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Oploswedstrijd: Vorige week was er een wat 
ongebruikelijke opgave. Wit staat al een stuk 
voor. Dat wordt dus een zachtgekookt eitje 
zou je zeggen. Wit speelt en bereikt een 

gewonnen 
stand. 
Hoe…? De 
stelling is uit 
de partij 
Aljechin-
Verlinsky, 
gespeeld in 
Odessa 1918. 
Oplossing: 
Het was 
zeker geen 

eitje. De enige zet die wit naar een gewon-
nen stand leidt is 1. Dd1. 
 

Beker: Vorige week werden de beide ½-
finales in de Kroongroep van de ASV-
bekercompetitie gespeeld. Wouter van Rijn 
won daarbij van Dirk Hoogland en Peter 
Boel versloeg Otto Wilgenhof. Wouter en 
Peter gaan dus in de finale uitmaken wie 
deze bekerstrijd op zijn naam mag schrijven. 
Een speeldatum is nog niet bekend. 
 

Seizoenoverzicht ASV-3: In een zware poule 
wist ASV-3 zich in het voorbije seizoen 
2017-2018 weer in veilige haven te spelen. 
ASV-3 speelde dit seizoen opnieuw in de 
zware derde klasse C. Op papier waren al-
leen Paul Keres-4 en De Toren-2 zwakker. 
De start van de competitie met een 2½-5½ 
nederlaag uitgerekend tegen De Toren-2 leek 
dat ook een slecht voorteken. Daar kwam 
nog bij dat Paul Keres-4 met een grote zege 
op SMB begon. Toen vervolgens in ronde 2 
van SMB verloren werd, leek er zwaar weer 
op komst. In de derde ronde kwam echter de 
ommekeer. In Utrecht werd met twee inval-
lers het belangrijke duel met Paul Keres-4 in 
winst omgezet. Het was het begin van een 
goede serie en zo stond het derde na vijf 
ronden ineens trots op de 6e plaats met vijf 
punten. Na twee nieuwe nederlagen moest de 
rug toch nog weer gerecht worden. Slecht 
één punt scheidde ASV-3 nog van een de-
gradatieplaats. Begin april was het team 
ontketend tegen de nummer 2 Caïssa-3. Via 
een overtuigende 5½-2½ zege speelde ASV 
3 zich veilig. Aardig om te vermelden is 
hierbij dat die overwinning op Caïssa-3 
waarmee we ons dus verzekerden van klas-
sebehoud, de enige wedstrijd zonder inval-
lers was. Dat is dan toch van waarde, blijk-
baar!! Om uiteenlopende redenen (ook in-
valbeurten in hogere teams) speelde geen 
enkele speler alle negen partijen voor het 
team. Hierdoor waren in totaal 21 spelers 

nodig. Dat maakt de zesde plaats in de eindklassering nog knapper. Het 
derde kan met trots terugzien op het afgelopen seizoen. De meeste vaste 
spelers haalden een mooie score, waarbij Jan van de Linde aan bord 1 met 5 
uit 8 een uitstekende roerganger was en ook Johan Wolbers scoorde met 4½ 
uit 6 uitstekend. Toch was er een tweedeling van spelers die het hele seizoen 
prima in vorm waren en anderen die dat juist niet waren Tot slot kan nog 
worden vermeld dat het altijd ingewikkeld bleek om de spelers samen te 
laten reizen (we gingen meestal met zeg maar zes auto's en iemand per 
trein). 
 

Seizoenoverzicht ASV-7: Een keurige middenmootpositie leverde het sei-
zoen 2017-2018 op voor ASV-7. In de 2e klasse D van de OSBO. Het ze-
vende team was het afgelopen seizoen op papier een middenmoter en dat 
was het in de praktijk ook. Met Lex van Hattum en Dick Vliek als nieuwe-
lingen in het team pakte ASV-7 in de eerste twee ronden 3 punten. In de 
derde ronde was de latere kampioen De Elster Toren-1 een maatje te groot. 
Inmiddels was wel duidelijk dat UVS-5 en De Toren-5j kansloos zouden 
gaan degraderen, waardoor een zorgeloze tweede helft van de competitie 

ASV-3                  1 2 3 4 5 6  7 8 9 Score KNSB TPR  W-We 
Jan van de Linde       0 1 1 ½ 1 -  1 ½ 0 5-8   2091 2115 +0,09 
Koen Maassen vd Brink  0 ½ - - 1 ½  1 ½ ½ 4-7   2014 2044 +0,31 
Johan Wolbers          1 - - 1 ½ 1  0 1 – 4½-6  2014 2180 +1,11 
Wouter Abrahamse       0 0 1 ½ - ½  0 1 1 4-8   1993 2014 +0,42 
Remco Gerlich          ½ 0 1 1 0 1r ½ 1 – 5-8   1922 2017 +1,05 
Anne Paul Taal         - - ½ 0 0 0  – 0 - ½-5   1922 1636 -1,83 
Freek Hooning          - - 0 0 ½ ½  0 ½ ½ 2-7   1866 1788 -0,27 
Quirine Naber          0 0 ½ 1 - 0  - 1 – 2½-6  1741 1815 +0,75 
Invallers: 
Jan Knuiman            - ½ - - - -  - - – ½-1   1974 1894 -0,46 
Barth Plomp            ½ - - 0 1 -  - - ½ 2-4   1960 1829 -0,55 
Bart de Kort           - - - - - -  - - 0 0-1   1902 1547 -1,46 
Bent Schleipfenbauer   - - - - - -  1 - - 1-1   1873 2139 +0,53 
Coen Mekers            - - - - - -  - - 0 0-1   1869 1681 -0,25 
Gerben Hendriks        ½ - - - - -  - - - ½-1   1853 1868 +0,10 
Désiré Fassaert        - - ½ - - -  - - - ½-1   1840 1729 -0,19 
Paul Schoenmakers      - - - - - 0  - - - 0-1   1815 1496 -0,39 
Bert Duijker           - ½ - - ½ -  - - - 1-2   1794 2008 +0,33 
Jacques Boonstra       - 0 - - - -  - - - 0-1   1785 1724 -0,11 
Jan Vermeer            - - 0 - - -  - - - 0-1   1696 1507 -0,42 
Esther Wolbers         - - - - - -  0 - - 0-1   1594 1681 -0,05 
Koen van Keulen        - - - - - -  - - 0 0-1   1559 1622 -0,09 
 
De 9 wedstrijden op een rij     Eindstand KNSB 3e klasse C: 
1 ASV-3 – De Toren-2 2½-5½      1 BSG-2             18 47½ K 
2 SMB-1 -ASV-3 5½-2½            2 Amsterdam-West    13 41 
3 Paul Keres-4 – ASV-3 3½-4½    3 Caïssa-3          12 43½ 
4 ASV-3 – SG Max Euwe-3 4-4     4 PSV/DoDO-1        10 38 
5 Wageningen-2 – ASV-3 3½-4½    5 De Toren-2         9 34 
6 ASV-3 - Amsterdam-West 3½-4½  6 ASV-3              7 33 
7 PSV/DoDO-1 - ASV-3 4½-3½      7 Wageningen-2       7 33 
8 ASV-3 - Caïssa-3 5½-2½        8 SMB-1              6 31½ 
9 BSG-2 - ASV-3 5½-2½           9 Paul Keres-4       4 29 D 
                               10 SG Max Euwe-3      4 29 D 

ASV-7                1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W-We 
Jacques Boonstra     ½ 1 0 1 – 0 0 2½-6  1785 1734 -0,401 
Albert Marks         1 ½ 0 - ½ 0 1 3-6   1721 1785 -0,546 
Hedser Dijkstra      1 1 0 ½ ½ 0 1 4-7   1708 1739 +0,358 
Dick Vliek           1 0 - 1 1 ½ 1 4½-6  1648 1837 +1,003 
Werner Passchier     ½ 1 - - 1 - ½ 3-4   1644 1790 +0,797 
Lex van Hattum       1 ½ ½ 1 0 1 1 5-7   1643 1789 +1,406 
Hub Kusters          ½ 0 1 1 ½ ½ 1 4½-7  1614 1669 +0,157 
Oscar Mercan         ½ 0 0 0 – 0 0 ½-6   1542 1039 -2,822 
Invallers: 
Tijs van Dijk        - - 0 - 0 - - 0-2   1773 1051 -0,788 
Jan Vermeer          - - 0 - - - - 0-1   1696 1101 -0,237 
Horst Eder           - - - 0 - - - 0-1   1575  665 -0,650 
Koen van Keulen      - - - - 0 - - 0-1   1559  863 -0,358 
Kazem Mollahosseini  - - - 0 – 0 – 0-2   1369  816 -0,419 
 

De 7 wedstrijden op een rij     Eindstand OSBO 2e klasse D: 
1 ASV-7 – De Toren-5j 6-2       1 Elster Toren-1    14 42½  K 
2 SMB-2 - ASV-7 4-4             2 Edese SV-1        12 34 
3 ASV-7 – Elster Toren-1 1½-6½  3 Het Kasteel-2      8 27½ 
4 UVS-5 - ASV-7 3½-4½           4 PION-3             7 28½ 
5 ASV-7 – Het Kasteel-2 3½-4½   5 ASV-7              7 27 
6 Edese SV-1 - ASV-7 6-2        6 SMB-2              6 26 
7 PION-3 - ASV-7 2½-5½          7 De Toren-5j        2 20  D 
                                8 UVS-5              0 18½ D 



volgde. In een spannende wedstrijd om een 
langer verblijf in de bovenste regionen werd 
nipt van Het Kasteel-2 verloren. ESV-1 was 
vervolgens net als De Elster Toren-1 weer 
een maatje te groot. Het seizoen werd echter 
uitstekend afgesloten met een ruime zege op 
het sterke PION-3. Het was een passend slot 
na een leuke competitie, die werd beëindigd 
op de vijfde plaats. Met Lex van Hattum, 
Dick Vliek en Hub Kusters had ASV-7 drie 
spelers in de top tien van topscorers van deze 
poule in de tweede klasse. Opvallend was 
dat slechts voor zeven partijen invallers 
nodig waren. Een tegenvaller daarbij was dat 
deze partijen allen verloren gingen.  
 

Seizoenoverzicht ASV-9: In de vorige com-
petitie speelde de eerste match een grote rol. 
We ontmoetten een team met hogere Elo’s, 
maar wonnen moeiteloos. Dat bleef zo en de 
laatste wedstrijd werd zelfs een 6-0 over-
winning. Een kampioenschap kwam er ech-
ter niet uit rollen omdat er altijd wel een 
team is met ratings van bijna 2000 of zelfs 
nog hoger. Dit jaar speelden we met groten-
deels hetzelfde team; er lagen dus weer 
overwinningen in het verschiet. Opnieuw 
was het de eerste wedstrijd, die ons verwach-
tingspatroon bijstelde. We speelden tegen 
Wageningen-5, een iets sterker team. Maar 
we zouden wel winnen. Niets daarvan. Een 
duidelijke nederlaag werd ons deel. En daar-
na kwamen de echt sterkere tegenstanders 
aan de beurt. Je verwacht het niet in de derde 
klasse van een onderbond. Maar daar zit 
weer iemand met 2100. Toen we dat achter 
ons hadden gelaten kwam natuurlijk de dis-
cussie “Jongens, nu moeten we winnen”. Dat 
lukte ook. We eindigden precies in de mid-
denmoot. Maar toch liep alles anders dan 
gebruikelijk. In de derde klasse moet je het 
meestal hebben van de staart. Met regelmaat 
zijn eerste teams van een club de tegenstan-
der. De top (van ASV-9) speelt dan tegen de 
top van een kleinere gemeente en dat is vaak 
een moeizame worsteling. Zulke clubs heb-
ben echter meestal alleen een smalle top. De 
verschillen in schaakkracht tussen top en 
staart van zo’n team zijn vaak erg groot. 
Onze staart moet dan het verlies van onze 
top opvangen. Deze competitie waren de 
meeste tegenstanders derde of vijfde teams. 
Het gevolg was, dat onze top het meestal wel 
kon redden. Daar kwam nog bij, dat we met 
Zekria en Koen twee spelers hadden, die 
duidelijk sterker spelen dan hun Elo aan-
geeft. Het resultaat was er naar. Dit seizoen 
hielden we vooral het hoofd boven water 
door de top. Het staatje van de spelers, dat 
hierbij wordt gegeven verklapt een hoop. Na 
de top-drie is er niemand in het team, die 
50% heeft kunnen scoren. Maar gelukkig 
was die top er. De 100% van Koen is natuur-
lijk fabelachtig. Maar het resultaat van 
Zekria zit ook in die buurt. Hij zat op één 
partij na aan het eerste bord en heeft zich 
daar bewonderenswaardig geweerd. Ook 
Horst Eder verdient een dikke pluim. Hij 
scoorde nauwelijks in korte partijen, maar 
moest voor elk puntje knokken. Voor Arjan 
Hoenselaar was de competitie waarschijnlijk 
een deceptie. Verschillende partijen kreeg hij 
een acceptabele positie. Maar het is duide-
lijk, dat hij thans te weinig schaakt. Hij mist 

de routine. Maar zijn huidige rating heeft hij natuurlijk niet cadeau gekregen 
en daarmee moet je kunnen scoren. Eén ding staat buiten kijf. Een midden-
positie met deze tegenstand is voor ons team echt acceptabel. Hendrik van 
Buren 
 

Sardinië: Dirk Hoogland nam onlangs deel aan een open toernooi op het 
Italiaanse eiland Sardinië. Even vakantie en tegelijk een toernooitje meepik-
ken. Dirk startte het 10e Open Internazionale "Capo d'Orso", zoals de fraaie 
benaming van het toernooi luidde, met een remise tegen een Canadese 
schaakmeester. In de 2e ronde werd verloren van een Italiaan. Een Noor was 
vervolgens te sterk in ronde 3. Via winst op een Rus en remise tegen een 
Duitser kwam Dirk na 5 ronden op 2 punten. Een Oekraïner was vervolgens 
te sterk in ronde 6, waarna Dirk door winst op een Ier zijn score op 3 uit 7 
bracht en kwam daarna terug tot 50% door in ronde 8 van een Italiaan te 
winnen. Winst op een Noorse speelster deed Dirk in de eindstand op 5 uit 9 
belanden. Een prima score na een moeizaam begin tegen sterke spelers. 
Deze terugblik maakt ook duidelijk dat het een echt internationaal toernooi 
betrof want Dirk trof tegenstanders uit 7 verschillende landen. 
 

Doetinchem: In de 5e ronde van het open kampioenschap van Doetinchem 
raakte Gerben Hendriks de koppositie kwijt door een remise. Slechts 1 van 
de 4 koplopers kwam in deze ronde tot winst. De rest speelde remise. Daar-
onder dus ook Gerben. Hij deelt nu de 2e plaats. Vadim van Kuijk kreeg door 
een bye een vol punt toebedeeld door een oneven aantal spelers. Hij staat nu 
op 2 punten. In groep 2 haakten zowel Peter als Bram Hamers voorlopig af 
in de strijd om de bovenste plaatsen. Peter gaf na afloop aan dat dit zo’n 
partij was waar je dagenlang ziek van kon zijn. Peter had in zijn partij steeds 
de betere papieren maar in de slotfase ging het jammerlijk mis. Ook Bram 
maakte in een partij met wisselende kansen de beslissende fout. Beiden ble-
ven zo op 3 punten staan en zakten terug naar een gedeelde 6e plaats. 
 

Barneveld: Afgelopen zaterdag speelde Ruud Wille mee in Barneveld waar 
de plaatselijke schaak- en damvereniging BDSV het jaarlijkse toernooi or-
ganiseerde niet alleen voor schakers maar ook voor de dammers, waar dit 
keer ook oud-wereldkampioen Valneris in meespeelde. Omdat Ruud vorig 
jaar ook had deelgenomen (toen samen met Ko Kooman) kreeg hij de toer-
nooiaankondiging in de mail met meteen de vraag of hij dan ook de boeken 
van ASV weer wilde meenemen. Zoiets kun je dan natuurlijk niet afslaan. 
Gespeeld werden 9 ronden met een speeltempo van 10 minuten + 5 seconden 
per zet. Dus net geen snelschaken maar toch ook weer te weinig om er in 
bepaalde situaties even rustig de tijd voor te nemen. Ruud speelde in groep 
A en had daar de op 1 na laagste Elo. Het zou dus een zwaar dagje worden, 
zo leek het. De 1e ronde ging al meteen mis maar dat was vooral eigen on-
kunde toen hij verzuimde in het eindspel zomaar een toren te winnen die na 
een schaakje opeens ongedekt kwam te staan. In de ochtenduren wilde het 
verder nog niet echt lukken getuige de score van ½ uit 4. Daarna ging het 
beter en zo eindigde Ruud uiteindelijk op 4 uit 9. Bij de prijsuitreiking was 
er voor degenen die onderaan eindigden in elke groep een troostprijs. Hoe 
kan het ook anders in Barneveld.….een doosje eieren! Het was ook nu weer 
een gezellig en goed georganiseerd toernooi. 
 

Uitslagen interne competitie 34e ronde (14 juni 2018): 
P. Verhoef - de Kort ½-½; de Mol-R. Wille 0-1; van Willigen-Huizinga 0-1; 
Koen van Keulen - Vliek 1-0; Witmans - Boonstra 1-0; Marks - van Hattum 
1-0; Vermeer - Kusters ½-½; Kooij - van Belle 1-0; van Buren - Koeweiden 
½-½; de Kok - Gort 0-1; B. Hamers - Kees van Keulen 1-0; Derendorp - 
Schunck 0-1; Rijmer - Mollahosseini 0-1; Wijman-Stibbe 1-0; van Lotringen 
- Eisma ½-½; Gubbels - J. Sanders 0-1; van Brink - Berben 0-1; van Etten - 
Zuidema 0-1; Droop-de Groot 1-0; P. Hamers-Bijlsma 1-0. 
 

Uitslagen ½-finale ASV-Beker-competitie (Kroongroep): 

ASV-9              1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR   W-We 
Zekria Amani       ½ 0 ½ 0 1 – 1 3-6   1621 1642 +0,051 
Horst Eder         - 0 1 ½ 1 - 1 3½-5  1575 1678 +0,275 
Koen van Keulen    1 1 1 1 1 – 1 6-6   1559 2329 +2,299 
Arjan Hoenselaar   0 - 0 0 0 - - 0-4   1548  661 -1,853 
Hendrik van Buren  0 ½ ½ ½ ½ - ½ 2½-6  1527 1386 -1,147 
Kees van Keulen    0 0 1 ½ 0 – 0 1½-6  1390 1126 -2,080 
Invallers: 
Pijm Rijmer        0 0 - - - - 0 0-3    --   638    -- 
 

De 7 wedstrijden op een rij    Eindstand OSBO 3e klasse E 
1 Wageningen-5 -ASV-9 4½-1½    1 Tornado-1       11 26  K 
2 ASV-9 – Tornado-1 1½-4½      2 Koningswaal-2    9 22 
3 De Cirkel-3 - ASV-9 2-4      3 Wageningen-5     6 19 
4 ASV-9 – Koningswaal-2 2½-3½  4 ASV-9            6 16½ 
5 SMB-5 - ASV-9 2½-3½          5 Edese SV-3       7 20½ 
6 ASV-9 was vrij               6 SMB-5            3 13½ 
7 ASV-9 – Edese SV-3 3½-2½     7 De Cirkel-3      3 12½ D 



Hoogland - van Rijn 0-1; Wilgenhof - Boel 
0-1. 


