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Oploswedstrijd: Maar weer eens terug naar Amsterdam 

1972. Dat was een 

goed jaar voor zwart. 

Kijk maar eens naar 

Malich - Ljubojevic. 

Zwart speelt en wint. 

Oplossing: 1…Dxh3 

en wit gaf op wegens 

2. gxh3, Th2+ 3. Kg1, 

Pe2#. 
 

ASV-beker: Er is 
intussen geloot voor 

de ASV-bekerstrijd. 

Deze is hieronder aangegeven. Er staan meteen enkele inte-

ressante duels op het programma. Maak tijdig een afspraak 

met uw opponent zodat we de planning kunnen handhaven. 

In de Kroongroep is er iets meer ruimte op dat punt. De 

bekergroep moet wat sneller aan de bak. Het spreekt voor 

zich dat als u voor de beker speelt, u zich dan natuurlijk niet 

moet aankruisen voor de interne competitie. Zet dan bv. op 

de lijst even een B voor uw naam en die van uw tegenstander 

dat is handig voor de wedstrijdleiding. Veel succes!! 

1e ronde Kroongroep (uiterlijk 19 december): 

Bart de Kort - Linus Bohlsen; Ruud Verhoef - Tom Bus; Jan 

Knuiman - Peter Boel; Ruud Wille - Wouter Abrahamse; 

Gerben Hendriks - Otto Wilgenhof; Theo Jurrius - Toon 

Janssen; Fred Reulink - Barth Plomp; Désiré Fassaert - San-

der Berkhout; Dirk Hoogland - Michiel Blok; Richard van 

der Wel - Sander van Vucht; Jacques Boonstra - Wouter van 

Rijn; Jeroen van Ginneken - Jeroen Kersten; Jan van de 

Linde - Pieter Verhoef; Rob Huberts - Koen Maassen van 

den Brink. 

1e ronde Bekergroep (uiterlijk 17 oktober): 

Tijs van Dijk – Robert Naasz; Ronnie Eggink – Jan Ver-

meer; Albert Marks – Ko Kooman; Wisse Witmans – Vadim 

van Kuijk; Theo van Amerongen – Bram Hamers; Frans 

Berben – Bryan Hieltjes; Edwin Peters – Hendrik van Buren: 

Jan Willem van Willigen – John Bijlsma; André van Kuijk – 

Herman de Munnik; Theo Koeweiden – Hub Kusters ; Con-

stant Nieuwenstein – Hedser Dijkstra; Bob Hartogh Heijs – 
Marco Braam; Cesar Eisma – Jan Zuidema; Peter Hamers – 

Theo van Lotringen; Bob Kooij – Kazem Mollahosseini; 

Steven Braun – Kees van Keulen. 
 

ASV-jeugd: Afgelopen zaterdag werd in Rotterdam de eerste 

speeldag gehouden van de KNSB-jeugdcompetitie. Onze A-

jeugd kent dit seizoen een ietwat gewijzigde samenstelling 

doordat enkele spelers van vorig jaar nu te oud zijn om hier 

nog aan deel te mogen nemen. Zo zijn William Shakhverdi-

an (2042) en Kevin Verfurth (1967) aan dit jeugdteam toe-

gevoegd. Beiden zijn een serieuze versterking. William 

speelt bovendien komend seizoen mee in ons zaterdagteam 

ASV-2 in de KNSB-competitie. In de 1e ronde van deze 

jeugdcompetitie werd met 2½-1½ gewonnen van Spijkenis-

se-A. Dat had meer kunnen zijn ware het niet dat Mick van 

Randtwijk blunderde in een gewonnen stelling. William en 

Vadim van Kuijk zorgden voor de volle winstpunten. Kevin 

speelde remise. In de middagronde trof onze ASV-jeugd het 

sterke jeugdteam van Kennemer Combinatie Chesscool 

geheten. Dit duel ging met 2½-1½ verloren. Kevin zorgde 

voor een knappe winst op Tyro Bekedam (2154) en William 

speelde remise tegen Onno Elgersma (2223). Op 5 oktober is 

de volgende speeldag van de A-jeugd. Daarnaast speelde in 

Rotterdam ook onze E-jeugd het NK. Senn Ickenroth, Beau 

Smith, London Smith, Koen Stadegaard en Sieger Vertelman 

deden hier hun eerste wedstrijdervaring op. Het werd uitein-
delijk een 31e plaats in een groep van 36 teams met 4 match-

punten en 11 bordpunten. Senn en London scoorden 2 uit 5, 

Beau en Koen 2 uit 6 en Sieger 3 uit 6.  
 

Delft: Afgelopen zaterdag werd in Delft het 22e OGD-
rapidtoernooi georganiseerd. Het toernooi is in de loop der 

jaren een begrip geworden niet alleen vanwege de hoge 

opkomst en de sfeer maar ook vanwege het unieke karakter. 

Er wordt gespeeld van ’s-middags 15.00 uur tot ’s-avonds 

22.30 uur en tussendoor wordt voor alle deelnemers een 

warme maaltijd geserveerd. Gespeeld werd in 2 groepen. 

ASV-er Paul de Freytas speelde in groep A, met daarin o.a. 

de GM’s van Wely en van der Doel. Paul had niet de vorm 

van de dag en eindigde onderin het klassement met 1½ uit 7. 

Winnaar werd Hing Ting Lai met 6 punten. 
 

Dieren: Na het seniorenkampioenschap waarover ik u in de 

vorige EP vertelde was het daarna de beurt aan het tweede 

toernooi in de julimaand in Dieren. Dat was de 51e editie van 

het Open Nederlands Kampioenschap en ook daar troffen we 

weer vele ASV-ers achter de borden in zalencentrum Theo-

thorne. Daar waar buiten de temperatuur tot recordhoogte 

steeg tot boven de 40 graden bleef het binnen ondanks de 

vaak verhitte strijd steken op zo’n 27 graden. In de hoofd-

groep treffen we 4 clubgenoten in de rangschikking. Daarvan 

eindigden Jaap Vogel en Tom Bus met 4 punten als beste. 

Jaap had de betere TPR van deze twee. Met wit ging het hem 

behoorlijk goed af. Daarmee scoorde hij 3 uit 5. De enige 

nederlaag met wit was tegen een IM dus dat kan gebeuren, 

nietwaar….!? Tom liet maar liefst 6 remises noteren. In de 

openingsronde moest Tom het hoofd bieden tegen GM Da-

niel Hausrath (2468). De Duitse grootmeester was Tom’s' 

vroegere teamgenoot bij Voerendaal toen Tom nog bij deze 

club speelde voor hij bij ASV kwam en deze is dat nog 

steeds in de Duitse competitie waar ze daar bij dezelfde 

vereniging spelen. Pieter Verhoef en William Shakhverdian 

eindigden een half punt achter Jaap en Tom op 3½ punt. 

Pieter miste in de openingsronde remisekansen tegen GM 

Ikonnikov (2499). Of dit meespeelde valt moeilijk te zeggen 

maar ook de 2e en 3e ronden gingen verloren. In de resteren-

de 6 partijen volgde het herstel met 5 remises en een vol 

winstpunt. William won meteen de 1e partij maar kreeg 

daarna 3 verliespartijen te verwerken. Ook hij herstelde zich 
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en kwam zoals gezegd eveneens op 3½ punt uit. In de Re-

servegroep A waren Ruud Wille en Vadim van Kuijk de 

beide ASV-ers. Zij eindigden op 4 uit 9. Ruud begon sterk 

met winst op een hoger gerate speler. Ook de remise in ron-

de 2 mocht er zijn maar daarna verloor hij wat onnodig 

driemaal op rij. Maar in de laatste 4 partijen bleef hij onge-

slagen met winst en 3 remises. Met de eindscore van 4 uit 9 

was hij niet helemaal tevreden gezien de gemiste kansen in 

enkele partijen. Vadim begon juist tegengesteld aan Ruud 

met 2 verliespartijen en het punt in ronde 3 kon ook al wei-

nig voldoening geven omdat dit ontstond via een bye door 

een oneven aantal. Heel regelmatig vocht Vadim de andere 

punten bij elkaar zodat hij met 4 punten een goede TPR bij 

elkaar speelde ten opzichte van zijn rating. In reservegroep C 

behaalde ons dubbellid Hans van Capelleveen een score van 

6 uit 9. Naast 4x winst en 4 remises werd in ronde 7 eenmaal 

verloren. Hij stond op dat moment een half punt achter op de 

beide koplopers maar door dit verlies raakte hij hen uit het 

zicht. Net daarvoor, in ronde 6, had Hans nog gewonnen van 

Albert Marks. Deze eindigde op zijn beurt op 5 punten via 

een vrij regelmatig opgebouwde score. André van Kuijk 

ging eveneens de uitdaging van deze B-groep aan. Dat lukte 

aanvankelijk nog niet zo goed want op een gegeven moment 

was de score 1 uit 5 maar gelukkig behaalde hij daar in de 

laatste 4 ronden nog 2½ punt bij zodat hij op 3½ punt ein-

digde. In reservegroep C treffen we Peter en Bram Hamers. 

Laatstgenoemde maakte in de slotfase het verschil met zijn 

vader door de laatste 2 ronden te winnen. Bram eindigde zo 

met 4½ punt mooi op 50% terwijl Peter op 3½ punt eindig-

de. Dan komen we bij het zesrondig toernooi dat zich in de 

1e toernooiweek van Dieren afspeelt. Dit is verdeelt in 2 

groepen. In het zgn. zesrondig 1 vinden we Toon Janssen en 

Désiré Fassaert terug als beste ASV-ers. Toon startte welis-

waar met een nederlaag kwam hij toch boven de 50% uit al 

zat een rol om de bovenste plaatsen er niet in. Désiré bleef 

ongeslagen. Eerst vier remises, waaronder in de openings-

ronde tegen Dick Vliek, met een winst in de slotronde als 

afsluiting. Gerben Hendriks en René van Alfen treffen we 

verder in het klassement aal op 3 punten. Ook daar was de-

gelijkheid troef met voor beiden 4 remises. Dick Vliek 

kwam na de goede start met een remise tegen Désiré niet 

meer in het spel voor en finishte op 1½ punt. In het zesron-

dig 2 speelde Theo Koeweiden een goed toernooi. Met 4 uit 

6 eindigde hij op een gedeelde 3e plaats. Tot slot nog de 

Vierkampers. Barth Plomp vinden we daar als winnaar van 

groep 3 met 2½ uit 3. Toon Janssen deed datzelfde in groep 

9, hij werd winnaar met 2½ uit 3. Had hij het voordeel dat 

hij al was ingespeeld na het zesrondig toernooi in de week 

daarvoor…? Dit was trouwens een echte ASV-groep want 

Steven Braun kwam in deze groep met 1½ punt tot een 2e 

plaats terwijl we Quirine Naber terugvinden met 1 punt op 

een gedeelde 3e/4e plek. Koen van Keulen won overtuigend 

groep 11. Hij scoorde 2½ uit 3, terwijl Edwin Peters in deze 

groep op 1 punt bleef steken. Ook 2 ASV-er zien we terug in 

groep 17. Ko Kooman kwam tot 1 punt en Hendrik van Bu-

ren bleef helaas puntloos. In groep 20 liep het voor Kees van 

Keulen wat minder florissant af. Ook hij bleef zonder pun-

ten. Een groep lager, groep 21, daar was weer succes voor 

een ASV-er te melden. Jan Zuidema won deze groep met 2½ 

uit 3 met daarbij winst op Cesar Eisma in het onderlinge 

duel. Cesar zelf bleef in deze groep op 1 punt steken.  

Dan de nevenactiviteiten. Het rapidtoernooi is één van de 

vaste items. Dirk Hoogland streed lang mee in de top maar 

eindigde tenslotte op een gedeelde 2e plaats met 5½ uit 7, net 

een half punt achter winnaar John Cornelisse. Steven Braun 

kwam tot een klassering net boven de middenmoot met 4 uit 

7. Er waren 45 deelnemers aan dit rapidtoernooi.  

Bij het snelschaken, met als inzet het open snelschaakkam-

pioenschap van de OSBO slaagde Peter Boel er in om zich 

via de voorronden in de hoogste finalegroep te plaatsen. Dat 

resulteerde uiteindelijk in een 8e plaats met 2 uit 9. Hing 

Ting Lai werd kampioen voor Thomas Beerdsen. In finale-

groep 6 vinden we Vadim van Kuijk. Hij werd daarin 3e met 

6 uit 8. Edwin Peters tenslotte werd 3e in groep 7, een acht-

kamp, met een score van 5 uit 7.  

De rustdag op zondag is voor velen een welkome onderbre-

king maar niet voor iedereen. Dus als er wat te schaken valt 

dan is men van de partij. Als nieuwe activiteit werd een 

kroegloperstoernooi georganiseerd. Peter Boel werd met 

Koos Stolk 10e met 7½ punt. Dick Vliek eindigde met Ma-

thieu Roskam op 6½ punt. Ook Vadim van Kuijk scoorde 

met Eric de Winter 6½ punt. André van Kuijk scoorde met 

zijn teamgenoot 5 punten. 
 

Praag 2019: Nico Schoenmakers speelde eind juli zijn maar 

liefst achtentwintigste tienkamp in Praag. Met 6½ punten uit 

9 partijen - 4 overwinningen en 5 remises - werd Nico op 

Sonneborn Bergerpunten eerste in zijn groep. De zevende 

ronde, Nico’s tweehonderdvijftigste partij in Praag, was een 

bijzondere. Tegenstander was correspondentieschaakvriend 

Jirí Nigrin. Nico en Jirí kwamen derhalve zonder te spelen 
een vriendschapsremise overeen. 
 

Vlissingen: Het Hogeschool Zeelandtoernooi is ook al zo’n 

jaarlijks terugkerend evenement. Dit jaar van 3-10 augustus 

was het de 23e editie van dit schaakfestival in Vlissingen met 

dit keer 185 deelnemers en ook ditmaal onder voorzitter-

schap van Carl Schoor, ook al oud-ASV-er al is dat intussen 

alweer heel wat jaartjes geleden. Onder de deelnemers 2 

ASV-ers te weten Steven Braun en onze Zeeuw Ko Kooman. 

Steven eindigde op 4 uit 9. Ook oud-ASVer Rogier van 

Gemert kwam tot dit resultaat. Helemaal tevreden zal Steven 

er niet mee zijn geweest. Tegen spelers met een mindere 

rating bleef hij te vaak op remise steken. In de slotronde 

werd het remise tegen het schaaktalent Tommy Grooten. Ko 

Kooman kwam heel knap op 3½ uit 9 met een TPR van 

1649. Onze ASV-er begon met 2 nederlagen maar vond 

daarna zijn ritme en ging toen scoren. Hij trof op papier 

allemaal sterkere spelers met een hogere rating. Daar wist hij 

dus uitstekend stand tegen te houden. 
 

Borne: Van 5 t/m 10 augustus werd in het Overijsselse Bor-

ne het Open Nederlandse Jeugdkampioenschap gehouden. In 

Borne speelde William Shakhverdian mee in de A-groep. Op 

rating was hij als 8e geplaatst. En dat kwam precies zo uit. 

Met zijn eindresultaat van 5½ uit 9 eindigde hij op een ge-

deelde 8e plaats. Lang ging het goed want na de 6e ronde had 

hij 4½ punt en stond daarmee een half punt achter een lei-

dend duo. Maar daarop volgden 2 nederlagen waaronder 

tegen de eindwinnaar en zo resteerde uiteindelijk een ge-

deelde 8e plaats.  
 

Uitslagen interne competitie 3e ronde (12 september 2019):  

van Rijn - Bus 1-0; van de Linde - Boel 0-1; Knuiman - de 

Kort ½-½; G. Hendriks - Plomp 1-0; Gerdsen - R. Wille 1-0; 

Boonstra – Fassaert 0-1; de Mol - Peters 1-0; Kusters – 

Marks 0-1; Witmans - T. van Dijk 1-0; van Hattum – van 

Belle ½-½; Kooij – Eder ½-½; Vermeer – de Kok 1-0; 

Arends – Bijlsma 0-1; de Munnik – Derendorp 1-0; Zuidema 

– Hieltjes 1-0; Eisma – P. Hamers ½-½; van Lotringen – 

Rijmer 1-0; R. Hendriks – Hartogh Heijs 1-0; Verhaar – 

Stibbe 1-0; Droop – Burger 1-0. 


