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Oploswedstrijd: In de stelling van vorige week 

moesten de laatste zetten van een studie van 

Gurgenidze uit 1975 door u worden gevonden. Hij 

won er een 

prijs mee in 

het Sovjet-

kampioen-

schap compo-

neren van 

studies. En u 

weet het intus-

sen bij stu-

dies…. Dan 

dient de gehele 

variant te 

worden gegeven! Oplossing: 1.Te7, Dd6 2. Ke8, 

Dd5 3. Td8, Df5 4. Te5 en zwart gaat mat. 
 

Snelschaken: Volgende week 7 juni is er geen 

interne ronde. Dan spelen we het interne ASV 

snelschaakkampioenschap. Altijd goed voor veel 

spanning!! Voor wie het allemaal te snel gaat is er 

natuurlijk nog de slotronde in de extra competitie! 
 

Trainingsweekend: Zoals u weet biedt ASV op 

maandagavond al vele jaren de gelegenheid om in 

verschillende groepen 8 keer per seizoen trainin-

gen bij te wonen. De coördinatie daarvan is in 

handen van Nico Schoenmakers. Nu dit seizoen in 

alle groepen voor de 100e keer een training werd 

verzorgd is het idee opgepakt om dit heugelijke 

feit met een trainingsweekend extra luister bij te 

zetten. Het werd een geweldig weekend. Afgelo-

pen zaterdag en zondag was het zover. Het geheel 

vond plaats in Landgoed Halsaf in Babberich. Een 

prachtige locatie!! Natuurlijk speelde het zomerse 

weer ook daarbij ook een belangrijke rol! Een 

aantal van de cursisten maakte gebruik van de 

mogelijkheid om te overnachten. Zij waanden zich 

dus heel even als zijnde een landheer. Maar het 

ging natuurlijk vooral ook om het schaken. Het 

trainingsweekend werd verzorgd door de trainers 

van de top- en de middengroep: Willy Hendriks en 

Pascal Losekoot. De trainers van de liefhebbers-

groep Hendrik van Buren en Anne Paul Taal 

schaarden zich ditmaal onder de deelnemers en 

Léon van Tol kwam op zaterdagavond nog even 

sfeer proeven. Allemaal trainers die al die jaren of 

een groot deel daarvan op een geweldige wijze een 

enorme bijdrage leveren. Het thema van de trai-

ningen was “Trainingsmethoden”. Hierbij kwa-

men een aantal manieren om te trainen aan bod 

zoals de meer traditionele vormen (met een boek, 

bord en stukken) maar ook natuurlijk de meer 

moderne methoden (met gebruik computer en 

internet). Een greep uit de onderwerpen die aan bod kwamen: diverse 

manieren om tactiek te oefenen; openingstudie in combinatie met spe-

len op internet; gebruik databases bij openingstudie; partijanalyse en 

gebruik computerprogramma's; meedenken met live-partijen en het 

leren en toepassen ervan proberen te koppelen. Daarnaast waren er 

diverse activiteiten, zoals het snelschaken op zaterdagavond en een 

teamwedstrijd met consultatie als afsluiting op zondagmiddag na de 

lunch. Er werd niet alleen geschaakt maar de zondagochtend werd 

benut voor een wandeling in de fraaie omgeving voordat er weer ge-

traind werd. Een prachtig weekend, zeker voor herhaling vatbaar. 

Complimenten aan de trainers voor hun voorbereiding en begeleiding 

en aan Nico voor de organisatie. 
 

Externe competitie: In de ALV van de OSBO van 23 mei jl. is besloten 

in competitieverband een samenwerking aan te gaan met de SGS 

(Stichts Gooise Schaakbond en de SBO (Schaakbond Overijssel). De 

verenigingen van deze beide bonden hadden eerder al hun instemming 

aan deze samenwerking gegeven. Nu spraken ook de OSBO-

verenigingen zich hiervoor uit. Hierdoor zal de competitie met ingang 

van komend seizoen anders worden ingericht. Zo zullen de teams ko-

mend jaar bestaan uit acht spelers. Opmerkingen van onder meer ASV 

dat hierdoor de kleine verenigingen wel eens minder of geen teams 

zouden kunnen opgeven vonden geen gehoor. Als alternatief wordt 

bovendien naast de achttallencompetitie tevens een volledig geschei-

den viertallencompetitie aangeboden wat dit probleem zou kunnen 

ondervangen. Eerder was overigens door de KNSB al besloten om de 

landelijke en de regionale competitie van elkaar te scheiden zodat men 

in beide competities zou kunnen deelnemen. De competitiescheiding 

staat verder los van de samenwerkingsvorm die nu door de 3 regionale 

bonden is gekozen. Het ASV-bestuur zal zich nader beraden hoe we 

het beste aan de nieuwe competitieopzet invulling kunnen geven. We 

willen natuurlijk weer zoveel mogelijk teams opgeven want schaken in 

teamverband blijf nog steeds prachtig om te doen. We houden u na-

tuurlijk op de hoogte!! 
 

Seizoenoverzicht ASV-10: Evenals vorig seizoen moest ASV-10 vech-

ASV-10              1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W-We 
Henk Schunck        1 1 0 ½ 0 - - 2½-5  1520 1593 +0,844 
Ko Kooman           - 0 1 ½ 1 0 – 2½-5  1412 1552 +0,904 
Kazem Mollahosseini – 0 0 1 0 1 – 2-5   1369 1312 -0,404 
Hans Derendorp      - - 0 0 0 1 – 1-4   1365 1325 -0,163 
Jan Zuidema         0 ½ - - - - - ½-2   1336 1315 -0,113 
Bryan Hieltjes      - - - 1 ½ 0 – 1½-3  1193 1407 +0,759 
 

Invaller: 
Danny Hageman       - - - - - 0 – 0-1   1366  693 -0,328 
Gerrie Arends       - - - ½ ½ - - 1-2   1465 1464 -0,004 
Frans Veerman       1 - 0 – - – - 1-2   1475 1556 +0,222 
Lion de Kok         0 0 - - - - - 0-2   1475  804 -0,758 
Bob Sanders         0 - - - - - - 0-1   1410  746 -0,317 
Theo van Lotringen  - ½ - - - 0 - ½-2   1230 1381 +0,233 
Thijs Stomphorst    - - ½ - - - - ½-1   1242 1495 +0,312 
Hans Meijer         0 - - - - - - 0-1   1352  550 -0,503 
 

De 7 wedstrijden op een rij:   Eindstand OSBO 3e klasse B: 
1 ASV-10 – Ons Genoegen 2-4     1 Theothorne-1    11 24½ K 
2 Theothorne-1 - ASV-10 4-2     2 Schaakstad A.-6  9 27 
3 ASV-10 – Pallas-3 1½-4½       3 Pallas-3         6 18 
4 De Toren-6 - ASV-10 2½-3½     4 Twello-2         6 17 
5 ASV-10 – Schaakstad A.-6 2-4  5 De Toren-6       5 18½ 
6 Twello-2 - ASV-10 4-2         6 Ons Genoegen     3 14 
7 ASV-10 was vrij               7 ASV-10           2 13  D 



ten tegen degradatie; dit is helaas op de valreep 

niet gelukt. Op de laatste centrale ronde in Almen 

eindigde ASV-10 definitief op de onderste plaats. 

De 1e wedstrijd tegen Ons Genoegen uit Almen 

(medekandidaat voor degradatie) ging het al direct 

mis. Ondanks het punt van invaller Frans Veerman 

verloren wij thuis met 2-4. De 2 volgende wed-

strijden gingen ook ondanks een positieve bijdrage 

van invallers Theo van Lotringen en Thijs Stomp-

horst (beiden remise) verloren. De 4e wedstrijd 

tegen De Toren-6 werd gewonnen met 3½-2½ en 

dat gaf weer enige moed dat degradatie kon wor-

den afgewend. Helaas ook de 5e en 6e ronde werd 

verloren. Doordat op de laatste ronde (gezamenlijk 

in Almen waar ASV-10 door het oneven aantal 

teams in deze poule een vrije ronde had) naaste 

concurrent Ons Genoegen uit Almen met 3-3 

gelijkspeelde tegen hun tegenstander werd onze 

degradatie een feit. Dit seizoen had ASV-10 op-

merkelijk veel hulp nodig van invallers; dank aan 

de 8 invallers, die 12 partijen voor hun rekening 

hebben genomen. Hoewel gedegradeerd kan ons 

team terugkijken op een gezellig en sportief sei-

zoen.   Ko Kooman 
 

Doetinchem: In de 2e ronde van het Open Doetin-

chems Schaakkampioenschap heeft Gerben Hen-

driks in groep 1 de leiding genomen. Hij heeft als 

enige speler 2 uit 2. Volgens het verslag op de 

toernooisite zat het Gerben niet tegen toen zijn 

opponent in de tijdnood van Gerben een stukoffer 

plaatste wat volgens beide spelers winst had moe-

ten opleveren. Maar Gerben had het geluk aan zijn 

zijde toen zijn tegenstander niet goed voortzette en 

toen was een stuk tegen 2 pionnen niet voldoende 

meer. Ook Vadim van Kuijk won zijn partij. Zijn 

tegenstander kreeg aanvankelijk groot voordeel en 

het leek een kwestie van tijd maar in de slotfase 

was Vadim toch net even wat handiger. Vadim 

heeft nu 1 uit 2. Ook in groep 2 wonnen de beide 

ASV-ers Peter en Bram Hamers. Peter gaat met 2 

uit 2 gedeeld aan de leiding en Bram heeft 1 uit 2. 

Zo was het met winst voor al onze deelnemende 

clubgenoten een succesvolle ronde. Volgende 

week meer over ronde 3. 
 

Nieuw: Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen dat 

we de laatste tijd bij het openingspraatje met enige 

regelmaat nieuwe gezichten aan u mogen voorstel-

len. Allemaal schaakliefhebbers die voor het eerst 

kennismaken met een clubavond bij ASV en het 

clubschaak wel eens willen proberen. Een goede 

ontwikkeling natuurlijk. Natuurlijk werken de 

schaakdemo’s bij bv. de bibliotheek positief maar 

ook mond op mondreclame helpt hierbij. Sommi-

gen komen al met enige regelmaat, een enkeling is 

zelfs al lid geworden en weer anderen komen nog 

wat onregelmatig maar we hebben goede hoop dat 

we zo het ledenbestand weer verder kunnen laten 

groeien!! Het is aan ons allen om de nieuwelingen 

goed op te vangen zodat zij zich vanzelf thuis gaan 

voelen bij onze vereniging.  
 

Seizoenoverzicht ASV-11: In de pittige klasse 3D 

heeft ASV-11 het gezien het ratingverschil met de 

tegenstanders boven verwachting goed gedaan. Na 

een verrassende start met 3-3 tegen Wageningen-6 

en OPC-1 waren de volgende tegenstanders gewaarschuwd. Tegen de 

latere kampioen UVS-6 werd verloren met 4-2 en ook de wedstrijden 

tegen De Sleutelzet, Elster Toren-3 en Velp-2 gingen na flinke strijd 

verloren. Al met al werd geen wedstrijd gewonnen maar wel goed 

gespeeld. Teamcaptain Danny Hageman werd topscoorder met 2 uit 4 

en een reglementaire overwinning. Bert Maas speelde alle 6 wedstrij-

den! De anderen misten 1 wedstrijd en Thijs door ziekte 2. Het was een 

leuk seizoen mannen bedankt!   Anne Paul Taal 
 

Seizoenoverzicht ASV-12: Om het Huub Blom makkelijker te maken 

werd ASV-12 in de derde klasse ingedeeld. Het was duidelijk dat we 

een zwaar seizoen zouden krijgen, maar geen van de spelers zag hier 

tegenop. In de eerste wedstrijd werd er nipt van Rhenen-2 verloren en 

dat gaf moed voor de rest van het seizoen. Daarna werden er uit tegen 

het sterke Veenendaal 3 na een flink robbertje vechten 3 remises ge-

scoord. De thuiswedstrijd tegen Bennekom 3 werd er heel goed gelijk 

gespeeld en nu begonnen we hoop op meer te krijgen. De nederlaag 

tegen de ijzersterke Elster Toren-2 was ingecalculeerd, maar onze hoop 

op klasse behoud was gevestigd op de wedstrijd erna tegen het laag-

staande Tornado-2j. Jammer genoeg werd er thuis de kleinst mogelijke 

nederlaag geleden tegen dit jeugdteam en moest er om niet te degrade-

ren in de gemeenschappelijke slotronde in Veenendaal gewonnen wor-

den van het sterke team De Cirkel 2. Dit lukte ons helaas niet. Het was 

al met al toch een leuk seizoen bedankt iedereen! Anne Paul Taal 
 

Uitslagen interne competitie 32e ronde (24 mei 2018): 
Boel - Hoogland ½-½; R. Wille - P. Verhoef 0-1; Knuiman - Huizinga 

1-0; Eggink - de Mol 0-1; Koen van Keulen - Fassaert 1-0; Boonstra - 

Marks 1-0; Witmans - van Hattum 1-0; Kusters - van Belle 1-0; van 

Buren - Vermeer 0-1; Gort - Kooij 0-1; Zuidema - Derendorp 0-1; 

Mollahosseini - P. Hamers 1-0; Stibbe - Kooman 0-1; B. Hamers - van 

Lotringen ½-½; Meijer - Eisma 1-0; Burger - Nieuwenstein 0-1; Gub-

bels - John van Brink 1-0; Diekema - Bart van Etten 1-0. 

ASV-11              1 2 3 4 5  6 7 Score KNSB TPR  W-We 
Lion de Kok         ½ 0 ½ - 0  0 – 1-5   1475 1323 -0,906 
Jonathan vd Krogt   - ½ 1 0 0  ½ - 2-5   1410 1413 +0,050 
Danny Hageman       ½ 1 - ½ 1r 0 - 3-5   1366 1597 +1,139 
Thijs Stomphorst    0 1 1 0 -  - - 2-4   1242 1358 +0,572 
Jelle Noordhuis     1 0 – 1 0  0 – 2-5   1240 1347 +0,653 
Bert Maas           1 0 0 0 0  0 – 1-6   1065 1093 +0,390 
 

Invallers: 
André de Groot      - - - 0 -  - - 0-1   1397  716 -0,339 
Remco Menger        0 - - - -  - - 0-1   1366  697 -0,337 
Gerrie Arends       - - 0 - 1  - - 1-2   1465 1340 +0,331 
Peter van Deursen   - - - - -  1 – 1-1   1244 2049 +0,507 
Jan Sanders         - - 0 - -  - - 0-1   1346  621 -0,396 
 

De 7 wedstrijden op een rij    Eindstand OSBO 3e klasse D: 
1 ASV-11 – Wageningen-6 3-3    1 UVS-6           10 22  K 
2 OPC-1 - ASV-11 3-3           2 OPC-1            9 22½ 
3 ASV-11 – UVS-6 2-4           3 De Sleutelzet-1  8 20 
4 De Sleutelzet - ASV-11 4½-1½ 4 Wageningen-6     6 22 
5 ASV-11 – Elster Toren-3 2-4  5 Velp-2           5 15½ 
6 Velp-2 - ASV-11 4½-1½        6 ASV-11           2 13 
7 ASV-11 was vrij              7 Elster Toren-3   2 11  D 

ASV-12:               1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W-We 
Bob Sanders           - 0 - - - 1 – 1-2   1410 1166 -0,279 
André de Groot        - 1 0 1 0 – 0 2-5   1397 1526 +0,767 
Hans Meijer           - 1 ½ ½ 0 0 ½ 2½-6  1352 1409 +0,398 
Theo van Lotringen    - ½ 0 0 0 1 0 1½-6  1230 1214 -0,341 
Jan Diekema           - 0 0 – 1 0 0 1-5   1028 1045 -0,178 
Constant Nieuwenstein – 0 - - ½ 0 - ½-3    --  1194   -- 
 

Invallers: 
Gerrie Arends         - - ½ - - - - ½-1   1465 1601 +0,183 
Peter van Deursen     - - - - - ½ 1 1½-2  1244 1745 +1,126 
Jan Sanders           - - - 1 - - 0 1-2   1346 1550 +0,762 
Werner Gubbels        - - - ½ - - - ½-1    933 1419 +0,456 
Pim Rijmer            - - ½ 0 0 - - ½-3    --  1194   -- 
 

De 7 wedstrijden op een rij      Eindstand OSBO 3e klasse F: 
1 ASV-12 was vrij               1 Elster Toren-2  11 27  K 
2 ASV-12 - Rhenen-2 2½-3½       2 De Cirkel-2      8 22½ 
3 Veenendaal-3 - ASV-12 4½-1½   3 BSV Bennekom-3   7 20 
4 ASV-12 – Bennekom-3 3-3       4 Veenendaal-3     7 19½ 
5 Elster Toren-2 - ASV-12 4½-1½ 5 Rhenen-2         5 14 
6 ASV-12 – Tornado-2j 2½-3½     6 Tornado-2j       3 10½ 
7 De Cirkel-2 – ASV-12 4½-1½    7 ASV-12           1 12½ 


