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59e jaargang no. 8      donderdag 20 februari 2020
Oploswedstrijd: De tweezet van vorige week kwam uit De-

nemarken en was van Jan 
Mortensen. Wit speelt en 
geeft mat in 2 zetten. Oplos-
sing: de sleutelzet is 1. Dc4. 
 

Ledenvergadering: Op 6 
februari jl. werd vooraf-
gaand aan de 3e rapidavond 
de jaarlijkse ASV-
ledenvergadering gehouden. 
Er was veel belangstelling. 
Ik pik er enkele punten uit. 
Voorzitter Erik Wille werd 

herkozen voor een nieuwe periode. Het beleidsplan 2016-
2019 werd afgesloten, een nieuw beleidsplan voor de periode 
2020-2023 werd vastgesteld. Dit beleidsplan kreeg de naam 
"Samen is leuker" mee. Schaakstimulering is hierin een 
centraal thema. Tot “ASV-er van het jaar” werd ditmaal 
Peter Boel verkozen gezien zijn jarenlange inzet om het 
schaken in de publiciteit te brengen. Niet alleen als verslag-
gever van De Gelderlander, waar hij afgelopen zomer mee 
stopte, maar ook als hoofd van de persdienst van het ONK in 
Dieren en het toernooi in Hoogeveen. Ook de ASV-
Stimuleringsprijs werd weer uitgereikt. Ditmaal kreeg Ruud 
Wille deze prijs. Uw redacteur kreeg deze tot zijn eigen 
verrassing voor zijn inzet om via de schaakboekenverkoop 
extra inkomsten te vergaren voor ASV. Na behandeling van 
de diverse formele punten werd de vergadering na zo’n 3 
kwartier afgesloten en kon er worden geschaakt. 
 

Externe competitie: In de vorige EP meldde ik al de nederla-
gen van ASV-2, ASV-4 en ASV-8 eerder die week in de 5e 
ronde van de SOS-competitie. Vorige week donderdag ging 
dit nog een poosje door want ook ASV-3 verloor van UVS-1 
met 1½-6½ en voor ASV-6 was Wageningen-3 met 5-3 te 
sterk. Gelukkig konden we deze ronde ook winst noteren 
want diezelfde avond verpulverde ASV-1 thuis VSG-1 uit 
Ermelo met maximale cijfers: 8-0. Op vrijdagavond was er 
ook nog de knappe 6-2 winst van ASV-7 op de jeugd van 
Velp-3. Het werd 6-2. Vanavond rest nog ASV-5 thuis tegen 
UVS-2. In deze EP de eerste verslagen. 
Ook voor de OSBO-cup staan er nog 2 wedstrijden op het 
programma. Morgenavond gaat ASV-3 naar Wijchen voor 
het duel tegen Het Kasteel en volgende week donderdag 27/2 
ontvangt ASV-1 het team van De Elster Toren. 
 

Maximale zege ASV-1 op Veluws SG-1: Na het verlies van 
de vorige wedstrijd tegen DSG Pallas had ASV wat goed te 
maken. Het team zat gemotiveerd achter het bord en Tom 
Bus had zich niet afgemeld ook al wist hij dat hij niet op tijd 
aan zou kunnen schuiven. Om tijdnood te vermijden had 
Tom voor negenen al een pion extra en won hij makkelijk 
zijn partij en was hij vroeg (22:00 uur) klaar. De andere 
borden kwamen steeds wat comfortabeler te staan. Op drie 
borden telde ik een pion meer, op andere borden was er van 
ASV-zijde sprake van duidelijke dreigingen en/of betere 
pionnenstructuren. Barth Plomp stond gelijk, dus ook daar 
had ik alle vertrouwen in. Koen Maassen van den Brink 
haalde als tweede het volle punt binnen. Zijn opkomende b-
pion was de witspeler te machtig. Daarna ging het heel snel. 
De diverse dreigingen die Fred Reulink in de stelling had 
gebracht werd zijn tegenstander teveel (3-0). Michiel Blok 
nam het heft duidelijk in handen, pakte de belangrijke velden 
en liet vervolgens zijn tegenstander kansloos (4-0). Otto 

Wilgenhof had al snel ruimtelijk overwicht en toen hij met 
zijn a en b-pion de zesde rij bereikte was het pleit beslecht 
(5-0).Remco Gerlich vergrootte rustig zijn overwicht en ook 
hij liet zien dat het (te) gevaarlijk is als de damevleugelpion-
nen op kunnen stomen. (6-0). Dirk Hoogland gaf zijn tegen-
stander de kans om terug te komen in de wedstrijd, pareerde 
bekwaam een offer op f7, maar zou in remise hebben moeten 
berusten als zijn tegenstander dameruil achterwege had gela-
ten. In het lopereindspel bleek Dirk de betere, (7-0). Bij 
Barth stond er op dat moment nog een duidelijk remisestel-
ling op het bord. Met nog 11 sec. op de klok gaf zijn tegen-
stander op. De zet die hij van plan was, zou inderdaad ver-
liezen, maar elke andere loperzet was nog gewoon remise. 
(8-0). De volgende wedstrijd tegen Meppel moet gewonnen 
worden. Zij staan immers 2 matchpunten voor op ASV 1! 
     Dirk Hoogland 

Gedetailleerde uitslag ASV-1 - VSG-1 (SOS-competitie): 
Michiel Blok (2172) - Sebastiaan Hiemstra (1845) 1-0; 
Tom Bus (2089 - Ernst Keijer (1904) 1-0; Dirk Hoogland 
(2146) - Sape Westra (1839) 1-0; Otto Wilgenhof (2107) - 
Bas West (1875) 1-0; Koen Maasen vd Brink (2028) - Ge-
rard de Hoop (1858) 1-0; Fred Reulink (1962) - Mark de 
Graaf (1814) 1-0; Barth Plomp (1886) - Onno Wolters 
(1671) 1-0; Remco Gerlich (1934)-Ferry Lunek (1701) 1-0. 
Eindstand 8-0. 
 

Het toont iets dragelijker bij ASV-6: Hadden we als ASV-6 
in de SOS-competitie tot nu toe alleen maar met grote cijfers 
verloren, vol goede moed gingen we naar Wageningen om 
punten te scoren. Per slot was het ratingverschil met Wage-
ningen-3 gemiddeld maar 74 punten. Ik zat te trillen, niet 
van de spanning, maar omdat ze kennelijk de verwarmings-
knop niet hadden kunnen vinden. Om 21.28 uur scoorde 
onze invaller Raymond Hendriks op het achtste bord (met 
zwart) het eerste halfje. Hij schreef: "Ondanks een slechte 
pionnenstructuur toch een remise kunnen halen. Zwart had 
met zijn betere positie zeker voor de winst kunnen spelen, 
maar bood desondanks remise aan." Raymond was er blij 
mee, en wij met hem. Per slot was het zijn tweede externe 
wedstrijd voor ASV en het eerste halfje dat hij extern scoor-
de. Er zullen vast meer punten volgen. Rond de klok van 
22.00 uur eindigde de partij van Zekria Amani (met wit) aan 
het eerste bord ook in remise. Toen kregen ze aan het derde 
bord met Henk Schunck (had wit) een probleem met de klok, 
maar dat werd in goede harmonie opgelost. Het was in ieder 
geval niet de reden ervoor, dat Henk kort daarna kon opge-
ven. Hij had veel meer tijd, maar was slecht uit de opening 
gekomen. Dat kostte hem de b-pion. Daarna ruilde zwart 
alles af en kwam beter te staan. Op de 38e zet gaf Henk op. 
Om met hem te spreken: "Jammer!" Om 22.25 uur scoorde 
Ko Kooman de volgende nul. Hij speelde met wit en nam 
direct het initiatief. Op de koningsvleugel werd een aanval 
ingezet waar zijn tegenstander verkeerd op reageerde. Na 
veel denkwerk zette hij zijn koning op de 7e rij. Rokeren 
was niet meer mogelijk. Er zaten voor Ko mooie kansen in 
de stelling. Door daar veel aandacht in te stoppen, werd de 
aandacht voor de verdediging minder. Dat resulteerde in een 
dodelijke aanval van zwart op de damevleugel. Ko stond op 
het punt op te geven toen zijn tegenstander Ko blijkbaar toch 
nog een kans wilde geven. Na bizarre strijd begon het eind-
spel met beiden een stuk en zijn tegenstander met 6 pionnen 
tegen Ko 5. Ko hield het lang vol maar op de 64e zet moest 
hij opgeven. Op 22.37 uur kreeg Kees van Keulen, op het 
zevende bord met wit, remise aangeboden. Kees stond niet 

mailto:r.wille@planet.nl
https://www.asv-schaken.nl/
mailto:asv@introweb.nl


slechter, maar wist ook niet hoe het verder moest. Bovendien 
dreigde weer een heel grote nederlaag, en was elk halfje 
meegenomen. Kees accepteerde het aanbod dus, hoewel 
Fritz hem de volgende dag ongelijk gaf. Om 22.43 uur won 
Hendrik van Buren met zwart op bord 2 zijn partij. Hij 
kwam met zwart goed uit de opening. Met een zeer actief 
loperpaar beheerste hij de stelling. Dit voordeel kon hij uit-
breiden naar een gedekte vrije pluspion. Dit kleinood moest 
steeds worden bewaakt anders bleef het geen kleinood meer. 
Dit brak de tegenstander in de slotfase echt op. Hendrik had 
een mataanval uit de mouw geschud en die kon wit niet meer 
goed opvangen. Wat waren we blij voor Hendrik en voor 
ASV! Rond 23.00 uur kreeg ik door Lion de Kok, op het 
vierde bord met zwart, zijn verslag al in handen gedrukt. Hij 
schreef: "Onder druk ging al snel een pion verloren; later 
kostte een onhandige opstelling van de loper een stuk. Heel 
even kon een pion worden teruggewonnen, maar die ging 
ook weer snel verloren. Het eindspel was voor Lion’s tegen-
stander." Om 23.15 uur gaf hij op. Het verslag hoefde niet te 
worden aangepast. Toen was - als gebruikelijk - Hans De-
rendorp op het 6e bord, met zwart, nog bezig. En "uiteraard" 
zat Hans in grote tijdnood. Door de druk deed hij een onre-
glementaire zet, wat zijn tegenstander nog eens 2 minuten 
extra opleverde. Maar Hans bleef bij de les, zijn tegenstand-
ster vond ondanks een pluspion en meer tijd geen weg naar 
de winst, wat Hans om 23.45 uur een reglementaire remise 
opleverde. Eindstand: 5-3. Dat toont toch iets dragelijker dan 
we gewend zijn!    Kees van Keulen 
Gedetailleerde uitslag Wageningen-3 – ASV-6 (SOS-
competitie): Corniek le Poole (1471) - Zekria Amani (1596) 
½-½; Rijk Timmer (1517) – Hendrik van Buren (1413) 0-1; 
Eric van Mullekom (1494) – Henk Schunck (1445) 1-0; 
Wouter Bus (1547) – Lion de Kok (1432) 1-0; Gerbert Kets 
(1491) – Ko Kooman (1462) 1-0; Anja Janssen (1432) – 
Hans Derendorp (1430) ½-½; Hans van Wijk (1438) - Kees 
van Keulen (1341) ½-½; Jan Willem Koekebakker (1362) - 
Raymond Hendriks (--) ½-½. Eindstand 5-3. 
 
Klein verlies ASV-8 tegen UVS-4: ASV-8 heeft het tegen 
UVS-4 net niet gered. Op bord 1 speelde John Bijlsma met 
wit. Het werd een Siciliaanse opening, waarbij hij een stuk 
achter kwam te staan. De zwarte koning kwam onbeschermd 
te staan, maar het lukte niet hem mat te zetten. Vervolgens 
kwam wit in een matvariant terecht: 0-1. Op bord 2 speelde 
Kazem Mollahosseini met zwart. Zijn eerste aanval met 
dame en loper werd door wit gepareerd. Beide spelers ro-
keerden kort. Ook een aanval met dame en toren werd afge-
slagen, waarna het remise werd. Op bord 3 speelde Bryan 
Hieltjes met wit. Hij liet na 11 zetten zijn dame schaken, 
waarna zijn tegenstander ermee vandoor ging: 0-1. Op bord 
4 speelde Bram Hamers met zwart een lange partij. Hij had 
een evenwichtige opening, maar blunderde in het midden-
spel. Hij kwam echter goed terug in het eindspel: 0-1. Op 
bord 5 speelde Peter Hamers met wit. De opening was voor-
zichtig. Omdat de zwarte dame te vroeg in het spel kwam 
offerde wit een pion, zodat de dame naar een heel slecht veld 
gejaagd kon worden. Zwart verloor veel tempi en werd weg-
gedrukt: 1-0. Op bord 6 speelde Theo van Lotringen met 
zwart. Vrij snel werden stukken geruild. In het middenspel 
wist zwart twee pionnen voorsprong te halen, waarna wit één 
pion terug kon pakken. In het eindspel had zwart een randpi-
on en paard tegen een paard. Omdat de witte koning niet in 
de hoek kon komen ging het witte paard verloren en gaf wit 
op. Een zet later zou hij gezien hebben, dat het toch remise 
was: 0-1. Op bord 7 speelde Jan Diekema met wit een dame-
gambiet. Zijn zeer bedachtzame tegenstander opende een 
zware aanval op de koningsstelling, maar kwam er niet 
doorheen. In een gecompliceerd eindspel kwam zwart op 
voordeel: 0-1. Tenslotte speelde op bord 8 Bert Maas met 
zwart. De opening verliep goed, maar het middenspel was 
ongelukkig, zodat hij snel verloor: 1-0.      Theo van Lotringen 
Gedetailleerde uitslag UVS-4 - ASV-8 (SOS-competitie): 
Theo Felet (1600) - John Bijlsma (1387) 1-0; Thei van 
Laanen (1573) - Kazem Mollahosseini (1393) ½-½; Jeroen 
Keers (--) - Bryan Hieltjes (1240) 1-0; Arian Schoonen 
(1209) - Bram Hamers (1338) 0-1; Peter van der Doef 
(1409) - Peter Hamers (1326) 0-1; Jaap Stork (1125) - 
Theo van Lotringen (1256) 0-1; Thijs Pols (--) - Jan Die-

kema (1011) 1-0; Joris Leijten (1199) - Bert Maas (1112) 
1-0. Eindstand 4½-3½. 
 

Ermelo: Op zaterdag 8 februari werd in Ermelo het Rie 
Timmer rapidtoernooi gespeeld, vernoemd naar de 2-voudig 
Nederlands schaakkampioene bij de dames in 1971 en 1972, 
en oud-voorzitster van de organiserende vereniging VSG. 
Het was weer gezellig en zeer geslaagd. Er waren 54 deel-
nemers die met elkaar in groepen van 6 in de slag gingen. De 
krachtsverschillen in groep A waren minimaal zodat er veel 
remises vielen na soms zware strijd. Uiteindelijk eindigde 
onze William Shakhverdian en Andries Mellema op een 
gedeelde 1e plaats met 3 uit 5. William won het onderlinge 
duel en had meer SB-punten zodat hij tot winnaar van het 
toernooi werd uitgeroepen. In groep B speelde Ruud Wille. 
Hij begon nog met 2½ uit 3 maar daarna werd het minder. 
Met 3 uit 5 werd hij tenslotte derde in deze groep. 
 

Apeldoorn: Op zondag 9 februari is Peter Boel gedeeld der-
de geworden in het Open Apeldoorns Snelschaakkampioen-
schap in Café SamSam. Er was wat concurrentie van het 
nieuwe kroegentoernooi in Deventer, waar onder andere 
Otto Wilgenhof en Richard van der Wel aan meededen. 
Maar de internationaal meesters Thomas Beerdsen en Nico 
Zwirs waren wel in Apeldoorn, alsmede een paar vinger-
vlugge jeugdspelers. Het toernooi begon erg lekker voor 
Peter. Hij startte met 4 uit 4, waaronder een zege op Thomas 
Beerdsen in ronde 4. De OSBO-snelschaakkampioen pakte 
het een beetje te optimistisch aan en dat werd keihard afge-
straft. Ondanks een nederlaag tegen Arthur Maters stond 
Peter na zeven ronden nog steeds bovenaan met 6 punten, 
onder meer doordat hij zijn eeuwige vriend en rivaal Freddie 
van der Elburg in een ongeveer gelijkstaand eindspel met 
nog 13 seconden op de klok pardoes mat zette. In ronde 8 en 
9 volgden twee nullen tegen Onno Elgersma en Fabian de 
Vries en ook in ronde 11 moest Peter er aan geloven tegen 
Nico Zwirs. Maar twee slotoverwinningen brachten hem nog 
op 9 uit 13, wat een gedeelde derde plaats opleverde met 
Elgersma en Jasper Zwirs. Beerdsen won het toernooi met 
11½ punt, Nico Zwirs werd tweede met 10 punten. Een 
gezellig toernooi en een aanradertje!          Peter Boel 
 

Deventer: Eveneens op zondag 9 februari werd het 1e De-
venter Kroegloperstoernooi georganiseerd. Hing Ling Lai en 
Manuel Bosboom maakten hun favorietenrol waar en won-
nen dit toernooi. Richard van der Wel en Otto Wilgenhof 
speelden samen als duo en eindigden op een gedeelde 6e 
plaats met 9½ punt. Ze snoepten de toernooiwinnaars nog 
een half punt af. In een gezellig toernooi dat in 7 horeca-
gelegenheden werd gespeeld, bleven de winnaars een half 
punt voor op de nummers twee: Stefan Kuipers en Stefan 
Colijn. Twee oud-Deventenaren Jan Willem van de Griendt 
en Bas van Roosmalen werden derde. Er namen 26 duo’s 
aan dit toernooi deel. Na afloop moest natuurlijk de honger 
gestild worden. Dit gebeurde met een afsluitend buffet. 
Daarbij viel van diverse kanten te horen dat het toernooi 
voor herhaling vatbaar was.  
 

Eindhoven: Vadim van Kuijk is in het weekend van 8 en 9 
februari in de middenmoot van het kwalificatietoernooi voor 
het NK B-jeugd geëindigd. Na een sterke start van 2½ uit 4 
op de eerste speeldag eindigde de ASV-er uiteindelijk op 3½ 
uit 7. Eind februari gaat Vadim voor zijn laatste kans op 
deelname aan het NK B-jeugd. Dan is er een kwalificatie-
toernooi in Delft. 
 

Spijkenisse: Paul de Freytas speelde op zaterdag 8 februari 
mee in het 34e open kampioenschap van Spijkenisse, een 
rapidtoernooi over 7 ronden. Paul kwam uit in de sterke A-
groep en daar wilde het hem niet lukken. Hij eindigde op 1½ 
punt onderin het klassement. 
 

Uitslagen interne competitie 20e ronde (13 februari 2020): 
R. Wille – van de Linde ½-½; van Hattum – de Kort 0-1; 
Vermeer – van Belle ½-½; Kooij – Witmans ½-½; Molla-
hosseini – Arends 1-0; Eisma – Twilhaar 1-0; van Lotringen 
– J. Sanders 1-0; Rijmer – Rudolphi ½-½; Meijer – Samman 
0-1; Gubbels – Diekema 0-1; Hartogh Heijs – Berben 1-0; 
Burger – Droop 0-1; Gwénaël Paris – Zuidema 0-1. 


