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58e jaargang no. 33      donderdag 10 oktober 2019
Oploswedstrijd: Het is al weer meer dan vijftig jaar geleden, 

dat deze combi-

natie de 

schaakwereld 

rond trok en 

komt uit de 

partij Kokkoris -

Kavalek, Athe-

ne 1968. Er was 

grote bewonde-

ring voor de 

vondst van 
zwart. Hopelijk 

is dat bij jullie 

niet minder. 

Zwart speelt en 

zet mat. Oplossing: 1…..Lc3 2. Txc3 (wit moest wel slaan. 

Na Ke2 gaat hij veel sneller en eenvoudiger mat) 2….Pf3+ 

3. Ke2, Td2+ 4. Kf1, Td1+ 5. Kg2, Tg1+ (met 5. Ke2 zou 

het mat weer sneller komen) 6. Kh3, Lf5+ 6. g4, Lxg4 mat.  
 

Rapid: Vorige week donderdag, op de 1e rapidavond deed 

een nieuwkomer meteen van zich spreken. Gezien zijn sterk-

te met de bijbehorende KNSB-rating van 2282 was dit ook 

geen verrassing. Ik heb het daarbij over Ilya Razdolski. Hij 

won alle partijen en staat met dit resultaat samen met Otto 

Wilgenhof op de gedeelde 1e plaats met een 100% score. 

Ilya speelt extern bij SMB maar is onlangs in Arnhem ko-

men wonen en wil dus ook 

bij ASV als het uitkomt 

ook intern komen spelen. 

In de stand staat Dirk 
Hoogland als nummer 3 

op een half punt van beide 

leiders. Een andere 

nieuwkomer was Roy 

Vink. We kennen hem nog 

uit de jeugdafdeling van 

ASV maar dan hebben we 

het over de jaren negentig. 

Na 26 jaar niet geschaakt 

te hebben begon het 

schaakvirus toch weer op 

te komen toen hij werd 

gevraagd mee te doen met 

zijn werkgever aan het 

NK-Bedrijvenschaak. En 

dan is de stap naar ASV 

natuurlijk niet groot meer. 

Op de eerste avond kwam 

hij tot 1½ punt.  

Tijdens de rapidavond 

werd ook de 1e ronde van 

de extra competitie ge-

speeld voor wie geen 

liefhebber is van rapid. De uitslagen daarin zijn: J. Sanders – 

Rijmer 1-0; van Buren – Meijer ½-½; Hartogh Heijs – van 

Lotringen ½-½; Stibbe – Rudolphi 0-1 en Verhaar – R. Hen-

driks 0-1. 

Dan werden er ook nog 2 bekerpartijen gespeeld. De uitsla-

gen hiervan waren: Berben – Hieltjes 0-1; A. van Kuijk – de 

Munnik 0-1. 

De 2e rapidavond en de extra competitie wordt gespeeld op 

7 november. Eerst volgen er nu 4 ronden voor de interne 

competitie en in die periode start ook de 1e ronde van onze 

teams in de SOS-competitie. 
 

KNSB-beker: Intussen is er ook geloot voor de 1e ronde van 

de bekerstrijd in de KNSB. De laatste jaren kon ASV deze 

ronde overslaan omdat het als 1e klasse-team daarvoor was 

vrijgeloot. Maar nu ASV na afgelopen seizoen is gedegra-

deerd naar de 2e klasse moet men al meteen aan de bak. De 

eerste tegenstander is het Nijmeegse SMB. ASV speelt thuis. 

Deze wedstrijd wordt volgende week donderdag 17 oktober 

gespeeld. 
 

Leren schaken voor volwassenen: Op donderdag 31 oktober 

a.s., inderdaad de oprichtingsdatum van onze vereniging, 

starten we bij ASV weer met een nieuwe serie van 6 schaak-

lessen voor wie de eerste beginselen van het schaakspel 

onder de knie willen krijgen. Aan het eind van de cursus zijn 

de regels bekend en zijn de cursisten in staat om partijen te 

spelen. Uiteraard is het mogelijk om daarna aan de vervolg-

lessen deel te nemen. Ook mensen die al wel eens schaken, 

of geschaakt hebben, maar het beter willen leren, zijn wel-

kom. Je hebt vast familie, vrienden, buren of collega’s die 

willen leren schaken. Dit is hun kans! De cursus bestaat uit 

zes lessen van één uur en een kwartier per les. Voor wie dat 

willen, zijn vervolglessen af te spreken. De cursus is gratis. 

Indien gewenst, wordt voor € 7,50 een cursusboek beschik-

baar gesteld. De cursus wordt gehouden op de donderdag-

avond van 18.30-19.45 uur in ons clubgebouw Het Pleijwerk 

en wordt verzorgd door Kees van Keulen. Voor meer infor-

matie en aanmeldingen kan men terecht bij Kees van Keulen 

via ASVschaken@gmail.com. Interesse in het leren schaken 

blijkt er altijd te bestaan want ook voor deze cursus zijn er 

intussen al verschillende aanmeldingen binnen. 
 

ASV-jeugd: Afgelopen zaterdag stond de 2e speeldag van de 

KNSB-jeugdcompetitie op het programma waar de 3e en 4e 

ronde werden gespeeld. Onze A-jeugd speelde weer twee 

sterke wedstrijden. In de 3e ronde, ‘s-ochtends, was het ster-

ke jeugdteam van onze zuiderburen, de Arnhemse Schaak 

Academie (ASA-A1) de tegenstander. Deze wedstrijd werd 

met 3-1 gewonnen met winstpartijen van William Shakhver-

dian op Geert van Hoorn en Mick van Randtwijk op Sasa 

Albers. Pieter Verhoef een Kevin Verfurth speelden remise. 

In de middagronde werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen Talen-

tenteam JSN (Jeugd Schaak Noord), een combinatieteam van 

talenten uit het noorden van het land. In deze 4e ronde won 

Stand ASV-rapidcompetitie  
na 4 ronden seizoen 2019-2020: 

Nr. Naam   Pnt   Part 
1 Ilya Razdolski 4 4 
2 Otto Wilgenhof 4 4 
3 Dirk Hoogland 3½ 3 
4 Tom Bus 3 4 
5 Wouter van Rijn 3 4 
6 Jan van de Linde 3 4 
7 Wouter Abrahamse 3 4 
8 Jacques Boonstra 3 4 
9 Richard van der Wel 2½ 3 
10 Toon Janssen 2½ 4 
11 Hub Kusters 2½ 4 
12 Peter Boel 2 4 
13 Toon Janssen 2 4 
14 Laurens Storms 2 4 
15 Gerben Hendriks 2 4 
16 Jan Knuiman 2 4 
17 Henk Gerdsen 2 4 
18 Ruud Wille 2 4 
19 Sander van Vucht 2 2 
20 Barth Plomp 1½ 3 
21 Désiré Fassaert 1½ 4 
22 Roy Vink 1½ 4 
23 Bob Kooij 1½ 3 
24 Lex van Hattum 1½ 3 
25 Jan Groen 1½ 2 
26 Ko Kooman 1½ 4 
27 Jan Vermeer 1 4 
28 Horst Eder 1 4 
29 Theo Koeweiden 1 2 
30 Kazem Mollahosseini 1 4 
31 Kees van Keulen 1 4 
32 André de Groot ½ 3 
33 Victor Droop 0 4 
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Mick opnieuw maar dit keer verloor William. Pieter en Ke-

vin deden wat ze ook ’s-ochtends al hadden gedaan en 

scoorden beiden een half punt. Met deze resultaten staat ons 

jeugdteam op een keurige 5e plaats. Zaterdag 9 november is 

de volgende speeldag waarbij dan de 5e en 6e ronde op het 

programma staan. 
 

Daglichtschaak: Op dinsdag 1 oktober was de eerste 

schaakmiddag van het Daglichtschaak in het NIVON weder-

om onder leiding van Jan Vermeer. Jacco Reiding was in 

bloedvorm en kende een bliksemstart. Met de maximale 

winst van drie partijen nam hij resoluut de leiding. De op-

komst was uitstekend met 14 schakers. Maar liefst vier 

nieuwe gezichten kwamen op het gezellige Daglichtschaak 

af, te weten Marc Groenhuis, Albert Jansen, Jan Rotmans en 

Jolande van de Veer. Bovendien was er de hernieuwde ken-

nismaking met Jon Vos. In groep A nestelde Jacco Reiding 

zich verdiend aan kop van de ranglijst. Hij versloeg o.a. 

Marc Groenhuis (1981). Albert Janssen (2053) deed alleen 2 

rondes mee en won ze alle twee en verwierf daarmee de 2e 

plaats. Marc Groenhuis kwam op de 3e plaats. Hij vocht een 

prachtig duel uit met Jan Vermeer, die hij won. Rob Cornips, 

de kampioen van vorig jaar moest twee remises toestaan. Jon 

Vos, beet goed van zich af en ook hij veroverde twee punten. 

Eric Braun behaalde een remise tegen Cornips en Horst Eder 

behaalde een gelukkige zege op Hans Donker. Hans kon mat 

geven met de dame, maar pakte per ongeluk zijn paard en 

moest toen daarmee zetten.  

In groep B pakte Tjabbe Jansen de leiding door o.a. winst op 

Hans Donker en remise tegen Cornips, zeer sterk! Jan Rot-

mans deed goed werk met zijn winst op Ko Kooman. Jolan-

de van de Veer moet nog leren schaken. Haar tegenstanders 

waren haar ter wille om schaakles te geven. Ze woont in 

Nijmegen, anders was les op donderdag een optie.  

Op 5 november is de volgende schaakmiddag. 
 

Uitslagen 1e ronde KNSB-competitie (28 september ’19): 

De verslagen van onze eerste vier teams kon u reeds in de 

vorige EP lezen. In deze EP nog de uitslagen van alle wed-

strijden in de poules waar deze ASV-teams in uitkomen. Op 

zaterdag 2 november is de volgende ronde. Dan beginnen 

ook ASV-5 en ASV-6 aan hun competitie. 

KNSB 2e klasse A: Emanuel Lasker - SSC 1922 3-5; ASV-1 

– MSV Meppel 2½-5½; Sneek – Arnhemse Schaak Acade-
mie 3-5; Almere – Assen 1-7; MuConsult Apeldoorn-2 -

SISSA 6-2. 

KNSB 3e klasse F: De Stukkenjagers-3 - CSV 5-3; ASV-2 - 

LSG-4 4-4; Charlois Europoort-2 - De Drie Torens 5-3; 

SMB-1 - DSC Delft-4 4-4; Sliedrecht-2 - Zuid Limburg-4 

4½-3½. 

KNSB 3e klasse H: HMC Den Bosch – HSC Helmond 2-6; 

ASV-3 – PION/Mook combinatie 3-5; Venlo-2 – Dubbel-

schaak ’97 3½-4½; Eindhoven-2 – Veldhoven 1½-6½; WLC 

– Zuid Limburg-3 6-2.  

KNSB 4e klasse A: Lonneker-2-Doetinchem 3½-4½; ASV-4 

– Voorst 3½-4½; ZZS! – Borne 2½-5½; Almelo-2 – Caïssa 

Elburg 3-5; MU Consult Apeldoorn-3 – ENO 4½-3½.  
 

Rheden: ASV-succes was er afgelopen zaterdag te melden 

uit Dieren waar het 69e schaaktoernooi om het kampioen-

schap van de gemeente Rheden werd gespeeld. Het ging om 

een 6-rondig rapid-toernooi. Na een aantal jaren organisatie 

door de Velpse SV was de organisatie dit keer overgenomen 

door de SV Theothorne. Er waren dit jaar 21 deelnemers. 

Opvallend daarbij was het grote aandeel van deelnemers met 

een ASV-achtergrond. Winnaar werd Gerben Hendriks met 

5½ punt (en dat terwijl hij niet eens in de gemeente Rheden 

woonachtig is). Tom Bus verspeelde al in de openingsronde 

heel verrassend een half punt en haalde dat niet meer in 

mede omdat Gerben bleef winnen en ook het onderlinge duel 

door Gerben op remise werd gehouden. Zo werd Tom dus 

tweede met 5 punten. Eric de Winter maakte de top 3 com-

pleet. Met 4½ punt werd hij 3e. René van Alfen en André 

van Kuijk vinden we terug op een gedeelde 5e plaats met 3½ 

punt. Vadim van Kuijk en Wisse Witmans scoorden 2½ 

punt. Kees van Keulen kwam tot 2 punten (uit 5 partijen). 

Bij de oploswedstrijd waren na loting de posities weer pre-

cies omgekeerd: Daarin werd winnaar Tom Bus, en werd 

Gerben Hendriks 2e. De jeugdprijs ging naar Lazlo van 

Kuijk. Wat betreft de jeugd waren alle deelnemers uit het 

gezin van Kuijk. 
 

Rhenen: Iets verder weg, in het plaatsje Achterberg behorend 

bij de gemeente Rhenen, werd afgelopen zaterdag het 18e 

rapidtoernooi gehouden. Gewoon een gezellig toernooi waar 

toch ook de nodige sterke spelers op waren afgekomen. Het 

hoeft tenslotte niet altijd om prijzengeld te gaan. Ook spelen 

om een flesje wijn of een bierpakket gaf veel strijd te zien. 

Winnaar werd overtuigend Kees Stap van de SV Wagenin-

gen. Hij kwam tot een score van 6½ uit 7. Hij werd gevolgd 

door Erik van den Dikkenberg en Hamoen Habibi op een 

gedeelde 2e plaats. Zij kwamen tot 5½ uit 7. Ruud Wille was 

de enige ASV-er in het gezelschap van in totaal 38 spelers. 

Hij werd dit keer met 4½ uit 7 gedeeld 5e. U zult het niet 

geloven wellicht maar ooit won hij dit toernooi maar dat was 

al in 2008. Het lijkt intussen al een eeuw geleden! 
 

Geel (België): De ASV-ers waren, zoals u ziet, afgelopen 

weekend weer overal te vinden. Wouter van Rijn ging er 

zelfs de grens voor over om in het Belgische plaatsje Geel 

deel te nemen aan het Open Belgische oploskampioenschap. 

Een prachtige maar tegelijkertijd ook een hele moeilijke 

discipline in het schaken. De meeste problemen waren pittig 

maar niet onoverkomelijk aldus het verslag op de site van de 

Nederlandse Bond van Probleemvrienden. Alleen de eerste 

studie wist zijn geheimen voor de meeste deelnemers ver-

borgen te houden. Een mooi item dus voor Wouter om hier 

in een volgende ASV-Nieuws op terug komen maar ook op 

wat hij nog meer voor schaakproblemen kreeg voorgescho-

teld. Wouter werd in de hoofdgroep 9e van de 12 deelne-

mers. Een mooie opwarmer voor hem voor het volgende 

toernooi, de 30e Henk Hagedoorn oploswedstrijd, welke op 9 

november a.s. in ons clubgebouw wordt gehouden. Gelijktij-

dig houdt de Motiefgroep Schaken in ons clubgebouw dan 

haar najaarscontactdag. Ik kom hier in een volgende EP 

zeker nog op terug!  
 

Büsum (Duitsland): Al even eerder dan het voorbije week-

end speelden Jaap Vogel en Bert Duijker in de periode van 

19 t/m 27 september mee in het Open Seniorenkampioen-

schap in het plaatsje Büsum gelegen in het Duitse Schles-

wich Holstein. Jaap speelde een voortreffelijk toernooi en 

eindigde op een uitstekende gedeelde 3e plaats met 7 uit 9 op 

slechts een half punt van een tweetal winnaars. Tegen één 

van beide eindwinnaars speelde hij in ronde 6 remise met 

wit. Jaap bleef dit toernooi ongeslagen met 5 keer winst en 4 

remises. Met zwart scoorde hij zelfs 4½ uit 5. Er namen 189 

schakers aan dit toernooi deel. Bert begon met 3 uit 4 ook 

uitstekend. Ook in de 5e ronde bleef hij sterk overeind tegen 

een 2100+ speler die hij op remise hield. Helaas viel Bert 

daarna terug en verloor driemaal op rij om het toernooi ten-

slotte met een remise af te sluiten. Zo eindigde hij met 4 uit 

9 net onder de middenmoot. 


