht hij allerlei stukoffers op e6 of f7 in de stelling. Om dit 
te verdedigen zette zijn tegenstander zijn stukken, vooral zijn 
dametoren, wat onhandig neer. Daarop verbrandde Peter met 
22.Te4 en 23.Th4 alle schepen achter zich en ging vol voor 
de koningsaanval. Als zijn tegenstander de stukken van Peter 
wilde terugdringen moest hij de pionnenstelling voor zijn 
koning verzwakken en dan kwamen er weer allerlei offers in 
de stelling. Zijn tegenstander had dus weinig keus en bleef 
passief verdedigen en het lukte Peter de zwarte koning in het 
nauw te brengen. Zwart won via een slagwisseling nog wel 
een kwaliteit maar Peter had het goed berekend. Zwart moest 
daarna namelijk veel meer materiaal teruggeven om niet mat 
te gaan. Met een stuk meer maakte Peter het hardhandig af. 
Geen slechte pot dus! Tot slot was het voor de omstanders 
genieten van een mooi en spannend tijdnoodduel bij Michiel 
Blok. In de slotfase maakte hij een stuk buit maar zijn tegen-
stander had nog enkele gevaarlijke vrijpionnen. Na een af-
wikkeling bleef er een remisestelling over. ASV plaatste zich 
hiermee bij de laatste 8 teams in groep D van deze beker-
competitie. Binnenkort is de loting en dan zullen we zien 
welk team uit de koker komt voor de volgende ronde. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Zevenaar: Peter Boel (2130) - 
Thomas Verfuerth (1962) 1-0; Michiel Blok (2147) - Thorsten 
Brandt (1973) ½-½; Otto Wilgenhof (2189) - Bart de Kort (1912) 
1-0; Wouter van Rijn (2171) – Kevin Verfuerth (1928) 1-0. Eind-
stand 3½-½. 
 



ASV-AB-jeugd: Afgelopen zaterdag heeft ons AB team 
helaas geen vervolg kunnen geven aan haar goede seizoens-
start. Hoewel Pieter Verhoef niet kon spelen vanwege stu-
dieverplichtingen hadden we met Wisse Witmans een zeer 
goede invaller. Niettemin werden beide wedstrijden met 0-4 
verloren. Echter beide keren was deze uitslag geen afspiege-
ling van de strijd die geleverd was en de kansen die voorbij 
kwamen. In de eerste wedstrijd (7e ronde) moest onze jeugd 
aantreden tegen Spijkenisse. Dat team speelde, zoals in alle 
overige wedstrijden, in haar sterkste opstelling. Bent 
Schleipfenbauer kwam in een moeilijk middenspel terecht en 
had met een kwaliteitsoffer een gelijke stelling met dame en 
toren tegen een dame en loper en pion kunnen bereiken. 
Echter hij verzuimde deze kans te benutten en kon enkele 
zetten later opgeven toen de witte dame binnenviel. Quirine 
Naber reageerde in het Siciliaans verkeerd door een tweetal 
verschillende opstellingen door elkaar te gebruiken. Dat 
pakte niet goed uit waardoor de zwartspeler zware druk op 
de damevleugel en overwicht in het centrum kreeg. Uiteinde-
lijk bezweek Quirine. Xadya van Bruxvoort werd na een 
bekend pionoffer in de opening verrast en koos helaas voor 
de dameruil. Daarna werd ze met een pion minder in het 
eindspel weggedrukt. Wisse Witmans speelde een goede pot 
en moest een toren offeren maar had daarvoor een loper en 
een tweetal pionnen. In principe was de stelling gewonnen 
maar helaas reageerde hij niet goed op een binnenvallende 
dame waarna deze in combinatie met de zwartveldige loper 
en toren de witte stelling overrompelde. Na dit grote verlies, 
waar een klein verlies was ingecalculeerd, moest onze jeugd 
in de slotronde tegen het sterke Messemaker-A1. Dit team 
zou met Liam Vrolijk (2264), Kevin Nguyen (2126) en Ber-
nard Evengroen (1898) op de eerste borden, een meer dan 
aardige tegenstander voor de meeste ASV-teams vormen. 
Bent speelde op zijn best en wist zeer lang goede tegenstand 
te bieden tegen een niet optimaal spelende Liam. Pas in het 
verre eindspel ging de al een tijdje op incrément spelende 
Bent in de fout. In het remise toreneindspel, met een dubbel-
pion minder, beging Bent een fatale fout. Quirine speelde 
ook een goede partij en kwam via zetverwisseling in een 
Grand Prix Siciliaan. Op een gegeven moment had ze een 
pion kunnen pakken maar verwierp dat helaas omdat haar 
dame wat minder kwam te staan. In de analyse bleek dat 
slechts een tijdelijk probleempje te zijn. Ook de zet die ze 
koos was meer dan voldoende. Alleen daarna kwam een 
volstrekte black out die tot pionverlies en groot nadeel leid-
de. De stelling bleek zelfs niet meer te redden. Xadya kreeg 
ook een goede Siciliaan op het bord. Alleen verzuimde ze 
ergens, in een stelling met tegengestelde rokade, de veilige 
zet Kb1. Daardoor verloor ze een pion waardoor langzaam 
de lucht uit de stelling verdween en verlies niet te verhinde-
ren was. De grootste teleurstelling moest waarschijnlijk 
Wisse verwerken. In een geweldig gespeelde partij pakte hij 
een pion. Daarna nog één terwijl de partij naar een eindspel 
van toren en paard (en 2 pionnen meer) tegen toren en loper 
gleed. De extra pionnen rukten steeds verder op met een pion 
op a3 en een op e3. Toen kreeg Wisse echter een vlaag van 
totale schaakblindheid over zich. In plaats van rustig de 
koning dichterbij te halen dacht hij met een torenoffer de 
pion te laten promoveren. In de ene variant klopte dat inder-
daad. In de andere variant bleek hij echter een toren achter te 
blijven. Hij had die toren nog terug kunnen winnen maar dan 
bleef er een verloren pionneneindspel over. Zeker minder 
gekregen dan verdiend in deze laatste ronde, mag ons vorig 
jaar gepromoveerde AB team echter terugkijken op een zeer 
goed seizoen. Zonder problemen heeft men zich kunnen 
handhaven in een zeer sterke competitie waarbij men tegen 
alle sterke teams (de nummers 1 t/m 8!) gestreden heeft. Ons 
jeugdteam eindigde op de 10e plaats in de eindrangschikking 
met 7 punten en 11 bordpunten.  
 
Bennekom: Met een nieuwe sponsor werd het 1e Albert 
Heijn rapidtoernooi in Bennekom een geslaagd evenement 
met maar liefst 93 schakers verdeeld over 3 groepen. Dit 
keer met deelname van slechts één ASV-er. Dat kan dus 
beter!! Barth Plomp speelde in groep A. Het was ook een 
sterk bezet toernooi met maar liefst 5 grootmeesters en 3 

meesters. Zo trof Barth in de openingsronde meteen GM 
Epishin (2569). Lang leek onze ASV-er alles onder controle 
te hebben maar in de slotfase was de grootmeester hem toch 
de baas. Na winst in de 2e ronde kreeg Barth in de 3e ronde 
IM Piet Peelen (2329) tegenover zich gevolgd door nog een 
2100+ speler. Zo kwam Barth pas na 1 uit 5 wat op stoom en 
wist hij in de laatste ronde nog 1½ punt te scoren. Zo eindig-
de hij op 2½ uit 7. Hij had een heel leuk toernooi gehad zo 
vertelde hij uw redacteur ’s-maandags bij de trainingsavond. 
Winst in dit toernooi ging naar GM Benjamin Bok samen 
met GM Erik van den Doel met 6 uit 7. Eerstgenoemde werd 
toernooiwinnaar op basis van meer weerstandspunten.  
 
Bibliotheek: Het was weer ouderwets gezellig afgelopen 
zaterdagmiddag in de hal van de bibliotheek bij onze tweede 
schaakdemo dit najaar. Met Hendrik, Jan, Kazem, Hub, 
Frans en Ruud waren er zes ASV-ers die de belangstellenden 
opvingen. Zij speelden er een partijtje mee of gaven wat tips 
bij hun gespeelde partijtjes. Er was dan ook best wel de 
nodige belangstelling. Zo hadden 2 schakers de demo in de 
activiteitenkalender van de bieb zien staan en kwamen dus 
speciaal hiervoor langs. Zij raakten enthousiast en wellicht 
kunnen wij hen binnenkort op een clubavond verwelkomen. 
Ook 2 jeugdspelers, waaronder eentje van vijf jaar, lieten al 
leuke dingen zien en het zou me niet verbazen als ook zij 
zouden aansluiten bij ASV. Daarnaast waren er nog diverse 
andere geïnteresseerden en kijkers. Dus het was een prachti-
ge middag waarbij we het schaken en ASV weer duidelijk 
aan het publiek hebben kunnen tonen.  
 
Daglichtschaak: Ko Kooman heeft na de 3e schaakmiddag 
van het Daglichtschaak op dinsdagmiddag 6 december jl. 
brutaal de kop genomen. Hij was deze middag niet te stuiten 
en won al zijn drie partijen waarmee hij zich parmantig op 
de eerste plaats vestigde. Jan Vermeer staat weliswaar gelijk 
maar heeft een hogere rating. Maar ook Albert Marks, Rob 
Cornips en nieuwkomer Marcel Krivec, de laatste twee bei-
den spelend in Nijmegen, wonnen al hun partijen. Albert kan 
de volgende maand zich al naar de top schaken. Hans Don-
ker deed goede zaken door in een enerverende partij Jan 
Vermeer te verslaan. Robbert Lubbers, ook al uit Nijmegen, 
had het zwaar en ging met een half punt naar huis. Eric 
Braun, dit seizoen voor het eerst aanwezig, behaalde twee 
punten. In de B-groep nestelde zich Bertus Teunissen van 
Manen zich aan het hoofd. Dat deed hij door één punt te 
scoren, daar voormalig koploper Henk Schunck deze middag 
geheel van slag was. Kazem Mollahosseini was topscoorder 
in de B-groep met 2 punten, gevolgd door Jan Schoemaker 
met 1½ punt. Nieuwkomer Cesar Eisma behaalde 1 punt. 
Loek Busschers en Marina Kralli scoorden geen punten. Ook 
deze middag was weer geslaagd met de opkomst van maar 
liefst 18 schakers. Op dinsdag 3 januari is de volgende 
schaakmiddag van het Daglichtschaak bij het NIVON in de 
Wasserij, Molenbeekstraat 26a.  Jan Vermeer 
 
Bekerloting: Intussen is er geloot voor de volgende ronde in 
de interne bekercompetitie. De Bekergroep dient deze vol-
gende ronde al uiterlijk 5 januari te hebben gespeeld, de 
Kroongroep mag er wat langer over doen. Voor hen is de 
einddatum van deze 2e ronde 9 februari. Maak niettemin 
tijdig een afspraak met uw tegenstander. De loting vindt u op 
de wedstrijdtafel en staat op onze site. 
 
Uitslagen interne competitie 12e ronde (8 december 2016): 
Storms - Hoogland 1-0; Hogerhorst - Knuiman ½-½; Plomp 
- Gerlich 0-1; R. Wille - Peters ½-½; Fassaert - Groen 1-0; 
Huizinga - T. van Dijk ½-½; de Mol - van Ginneken 1-0; 
Boonstra - Witmans 1-0; Vermeer - Koen van Keulen 1-0; 
van Buren - Koeweiden 1-0; Mollahosseini - Kees van Keu-
len 0-1; Veerman - Eder 1-0; Kooman - van Lotringen 1-0; 
Rietbergen - Schunck 1-0; J. Sanders - Droop 1-0; Maas - 
Hartogh Heijs 1-0; Visser - Burger 1-0; Diekema-Stibbe 1-0; 
Samman - Gubbels 1-0. 
 

Uitslagen ASV-Bekercompetitie: Passchier - Derendorp 1-0; 
Amani - Braun ½-½; Naber - van Capelleveen ½-½ (0-1 na 
snelschaken). 


