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Oploswedstrijd: We hadden op onze vorige clubavond 23 mei volslagen 

onbekende hoofdrolspelers in het 
probleem van die avond. Dat deed er 
weinig toe, het was een leuke stelling. 
Oberle speelt hier tegen Pfister. Dat 
deed hij in 1938 in een dorp niet ver 
van Linz. Nu heeft iedereen er hope-
lijk weer vrede mee, dat de dorpsnaam 
niet bekend is. Zwart speelt en wint.   
Oplossing: 1… Dxf3 2. gxf3, Te1+ 3. 
Kg2, Tg1+ mat. 
 

Snelschaken: Vanavond geen ronde 
voor de interne competitie, maar wel het ASV-
snelschaakkampioenschap. Altijd een mooi spektakel. Maar voor wie 
dit allemaal veel te snel afgaat is er de 6e en tevens de slotronde in de 
extra competitie. En dat is ook zeker de moeite waard. Voldoende 
spanning dus vanavond! 
 

Seizoenoverzicht ASV-1 (SOS-competitie): ASV-1 kwam dit afgelopen 
seizoen te langzaam op gang. Een nieuwe competitieopzet, een nieuwe 
start en maar zien wat er van komt dat was het uitgangspunt vooraf. 
Achteraf kunnen we concluderen dat er veel schaakplezier van kwam 
en dat is toch de reden waarom we ooit zijn gaan schaken. Dus wat dat 
betreft was het een topseizoen. De hoofdklasse was een hele bijzondere 
competitie. Vrijwel alle teams beschikten over 2-3 sterke spelers, die 
ook hoog in de zaterdagcompetitie spelen. Ook was het krachtsverschil 
binnen de meeste teams zo’n 500 ELO-punten. Juist doordat elk team 
zo was samengesteld werd het een spannende en leuke competitie, 
waarbij opvallend was dat het stuk voor stuk leuke wedstrijden in een 
plezierige sfeer waren. ASV-1 begon slecht met een 4-4 tegen het com-

binatieteam van Koningswaal/Tornado, dat daarna geen punt meer 
haalde. Vervolgens ging het in Nijmegen tegen SMB helemaal mis. Ik 
voorzag toen een gevecht tegen degradatie, maar dat bleken ongegronde 
zorgen. Eerst werd Wageningen geklopt, waarna de latere kampioen 
Rivierenland in eigen huis met 2-6 werd gevloerd. In een ongemeen 
spannend treffen met Veenendaal werd het 4-4. Ook in Elst was het 
extreem spannend, maar daar bleven we net aan de goede kant van de 
score. Door die positieve serie waren er zelfs nog theoretische kampi-

oenskansen, maar dan moest de concurrentie 
misstappen maken en dat deden ze niet. ASV 
zorgde met een 5½-2½ zege op BSV Bennekom 
voor een mooi competitieslot. De derde plaats 
was prima in deze sterke en vooral gelijkwaardige 
poule. Kijken we nog even naar de individuele 
prestaties dan zien we een prachtige 5½ uit 7 voor 
Koen Maassen van den Brink. Anne Paul Taal 
was met 4 uit 6 ook goed op dreef en verder 
scoorden de invallers erg goed. Dank aan alle 
spelers voor een gezellig seizoen. Het was een 
voorrecht om jullie teamleider te mogen zijn.
       Erik Wille  
 

Seizoenoverzicht ASV-3 (SOS-competitie): Na 
een moeizame start met een nederlaag en gelijk-
spel tegen Velp en SMB heeft ons derde in de 
eerste klasse van de SOS-competitie heel goed 
gepresteerd. Op ELO-gemiddelde als een van de 
laagst geplaatsten zijn we bovenin als derde ge-
eindigd. Het was de teamgeest, de wil om er voor 
te gaan, die extra punten opgeleverd heeft. Er 
waren bijna geen snelle remises, er werd tot in de 
kleine uurtjes doorgespeeld met de nodige span-
nende tijdnoodduels. De spanning was vaak te 
snijden en leverde het nodige spektakel op het 
eind van de avond op. Zo zijn teamwedstrijden 
een plezier om mee te beleven. Van de 8 vaste 
spelers heeft iedereen minstens 6 maal gespeeld. 
Er waren nauwelijks invallers nodig. Kortom een 
prima schaakjaar. Jeroen van Ginneken speelde 
afwisselend met Gerben Hendriks aan bord 1 of 
2, meestal met wit. Gerben wilde graag zwart in 
verband met zijn trainingsprogramma. Jeroen 
werd onze topscorer met 5 uit 6 en een TPR van 
ruim 2100. Gerben was ook een zekerheid aan die 
topborden met precies 50%. Marco Braam had 
wederom een prima seizoen. Hij bleef ongeslagen 
en haalde 4½ uit 6 en een TPR van ruim 1900. De 
derde ongeslagen speler is Jan Willem van Willi-
gen met 4½ uit 7. Jan Willem verliest nooit, 
steeds weet hij moeilijke  stellingen te keepen en 
als zijn tegenstander te veel risico neemt dan slaat 
hij beslissend terug. Robert Naasz haalde  een 
50% score, een beetje tegenvallend vond hij zelf. 
Jammer dat hij bijvoorbeeld in de laatste ronde 
een winnende voortzetting overzag. Ook Jan 
Groen had een wisselvallig seizoen met een 50% 
score. De laagste borden, bezet door Dick Vliek 
en Wisse Witmans, leverden te weinig punten op. 
Dick haalde er een negatieve score. Hij won twee 
keer en verloor vier keer. Hij heeft een creatieve 
aanvallende stijl van schaken, maar schat de risi-
co’s nogal eens onvoldoende in. Wisse haalde 
50% aan bord 8. Wisselvallig was zijn spel. Soms 
een schitterende aanvalspartij uit een stuk en dan 
weer een partij met een veel te optimistische 

ASV-1(SOS-comp.)      1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W-We 
Bob Beeke             0 0 1 1 0 - ½ 2½-6  2282 2175 -0,81 
Dirk Hoogland         ½ 0 - 1 0 1 – 2½-5  2065 2098 +0,29 
Koen Maassen vd Brink 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 5½-7  2003 2099 +0,85 
Barth Plomp           0 – 0 0 ½ ½ ½ 1½-6  1932 1692 -1,79 
Anne Paul Taal        1 1 ½ ½ - ½ ½ 4-6   1888 1982 +0,69 
Coen Mekers           - 0 - ½ - 1 – 1½-3  1849 1823 -0,11 
Erik Wille            - 0 ½ - - - ½ 1-3   1794 1682 -0,41 
Siert Huizinga        - 0 0 - ½ 0 - ½-4   1726 1526 -0,96 
Xadya van Bruxvoort   ½ 0 1 — - 0 ½ 2-5   1603 1639 +0,24 
Invallers: 
Michiel Blok          - - - - 1 - - 1-1   2128 2304 +0,22 
Tom Bus               1 - - - - - - 1-1   2139 2275 +0,22 
Reinier Janssen       - - - - 1 - - 1-1   1921 2143 +0,26 
Fred Reulink          0 - - - - 1 1 2-3   1957 1979 +0,06 
Wouter van Rijn       - - 1 1 - - 1 3-3   2105 2357 +0,91 
Léon van Tol          - - - 1 ½ - - 1½-2  2220 2224 +0,01 
 

De 7 wedstrijden op een rij:  Eindstand SOS Hoofdklasse C: 
1 ASV-1 – KTC 4-4             1 Rivierenland       12 32½ K 
2 SMB - ASV-1 6½-1½           2 SMB                10 34 
3 ASV-1 – Wageningen 5-3      3 ASV-1              10 30½ 
4 Rivierenland – ASV-1 2-6    4 De Elster Toren     7 30 
5 ASV-1 – Veenendaalse SV 4-4 5 Wageningen          7 28½ 
6 Elster Toren - ASV-1 3½-4½  6 Veenendaalse SV     7 27 
7 BSV Bennekom – ASV-1 2½-5½  7 BSV Bennekom        2 22  D 
                              8 Koningsw.Tornado-Comb. 1 19½ D 
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opzet met onverantwoorde offers. Van de invallers moet Siert Huizinga 
vermeld worden. Met 1½ uit 2 was hij een prima vervanger. Hij zorgde 
tegen UVS voor het beslissende winstpunt in die wedstrijd.  
      Theo van Amerongen 
 

Seizoenoverzicht ASV-4 (SOS-competitie): ASV-4 heeft een goed 
seizoen afgesloten op een 3e plaats. Het team ging uitstekend van start 
met 2 zeges en een gelijkspel. Dat waren de voortekenen voor een suc-
cesvol seizoen. Tegen de sterke teams van de latere kampioen Het Kas-
teel-2 en Millingen moesten onze mannen echter buigen. Toen opnieuw 
met een klein verschil verloren werd van Koningswaal/Tornado-
Combinatie-2 moest nog even opgepast worden om niet af te zakken 
naar de laagste regionen. Met een uitstekende zege op PION-2 werd dat 
gevaar bezworen. ASV-4 eindigde daardoor keurig als derde. Een prima 
prestatie in een poule waar de krachtsverschillen maar klein waren. 
Veel uitslagen hingen dan ook rond de 4-4. Individueel viel Jacques 

Boonstra op met een uitstekende score van 5 uit 6 en dat aan het eerste 
bord. Ook de invallers waren steeds goed geselecteerd door captain Hub 
Kusters. Zij scoorden met 6 uit 9 uitstekend. Het belangrijkste was dat 
er steeds in een gemoedelijke sfeer geschaakt werd.  
 

ASV-vierkampentoernooi: Afgelopen weekend werd voor de 14e keer 
het Vierkampentoernooi gehouden en dat allemaal in combinatie met de 
finalewedstrijden van de OSBO-cup. Helaas viel het met de spelers in 
ons Vierkampentoernooi bepaald niet mee. Met slechts 24 spelers kon-
den maar 6 vierkampen worden gevuld, daar waar we vorig jaar nog op 
38 schakers eindigden en er toen juist sprake was van een stijgende lijn. 
Helaas vielen we nu weer ver terug. Naar de vraag waar dat geringe 
aantal nu aan ligt kan slechts worden gegist. Is het gekozen weekend na 
Hemelvaartsdag de oorzaak of zitten er in onze regio te weinig toer-
nooischakers? In groep A won de enige buitenlandse deelnemer de 
Deen Håkan Lane, nu woonachtig in Zweden maar op vakantie in Ne-
derland, met 2 uit 3. Toon Janssen viel met een 3e plaats in groep B net 
buiten de prijzen. Ongeslagen met 3 remises bleef hij wel. Koen van 
Keulen maakte zijn slechte start in groep C met 2 verliespartijen in de 
3e ronde nog goed met een zege. Ook Theo Koeweiden had in groep D 
niet de juiste vorm te pakken. Hij bleef op een half punt steken. Succes 

was er wel voor Hans Derendorp in groep E. Hij 
won deze groep met 2½ uit 3. In de openingsron-
de deelde hij het punt met Hendrik van Buren. De 
andere 2 partijen werden door Hans gewonnen. 
Hendrik kwam na de remise tegen Hans nog tot 
een tweede remise maar daar bleef het bij. De 3e 
ronde ging verloren. Groep F, de laatste vier-
kamp, was vooral ASV getint. Jan Zuidema won 
daar met 2½ uit 3 met winst op Peter Hamers en 
remise tegen Cesar Eisma. Deze eindigde met 2 
uit 3 op een prima 2e plaats. Ook hij won verder 
het clubduel van Peter Hamers. Deze bleef dit 
toernooi volledig puntloos. Zo tellen we maar 8 
ASV-ers in ons toernooi en dat mag gerust beter!!  
Dan de OSBO-cup finaleronden. In de kwartfina-
le zag het er vorige maand nog aantrekkelijk uit 
voor onze ASV-teams omdat 3 teams nog kansen 
hadden om zich voor de finaledag te plaatsen. 
Helaas zijn werden een voor een uitgeschakeld.  
Zo plaatsen Elster Toren, Mook, Rokade en 
Schaakstad Apeldoorn zich bij de laatste 4. Na 
loting bracht dit Elster Toren tegen Mook en 
Schaakstad Apeldoorn tegen Rokade in de ½-
finales. Helaas had Schaakstad die ochtend nog 
en ziekmelding gekregen van één van hun spelers 
zodat ze incompleet van start moesten. Rokade 
liet dit niet glippen. In deze wedstrijd verloor ook 
Steven Braun voor Schaakstad. In de andere ½-
finale won Elster Toren met 2½-1½ van Mook 
zodat na de prima lunch in de middaguren de 
finale startte van Rokade tegen Elster Toren. Na 3 
remises won de laatste speler van Rokade zodat 
zij zich winnaar mogen noemen van de OSBO-
cup. In de strijd om de 3e/4e plaats was Schaak-
stad nog steeds incompleet. Mook won dit duel 
met 3-1 waarbij Steven Braun voor Schaakstad 
nog een remise scoorde.  
 

Eindhoven: In het weekend van 24 t/m 26 mei 
organiseerde de vereniging Woensel-Lichttoren in 
Eindhoven haar weekendtoernooi. Deelnemer 
daar was Steven Braun in groep B. Hij startte 
goed met 2½ uit 3 en maakte toen deel uit van een 
groep dat aan de leiding ging. In de 4e ronde ver-
loor Steven zodat hij een stap terug moest doen. 
Daarna volgde nog 1½ uit 2 waarmee hij met 4 
uit 6 op een gedeelde 5e plaats eindigde.  
 

Utrecht: Afgelopen weekend werd in Utrecht het 
open kampioenschap van die plaats georganiseerd 
door de jubilerende vereniging Paul Keres. Het 
was al de 46e editie van dit toernooi. Twee ASV-
ers waren er onder de vele deelnemers. In groep 
A was dit Mick van Randwijk. Hij eindigde op 3 
uit 6 in de middenmoot. In groep B kwam Nico 
Schoenmakers tot 3½ uit 6. Beide ASV-ers verlo-
ren in de slotronde.  
 

Uitslagen interne competitie 32e ronde (23-5-‘19): 
Hoogland - P. Verhoef 0-1; van de Linde - Eg-
gink 1-0; de Kort - Knuiman 1-0; Vermeer - Hui-
zinga 0-1; Passchier - van Belle ½-½; van Hattum 
- Witmans 1-0; van Buren - Kooij ½-½; Deren-
dorp - Kooman 1-0; Zuidema - Schunck ½-½; 
Mollahosseini - B. Hamers ½-½; Eisma - P. Ha-
mers 1-0; Meijer - J. Sanders 1-0; van Lotringen - 
Stibbe 1-0; Rudolphi - R. Hendriks 1-0; Maas - 
Burger 1-0; Berben - Hartogh Heijs 0-1; Gubbels 
- Ali Alkhotib 1-0. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: Boel-Boonstra 1-0. 
 

ASV-3(SOS-comp.)       1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W-We 
Jeroen van Ginneken    ½ 1 1 ½ 1 – 1 5-6   1832 2110 +2,07 
Robert Naasz           - 1 ½ 0 1 0 ½ 3-6   1790 1759 -0,24 
Marco Braam            - ½ 1 1 ½ ½ 1 4½-6  1758 1916 +1,15 
Jan Willem v. Willigen ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 4½-7  1739 1880 +1,27 
Jan Groen              1 0 ½ - 1 0 ½ 3-6   1694 1679 -0,11 
Theo van Amerongen     0 — 0 - - - - 0-2   1690 1289 -1,05 
Dick Vliek             0 0 1 – 0 1 0 2-6   1661 1523 -1,04 
Wisse Witmans          - ½ 1 0 1 0 ½ 3-6   1579 1616 +0,31 
Invallers: 
Jacques Boonstra       0 - - - - - - 0-1   1726 1436 +0,01 
Gerben Hendriks        ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ 3½-7  1788 1879 +0,78 
Siert Huizinga         - - - ½ - 1 – 1½-2  1726 1963 +0,60 
Quirine Naber          0 - - - - - - 0-1   1729 1382 -0,42 
 

De 7 wedstrijden op een rij:  Eindstand SOS 1e klasse D: 
1 ASV-3 – Velpse SV 2½-5½     1 Velpse SV      11 34½ K 
2 SMB-2 - ASV-3 4-4           2 Edese SV       10 31½ 
3 ASV-3 – SV Zevenaar 5½-2½   3 ASV-3           9 30 
4 Edese SV – ASV-3 4½-3½      4 SMB-2           8 28 
5 ASV-3 – Rhenense SC 5½-2½   5 PION            6 29 
6 UVS - ASV-3 3½-4½           6 SV Zevenaar     5 26 
7 PION – ASV-3 3½-4½          7 USV             5 24 
                              8 Rhenense SC     2 21 D 

ASV-4(SOS-comp.)     1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W-We 
Jacques Boonstra     1 0 1 – 1 1 1 5-6   1726 1893 +1,08 
Hedser Dijkstra      1 ½ 1 1 0 ½ ½ 4½-7  1744 1847 +0,88 
Albert Marks         1 1 1 0 0 - 0 3-6   1696 1691 -0,01 
Rob van Belle        ½ ½ 0 ½ - 0 1 2½-6  1676 1523 -1,21 
Jan Vermeer          - 0 ½ 1 - 1 0 2½-5  1633 1587 -0,33 
Lex van Hattum       - ½ 0 ½ 0 0 - 1-5   1601 1403 -1,31 
Hub Kusters          0 1 – 0 ½ 0 – 1½-5  1605 1437 -1,06 
Bob Kooij            ½ ½ ½ 0 1 0 ½ 3-7   1555 1536 -0,23 
Invallers: 
Ron Brachten         1 - - - - - - 1-1   1651 1989 +0,41 
Benjamin Brandt      - - - 0 – 1 1 2-3   1758 1728  0,00 
Horst Eder           - - 1 – 0 - ½ 1½-3  1615 1367 -0,86 
Kazem Mollahosseini  - - - - 1 - - 1-1   1361 1885 +0,67 
Werner Passchier     ½ - - - - - - ½-1   1659 1527 -0,19 
 

De 7 wedstrijden op een rij: Eindstand SOS 2e klasse G: 
1 UVS-2 - ASV-4 2½-5½        1 Het Kasteel         12 36 K 
2 ASV-4 – SV Zevenaar 4-4    2 Theothorne           9 28 P 
3 Theothorne -  ASV-4 3-5    3 ASV-4                7 29 
4 ASV-4 – Het Kasteel 3-5    4 PION-2               7 28½ 
5 Millingse SV-ASV-4 4½-3½   5 Koningsw.Tornado Comb-2 7 28 
6 ASV-4 – KTC-2 3½-4½        6 Millingse SV         6 26 
7 PION – ASV-4 3½-4½         7 USV-2                5 25 
                             8 Zevenaar-2           3 23½ D 


