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57e jaargang no. 27      donderdag 30 augustus 2018
Oploswedstrijd: Vorige week begonnen we met de eerste 

stelling in een nieuw 
seizoen van onze op-
loswedstrijd. Wat je 
ver haalt is lekker, 
dacht Hendrik van 
Buren. Daarom keek 
hij eens rond in Argen-
tinië. Dit vond hij er. 
De partij Dorin – 
Slipak gespeeld in 
Vicente Lopez in 2001. 
Een leerzaam partijtje. 
Zwart speelt en wint. 
Oplossing: 1…Lxg2 2. 
Kxg2, Pxf3 3. Kxf3, 

Dd5+ 4. Kg4, Dg2 en nu kan de witte koning niet meer uit 
het mat lopen. 
 

Simultaan: Clubkampioen Pieter Verhoef en winnaar van de 
Kroongroep in de bekercompetitie Wouter van Rijn speelden 

vorige week in de simul-
taan voorafgaand aan de 
officiële start van het 
seizoen tegen uiteinde-
lijk 27 spelers. Het werd 
een mooie uitdaging 
voor hen om een zo goed 
mogelijke score te beha-
len maar dat gold natuur-
lijk ook voor alle tegen-
standers die tegen deze 
kampioenen het beste 
beentje voor zetten. Het 
was rond twaalven toen 
Wouter zijn laatste partij 
won tegen Ruud Verhoef 
en daarmee het laatste 
resultaat tot stand kwam. 
Bij de partijen van Pieter 
kwam wat sneller teke-
ning in de strijd toen 
Wouter nog volop bezig 
was. Uiteindelijk was het 
resultaat van beiden 
uitstekend. Pieter won 11 
keer en speelde tegen de 
routiniers Siert Huizinga 
en Désiré Fassaert remi-
se. Een score van 12 uit 
13 dus voor onze club-

kampioen. Wouter won 12 partijen, speelde remise tegen 
Albert Marks en alleen Ron Eggink wist de bekerkampioen 
op een nederlaag te trakteren. Zijn score kwam daarmee op 
12½ uit 14. 
 

We gaan beginnen!!: Het nieuwe schaakseizoen bij ASV is 
met een vrije speelavond en de schaaksimultaan al "een 
beetje" van start gegaan maar na deze toch wat vrijblijvende 
speelavonden gaat “de bal vanavond echt rollen” met de 
eerste ronde van een nieuwe interne competitie. Weet Pieter 

Verhoef zijn titel te prolongeren en slaat Wouter van Rijn 
opnieuw toe in de beker?? Er zijn natuurlijk veel kapers op 
de kust die daar anders over zullen denken. Er staan in dit 
nieuwe seizoen wederom 36 interne ronden op het pro-
gramma afgewisseld met de gebruikelijke 5 rapidavonden, 
het snelschaakkampioenschap, de extra competitie en de 2 
Fischer Random Chessavonden. Er is dus voldoende te bele-
ven tot de sluiting van het seizoen op 4 juli 2019. Maar zo-
ver is het lang nog niet. Eerst samen de strijd aangaan en 
genieten van al deze clubavonden die voor ons liggen. Ik 
wens iedereen daarbij heel veel succes maar vooral ook heel 
veel schaakplezier! Ik hoop u op onze clubavonden weer 
massaal achter het schaakbord aan te mogen treffen. 
 

Training: Ook dit seizoen zullen we, zoals al vele jaren het 
geval is, verdeeld over drie groepen trainingsavonden orga-
niseren. Dat gebeurt ook nu weer per groep op 8 maandag-
avonden in de grote vergaderzaal in het Lorentz. Belangrijke 
wijziging is dat de coördinatie hiervan dit jaar door Anne 
Paul Taal is overgenomen van Nico Schoenmakers. De les-
sen in de topgroep worden weer verzorgd door Willy Hen-
driks. Bij de middengroep is Pascal Losekoot onze docent en 
in de liefhebbersgroep wordt in een gezamenlijke vorm les 
gegeven door Léon van Tol, Anne Paul Taal, Fred Reulink 
en Hendrik van Buren. Bij deze groep is Fred de nieuwe 
docent. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Anne Paul en 
bij hem kunt u zich ook aanmelden. Natuurlijk kan op de 
donderdagavond, voorafgaand aan de interne competitie, ook 
aan de beginnerscursus worden deelgenomen. Meer informa-
tie daarover verneemt u via Kees van Keulen die deze cursus 
samen verzorgt met Bart de Kort en Theo van Lotringen. 
 

OSKA: Bij het sluiten van deze editie, dinsdagavond jl., 
waren er 68 aanmeldingen verdeeld over 2 groepen voordat 
morgenavond in het Lorentz ons weekendtoernooi start met 
de strijd om het Open Schaakkampioenschap van Arnhem 
(OSKA) en de winst in de Hoofdklasse van de OSBO-kamp. 
 

Steenstraat: Met de hulp van de nodige ASV-ers vond afge-
lopen zaterdag de jaarlijkse schaakdemo in de Steenstraat 
plaats voor de deur van 4 adverteerders in ASV-Nieuws t.w. 
Bloemsierkunst Futura, Slagerij Putman, Bakker Koenen en 
’t Zuivelhoekje. Toen ik hierover begin augustus met de 
winkeliers afspraken maakte was het zo’n 30 graden en 
stond de zon hoog aan de hemel. En dan denk je er op dat 
moment totaal niet aan dat het weer wel eens minder zou 
kunnen worden zeker niet als het al zo’n 2 maanden heerlijk 
zomers is geweest. Helaas uitgerekend op deze zaterdag 
koelde het af naar zo’n 17 graden en was het eigenlijk ge-
woon frisjes en werden we tijdens onze schaakdemo ook nog 
eens getrakteerd op enkele regenbuitjes maar ook buien in 
wat grotere vorm kwamen voor daarbij vergezeld door een 
enkele onweersklap. De schakers lieten zich hierdoor niet uit 
het veld slaan. Soms onderbraken ze hun partijtje even en 
werden de borden daarna weer even afgedroogd of de tafels 
werden met bord en al verplaatst naar een droog plekje onder 
een winkelluifel. Ook was het een mooi moment voor een 
kopje koffie en een broodje bij de bakker. Het was al met al 
toch een mooi succes! Schaken op straat blijft immers altijd 
leuk om te doen bij het winkelende publiek die tussen het 
doen van de boodschappen door even vluchtig bleven kijken 

Resultaten ASV-simultaan: 
Pieter Verhoef (wit)   ASV-elo 2145 

(Clubkampioen 2017-2018) 
tegenstander uitslag    ASV-elo 
Barth Plomp 0 1867 
Siert Huizinga ½ 1843 
Désiré Fassaert ½ 1766 
Jan Vermeer 0 1603 
Theo Koeweiden 0 1585 
Hendrik van Buren 0 1491 
Henk Schunck 0 1459 
John Bijlsma 0 1403 
Ko kooman 0 1380 
Hans Meijer 0 1305 
Bob Hartogh Heijs 0 1208 
Constant Nieuwenstein 0 1171 
Cesar Eisma 0 1159 

Totale score voor Pieter 12 uit 13 
 

Wouter van Rijn (wit)  ASV-elo 2182 
(Bekerwinnaar 2017-2018) 

tegenstander uitslag   ASV-elo 
Ruud Verhoef 0 1853 
Ronnie Eggink 1 1760 
Jacques Boonstra 0 1748 
Albert Marks ½ 1748 
Lex van Hattum 0 1655 
Vadim van Kuijk 0 1608 
Kees van Keulen 0 1422 
André van Kuijk 0 1405 
Kazem Mollahosseini 0 1392 
Theo van Lotringen 0 1344 
Jan Sanders 0 1231 
Thijs Stomphorst 0 1228 
Cor van der Jagt 0 1200 
Werner Gubbels 0 1117 

Totale score 12½ uit 14 



om het schaaktafereel te aanschouwen. Echt meedoen was er 
op een enkele uitzondering na door het publiek niet bij. Het 
weer zal ongetwijfeld hebben meegespeeld. Zo werd door de 
ASV-ers volop geschaakt. Leuk zijn dan wel altijd de posi-
tieve reacties van voorbijgangers. We hebben ons als vereni-
ging weer mooi aan het publiek getoond! Dat blijft altijd 
belangrijk!! De winkeliers zijn enthousiast en deze demo in 
de Steenstraat staat volgend jaar gegarandeerd weer op de 
kalender. Buiten schaken voor het publiek blijft immers een 
prachtige propaganda voor het schaken. Dank aan de ASV-
ers voor de inzet bij deze schaakdemo!! 
 

Dieren: Voor het seniorentoernooi in Dieren was het dit jaar 
de 46e editie. Daar waar het toernooi eigenlijk bekend is 
geworden als het Bilderbergtoernooi omdat het jaar in jaar 
uit in de locatie van deze hotelketen in Oosterbeek plaats-
vond, is nu Dieren de speellocatie in de week voorafgaand 
aan het Open NK en de bondswedstrijden. Diverse spelers 
gingen voor de dubbel en begonnen bij de senioren om later 
bij het tweede toernooi er achter te komen dat het toch wel 
een hele opgave was. Maar ja, voor schaakliefhebbers als ze 
zijn is een toernooi nooit teveel. 
Jaap Vogel kwam bij het seniorentoernooi uit in de hoofd-
groep. Hij begon sterk met 2½ uit 3 maar viel daarna terug 
door 2 nederlagen. Eerst tegen Toon van Lanen, die uiteinde-
lijk met Anton van Rijn gedeeld 1e werd, en vervolgens 
tegen Ad van de Berg, de nummer 1 qua rating in deze 
groep. Door 2 winstpartijen aan het eind kwam Jaap toch op 
4½ uit 7 en dat was goed voor een gedeelde 3e plaats. De 
overige groepen speelden 5 ronden. In groep 1 treffen we 
Ruud Wille en Désiré Fassaert aan. Ruud begon met 2 uit 3 
om vervolgens in ronde 4 te verliezen. In de slotronde wist 
hij door winst toch nog de gedeelde 3-6e plaats te bereiken 
met een score van 3 uit 5. Désiré verloor de openingsronde 
en moest zich toen terugvechten. Dit lukte deels. Hij kwam 
wel terug tot een 50% score maar meer zat er ditmaal voor 
hem niet in. Met 2½ uit 5 werd hij gedeeld 7e. In groep 2 
leverde Piet de Mol een uitstekende prestatie. Hij bleef on-
geslagen en werd met 3½ uit 5 gedeeld 1e. Het veld in deze 
groep van 12 lag dicht bij elkaar. De eerste 6 eindigden op 
een half punt van elkaar. In groep 6 moest Peter Hamers 2 
partijen missen. Het verklaarde deels zijn eindrangschikking. 
Het was niet zijn toernooi want in de resterende 3 partijen 
scoorde hij slechts een ½ punt. Ko Kooman werd in groep 7 
met 2½ uit 5 gedeeld 4e. Hij begon goed met 2 keer winst 
maar daarna volgden even zoveel verliespartijen. Na één van 
die nederlagen kwam Ko naar uw redacteur toe met de op-
merking "sta je net naar mijn stelling te kijken en dan ga ik 
prompt met een combinatie mat". Tja het was niet anders en 
puur toeval natuurlijk dat ik uitgerekend net op dat moment 
langskwam. Succes was er in groep 8 voor Hans Derendorp. 
Hij legde de basis voor zijn groepswinst in de eerste 3 ron-
den. Deze wist hij allen te winnen en stond toen al een punt 
voor op zijn achtervolgers. Deze wist hij in de laatste 2 ron-
den met gedegen remises van zich af te houden. Hans werd 
daarmee met 4 uit 5 ongedeeld winnaar in zijn groep. Het 
was als altijd weer een gezellig toernooi. 
 

Dieren(2): Na de senioren was het tijd voor het Open NK en 
de Bondswedstrijden. Ditmaal de 50e editie in de gemeente 
Rheden waarvan 40 keer in Dieren. Het toernooi vestigde 
met 517 deelnemers een record. Prachtig!! Dit geeft ook aan 
dat het terecht is dat we zo'n mooi toernooi in deze omge-
ving herbergen! Peter Boel schreef er een mooi boek over 
"Vijftig schaakzomers". Veel ASV-ers ook in dit toernooi. Ik 
loop hun resultaten graag met u door. In het Open Kampi-
oenschap kwamen onze clubgenoten niet tot grootse daden. 
Natuurlijk was het een sterk bezette groep dus dat moet 
zeker in ogenschouw worden genomen. Tom Bus eindigde 
na een matige start van ½ uit 4 toch nog op 3½ uit 9. Door 
winst in de slotronde passeerde hij nog net Jaap Vogel. Die 
was goed gestart door in de openingsronde grootmeester 
Anurag (rating 2484) uit India te verslaan. Daarna moest ook 
hij ervaren dat de tegenstand niet gering was. Hij eindigde 

uiteindelijk op 3 uit 9. Pieter Verhoef kwam daar weer een 
half punt achter. Zijn gedegen speelstijl liet hem dit keer wat 
in de steek. Hij verloor het onderlinge duel van Tom. In de 
Reservegroep A was Paul de Freytas de beste ASV-er. Hij 
kwam tot 5 uit 9. Een prima score waar mogelijk nog wel 
wat meer heeft ingezeten. Ruud Wille zat vanaf het begin in 
de achterhoede. Een "winstpunt" in ronde 2 doordat zijn 
tegenstander niet kwam opdagen was het enige wat hij in de 
eerste 6 ronden liet noteren. Pas in de laatste 3 ronden volg-
den nog 2 punten waarbij in de slotronde de enige echte 
winst werd genoteerd op clubgenoot Steven Braun die pas in 
de slotfase Ruud de mogelijkheid gaf de stelling te openen. 
Steven kende ook geen goed toernooi en dat terwijl hij met 
1½ uit 2 begon. Daarna zakte hij steeds verder weg en zo 
eindigde hij op 2 uit 9. Ook gauw vergeten dus! In Reserve-
groep B startte Albert Marks goed en met 3½ uit 5 stond hij 
fraai in de subtop. Helaas wist hij deze positie niet te hand-
haven en hij zakte door 3 achtereenvolgende nederlagen 
terug. Zo werd het uiteindelijk een 50% score met 4½ uit 9. 
Vadim van Kuijk liet in deze groep al enkele mooie dingen 
zien. Hij eindigde op 4 uit 9. Vader André bracht het met een 
slotserie van 3 keer winst in reservegroep C tot 5½ uit 9. 
Omgekeerd was het bij Bram Hamers. Hij begon met 3 uit 4 
maar wist de winstweg daarna niet meer te vinden en liet 
daarna nog 3 remises noteren. Alles bij elkaar nog wel goed 
voor een 50% score met 4½ uit 9. Peter Hamers deed niet 
voor zijn zoon onder en kwam tot hetzelfde resultaat. In het  
zesrondig toernooi, die in de eerste speelweek in actie kwa-
men, speelde in groep 1 daarvan Mick van Randtwijk. Hij 
kwam tot 4½ uit 6 en won daarbij in de slotronde van Désiré 
Fassaert. Het was voor Désiré de enige nederlaag. Hij ein-
digde op 3½ uit 6. Gerben Hendriks speelde een wat tegen-
vallend toernooi en sloot af op 2½ uit 6, daar waar hij met 
1½ uit 2 startte. Ook bij Dick Vliek wilde het niet lukken. 
Hij bleef met slechts 3 remises op 1½ punt steken. Theo 
Koeweiden was in Dieren al weer volop in de running. In de 
2e groep van het zesrondige toernooi scoorde hij 3 uit 6 en 
dat was zeker niet onverdienstelijk. Ook bij de vierkampers 
vinden we in een van de vele groepen nog enkele ASV-ers 
terug. In groep 1 speelde Michiel Blok. In deze sterke groep 
eindigde hij op ½ uit 3. In groep 2 kwam Sjoerd van Roos-
malen op 1½ punt uit. Dan driemaal achtereen een score van 
1½ uit 3. In groep 13 was deze score er voor Ron Brachten. 
In groep 14 kwam Koen van Keulen tot dit resultaat. Hij 
werd daarmee gedeeld 2e en in groep 23 kwam Ko Kooman 
tot deze 50% score. Voor hem werd de 2e plaats hiermee een 
feit. Groep 25 was een ASV onderonsje met maar liefst 3 
ASV-ers. Die indeling had zeker een beter lot verdiend. Kees 
van Keulen en Hans Derendorp eindigden samen op een 
gedeelde 2e plaats op 1½ punt. Jan Zuidema kwam tot 1 
punt. De punten werden in deze groep onderling aardig ver-
deeld. Zo won Kees van Jan die op zijn beurt weer van Hans 
won terwijl de partij tussen Kees en Hans in remise eindig-
de. Succes er tenslotte in geroep 27 voor Hanna Wierts die 
deze groep won met 2½ uit 3.  
Bij de nevenactiviteiten vinden we bij het rapidtoernooi Hub 
Kusters terug op 2½ uit 7 waarbij hij onder meer een 2000-
speler wist te verslaan. Bij het snelschaken wist Bob Beeke 
zich na de voorronden te plaatsen voor de hoogste finale-
groep. Een ijzersterke groep met Thomas Beerdsen als win-
naar waarin Bob met 3 uit 9 achtste werd. Mick van Rand-
twijk werd in finalegroep 3 met 5 uit 8 gedeeld 2e. Peter 
Boel, die tijdens dit toernooi ook dit jaar weer de persdienst 
verzorgde, vond nog wel even tijd om mee te doen aan het 
snelschaken. Hij werd in deze groep 3 met 4 uit 8 vijfde. Tot 
slot was er bij dit toernooi nog een rol weggelegd voor Pas-
cal Losekoot. Hij was gedurende enkele ronden toernooi-
coach aan wie allerlei vragen over de gespeelde partijen 
konden worden gesteld. Iets was bij de deelnemers bijzonder 
in de smaak viel. Maar aan alles komt een eind zo ook aan 
deze 50e editie. Maar niet getreurd volgend jaar is er weer 
een toernooi. Ook dan zal Dieren weer een aantal weken 
schaakhoofdstad van de OSBO zijn. 


