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57e jaargang no. 20       donderdag 24 mei 2018
Oploswedstrijd: Een tweezet van Taraba uit 1983. 
Vorige week was het een nogal bescheiden opgave 
want het probleem won bij Shachmaty slechts de 3e 

prijs. Maar altijd 
nog moeilijk 
genoeg om deze 
tweezet aan u 
voor te leggen. 
Wit speelt en 
geeft mat in 2 
zetten. Oplos-
sing: de sleutel-
zet is 1. Dc6.  
 

ASV-beker: Het 
interne schaak-

seizoen nadert zijn einde. Er zijn nog 5 interne ron-
den, verder nog het snelschaken en de slotronde in 
de extra competitie en een avond Fischer Random 
Chess. Voldoende te beleven dus nog. Wat ook in 
een beslissend stadium is gekomen is de bekercom-
petitie. De bekergroep heeft intussen al een winnaar 
opgeleverd. Jacques Boonstra won de finale van Tijs 
van Dijk. Jacques proficiat!! Hij stroomde daarmee 
door naar de kwartfinale van de Kroongroep waar 
Wouter van Rijn te sterk bleek. Wouter moet het nu 
in de halve finale met zwart opnemen tegen Dirk 
Hoogland. In de andere halve finale speelt Otto 
Wilgenhof tegen de winnaar van de partij Fred Reu-
link - Peter Boel. 
 

ASV-Nieuws: De nieuwe redactie van ons clubblad 
is lekker op stoom geraakt. Vorige week verscheen 
het mei-nummer van ASV-Nieuws nadat in maart 
het eerste editie van hun hand was verschenen. 
 

Training: Komend weekend staat in het teken van de 
100e schaaktraining van ASV die 8x per jaar op de 
maandagen worden gehouden. Dit heugelijke feit 
wordt gevierd in een trainingsweekend waar vele 
deelnemers van de partij zullen zijn. Volgende week 
meer hierover. 
 

Privacywetgeving: Op 25 mei a.s. gaat de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden. 
Deze wetgeving is ook van toepassing voor vereni-
gingen zoals ASV. Als gevolg daarvan heeft ASV 
een privacyreglement opgesteld. Hierin vindt u alle 
informatie over welke persoonsgegevens ASV in de 
administratie heeft opgenomen en ook hoe hiermee 
wordt omgegaan. De persoonsgegevens, die in de 
ledenadministratie zijn opgenomen zijn de per-
soonsgegevens, die u op het aanmeldingsformulier 
aan ASV heeft verstrekt. Wij gaan er daarom van 
uit, dat u zich akkoord kunt verklaren met opname 
van die gegevens in onze administratie. Wijzigingen 
kunt u mailen aan uw secretaris via 

r.wille@planet.nl. Wij zijn uiteraard bereid zo nodig nadere informa-
tie te verstrekken. 
 

Seizoenoverzicht ASV-6: Het werd een wonderlijk sterk seizoen 
voor ASV-6: In 2013, 2015 en 2017 werd ASV-6 kampioen in de 
tweede klasse. Na het kampioenschap volgde in 2014 en 2016 de-
gradatie. Ook dit jaar zou het wel weer een strijd om lijfsbehoud 
worden. We hoorden qua Elo tot de zwakste drie teams in de eerste 
klasse A. Onze start was in oktober geheel in deze lijn, we verloren 
de eerste ronde met 5½-2½ van ZZS! uit Zwolle. Maar we merkten 
in de tweede ronde via een gelukkig gelijkspel tegen de latere kam-
pioen Meppel-2 dat we dit jaar voor niemand onder hoefden te doen. 
Na dit eerste matchpunt kwam er een soort onoverwinnelijkheid 
boven ons team te hangen. Telkenmale bleef een ieder vechten tot 
het eind en werken aan een teamprestatie. Iedere ronde gingen we 
voluit voor de winst. Bij voorbeeld tegen VSG hadden we op papier 
ruim 100 Elopunten per schaker minder, maar we wonnen de wed-
strijd. Zeer behulpzaam daarbij waren bijna iedere ronde de hoge 
scores van Robert Naasz, die begon met 4 uit 4 en de 5 uit 5 van 
Marco Braam. Het zijn de mysterieuze krachten in de sport. Vijfmaal 
op rij werd er tenslotte door ASV-6 gewonnen, met driemaal de 
minimale score van 4½-3½. We eindigden daardoor ongekend hoog 

met 11 matchpunten en een tweede plaats direct achter kampioen 
Meppel-2. Een tweede plaats die recht geeft op promotie naar de 
promotieklasse. Hoe dit in de nieuwe competitie-indeling gereali-
seerd gaat worden is onduidelijk. De schakers van ASV-6 spelen 
bijna allemaal liever niet op zaterdag, dus zij zullen niet naar de 
landelijke vierde klasse promoveren. De persoonlijke prestaties: 
Marco Braam scoorde 5 uit 5. Hij was de eerste 2 ronden afwezig, 
maar daarna bij alle 5 teamoverwinningen betrokken en een groot-
meesterlijke TPR van ruim 2500. Robert Naasz scoorde 5½ uit 7, 
waarvan 1 punt reglementair. Zijn 4 overwinningen heeft hij be-
schreven in het laatste ASV-Nieuws. De andere schakers van ons 
team hadden geen bijzondere scores, een ieder had moeite om aan de 
50% te komen. Het vreemde was echter dit jaar dat iedere score 
bijzonder was, want bij minimale overwinningen telt ieder halfje 
voor een matchpunt. Bijzonder in verhouding met veel andere teams 
was de trouwe deelname van de vaste spelers, er waren nauwelijks 
invallers nodig dit jaar. De invallers scoorden 4 uit 6, waarbij Jan 
Groen met 2½ uit 3 een extra vermelding verdient.  

Theo van Amerongen 
 

ASV-6              1 2 3 4 5 6  7 Score KNSB TPR  W-We 
Jeroen Kersten     0 0 ½ ½ 0 1  ½ 2½-7  1834 1815 -0,253 
Hans Rigter        ½ 0 - 1-1-0- ½ 3-6   1789 1832 +0,338 
Piet de Mol        ½ ½ 0 0 0 1  1 3-7   1783 1647 -1,244 
Nico Schoenmakers  0 0 1 – 0 ½  - 1½-5  1753 1654 -0,677 
Robert Naasz       1 1 1 1 ½ 1r 0 5½-7  1752 1969 +1,701 
Edwin Peters       0 1 - 0 1 ½  0 2½-6  1718 1649 -0,563 
Theo van Amerongen ½ ½ 0 0 1 ½  1 3½-7  1717 1659 -0,523 
Marco Braam        - - 1 1 1 1  1 5-5   1693 2541 +2,782 
Invallers: 
Bart de Kort       - - - - - -  ½ ½-1   1902 1400 -0,461 
Jan Groen          - 1 ½ 1 - -  - 2½-3  1700 1919 +0,760 
Jacques Boonstra   0 - 1 - - -  - 1-2   1785 1587 -0,509 
 

De 7 wedstrijden op een rij:  Eindstand OSBO 1e klasse A: 
1 ZZS!-1 - ASV-6 5½-2½        1 Meppel-2        12 36  K 
2 ASV-6 – Meppel-2 4-4        2 ASV-6           11 30½ 
3 Pallas-2 - ASV-6 3-5        3 ZZS!-1           8 30½ 
4 ASV-6 – VSG-1 4½-3½         4 Pallas-2         8 30½ 
5 PSV/DoDO-2 – ASV-6 3½-4½    5 VSG-1            6 30 
6 ASV-6 – De Toren-3 5½-2½    6 PSV/DoDO-2       6 25½ 
7 ASV-6 – ZSG-2 4½-3½         7 ZSG-2            3 23½ D 
                              8 De Toren-3       2 17½ D 



Maastricht: Met meer dan 450 schakers was het 
Limburg Open in tijdens het Pinksterweekend weer 
een prachtig schaakevenement daar in het verre 
Maastricht. Al die schakers sloten zich, aldus de 
toernooisite, zo 4 dagen af van de buitenwereld om 
vanaf vrijdagavond samen 7 ronden te schaken. 
Gespeeld werd in de nieuwe sporthal De Geusselt”, 
een schitterende nieuwe locatie met uitzicht naar het 
café (en andersom), betere voorzieningen en zowaar 
een airconditioning, zo is in het toernooiverslag te 
lezen. Aan de faciliteiten lag het dus niet. Ook dit 
jaar maakte onze clubgenoot Jeroen van Ginneken 
weer deel uit van de organisatie. Al was het, afgaan-
de op de toernooisite, dit jaar wel zijn laatste. Onder 
de deelnemers waren 5 ASV-ers. Twee van onze 
clubgenoten speelden in de sterke A-groep met daar-
in 9 grootmeesters waarvan 3 boven de 2600 en 
diverse meesters. Zowel Bob Beeke als Tom Bus 
waren in deze groep niet echt op dreef. Bob eindigde 
vorig jaar nog op een score van 4 uit 7 maar dit jaar 
bleef zijn score wat pover. Na 2 verliespartijen volg-
den er in ronde drie en vier 1½ punt. Daarmee leek 
Bob op stoom te komen maar ronde 5 en 6 gingen 
weer verloren. Tom Bus stond had na 4 ronden nog 
slechts een schamel halfje te pakken. Zo waren de 
drie partijen met zwart verloren gegaan. Na een 
tweede remise in ronde 5 volgde de volle winst in 
ronde 6 en kwam hij daarmee op 2 punten. Daarmee 
passeerde hij Bob die op dat moment slechts 1½ 
punt achter zijn naam had staan. Uiteindelijk eindig-
den beide ASV-ers gelijk samen op 2½ uit 7. Tom 
speelde remise in de slotronde, en scoorde zo even-
veel als vorig jaar. Bob won zijn slotpartij maar 
beiden zullen met hun score niet tevreden zijn. Mick 
van Randtwijk speelde vorig jaar nog in groep A 
maar koos nu voor de B-groep en dat ging hem veel 
beter af. Hij eindigde met 5½ uit 7 op een gedeelde 
2e plaats en bleef daarmee ongeslagen. In dezelfde 
groep speelde ook Paul de Freytas. En ook Paul 
speelde een ijzersterk toernooi want ook hij werd 
gedeeld 2e met 5½ punt. Beide ASV-ers kunnen dus 
op een goed schaakweekend terugkijken. Ook Ste-
ven Braun speelde in deze B-groep. Hij eindigde op 
2½ uit 7. Zijn start was prima met 1½ uit 2 maar 
daarna volgden 4 achtereenvolgende nederlagen. In 
de slotronde maakte hij zijn score met een winstpar-
tij nog iets goed.  
 

Voorst: Het Open Kampioenschap van Voorst, een 
toernooi over 6 ronden dat 1x per 4 weken wordt 
gespeeld in de periode vanaf begin januari t/m eind 
mei, is al weer een eind gevorderd. Er is nog 1 ronde 
te spelen en die staat voor a.s. maandag 28 mei op 
het programma. Beslissingen zijn al wel gevallen. 
De toernooiwinst heeft oud-ASV-er Fokke Jonkman 
al op zijn naam geschreven. Hij won al zijn 5 partij-
en en is niet meer in te halen. Datzelfde geldt voor 
de B-groep waar onze clubgenoot Ron Brachten 
hetzelfde presteerde. Ook hij won alles tot nu toe en 
zijn naaste achtervolgers hebben 3½ punt zodat ook 
Ron verzekerd is van de groepswinst!! 
 

Doetinchem: Intussen is in Doetinchem de 3e editie 
gestart met het Frans Kuggeleijn Memorial, een 
wekelijks toernooi over 7 ronden met in groep 1 de 
strijd om de Open schaaktitel van Doetinchem. Aan 
dit toernooi nemen 4 ASV-ers deel. In groep 1 zijn 
dit Gerben Hendriks en Vadim van Kuijk. Gerben 
behoort in dit deelnemersveld tot de sterkeren. Hij 
won de openingsronde. Dus wie weet waar hij nog 

kan eindigen. Voor Vadim is deze groep 1 vooral een uitdaging. In 
de 1e ronde trof hij één van de ratingfavorieten en verloor vrij regel-
matig. In groep 2 spelen Peter en Bram Hamers. Peter won zijn ope-
ningspartij daar waar Bram het onderspit moest delven.  
 

Bussum: Afgelopen maandag werd in Bussum het Pinkerrapidtoer-
nooi gehouden. Er namen 55 schakers deel waaronder ASV-er Jaap 
Vogel. Gespeeld werd in 2 groepen. Onze clubgenoot speelde een 
sterk toernooi. Jaap begon met 3½ uit 4 waaronder winst op Tim 
Lammens (2303). Opvallend aan zijn score op dat moment was dat 
hij 3x met zwart had gewonnen. Jaap stond na de 4e ronde gedeeld 
eerste samen met IM Yochanan Afek (2265) en IM Dharma Tjiam 
(2379), die onderling remise hadden gespeeld. In de 5e ronde verloor 
Jaap van de bij Wageningen spelende Afek. Zo raakte hij de aanslui-
ting kwijt zeker nadat hij ook in de 6e ronde zijn meerdere moest 
erkennen in de Bussumse speler Henk van der Poel (2241). In de 
slotronde maakte Jaap het nodige goed door, opnieuw met zwart, te 
winnen van Gert Timmerman (2242). Zo eindigde Jaap op een ge-
deelde 5e plaats met 4½ uit 7. Afek won het toernooi met 6½ punt. 
 

Seizoenoverzicht ASV-8: Vanaf het begin van het seizoen 2017-
2018 had ASV-8 het gevoel dat ze wel eens kampioen zouden kun-
nen worden. Qua rating behoorde ASV-8 samen met PION-4 duide-
lijk tot de toppers van klasse 3G. Echter rating zegt ook niet alles, zo 
bleek weer. Millingen-1 ging er met een gemiddeld fors lagere Elo-
rating ongeslagen met het kampioenschap vandoor. In de laatste 
speelronde viel de beslissing, bij winst was ASV 8 zonder meer 
kampioen, bij verlies was het afhankelijk van de uitslag van vooral 
Millingen-1. Maar we verloren van PION-4 met 3½-2½ en dus ke-
ken we naar Millingen-1. En die wonnen en werden dus kampioen. 
Op zich niet onterecht, ze hadden ons tot onze grote verrassing al 
meteen in de eerste ronde verslagen. Daarna kwam ASV-8 wel op 
stoom. Alle volgende wedstrijden werden ruim gewonnen. Op de 
laatste wedstrijd helaas na dus. Kijkend naar de individuele scores 
sprongen teamleider Bob Kooij, met 5 uit 6 topscorer, Jan Vermeer 
met 4 uit 6 en Ron Brachten met 3½ uit 5 er uit. Ook Theo Koewei-
den draaide met 2½ uit 3 prima tot een ernstige ziekte hem velde. 

Een aantal malen speelde het team met invallers en aan hen heeft het 
bepaald niet gelegen dat we het kampioenschap net misten. Ze deden 
het over het algemeen prima. Terugblikkend is het vooral het onno-
dige verlies tegen Millingen dat ons de promotie heeft gekost. Uit-
eindelijk zijn we met meer bordpunten dan PION-4 (en overigens 
ook meer bordpunten dan Millingen!) tweede geworden in onze 
klasse. We waren er dichtbij maar het lukte net niet.     Bob Kooij 
 

Uitslagen interne competitie 31e ronde (17 mei 2018): 
van de Linde - Knuiman ½-½; de Kort - R. Wille 1-0; Huizinga - 
Eggink 1-0; de Mol - Koen van Keulen 1-0; van Hattum-Kusters 1-0; 
Vermeer - van Belle 0-1; van Kuijk - Witmans 0-1; van Buren - Eder 
½-½; Kees van Keulen - de Kok 1-0; Derendorp - Wijman 1-0; 
Kooman - Mollahosseini ½-½; van Lotringen - Zuidema 0-1; 
Stomphorst - Rijmer 0-1; Hartogh Heijs - Berben 1-0; Eisma - Stibbe 
1-0; Diekema - Droop 0-1; David Mashkour - Gubbels 0-1; J. San-
ders - Meijer 0-1. 

ASV-8              1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W-We 
Tijs van Dijk      ½ 0 1 ½ - - - 2-4   1773 1483 -1,183 
Jan Vermeer        ½ 1 1 ½ 1 - 0 4-6   1696 1603 -0,744 
Wilfred Jansz      0 - 1 ½ ½ - 0 2-5   1687 1377 -1,922 
Ron Brachten       0 1 - 1 ½ - 1 3½-5  1623 1637 +0,805 
Bob Kooij          1 1 ½ 1 ½ - 1 5-6   1554 1581 +0,212 
Theo Koeweiden     ½ 1 1 - - - - 2½-3  1511 1594 +0,267 
Invallers: 
Rob van Belle      - ½ - - 1 - - 1½-2  1707 1544 -0,286 
Ko Kooman          - - - - - - 0 0-1   1412  691 -0,391 
Koen van Keulen    - - 1 1 - - - 2-2   1559 2059 +0,339 
Danny Hageman      - - - - - - ½ ½-1   1366 1572 +0,265 
Horst Eder         - - - - 1 - - 1-1   1575 1886 +0,043 
 

De 7 wedstrijden op een rij    Eindstand OSBO 3e klasse G 
1 Millingen-1 – ASV-8 3½-2½    1 Millingen-1   10 22½ K 
2 ASV-8 – SMB-4 4½-1½          2 ASV-8          8 24 
3 UVS-7 - ASV-8 ½-5½           3 PION-4         8 20½ 
4 ASV-8 – Mook-2 4½-1½         4 SMB-4          7 18½ 
5 Het Kasteel-3 - ASV-8 1½-4½  5 Mook-2         5 19 
6 ASV-8 was vrij               6 Het Kasteel-3  4 15½ 
7 ASV-8 – PION-4 2½-3½         7 UVS-7          0  6  D 


