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58e jaargang no. 2      donderdag 10 januari 2019
Oploswedstrijd: Vorige week, op de eerste clubavond van 

2019, begonnen we met 
een tweezet uit Honga-
rije en wel van Me-
rényi. Ook dit is een 
werkstuk uit 1912. Wit 
speelt en geeft mat in 
twee zetten. De sleutel-
zet is: 1. Kf3. 
 

OSBO-Snelschaken: 
Stefan Kuipers prolon-
geerde zaterdag jl. zijn 
OSBO-titel snelscha-
ken. Hij bleef in de 
finalegroep uiteindelijk 

ASV-er Michiel Blok, die daarmee als 2e eindigde, ruim 
voor. Stefan scoorde in de finale 14 uit 16, Michiel kwam tot 
10½ punt. Hij werd op de voet gevolgd door Anton van Rijn 
met 10 punten. Er namen 66 schakers aan dit OSBO-
snelschaakkampioenschap deel, waaronder maar liefst 35 
ASV-ers. Het totaal was een fractie minder dan vorig jaar 
toen we op 75 spelers eindigden. Toch lieten veel OSBO-
verenigingen zich niet of nauwelijks zien. En dat was jam-
mer want op elk niveau is een dagje snelschaken toch een 
leuke bezigheid. Het was dus een gezellige drukte in ons 
clubgebouw waar onder leiding van Huub Blom deze titel-
strijd plaatsvond. Gespeeld werd volgens het systeem Am-
sterdam met 3 vierkampen als voorronden gevolgd door 
dubbelrondige finalegroepen die waren ingedeeld op basis 
van de punten uit de voorronde. Naast Michiel wisten nog 4 
ASV-ers tot groep A door te dringen. Tom Bus werd 5e met 
9 punten. Mick van Randtwijk eindigde op 5 punten als 7e 
gevolgd door Peter Boel (4½ punt) en Jacques Boonstra (1 
punt). Zeker voor Jacques was het bereiken van de hoogste 
finalegroep een fraaie prestatie! In groep B vielen de ASV-
ers Sander Berkhout (13½ punt) en Dirk Hoogland (12 pun-
ten) in de prijzen. Zij eindigden als nrs. 2 en 3 achter win-
naar Hotze Hofstra die plaatsing in groep A had gemist. 
Verdere ASV-ers in deze B-groep: 4. Koen Maassen van den 
Brink (11), 5. Wouter Abrahamse (10), 6. Anne Paul Taal 
(8), 8. Rob Huberts (5½), 9. Marco Braam (4). In finalegroep 
C vielen geen ASV-ers in de prijzen. Jaap Vogel werd 4e met 
10 punten. Reinier Janssen werd 9e met 3 punten. In groep D 
vinden we ook weer een hele serie ASV-ers terug. Daaron-
der Richard van der Wel en René van Alfen als prijswin-
naars op een gedeelde 2e plaats met 9½ punt. Nr. 4 werd 
Wilfred Jansz met 9 punten, gevolgd door Edwin Peters en 
Koen van Keulen beiden met 8 punten. Dick Vliek sloot de 
groep af met 4 punten als 9e. In groep E was er voor Barth 
Plomp als gedeeld 3e met 11½ punt nog een prijs. Kazem 
Mollahosseini werd 5e met 10½ punt, Benjamin Brandt 6e 
met 7½, en Jan Willem van Willigen en Lex van Hattum 
gedeeld 7e met 7 punten. In groep F werd Jan Groen met 10 
punten prijswinnaar als nr. 3 in deze groep. Jan Vermeer 
werd 5e met 8 punten en Henk Schunck met 7 punten. Het 
podium in groep E was geheel met ASV-ers gevuld. Horst 
Eder won met 15½ punt, Toon Janssen werd met 15 punten 
2e en Kees van Keulen werd de trotse nr. 3 met 9½ punt. Een 
gedeelde 5e plaats was er voor Theo Koeweiden en Jan Zui-
dema met 7½ punt. John Bijlsma werd 8e met 6½ punt en 
Hans Derendorp werd met 9½ punt 9e. We kunnen weer 

terugkijken op een gezellige speeldag en als het aan ASV 
ligt dan organiseren we dit toernooi ook volgend jaar weer.  
 

Externe competitie: In deze EP de 2 laatste verslagen uit de 
vorige ronde van de SOS-competitie maar ook alle uitslagen 
en standen zodat we weten hoe onze teams ervoor staan. Dat 
moet ook wel want de volgende ronde kondigt zich al weer 
aan. Vanavond spelen er immers al 2 teams thuis nl. ASV-6 
en ASV-8. Zij treffen resp. Wageningen-4 en Doesborgh-1. 
 

Uitslagen en stand na 3e ronde SOS-competitie: 

 

SOS Hoofdklasse C: ASV-1 - Wageningen 5-3; Veenen-
daalse SV - Koningswaal Tornado Comb. 5½-2½; BSV 
Bennekom - Elster Toren 3-5; SMB - Rivierenland 3½-4½. 
SOS 1e klasse C: Schaakstad Apeldoorn - Zwolle Zuid 
Schaakt! 5-3; VDS - ASV-2 2-6; Pegasus-SG Zutphen-2 4-4; 
Barneveld-2 - ASA-1j nog niet gespeeld. 
SOS 1e klasse D: ASV-3 – Zevenaar 5½-2½; Rhenense SC - 
Velpse SV 2½-5½; PION - UVS 6-2; SMB-2 – Edese SV 
4½-3½. 
SOS 2e klasse G: UVS-2 – Zevenaar-2 4½-3½; Theothorne - 
ASV-4 3-5; Het Kasteel - PION-2 6-2; Millingse SV - Ko-
ningswaal Tornado Combinatie-2 4½-3½. 
SOS 2e klasse F: ASV-5 - Wageningen-2 5-3; De Kameleon 
- Schaakstad Apeldoorn-2 3½-4½; Doetinchem - BSV Ben-
nekom-2 3-5; Twellose SC – De Elster Toren-2 2-6. 
Correctie 2e ronde: Elster Toren-2 – Doetinchem-1 ivm op-
stellingsfout uitslag gewijzigd van 3-5 in 4-4. 
SOS 3e klasse D: ASV-7 – OPC 2-6; Veenendaal-2 - ASV-6 
1½-6½; Wageningen-4 - Voorster SC 2½-5½; Velpse SV-3j- 
- De Cirkel-2 2½-5½. 
SOS 3e klasse E: UVS-4 - SMB-3 1-7; Wageningen-3 - 
ASV-8 5-3; Doesborghs SG - Het Kasteel-2 5½-2½; UVS-3 
– Velpse SV-2 5½-2½. 
 

SOS Hoofdklasse C:    SOS 1e klasse C: 
1 Rivierenland   6  14½ 1 ASV-2   6   16½ 
2 SMB   4  15½ 2 Schaakstad A.   4   13 
3 Veenendaal   4  13 3 ASA-1j *   4   13 
4 Wageningen   3  12½ 4 SG Zutphen-2   3   12½ 
5 De Elster Toren   3  12½ 5 ZZS!   2   10½ 
6 ASV-1   3  10½ 6 Barneveld-2 *   2     7 
7 KTC   1    9 7 Pegasus   1     9 
8 Bennekom   0    8½ 8 VDS   0     6½ 
    *Wedstrijd minder gespeeld 
SOS 1e klasse D:   SOS 2e klasse G: 
1 SMB-2   5  13 1 Het Kasteel   5   15½ 
2 Velpse SV   4  13½ 2 ASV-4   5   14½ 
3 Edese SV   4  13½ 3 UVS-2   4   12 
4 ASV-3   3  12 4 Theothorne   4   12 
5 Zevenaar   3  12 5 Millingse SV   3   11½ 
6 UVS   3  11 6 PION-2   2   10½ 
7 PION   2  12½ 7 Zevenaar-2   1   10½ 
8 Rhenense SC   0    8½ 8 KTC-2   0     9½ 
SOS 2e klasse F:   SOS 3e  klasse D: 
1 Bennekom-2   6  16½ 1 ASV-6   4  15 
2 De Elster Toren-2   5  15½ 2 OPC   4  14 
3 ASV-5   5  15 3 Veenendaal-2   4  14 
4 Schaakstad A.   5  13 4 De Cirkel-2   4  13 
5 Twellose SC   2    8½ 5 Voorster SC   4  12 
6 Doetinchem   1  10½ 6 ASV-7   2  11½ 
7 Wageningen-2   0  10 7 Wageningen-4   2    9½ 
8 De Kameleon   0    7 8 Velpse SV-3j   0    7 

SOS 3e klasse E: 
1 SMB-3   6  20 5 UVS-4   2   10 
2 Wageningen-3   6  15 6 Velpse SV-2   1     9 
3 UVS-3   6  15 7 Het Kasteel-2   0     8 
4 Doesborghs SG   3  13 8 ASV-8   0     6 
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Mooie overwinning van ASV-5: Tegen Wageningen-2 boek-
te ASV-5 in de 3e ronde van de SOS-competitie een fraaie 
zege met 5-3. Bij Henk Schunck werd in de opening al het 
nodige geruild. Henk gaf zijn loperpaar voor 2 paarden en 
ook de dames verdwenen van het bord. Er was nog veel 
mogelijk en Henk stond er zeker niet slecht voor maar helaas 
zag hij mat achter de paaltjes even over het hoofd. Dus al 
snel een 1-0 achterstand. Bij de andere borden was er niet 
veel aan de hand. Thijs Stomphorst speelde zijn eerste wed-
strijd voor ASV-5. Het werd een Franse partij en dat was 
zeer welkom voor kenner Thijs. Zijn tegenstander kende het 
niet en verbruikte veel tijd. Maar op het eind kon die mooi 
offeren en eeuwig schaak forceren. Ook bij Theo Koeweiden 
werd het remise. Er kwam al snel een eindspel op het bord 
met torens en her en der losse pionnen. Theo wilde remise 
aanbieden en gezien de stand kon dat ook wel. Er werd nog 
even doorgespeeld maar zijn tegenstander wilde ook wel 
remise. Horst Eder speelde met wit een verdienstelijke partij. 
In een zijvariant van het Konings-Indisch waren de dames, 
paarden en een stel lopers al snel geruild. Doordat zwart een 
pion mee wilde pikken kreeg Horst voordeel, doordat zijn 
fianchettoloper op g2 over de open komende lange diagonaal 
beide torens bedreigde. Horst won daarbij 2 pionnen. Na een 
wanhoopsoffer van zijn tegenstander verdween uiteindelijk 
ook diens laatste toren in de doos en kon hij opgeven. 
Wilfred Jansz verloor helaas terwijl hij in het middenspel erg 
goed stond met veel druk op de witte koningsstelling. Echter 
hij dacht een pionnetje te kunnen winnen. Helaas had hij niet 
verder gekeken want wit kon nu met een paard een dubbele 
aanval plaatsen. Er ging een loper en een toren af. In de 
verloren stelling ging Wilfred vol op de koning af met dame 
en paard en offerde nog maar zijn andere toren hopende op 
mat of eeuwig schaak. Wit kon het echter net pareren en dus 
was het over. Op bord 5 speelde Erik Gort. Zijn tegenstander 
kwam uit zijn werk en was te laat, wat een vreemd begin van 
de wedstrijd was. Toen hij eenmaal zat kwam Erik in een 
opening terecht die hij niet kende en hij kwam er niet hele-
maal lekker uit. Toch kwam hij weer terug en ontstond er 
een middenspel vanuit een redelijk gelijkwaardige positie. 
Het lukte zijn tegenstander niet om met zijn dame en loper 
de koning van Erik onder druk te zetten. Na een opportunis-
tische voorwaartse sprong met de f-pion, kwam er eindelijk 
zicht op wat potentieel gevaar richting de vijandelijke ko-
ning. Een nauwelijks verkapte torenaanval werd iets te licht-
zinnig opgepakt en Erik maakte het mooi af door een dubbe-
le penning op de toren waarna zijn tegenstander de handdoek 
in de ring gooide. En zo was het 3-3 en leek het erop dat het 
een gelijkspel zou worden omdat Jonathan van der Krogt 
slecht en Danny Hageman beter stond. Jonathan speelde op 
bord vijf met zwart. Hij koos al snel een verkeerde voortzet-
ting wat zijn tegenstander voordeel opleverde. Zijn tegen-
stander pakte niet door waardoor de partij weer in evenwicht 
kwam. Jonathan dacht twee keer iets goed doorgerekend en 
gezien te hebben en deed twee keer een snelle zet. Dat koste 
hem beide keren een pion op hetzelfde veld: b5. Toen ze 
aanbeland waren in het eindspel had zijn tegenstander ver-
bonden vrijpionnen op de damevleugel. Jonathan twijfelde 
tussen doorspelen en hopen op een foutje van de tegenstan-
der of opgeven uit respect voor zijn tegenstander. Op bord 
acht werd Danny remise aangeboden, maar Jonathan maakte 
duidelijk dat dit voor het team geen optie was gezien zijn 
partij. Jonathan manoeuvreerde over het bord heen. Zijn 
tegenstander leek ook niet het juiste plan te kunnen kiezen. 
Jonathan zette zijn tegenstander schaak en tot ontsteltenis 
van hemzelf, zijn tegenstander, maar ook iedereen eromheen 
was het niet alleen schaak, maar ook mat. Danny won in de 
opening een pion en hield de hele partij licht voordeel. Er 
kwam een eindspel op het bord met twee torens en 6 tegen 7 
pionnen. Danny had iets meer tijd dan zijn tegenstandster die 
dan ook een aantal keer remise aanbood. Maar ook gezien de 
stand en het aankomende verlies van Jonathan moest Danny 
wel op de winst spelen. Maar ineens was het over bij Jona-
than en tot grote verbazing had hij gewonnen. Nu kon Danny 
rustiger proberen het punt binnen halen. En dat lukte doordat 
die ene pluspion over bleef en kon promoveren. Zo werd het 
toch een ruime overwinning.  Danny Hageman 

Gedetailleerde uitslag ASV-5 - Wageningen-2 (SOS-
competitie): Tijs v. Dijk (1722) - Joren Mulder (1751) ½-½; 
Horst Eder (1583) - Gerrit Walstra (1636) 1-0; Wilfred 
Jansz (1642) - Karin Jeuken (1634) 0-1; Theo Koeweiden 
(1484) - Jaap Melgers (1596) ½-½; Jonathan van der 
Krogt (1410) - Arnoud Roothaan (1530) 1-0; Henk 
Schunck (1552) - Wim Wiegant (1499) 0-1; Erik Gort (--) - 
Steef Bijlmakers (1482) 1-0; Danny Hageman (1383) - 
Anja Janssen (1435) 1-0. Eindstand 5-3. 
 

Nipt verlies ASV-8: De wedstrijd tegen Wageningen-3 le-
verde bijna een matchpunt op, eentje waar we naarstig naar 
op zoek waren. Helaas wilde het net niet lukken. Dus er is 
nog een taak voor ons weggelegd in de komende wedstrij-
den. Christian Simon had een lastige partij met op de dame-
vleugel een eenzame pion tegenover zich die lange tijd niet 
geslagen kon worden, maar wel voor een moeilijke stelling 
zorgde. Christian speelde het goed en rustig, zodat hij in de 
tijdnood van de tegenstander uiteindelijk materiaal kon win-
nen en de partij naar zich toe kon trekken (0-1). Bryan Hiel-
tjes stond na de opening enigszins gedrongen en kwam 
steeds meer in de verdrukking, maar hij had veel uitgerekend 
en kon met zijn koning wegkomen. Daarna bouwde hij rustig 
zijn tegenaanval op die goed en grondig was, zodat zijn 
tegenstander eigenlijk geen mogelijkheden meer had. Een 
pionnetje winst was wat hij kreeg en waarmee hij de partij 
kon afmaken (0-2). Theo van Lotringen kwam in een stelling 
terecht waar een grote afruil gebeurde. Wat er overbleef was 
voor Theo 2 torens en een pion tegen een toren, paard en 6 
pionnen. Door handig te manoeuvreren kreeg Theo het voor 
elkaar dat zijn tegenstander het paard weg blunderde en kon 
opgeven (0-3). André de Groot kwam uit de opening met een 
pion minder, die de hele partij het nadeel was. In het eind-
spel bleek dat kleine dingetje dan ook voldoende om de 
partij te beslissen en Andre kon opgeven (1-3). Jelle Noord-
huis stond lang gelijk maar werd gedwongen om af te ruilen 
waarbij een kwaliteit werd verloren. Na een handige combi-
natie van de tegenstander werd de kwaliteit een volle toren 
achter en dat was teveel om nog te kunnen verdedigen (2-3). 
Cesar Eisma kwam eveneens in een afruil terecht, maar bij 
hem bleef het materieel gelijk. Totdat zijn tegenstander een 
combinatie vond die Cesar een stuk kostte. Daarna speelde 
zijn tegenstander het allemaal goed en ook Cesar kon toen 
opgeven (3-3). Jan Diekema speelde een goede partij en 
bleef lang gelijk staan. Tot het moment waarop hij zich mis-
rekende en een stuk verloor, die in het eindspel te sterk bleek 
te zijn, dus kon ook hij wel opgeven (4-3). Bert Maas stond 
na de opening materieel gelijk en bleef dat ook lang in de 
partij. In het eindspel koos hij echter voor de verkeerde 
voortzetting, en begon materiaal te verliezen. Daarna kwam 
hij langzaam aan steeds slechter te staan en zijn tegenstander 
trok deze situatie naar zich toe. Ook Bert heeft toen opgege-
ven waardoor de 5-3 een feit was.  André de Groot 
Gedetailleerde uitslag Wageningen-3 - ASV-8 (SOS-
competitie): Inge Oostvogels (1535) - Christian Simon (--) 
0-1; Janno Heger (--) - Bryan Hieltjes (1214) 0-1; Gerbert 
Kets (1515) - Theo van Lotringen (1228) 0-1; Marius Bolck 
(1471) - André de Groot (1408) 1-0; Wouter Bus (1467) - 
Jelle Noordhuis (1258) 1-0; Hans van Wijk (1410) - Cesar 
Eisma (--) 1-0; Rijk Timmer (1438) - Jan Diekema (1035) 
1-0; Jan Willem Koekebakker (1386) - Bert Maas (1048)  
1-0. Eindstand 5-3. 
 

Uitslagen interne competitie 16e ronde (3 januari 2019): 
Hoogland – van Rijn 0-1; Wilgenhof – Boel 0-1; G. Hen-
driks – Maassen van den Brink ½-½; T. Janssen – van de 
Linde 0-1; R. Wille – Peters 1-0; Huizinga – Kusters 0-1; 
Boonstra – de Mol 0-1; Witmans – Brandt 0-1; Derendorp – 
van Belle 0-1; Koeweiden – Eder ½-½; Vermeer – Arends 1-
0; Kooman – van Hattum ½-½; Bijlsma – van Lotringen ½-
½; van Buren – Kees van Keulen 0-1; van Deursen – 
Wijman 0-1; Schunck – Stomphorst 1-0; Mollahosseini – 
Meijer 1-0; Zuidema – van der Jagt 1-0; Rabea Haj Kasem – 
Eisma 0-1; Diekema – Hartogh Heijs ½-½; Verhaar – Gub-
bels 1-0; Van Etten – Maas 1-0; Van Brink – Berben 0-1; R. 
Hendriks – de Groot 0-1; Stibbe – Burger 1-0. 
Uitslagen ASV-beker: Huberts – Fassaert ½-½. 


