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58e jaargang no. 3      donderdag 17 januari 2019
Oploswedstrijd: De stelling van vorige week is uit de partij 

Oral-Vescovi, gespeeld in het WK-jeugd (Halle 1995). Wit 

aan zet won hier overtuigend. Oplossing: Men zal hier pro-

beren met Dh5 over 

de h-lijn de klus te 

klaren. Dat zal di-

rect niet lukken. Het 

enige juiste is 1. 

Th8+. Zwart kan 

niet met de koning 

terugslaan vanwege 

2. Dh5+ (dan is die 

zet wel dodelijk). 

Dus 1….Lxh8 en 

ook nu wint 2. Dh5, 

Lxg6 (wat anders?) 

3. Dxg6+, Lg7 4. 

Dh7+, Kf7 5. Dh5+, Kf6 6. f4 en nu is het mat niet meer te 

keren. 6…Pc6-e5 7. fxe5, Pxe5 8. Lg5+ mat. 
 

Schaakcursus: Veel ASV-ers doen mee aan de interne com-

petitie en aan de externe teamwedstrijden. Gelukkig gaat dat 

vrijwel altijd in goede harmonie en hoeft de arbiter er maar 

zelden aan te pas te komen. Zeker in de interne worden dis-

cussiepunten soepel opgelost. Nu is dat maar goed ook. Per 

slot gaat het om het plezier in schaken! Bij de externe com-

petitie staat er kennelijk iets meer op het spel en luistert het 

toch wat nauwer dat men op de hoogte is van de regels. 

Daarom organiseert ASV twee cursusavonden voor belang-

stellenden om, waar het de regels betreft, nog eens de punt-

jes op de i te zetten. Dit wordt gehouden op donderdag 31 

januari en donderdag 14 februari, beide keren van 18.45 

tot 19.45 uur in onze clublocatie zodat er gewoon kan wor-

den meegedaan aan de interne competitie. De eerste avond 

wordt een flink aantal regels behandeld die bij schaken in 

competitieverband gelden. Het centrale thema is “onregel-

matigheden” (waaronder onreglementaire zetten, rol team-

leider en wedstrijdleider). De tweede avond zal het centrale 

thema zijn het claimen van remise. Als er tijd genoeg is, 

halen we desgewenst nog eens op: en-passant-slaan, wanneer 

mag er wel/niet (meer) worden gerokeerd, wanneer remise? 

Als je er niet voor 100% zeker van bent, dat je alles hiervan 

weet, geef je dan op! Het kost niks. Het zou fijn zijn, als je 

beide avonden komt, hoewel het ook mogelijk is één van 

beide avonden te komen. De avonden worden gegeven door 

Désiré Fassaert, schaakarbiter. Aan de deelnemers zal voor 

beide avonden vooraf een A4'tje worden toegezonden, zodat 

men zich kan voorbereiden en vooral ook vragen kan verza-

melen. Wat de opzet betreft zal Désiré beide keren een korte 

inleiding houden, waarna tijd zal worden besteed aan het 

beantwoorden van vragen naar aanleiding van het toegezon-

den cursusmateriaal, de inleiding of eigen ervaringen. Geef 

je op via e-mail: keesvankeulen@planet.nl. Een berichtje als 

"Ik kom" is al voldoende…!  Kees van Keulen 
 

Externe competitie: In de 4e ronde van de SOS-competitie 

zijn vorige week de eerste 2 wedstrijden gespeeld. En dat 

verliep zeker niet slecht. ASV-6 won met 6-2 ruim vanWa-

geningen-4 en ook ASV-8 boekte een prima prestatie. Zij 

verloren weliswaar van Doesborgh-1 maar gezien het enor-

me ratingverschil mag de 3½-4½ nederlaag toch een prima 

resultaat genoemd worden. Intussen hebben afgelopen dins-

dag al gespeeld: Rivierenland - ASV-1 en De Cirkel-2 - 

ASV-7. Deze EP was toen al afgerond dus meer hierover 

volgende week. Vanavond speelt ASV-2 thuis tegen Pegasus 

uit Zwolle. Ook zijn er vanavond 2 uitwedstrijden. Dit be-

treft: Edese SV - ASV-3 en De Elster Toren-2 - ASV-5. En 

als iedereen goed gekeken heeft dan blijft ASV-4 nog over. 

Zij spelen volgende week thuis tegen Het Kasteel uit Wij-

chen. Binnenkort leest u alles in de verslagen. 
 

Daglichtschaak: Rob Cornips laveert langzaam maar zeker 

naar het kampioenschap bij het Daglichtschaak. Hij voegde 

tijdens de vierde schaakmiddag van dit seizoen op dinsdag-

middag 8 januari 2½ punt aan zijn totaal toe en staat daar-

mee riant op kop. In de B-groep nam Tjabbe Jansen enige 

afstand van Kazem Mollahosseini. De sfeer was deze mid-

dag weer voortreffelijk. Jan Vermeer snoepte een halfje af 

van Rob Cornips, maar legde het loodje tegen Eric Braun, 

zodat Rob’s voorsprong een punt groeide. Maar Bart de Kort 

won al zijn 3 partijen en zal de volgende rondes de spanning 

enigszins kunnen terugbrengen. Ko Kooman zakte slechts 

één plaats, ondanks zijn nulscore. Hub Kusters won alleen 

tegen Ad Braam. In gewonnen positie liet Hub zich mat 

zetten tegen Jan Vermeer. Jacco Reiding verloor alleen zijn 

partij tegen Eric Braun, die deze middag met de volle buit 

huiswaarts keerde. Ad Braam ging met nul punten naar huis. 

Horst Eder vocht zich naar 1½ punt door o.a. remise te sco-

ren tegen Tjabbe Jansen. Tot slot in de A-groep: ook Hans 

Donker eindigde deze dag met de maximale score. In de B-

groep kwam Tjabbe alleen aan de leiding. In een rechtstreeks 

duel bond Kazem aan zijn zegekar. Gerrit Jansen scoorde 

alleen tegen Fritz. De volgende schaakmiddag is op dinsdag 

5 februari in De Wasserij, Molenbeekstraat 26a.  Jan Vermeer 
 

Toernooien: Daar waar de grootmeesters, meesters en al die 

andere liefhebbers intussen spelen tijdens het 81e Tata-

schaaktoernooi in Wijk aan Zee met daaronder natuurlijk 

ook weer vele clubgenoten, waarvan verderop in deze EP de 

eerste resultaten van de weekendvierkampen, blikken we nu 

eerst terug op de resultaten van onze ASV-ers bij de toer-

nooien die al eerder zijn gehouden maar waar ik door de 

teamverslagen nog geen ruimte voor had en ik merkte tot 

mijn schrik dat ik op dat punt intussen behoorlijk achter was. 
 

Bennekom: Aan het rapidtoernooi van BSV Bennekom op 

zaterdag 8 december 2018 werd door ruim 80 schakers deel-

genomen. Daaronder 4 ASV-ers. De A-groep in dit toernooi 

is traditioneel sterk bezet, ditmaal met 4 grootmeesters 

waarvan Andrey Orlov en Erik van den Doel op een gedeel-
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de 1e plaats eindigden met 6 uit 7. Toon Janssen noteerde 

van de ASV-ers het beste resultaat. Hij scoorde in groep A 

3½ uit 7. Ook hij trof in Felix Levin een grootmeester. Deze 

partij ging weliswaar verloren maar Toon kwam toch op een 

prima 50% score terecht. Zijn zoon Reinier kwam tot een 

score van 2½ uit 7. Hij startte met verlies meteen in de ope-

ningsronde tegen GM Erik van den Doel. Hans van Capelle-

veen had zijn dag niet en kwam slechts tot 1 schamel winst-

punt. In groep C vinden we Hans Derendorp terug met een 

score van 3 uit 7. Ook hij moest even op gang komen maar 

door winst in de laatste 2 ronden kwam hij nog goed terug! 
 

Tilburg: Op zaterdag 22 december jl. werd het traditionele 

Kersttoernooi van de schaakvereniging De Stukkenjagers in 

Tilburg gehouden. Onder de 86 deelnemers aldaar waren 

Barth Plomp en Anne Paul Taal. Zij speelden in de A-groep 

maar kwamen niet tot aansprekende resultaten. Barth kwam 

nog wel tot 2½ uit 5, waarbij al deze punten met wit werden 

behaald, maar de laatste 2 ronden gingen verloren zodat hij 

op 2½ uit 7 bleef steken. Anne Paul had de pech dat hij na 

verlies in de openingsronde in de 2e ronde een bye had door 

het oneven aantal spelers in deze groep. Wel een punt dus 

maar nooit leuk natuurlijk. Na een rondje toekijken volgden 

er nog 2 remises, gevolgd door 3 verliespartijen na de mid-

dagpauze zodat hij op 2 uit 7 eindigde. Ondanks het resultaat 

was het vooral heel gezellig zo begreep uw redacteur van 

onze clubgenoten. 
 

Groningen: Het Chess Festival in Groningen werd dit keer 

van 22 t/m 30 december gespeeld met onder meer twee 

ASV-ers t.w. Jaap Vogel en Mick van Randtwijk onder de 

vele deelnemers. Zij speelden 9 ronden in de sterke A-groep. 

Jaap startte tegen GM Ulyben (2485) en verloor deze partij 

maar herstelde zich meteen door winst in ronde 2. Na een 

bye in ronde 3 kwam hij vervolgens in een mindere periode 

door 3 nederlagen op rij. Dit wist hij niet meer te herstellen. 

In de laatste 3 ronden voegde onze routinier nog 1½ punt aan 

zijn totaal toe zodat hij op 3 punten eindigde. Mick had geen 

daverende start want hij begon met 2 uit 6. Maar zijn slot 

was geweldig. Zo won hij de laatste 3 ronden waaronder 2 

keer tegen 2200+ spelers en eindigde met dit prachtige eind-

schot op 5 uit 9 net boven de middenmoot. 
 

Mook: Op donderdag 27 december werd in Mook als afslui-

ting van het schaakjaar 2018 het Vuurwerktoernooi gehou-

den. Désiré Fassaert eindigde met 2½ uit 5 in de midden-

moot. Groesbeker Luuk de Ruijter werd winnaar! 
 

Bennekom: Een dag later, op vrijdag 28 december, werd het 

zgn. Oliebollentoernooi in Bennekom gehouden. Dit toer-

nooi werd met recht weer gekarakteriseerd als een gezellig-

heidstoernooi. Er deden 57 schakers aan mee, van wie vijf 

ASV-leden. Er werd gespeeld in groepen van zes (naar sterk-

te) met 15 minuten p.p.p.p. op de klok. Winnaars van de A-

groep werden Sander van Eijk en Hotze Tette Hofstra met 

vier uit vijf. Hotze Tette werd tot “Oliebol van het jaar” 

uitgeroepen, omdat hij de onderlinge partij had gewonnen. In 

groep E werd Koen van Keulen tweede met drie uit vijf. In 

groep F liet Horst Eder van zich spreken. Hij werd gedeeld 

derde met twee uit vijf. Henk Schunck speelde in groep G en 

werd niet onverdienstelijk gedeeld tweede met 2,5 uit vijf. In 

groep H, een groep met 8 spelers, zaten Kazem Mollahossei-

ni en Kees van Keulen. Hier werd met een versneld tempo 

gespeeld, 11 min. p.p.p.p. Kazem had wat moeite om op 

gang te komen, maar werd uiteindelijk toch 5e met 3½ uit 7. 

Kees van Keulen oefende daarmee vast voor het OSBO-

snelschaaktoernooi en gaf gewoon alles weg: ½ uit 7. Maar 

het was een gezellig toernooi!  Kees van Keulen 

 

Krimpen aan den IJssel: Op zaterdag 28 december organi-

seerde de lokale schaakvereniging in Krimpen aan den IJssel 

samen met de Rotterdamse Schaakbond (RSB) het 4e Chess 

Memorial. Tijdens dit toernooi vond ter nagedachtenis aan 

alle overleden schakers in de (RSB) regio in 2018, een res-

pectvolle herdenking plaats. Daarna werd het schaakjaar 

afgesloten met een toernooi, wat het best omschreven kan 

worden als een eindejaarstoernooi, waarin de schakers elkaar 

nog een keer in het oude jaar ontmoeten. In een gezellige 

sfeer werden 9 korte partijen (7 minuten per persoon per 

partij) gespeeld. Dirk Hoogland eindigde met 6 uit 9 op een 

gedeelde 5e plaats. De score viel mee maar over het niveau 

van zijn partijen was hij niet echt tevreden, zo verklaarde 

Dirk zijn score tegenover uw redacteur.  
 

OSBO-jeugd: Op 3 en 4 januari werd in Doetinchem het 

OSBO-jeugd-pk gehouden. Bij de C-jeugd won Vadim van 

Kuijk overtuigend met een score van 7 uit 7. Een ronde voor 

het eind besliste Vadim het kampioenschap door van zijn 

laatste achtervolger te winnen. Helaas ging het toernooi voor 

de A- en de B-categorie niet door omdat er onvoldoende 

deelnemers voor deze leeftijdscategorieën waren. Vadim van 

Kuijk en Mick van Randtwijk hebben zich geplaatst voor het 

NK-jeugd dat in de meivakantie wordt gehouden in Assen. 
 

Wijk aan Zee: Voor onze clubgenoten begon het Tata Steel-

toernooi met de weekendvierkampen. Maar liefst 7 ASV-ers 

vinden we in de uitslagen terug van deze maar liefst 163 

vierkampen (met zo’n 30 zouden wij bijv. heel gelukkig zijn 

bij ons eigen ASV-Vierkampentoernooi Red.). Mick van 

Randtwijk eindigde in groep 2L met 1 punt via 2 remises op 

een gedeelde 2e-4e plaats. De winnaar in deze groep won 

namelijk alle 3 partijen en de anderen deelden onderling de 

punten. Anne Paul Taal sloot zijn groep af met 2 uit 3 op een 

gedeelde 1e-3e plaats in 4E. Daar was het andersom. Deze 3 

wonnen allen van de nummer 4 in deze groep en ook zij 

speelden onderling remise. René van Alfen kwam via een 

zege in de 3e ronde op 1½ punt en dat betekende een gedeel-

de 2e plaats in groep 4Q. Vadim van Kuijk bleef ongeslagen. 

Na 2 remises won hij de 3e ronde. Met 2 uit 3 werd ook hij 

gedeeld 2e in groep 6C. In vierkamp 6Q begon Lex van Hat-

tum met verlies maar liet het daar niet bij zitten. Hij won 

vervolgens de 2 andere partijen en werd zo met 2 uit 3 in 

deze groep 2e. Groepswinst met 2½ uit 3 was er voor Theo 

Koeweiden in vierkamp 7F. Na een remise in ronde 1 won 

hij de 2 overige partijen! André van Kuijk speelde in 8Z 

driemaal remise. Vredelievend dus zoals we hem kennen! 

Het ging hier om een groep van 6 spelers die 3 ronden Zwit-

sers speelden. André werd met zijn 1½ punt gedeeld 2e met 4 

van de andere schakers in deze groep. In de afgelopen dagen 

speelden de “doordeweekse” vierkampers hun partijen. 

Daarover volgende week meer. 
 

Uitslagen interne competitie 17e ronde (10 januari 2019): 

van de Linde - van Tol 0-1; Maassen van den Brink - de 

Kort 1-0; R. Wille - T. Janssen 0-1; Brandt - Eggink 1-0; de 

Mol - Peters 0-1; Witmans - Huizinga 1-0; Kusters - van 

Belle ½-½; Bijlsma - Gort 1-0; Schunck - Mollahosseini 1-0; 

Zuidema - Rijmer 0-1; Meijer - van der Jagt 0-1; Rudolphi - 

Stomphorst ½-½; J. Sanders - van den Ham 0-1; R. Hendriks 

- Hartogh Heijs 0-1; Slanican - Stibbe 0-1. 

Uitslagen ASV-beker: Kooij - Marks 0-1; G. Hendriks - 

Hoogland 1-0; Eder - van Amerongen ½-½ (Theo wint na 

beslissing via rapid). 


