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59e jaargang no. 3      donderdag 16 januari 2020
Oploswedstrijd: De stand is uit Galagher – Curran uit een 
toernooi in Lyon 1993. De opgave luidt: Wit speelt en wint 2 

pionnen. Misschien nog 
niet direct voldoende voor 
de winst maar het geeft 
wit toch ruim voordeel. 
Oplossing: 1. Txf7+, Txf7 
2. Dxh6, Kg8 3. Dh8+, 
Kxh8 4. Pxf7+, Kg7 5. 
Pxd6. Natuurlijk kan 
zwart ook direct met de 
koning op h6 slaan. Maar 
ook dan volgt meteen 3. 
Pxf7+. 
 

Externe competitie: De 4e 
ronde in de SOS-competitie leverde enkele uiteenlopende 
uitslagen op. Zo liet ASV-4 met 7½-½ geen spaan heel van 
de Veenendaalse SV-2. Daartegenover stond de 6-2 neder-
laag van ASV-3 tegen Het Kasteel-1. Toch wel wat teleur-
stellend was de 4½-3½ nederlaag van ASV-1 bij Pallas. Ook 
ASV-7 verloor met diezelfde minimale cijfers van Schaak-
stad Apeldoorn-4. ASV-2 moest met 5-3 zijn meerdere er-
kennen tegen Velp-1 Tot slot hielden ASV-5 en Tornado-1 
elkaar met 4-4 in evenwicht. Zo leverden deze eerste 6 wed-
strijden toch een negatieve balans op. Kunnen onze resteren-
de 2 teams dit vanavond thuis nog wat opvijzelen? Om de 
onderste plaats speelt ASV-6 tegen Mook-1 en ASV-8 treft 
Het Kasteel-2. Eerst, om volledig te blijven, in deze EP nog 
de uitslagen van en de standen na de 3e ronde. En verder 
natuurlijk een inhaalslag van resultaten van onze clubgeno-
ten bij toernooien in de afgelopen periode voordat de team-
verslagen van bovengenoemde wedstrijden weer bij de re-
dactie binnenstromen. 
 

OSBO-snelschaken: Al meteen op de eerste zaterdag in het 
nieuwe jaar schoten we uit de startblokken met de organisa-
tie van het OSBO-snelschaakkampioenschap. Met 54 deel-
nemers behoorlijk bezet maar het kan natuurlijk altijd beter. 
Immers, in 2019 kwamen we tot 69 schakers. Dus wat dat 
betreft hebben we ingeleverd. De sfeer en de gezelligheid 
bleef onverminderd groot. Na 3 vierkampen in de voorronde 
werden uiteindelijk 6 finalegroepen bestaande uit elk 9 spe-
lers geformeerd waar men dubbelrondig speelde. Het toer-
nooi leverde een zeer terechte kampioen op. Het was Apel-
doorner Thomas Beerdsen die in de voorronde reeds al zijn 9 
partijen won en daar in de finalepoule nog eens 14½ uit 16 
toevoegde. Daar kon zijn clubgenoot en titelverdediger Ste-
fan Kuipers helemaal niets aan veranderen. Die eindigde met 
10 punten ruimschoots achter Thomas op de 2e plaats. ASV-
er Tom Bus werd heel knap 3e met 8 punten gevolgd door 
Ilya Razdolski met 7½ punt. Tot de finalegroep A wisten 4 
ASV-ers door te dringen. Naast Tom was dit Wouter van 
Rijn die met 7 punten gedeeld 5e werd, verder Peter Boel 
met een 7e plaats met 6½ punt terwijl Dirk Hoogland groep 
A afsloot met 6½ punt. Groep B werd overtuigend gewon-
nen door Carlos Preuter. In deze groep treffen we Koen 
Maassen van den Brink aan op gedeelde 2e plaats met 9½ 
punt. Koen van Keulen sloot de rij met 3 punten daar waar 
hij in de voorronde knap 6 punten scoorde. Groep C kende 
ook weer een hoog ASV-gehalte. Het leverde een 2e plaats 
op voor Otto Wilgenhof met 12½ punt na een wat teleurstel-
lende voorronde. Jacques Boonstra viel met een 4e plaats net 
buiten de prijzen met 7½ punt. Verder komen we in deze 

groep tegen Anne Paul Taal met 6½ punt, Barth Plomp met 
5 punten en Richard van der Wel met 4½ punt. Winst was er 
voor Benjamin Brandt en Vadim van Kuijk in groep D. Zij 
deelden de 1e plaats met 11 punten. René van Alfen werd 3e 
met 8½ punt. In de 2e helft van de groep vinden we Marco 
Braam (7½), Rob Huberts (6½) en Kazem Mollahosseini (6). 
Zekria Amani werd gedeeld 1e in groep E met 12½ punt. 
Hub Kusters werd 4e met 9½ punt. Maar er waren meer 
clubgenoten in deze groep: Horst Eder (5½), Kees van Keu-
len (4½), Ko Kooman (3½) en Hans Derendorp. De laatste 
finalegroep werd een prooi voor Jan Vermeer met 14 punten. 
De groep werd afgesloten door 3 ASV-ers: Theo Koeweiden 
(6), Raymond Hendriks (5) en Jan Zuidema (2). We kunnen 
terugkijken op een geslaagd toernooi en als het aan ASV ligt 
dan organiseren we dit volgend jaar gewoon weer. 
 

Uitslagen en stand SOS-competitie na 3e ronde: 

SOS Hoofdklasse B: ASV-1 – Barneveld 4½-3½; Veluws 
SG – Veenendaalse SV 5½-2½; ZSG - Meppeler SV 3½-4½; 
SG Amersfoort-2 – DSG Pallas 4-4. 
SOS Hoofdklasse C: ASA-1j - De Elster Toren 4½-3½; 
W.S.G. – ASV-2 3½-4½; Velpse SV – SG Zutphen 5½-2½; 
SMB – SV Wageningen 2½-5½. 
SOS 1e klasse D: ASV-3 - SMB-2 4-4; UVS - Koningswaal 
4-4; Rivierenland - PION 6-2; Zevenaar - Het Kasteel 4-4. 
SOS 2e klasse F: UVS-3 – ASV-4 3-5; Veenendaalse SV-2 
- Doetinchem 1½-6½; Rhenense SC - Theothorne 2½-5½; 
Twello – Wageningen-2 3½-4½.  
SOS 2e klasse G: UVS-2 – ASV-6 7-1; Mook – PION-2 
3½-4½; ASV-5 – Millingse SV 4-4; Wageningen-3 - Torna-
do 4½-3½. 
SOS 3e klasse D: ASV-7 - Zevenaar-2 1½-5½; Velpse SV-
3j - De Cirkel-2 2½-5½; OPC - Doesborghs SG 2½-5½; De 
Kameleon - Schaakstad Apeldoorn-4 7-1. 
SOS 3e klasse E: Wageningen-4 - ASV-8 4½-3½; Het 
Kasteel-2 - SMB-3 4-4; UVS-4 - De Cirkel-3 3½-4½; 
Velpse SV vrij. 
 

SOS Hoofdklasse B:    SOS Hoofdklasse C: 
1 ASV-1 6  18½ 1 Velpse SV 6  17 
2 Meppeler SV 6  14½ 2 W.S.G. 4  14½ 
3 Veluws SG 4  12½ 3 ASV-2 4  12½ 
4 DSG Pallas 3  13½ 4 De Elster Toren 3  12 
5 ZSG (Zwolle) 2  11  5 ASA-1j 3    9½ 
6 Veenendaalse SV 2    8½ 6 SMB 2  12½ 
7 SG Amersfoort-2 1    7½ 7 SV Wageningen 2    9½ 
8 Barneveld 1  10  8 SG Zutphen 0    8½ 
SOS 1e klasse D:   SOS 2e klasse F: 
1 Rivierenland 6  15½ 1 Doetinchem 6  17 
2 Koningswaal 5  16 2 ASV-4 4  13½ 
3 Zevenaar 3  13 3 Wageningen-2 4  12½ 
4 Het Kasteel 3  12 4 Theothorne 3  12½ 
5 UVS 3  12 5 Rhenense SC 3  12 
6 SMB-2 3  10½ 6 Veenendaalse SV-2 2    9 
7 ASV-3 1    8 7 Twello 1  10½ 
8 PION 0    9 8 UVS-3 1    9 
SOS 2e klasse G:   SOS 3e  klasse D: 
1 UVS-2 6  18½ 1 De Kameleon 6  19½ 
2 Wageningen-3 6  14 2 De Cirkel-2 6  16½ 
3 Millingse SV 4  15 3 Doesborghs SG 4  15 
4 ASV-5 3  12½ 4 Zevenaar-2 4  13½ 
5 PION-2 3  11½ 5 OPC 2  10 
6 Tornado 2  10 6 Schaakstad A’doorn 2    7½ 
7 Mook 0  10 7 Velpse SV-3j 0    8 
8 ASV-6 0    4½ 8 ASV-7 0    5 

SOS 3e klasse E: 
1 De Cirkel-3 4  12½ 5 SMB-3 2  11 
2 Velpse SV 4  11½* 6 UVS-4 2    8½* 
3 Wageningen-4 3  12 7 ASV-8 0    5   * 
4 Het Kasteel-2 3  11½ * wedstrijd minder gespeeld 
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Nipt verlies ASV-7: Tegen Schaakstad Apeldoorn-4 had 
ASV-7 goede kansen om een keer te winnen. De eerste winst 
was voor Kazem. Mollahosseini. Hij speelde een ‘perfecte’ 
partij. Zijn tegenstander met zwart kwam al snel in de pro-
blemen, kon niet rokeren en moest vervolgens een toren 
inleveren. Bijna nog sneller dan Kazem speelt, was het punt 
binnen. Tegelijkertijd kwam John Bijlsma remise overeen. 
Zijn vertrouwde Albins tegengambiet leverde alleen een 
grote afruilpartij op. Een pion inruilen voor actief spel bleek 
weinig uit te maken (1½-½). Een half uur later kwam Brijan 
Hieltjes met remise uit de strijd. Hij had de winst gemist 
door een pion niet te nemen. Van de iets betere stelling kon 
hij niet profiteren (2-1). Jan Zuidema speelde met wit een 
voor hem onbekende opening (iets “fransigs”), maar kwam 
daar goed uit. Een onnauwkeurigheidje van de tegenstander 
leverde Jan een pion op en een afruilfout van zwart bezorgde 
wit zelfs twee verbonden vrijpionnen. Maar ook Jan had 
even een vuiltje in zijn oog, zodat hij één van die pionnen 
weer kwijtraakte. De nog niet uitgevochten strijd werd, plot-
seling ontsierd door een blunder van zwart (3-1). Al gauw 
maakte ook Thijs Stomphorst remise. De gelijk opgaande 
strijd met dreiging aan beide kanten ontaarde in een stelling 
waar voor geen van beide spelers nog iets te bereiken viel 
(3½-1½). Intussen had Hans Meijer zijn viool aan de wilgen 
gehangen. Zijn Engelse opening had hem een goed begin 
opgeleverd. Maar een afruil had hij niet goed genoeg door-
grond. Dat kostte hem een kwaliteit en even later de partij 
(3½-2½). Op dat moment leek het er nog op dat de winst 
voor ASV-7 voor het grijpen lag. Cesar Eisma stond welis-
waar niet zo goed, maar Cor van der Jagt zat goed in zijn 
spel. Cesar speelde de opening goed genoeg. Maar wit had 
met 45 jaar meer ervaring dan Cesar meer inzicht in het spel 
en maakte uitstekend gebruik van zijn moordende loperpaar. 
Tijdnood zorgde bij Cesar voor meer stress, terwijl wit rustig 
aan kon sturen op promotie (3½-3½). Cor stond heel goed. 
Hij speelde met zwart het langste door. Maar net zo als de 
vorige keer werd de spanning hem te groot met alle kijkers 
om zijn bord. Langzaam zette hij de partij naar de hand van 
de tegenstander. Promotie van een witte pion werd onver-
mijdelijk en beslissend (3½ - 4½).   Jan Zuidema 

Gedetailleerde uitslag Schaakstad Apeldoorn-4 - ASV-7: 
Jack Linders (1487) - Kazem Mollahosseini (1355) 0-1; 
Aad de Bruijn (1499) - John Bijlsma (1413) ½-½; Ruud 
Meuleman ( 1352) - Jan Zuidema (1423) 0-1; Henk Schol-
ten (1370) - Cesar Eisma (1304) 1-0; Ed Blankestijn (1430) 
- Hans Meijer (1319) 1-0; Maarten ter Bals (1380) - Bryan 
Hieltjes (1229) ½-½; Leendert Maris (1377) - Thijs Stomp-
horst (1305) ½-½; Frits Mooibroek (1254) - Cor van der 
Jagt (1150) 1-0. Eindstand 4½-3½.  
 

Tilburg: Het traditionele Kersttoernooi van de organiserende 
vereniging De Stukkenjagers in Tilburg werd op 21 decem-
ber gehouden. In een ontspannen sfeer werden 7 ronden 
gespeeld in 2 groepen met in totaal 61 schakers. In de eind-
rangschikking vinden we Paul de Freytas in de sterke A-
groep in de onderste regionen terug. Hij scoorde 2½ uit 7.  
 

Mook: Op vrijdag 27 december werd door de schaakvereni-
ging Mook als afsluiting van het schaakjaar 2019 het Vuur-
werktoernooi gehouden. Gespeeld werd in groepen van 6 
spelers. Désiré Fassaert eindigde in groep A met 2½ uit 5 op 
een 4e plaats. 
 

Krimpen a/d IJssel: Op zaterdag 28 december organiseerde 
de lokale schaakvereniging in Krimpen aan den IJssel samen 
met de Rotterdamse Schaakbond (RSB) het 5e Chess Memo-
rial. Tijdens dit toernooi werden alle overleden schakers in 
deze regio in 2019 herdacht. Daarna werd gestart met het 
eindejaarstoernooi waarmee het schaakjaar op gezellige 
wijze werd afgesloten. Er waren 73 deelnemers. In een ge-
zellige sfeer werden 9 korte partijen (7 minuten per persoon 
per partij) gespeeld. Dirk Hoogland ging in de eerste 5 ron-
den goed met de top mee en had toen 4 punten maar in de 
laatste 4 ronden moest hij terrein prijsgeven. Zo eindigde hij 
op 5 uit 9 op een gedeelde 24e plaats. 
 

Groningen: Het schaakfestival in Groningen is een toernooi 
met een lange traditie en wordt jaarlijks in de kerstvakantie 
gehouden met de 1e kerstdag als rustdag. In de sterke A-

groep, waar 9 ronden worden gespeeld, vinden we 2 ASV-
ers terug t.w. William Shakhverdian en Mick van Randtwijk. 
William eindigde op 3½ uit 9, Mick moest het met 3 punten 
met een halfje minder doen. Daarnaast nam Dick Vliek deel 
aan het compacttoernooi wat over 5 ronden wordt gespeeld. 
Hij kwam daar in de B-groep tot een score van 3 uit 5. 
 

Béthune: Er waren ook verschillende Nederlanders die juist 
in de kerstperiode de grens overgingen en aan het in het 
noorden van Frankrijk gelegen Béthune deelnamen aan een 
open toernooi. De ASV-ers André van Vadim van Kuijk 
treffen we hier tussen de uitslagen. Vadim leverde een uit-
stekende prestatie in groep B. Hij kwam daar tot een score 
van 4½ uit 9 en won daarbij de ratingprijs. André kwam tot 
een score van 5 uit 9 in groep C. 
 

OSBO-PK: Afgelopen zaterdag werd in Ermelo een begin 
gemaakt met het OSBO-kampioenschap. Daarbij ook de 
hoofdklasse die de laatste paar jaar deel uitmaakte van ons 
weekendtoernooi. In een fraaie speellocatie, makkelijk be-
reikbaar, prima parkeergelegenheid, ruime zitplaatsen, goede 
borden met dito stukken, een aparte analyseruimte annex 
mooie kantine met veel lekkers (tijdens de wedstrijden 2x 
gratis bitterballengarnituur) midden in de natuur. Kortom 
perfecte omstandigheden, aldus Toon Janssen, de enige 
ASV-er in dit kampioenschap. Dit moet toch meer ASV-ers 
aanspreken om volgend jaar ook mee te gaan doen. Het 
aantal deelnemers valt nog wel wat tegen, maar volgend jaar 
gaat men beter naar de planning kijken want het Tata Steel-
toernooi in Wijk aan Zee is toch een grote concurrent. Nu 
vinden we zoals gezegd alleen Toon Janssen in de A-groep 
van dit kampioenschap terug. In de eerste ronde trof hij met 
wit Folke van Dorp (2098). De strijd ging lang gelijk op, 
maar Toon gebruikte teveel tijd om met het vereiste niveau 
van zijn tegenstander mee te kunnen. In het late middenspel 
sloeg Folke met een combinatie toe. Wit had dit bij het aller-
best spel kunnen keepen, maar greep een paar keer mis in de 
tijdnoodfase. Zo begon Toon met een nul. In de 2e ronde 
merkte Toon al vrij snel dat de ochtendpartij veel energie 
had gekost en na de opening stond hij met zwart in een we-
derzijdse fianchetto beduidend minder. Hij bood nog hoop-
geven remise aan maar zijn tegenstander ging terecht keihard 
voor de winst. Helaas voor hem trapte hij vol in een aantal 
schwindles die Toon in de stelling had gevlochten en kon 
zelfs met een heel punt ontsnappen. Dus 1 uit 2 op de eerste 
speeldag. Ronde 3 en 4 worden gespeeld op 25 januari. 
 

Daglichtschaak: Marc Groenhuis blijkt niet te houden. We-
derom ging hij als een speer. Gelukkig scoorde ook Rob 
Cornips er lustig op los en hij achtervolgd Marc op één punt. 
Doordat Jan Vermeer Hub Kusters een halfje afsnoepte raak-
te Hub wat verder achterop. Jacco Reiding bleef met een 
score van twee punten in de subtop. Ko Kooman bleef in de 
middenmoot, mede door winst op Jan Vermeer. Ko stond 
verloren, maar vocht zich op karakter terug. Horst Eder 
kreeg sterke tegenstanders en scoorde één punt, genoeg om 
toch op de ranglijst wat te stijgen. Albert Marks scoorde 2½ 
punt. Tegen Fritz offerde hij teveel, zodat dat remise werd. 
Kazem Mollahosseini kreeg de drie sterkste schakers tegen-
over zich en moest drie maal buigen. In de B-groep behield 
Tjabbe Jansen zonder te spelen de leiding. Robbert Lubbers 
bleef 2e, ondanks dat hij zijn drie partijen verloor. Zo goed 
het de vorige middag met Hans Derendorp ging, deze mid-
dag ging het slecht voor hem. Hans ging puntloos naar huis. 
Jan Rotmans schaakte ook 2½ punt bij elkaar. Tegen Fritz 
speelde hij een spannende partij, waarbij hij een stuk offerde 
tegen drie pionnen. Het werd remise. Vermeld moet worden 
dat Gerrit Jansen Fritz mat zette. De volgende editie van het 
Daglichtschaak vindt plaats op dinsdag 4 februari a.s. 
 

Uitslagen interne competitie 16e ronde (9 januari 2020): 
de Kort - Vermeer 1-0; Koeweiden - A. van Kuijk 0-1; de 
Munnik - Schunck 1-0; Mollahosseini - Bijlsma 1-0; Deren-
dorp - Arends 1-0; Zuidema - Kooman 0-1; Kees van Keulen 
- P. Hamers 0-1; B. Hamers - Eisma ½-½; van Lotringen - 
Hartogh Heijs 1-0; Rijmer - Meijer 1-0; Sanders – Gubbels 
1-0; Rudolphi - Stibbe 1-0; R. Hendriks - Droop ½-½; Maas 
- Verhaar 1-0. 


