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Oploswedstrijd: Deze studie is van de Rus Olmutsky en 
stamt uit 1963. Ook nu hebben we weer de eerste 4 zetten 
weggelaten. Meer gaat echter niet. Dan gaat de idee van de 
studie verloren. Wit speelt en wint. Oplossing: 1. Tbc3+, 
Kb4 2. Tc7, b1D 3. Td8, d1D 4. Tb8+, Ka3 5. Ta7+, Da4 

6. Txa4+, Kxa4 7. Txb1. 
Werkelijk prachtig. Vooral 
omdat er nog meer varianten 
zijn zoals 3….Dg6. Maar alles 
blijft kloppen. Een prachtige 
studie!! 
 
Externe competitie: Geen 
gewone competitie dit keer 
maar nog wel de OSBO-cup. 
ASV-3 heeft afgelopen vrij-
dagavond in Wijchen de vol-
gende ronde in de OSBO-cup 

niet weten te bereiken. Toch was men dicht bij een verras-
sing. In de reguliere wedstrijd eindigde het duel tegen Het 
Kasteel nog in 2-2 maar bij het snelschaken ging de winst 
met 3-1 naar de Wijchenaren. Vanavond speelt ASV-2 in de 
1e ronde van deze bekerstrijd thuis tegen De Elster Toren.  
 
Weer grote nederlaag voor ASV-3: Voor de vierde keer heeft 
ASV-3 dit jaar een grote nederlaag geleden in de SOS com-
petitie en staat nu troosteloos onderaan met slechts 1 wed-
strijdpunt. Met nog 2 wedstrijden te gaan tegen respectieve-
lijk PION-1 en het ongeslagen Rivierenland-1 is degradatie 
praktisch onvermijdbaar geworden. De wedstrijd tegen 
UVS-1 begon vrij dramatisch met twee snelle nederlagen. 
Invaller Henk Gerdsen kwam als eerste vertellen dat hij 
kansloos had verloren. Jan Groen met de witte stukken  
blunderde kort hierna een vol stuk en kon opgeven. Erik 
Wille aan het eerste bord kwam slecht uit de opening. Hij 
moest alle zeilen bijzetten om niet geheel onder de voet te 
worden gelopen. Erik verdedigde zich creatief en kreeg in 
nog steeds moeilijke stand remise aangeboden, wat hij opge-
lucht accepteerde. Jacques Boonstra kwam goed uit de ope-
ning maar blunderde helaas in het middenspel en verloor 
kansloos. Er waren nu nog 4 partijen gaande en bij iedere 
partij moest voor remise worden geknokt, bijna nergens 
waren winstkansen te zien. Vaste invaller Edwin Peters leek 
even een kans te krijgen toen hij een pion veroverde, maar 
dit materiële voordeel was maar tijdelijk. Met deze remise 
kwam de stand 1-4 op het bord. Coen Mekers was de hele 
partij gedwongen een mindere stelling te keepen, het lukte 
Coen ditmaal niet zijn partij te redden. Theo van Amerongen 
speelde dit keer een degelijke partij, waarin zijn tegenstander 
enig initiatief had. In het eindspel met minuspion hield Theo 
prima stand en toen alle materiaal van het bord was op 2 
koningen en  een paard na, toen was het remise. Alleen Jan 
Willem van Willigen speelde toen nog. Hij verdedigde een 
toreneindspel  met 2 pionnen minder. Dat was natuurlijk niet 
houdbaar. Ja zelfs Jan Willem verloor dit keer. Hij was de 
afgelopen seizoenen nog ongeslagen. Het eerste van UVS 
ging zo met een 6½-1½ overwinning terug naar Nijmegen. 
    Theo van Amerongen 

Gedetailleerde uitslag ASV-3 - UVS-1 (SOS-competitie): 
Erik Wille (1791) - Dennis Breuker (2053) ½-½; Coen 
Mekers (1853) - Thomas Willemsen (1962) 0-1; Jan Wil-
lem van Willigen (1781) - Ivar Heine (2008) 0-1; Jacques 
Boonstra (1751) - Matthijs Broeren (1823) 0-1; Henk 
Gerdsen (--) - Wouter Dinjens (1896) 0-1; Jan Groen 
(1696) - Ron van Dijk (1731) 0-1; Edwin Peters (1716) - 
Wim de Jong (1596) ½-½; Theo van Amerongen (1653) - 
Simon van Dijk (1639) ½-½. Eindstand 1½-6½. 
 

Nipt verlies ASV-4: De dag na de storm die over ons land 
raasde moesten we met ASV-4 aantreden tegen Rhenen-1. 
Na de monsteroverwinning in de vorige ronde moesten we 
nu wel doorpakken om de aansluiting te behouden met Doe-
tinchem die al 2 matchpunten voorsprong heeft. De avond 
begon niet zoals gewenst. Wisse Witmans speelde tegen een 
bekende waar hij vorig jaar ook al van gewonnen had maar 
hij kwam onder grote tijdsdruk en begon zijn koningspion-
nen naar voren te spelen om een mataanval in te zetten. Dit 
pakte helaas verkeerd uit nadat eerst een paard op f4 en later 
meer stukken van zwart op bezoek kwamen. Ronnie Eggink 
leek makkelijk te gaan winnen maar koos het verkeerde pad 
voor de koning in plaats van naar de damevleugel te gaan 
kwam hij in een patstelling terecht met zijn koning op h8: 
helaas remise. Daarna kwam Bob Kooij in grote tijdnood en 
met een paar seconden op de klok moest hij het remiseaan-
bod van zijn tegenstander wel aannemen ondanks zijn zeer 
goede stelling. Rob van Belle leek niet zo best te staan en 
moest de stelling zien te keepen maar gelukkig liet de tegen-
stander zich bij de eerste kans voor Rob mat zetten! Edwin 
Peters kreeg een schuifpartij waar zijn dame steeds minder 
velden kreeg. Hij kon de dame afruilen en bleef een gelijke 
stand over. Ondertussen leek Albert Marks een pionnetje te 
winnen in een eindspel met gelijke lopers en stond Hedser 
Dijkstra wat gedrukt. Hij kreeg namelijk zijn eigen geliefde 
leeuw tegenover zich en zag alle goede zetten van de tegen-
stander aankomen. Hij dacht met een pionoffer een goede 
stelling te krijgen maar dit pakte verkeerd uit en werd vak-
kundig weggespeeld door de tegenstander, en helaas had 
Hans ook geen kans in zijn toreneindspel met pion minder en 
zo werd het nog een minimaal verlies waardoor de aanslui-
ting met de koploper nu ver weg is!  Hedser Dijkstra 
Gedetailleerde uitslag Rhenen-1 - ASV-4 (SOS-competitie): 
Diederick Vos (1897) - Ronnie Eggink (1847) ½-½; Corsti-
aan de Keijzer (1770) - Hans Rigter (1762) 1-0; Jan van 
Laar (1734) - Hedser Dijkstra (1751) – 1-0; Cock Struijk 
(1709) - Edwin Peters (1716) ½-½; Ton Braams (1694) - 
Albert Marks (1686) 0-1; Jacob de Gooijer (1697) – Rob 
van Belle 1649) 0-1; Jan Polders (1407) – Wisse Witmans 
(1536) 1-0; René Hovestad (1524) – Bob Kooij (1547) ½-½. 
Eindstand 4½-3½. 
 
Eerste zege ASV-7: Met drie invallers won ASV-7 dit sei-
zoen voor het eerst een wedstrijd. Het ging over het alge-
meen gesmeerd. De jeugd van Velp-3 had maar weinig in te 
brengen. Jan Zuidema haalde het eerste winstpunt binnen 
tegen Son Stavenuiter. Aan het eind van de opening liet Son 
paard en loper wegzetten door een paar van Jan’s pionnen. 
Jan won daardoor een stuk. Dat werd al gauw een toren. De 
rest van de partij was hopeloos voor wit en een eitje voor 
zwart (1-0). Een kwartiertje later haalde invaller Frans Ber-
ben een punt binnen. Hij speelde tegen een jeugdlid die niet 
echt bij de les was. Die opschrok als Frans hem er weer eens 
op wees dat hij aan zet was. Gaf dan plots paard en lopers 
weg om zichzelf tenslotte ook nog mat te laten zetten (2-0). 
Kazem Mollahosseini speelde zoals gewoonlijk vrij snel en 
goed. De witte speler nam teveel risico’s waardoor Kazem 
met zwart steeds beter kwam te staan. Hij won een kwaliteit. 
En toen nog een kwaliteit, maar dat ging ten kostte van de 
veiligheid van zijn koning. Wit had twee hele sterke lopers 
en samen met de dame was Kazem’s koning vogelvrij. Ge-
lukkig, maar ook wel teleurstellend, kon Kazem ternauwer-
nood ontsnappen door eeuwig schaak (2½-½). De partij van 
de derde invaller, André de Groot, bleef steeds binnen de 
remisenormen. Toen beide spelers naast hun koning ieder 
nog 5 pionnen over hadden die geen van allen een bedrei-
ging vormden, werd tot remise besloten (3-1). Herman de 
Munnick speelde met wit Dame Indisch. Zwart speelde het 
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niet zo goed. Daardoor kon Herman beletten dat een zwarte 
toren in het spel kon komen. Ook een paard van zwart stond 
nutteloos toe te kijken. Herman kon zo zijn positie verstevi-
gen. Een fout van wit, zwarts dame kwam in een penning, en 
de winst was binnen (4-1). Cor van der Jagt speelde met wit 
een prima partij. Hij stond glad gewonnen: Een stuk tegen 
een pion voor. Maar op het laatst overzag hij een aanval van 
zwart. Hij moest zijn dame tegen een toren geven. En daar-
mee ging zijn gewonnen positie in rook op (4-2). Na een 
rommelige opening in de partij van Thijs Stomphorst, kwam 
zijn witte opponent beter te staan. Een loper van Thijs stond 
niet actief. Maar allengs werd die wel actief en dat leverde 
een pion op voor Thijs. Het bleef secuur spelen. Dat leverde 
even later weer een pion op. Rustig aan kon Thijs de partij 
toen naar winst leiden (5-2). Cesar Eisma met wit werd ge-
confronteerd met de Siciliaanse draak van zwart. De partij 
bleef in balans. Net toen Cesar remise aanbood, om de 
groepsoverwinning zeker te stellen, overzag hij verlies van 
een kwaliteit. Maar onder tijdsdruk ging nu zwart onderuit 
en kon Cesar de kwaliteit terugwinnen. Cesar had nu de 
beste kansen mede doordat de tijd in zijn voordeel was. 
Zwart ging even later door de ‘vlag’ en dat betekende de 6-2 
eindstand.    Jan Zuidema 
Gedetailleerde uitslag ASV-7 - Velp-3j (SOS-competitie): 
Kazem Mollahosseini (1393) - Dries van Eijk (1624) ½-½; 
Herman de Munnik (1433) - Alain van der Velden (1555) 
1-0; Jan Zuidema (1442) - Son Stavenuiter (1146) 1-0; 
Cesar Eisma (1305) – Rick van Embden (1294) 1-0; André 
de Groot (1418) – Rick Schuren (1177) ½-½; Cor van der 
Jagt (1182) – Floris van Capelleveen (1220) 0-1; Thijs 
Stomphorst (1301) – Nout van Eck (1030) 1-0; Frans Ber-
ben (--) – Trustin Burton Göbel (--) 1-0. Eindstand 6-2. 
 
OSBO-Kamp: Op zaterdag 15 februari werd in Ermelo de 
slotpartij gespeeld in de strijd om het OSBO-PK. Toon Jans-
sen stond er met 3 uit 4 goed voor maar deze laatste partij 
was lastig en werd in een toreneindspel onder tijdsdruk he-
laas verloren. Zo eindigde Toon wel op een altijd nog prima 
score van 3 uit 5 op een gedeelde 4e plaats. De titel was voor 
Folke van Dorp van Caïssa Elburg met een score van 4 uit 5, 
die Mark de Graaf op weerstandspunten voorbleef. De orga-
niserende vereniging VSG zal ook volgend jaar deze titel-
strijd op zich nemen met dan hopelijk meer deelnemers! 
 
Hardenberg: Eveneens op zaterdag 15 februari gingen drie 
ASV-ers aan de slag bij het 47e Connected rapidtoernooi in 
het Overijsselse Hardenberg. Gespeeld werd in groepen van 
8 spelers die op rating waren ingedeeld. Zo kwam Jaap Vo-
gel in groep 2 terecht. Hij eindigde daarin op 3½ uit 7 het-
geen voor hem een gedeelde 4e plaats betekende. Daarmee 
viel hij net naast de prijzen. Dat lukte wel Barth Plomp en 
Ruud Wille die beiden in groep 4 waren ingedeeld. Het on-
derlinge duel in de 1e ronde viel nog in het voordeel van 
Ruud uit maar aan het einde van de rit stonden beiden op 3½ 
punt. In hun geval betekende dit een gedeelde 3-5e plaats en 
daarmee prijs! De sterke groep 1 leverde toernooiwinst op 
voor GM Lucas van Foreest met 5½ punt gevolgd door Hing 
Ting Lai en Ilja Schneider met 4½ punt. Er waren maar liefst 
98 deelnemers, een uitstekend aantal!! Het was een gezellig 
toernooi in een fijne sfeer met een goede organisatie. 
 
Rotterdam: Tot slot was ook Paul de Freytas op zaterdag 15 
februari op pad. Hij nam deel aan het Erasmus-
rapidtoernooi, georganiseerd door de SV Erasmus. Paul 
speelde in groep A en begon uitstekend met 2½ uit 3. Daar-
mee stond hij nog 4e achter 3 koplopers met een 100% score. 
Paul trof in de 4e ronde de latere toernooiwinnaar David van 
Kerkhof (2374) en verloor dit duel. Geen schande natuurlijk 
maar daarna kwam de klad er wat in want Paul kwam in de 
resterende partijen niet verder meer dan een half punt zodat 
hij op 3 uit 7 eindigde op een gedeelde 20e plaats van de 32 
spelers in zijn groep. Daarnaast was er nog een B-groep met 
52 deelnemers zodat dit toernooi 84 schakers telde. 
 
Zutphen: Het 10e Torenstad rapidtoernooi van de SG Zut-
phen werd op zaterdag 22 februari gewonnen door Willy 
Hendriks. Belangrijk was zijn zege in ronde 4 op ratingfavo-
riet Hing Ting Lai (2445). Een ronde later was Willy ook te 
sterk voor Tobias Kabos (2319). Met hen hebben we ook de 
top drie in het eindklassement genoemd. Willy eindigde als 
eerste met 7 uit 8 gevolgd door de andere 2 op 6½ punt. Wat 
deden de ASV-ers. Welnu, er waren er 4 en daarvan werd 
Jaap Vogel de beste ASV-er met 5½ uit 8 die daarmee net 
buiten de prijzen op een gedeelde 4e plaats eindigde. De 

andere 3 eindigden een half punt daarachter met 5 punten op 
een gedeelde 8e plaats. Dit waren Otto Wilgenhof, William 
Shakhverdian en Ruud Wille. Onderling troffen ze elkaar 
ook in een aantal gevallen. Zo won Otto van William maar 
was Jaap weer de baas over Otto maar de winst van Ruud op 
Jaap was wel het meest verrassend. Jaap ging in zijn pogin-
gen te ver en dat kostte hem de partij. Ruud had toen 4 uit 5 
en trof daarna Willy Hendriks. In die partij had Ruud niets in 
te brengen. Otto werd de volgende tegenstander van Willy 
en dat werd na een spannende partij remise. Ruud bleef het 
tot zijn eigen verrassing goed doen en trof in de slotronde 
zelfs nog Hing Ting Lai. Zulke spelers zijn gewoon beter en 
de zwakke plekken die gaandeweg in Ruud’s stelling ont-
stonden werden volledig uitgebuit. Daarmee verloor hij 
alleen tegen de top 3. Otto was tenslotte nog één van de 2 
winnaars van de oploswedstrijd. Hij mocht van de organisa-
tie een keus doen uit de boekenvoorraad van ASV, die ook 
bij dit toernooi natuurlijk weer was meegenomen. Het was 
bovenal een gezellig en goed georganiseerd toernooi.  
 
Elst: Tegelijk met Zutphen werd in Elst het 14e rapidtoernooi 
gehouden. Het blijft jammer dat 2 toernooien in het OSBO-
gebied op dezelfde datum plaatsvinden. Dat scheelt toch 
deelnemers….?! Er waren 43 deelnemers, onder wie 5 ASV- 
ers. Het toernooi werd gewonnen door Marc Clijsen van De 
Stukkenjagers, met 6 uit 7. Wat betreft de ASV-ers. In de 1e 
ronde mochten Koen en Kees van Keulen tegen elkaar. De 
uitslag behoeft geen nader betoog. Désiré Fassaert stond in 
de 1e ronde in het eindspel van K+D tegen een K alleen, 
maar ging met nog één zet te doen voor mat door de klok. 
Dit was wel heel zuur. Halverwege had hij het over een 
"dramatisch toernooi". Uiteindelijk viel het wel mee; hij 
eindigde met 4 uit 7. Beste ASV-er werd Rob Huberts met 
4½ punt. Koen scoorde 3½ punt. En Peter Hamers en Kees 
bungelden onderaan met 2 uit 7, en daar was dan nog wel 
een bye voor nodig. Ik noem ook nog even ons oud-lid Mar-
tin Weijsenfeld: 3 uit 7. Maar het belangrijkste: het was een 
buitengewoon gezellig, goed georganiseerd en vooral ook 
ontspannen toernooi.   Kees van Keulen 
 
Rapidcompetitie: Direct na onze ALV op 6 februari jl. werd 

de 3e rapidavond gestart. 
Otto Wilgenhof behield 
zijn voorsprong op Wou-
ter van Rijn en nam 
verder meer afstand van 
de verdere achtervolgers. 
Ook werd de 3e ronde 
gespeeld in de extra 
competitie. De uitslagen 
hiervan waren: Rijmer - 
Meijer 0-1; J. Sanders - 
van Lotringen 0-1; Ru-
dolphi - Hartogh Heijs 0-
1; Maas - R. Hendriks 1-
0; Stibbe - Eisma 0-1. In 
deze competitie gaan 
Theo van Lotringen en 
Hans Meijer met 2½ uit 
3 aan kop. Op 26 maart 
is de volgende speel-
avond in zowel rapid- als 
extra competitie. 
 
Uitslagen interne compe-
titie 21e ronde (20-2-
2020): 
Hoogland - R. Wille 1-0; 
van Dijk - Peters ½-½; 
Kooij - van Belle 1-0; A. 
v. Kuijk - Witmans ½-½; 
Mollahosseini - Kooman 
1-0; Arends-Eisma ½-½; 
Derendorp - van Lo-
tringen ½-½; Zuidema - 
Rijmer 0-1; Kees van 
Keulen - Paris 1-0; 
Hartogh Heijs - Meijer 0-
1; R. Hendriks - J. San-
ders 1-0; Gubbels - 
Stibbe 0-1. 
Uitslagen ASV-beker: 
Braam - Marks 1-0; 

Naasz - van Buren 0-1; Reulink - Fassaert ½-½. 

Stand ASV-rapidcompetitie  
na 12 ronden seizoen 2019-2020: 

Nr. Naam Pnt Part 
1 Otto Wilgenhof   10½ 11 
2 Wouter van Rijn 9½ 12 
3 Ilya Razdolski 8 4 
4 Dirk Hoogland 8 9 
5 Tom Bus 7½ 12 
6 Peter Boel 7½ 12 
7 Jan Vermeer 7½ 12 
8 Jan van de Linde 7 12 
9 Koen van Keulen 7 4 
10 Vadim van Kuijk 7 8 
11 Sander van Vucht 6½ 5 
12 Désiré Fassaert 6½ 11 
13 Rob van Belle 6½ 7 
14 Edwin Peters 6½ 4 
15 Bryan Hieltjes 6½ 5 
16 Richard van der Wel 6 3 
17 Laurens Storms 6 4 
18 Wouter Abrahamse 6 6 
19 Gerben Hendriks 6 7 
20 Jan Knuiman 6 4 
21 Henk Gerdsen 6 6 
22 Ruud Wille 6 12 
23 Rob Huberts 6 2 
24 Marco Braam 6 3 
25 Jacques Boonstra 6 10 
26 Roy Vink 6 7 
27 Jan Zuidema 6 4 
28 Toon Janssen 5½ 8 
29 Hub Kusters 5½ 12 
30 Jan Groen 5½ 6 
31 Wisse Witmans 5½ 5 
32 Bram Hamers 5½ 3 
33 Barth Plomp 5 3 
34 Koen Maassen vd Brink 5 2 
35 Bob Kooij 5 3 
36 Lex van Hattum 5 6 
37 Horst Eder 5 10 
38 Kazem Mollahosseini 5 12 
39 Peter Hamers 5 3 
40 Rik Twilhaar 5 4 
41 Ko Kooman 4½ 12 
42 André van Kuijk 4½ 4 
43 Anne Paul Taal 4 2 
44 Henk Schunck 4 4 
45 Theo Koeweiden 4 8 
46 Hans Derendorp 4 2 
47 Herman de Munnik 4 2 
48 Kees van Keulen 4 12 
49 André de Groot 4 3 
50 Peter van Deursen 4 1 
51 Suzanne Verhaar 4 2 
52 Victor Droop 2½ 7 

 


