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Van de redactie 
 Deze keer staan de bijdragen in het teken van Tata Steel Chess.  Peter Boel behaalde zijn veertiende titel bij de 
journalisten en doet hiervan in dit nummer verslag. Samantha van Diggelen zat ook achter de schaakstukken in 
Wijk aan Zee en haar verslag vindt u ook in dit nummer.   
De redactie wenst u veel leesplezier. 

Van het bestuur 
We beginnen deze keer nog even in het oude jaar. Onze A-jeugd en C-jeugd heeft in december de competitie in 
de meesterklasse afgerond. De A-jeugd werd knap tweede met zeven gewonnen wedstrijden in acht ronden. De 
C-jeugd deed veel ervaring op en werd voorlaatste met één zege. 
 
In december konden we jullie dankzij de inspanning van velen verrassen met een extra editie van ASV-Nieuws 
vol interviews. Een bijzonder woord van dank voor initiatiefnemer en interviewer Cesar Eisma en eindredacteur 
Theo van Lotringen is op zijn plaats. Samen met veel leden zorgden ze kort voor de Kerst voor een lezenswaardig 
nummer. ASV is een uitzondering als het gaat om het maken van een papieren clubblad, maar nog steeds wordt 
het gewaardeerd. 
 
Inmiddels is het februari en op de avond dat de nieuwe ASV-Nieuws verschijnt, kijken we op de jaarlijkse leden-
vergadering samen terug op 2022 en vooruit naar 2023, het jaar waarin de KNSB 150 jaar bestaat. Op een van de 
websites van de KNSB (www.schaakbond.nl) is een button 150 jaar, waar gevolgd kan worden wat er allemaal 
georganiseerd gaat worden. 2023 zal mede door het jubileum weer een bijzonder schaakjaar worden. 
 
Op de eerste zaterdag van januari was het snelschaakkampioenschap van de OSBO weer terug op de kalender. 
Het clublokaal van ASV bood onderdak aan 52 snelschakers. Met drie schaakmeesters was het toernooi sterk 
bezet en zoals zo vaak bij onze toernooien werd de Apeldoorner Thomas Beerdsen kampioen. Mooi dat dit toer-
nooi weer gespeeld is. Nu op naar ons Voorjaarstoernooi op zaterdag 18 maart. 
 
We hebben jullie via de weekpraat al geïnformeerd over een organisatorische wijziging. Vice-voorzitter Ariën 
Hooimeijer heeft vanaf 2023 de bestuursverantwoordelijkheid voor de jeugdopleiding overgenomen van voor-
zitter Erik Wille. Daarnaast zal Ariën op afstand de coördinatie ter hand nemen. We verwachten zo met de jeugd-
leiders stappen te kunnen zetten om de jeugdopleiding nog beter te laten functioneren. 
 
Op 12 februari is in Rivers International School het individueel Arnhems schoolschaakkampioenschap. Op 12 
maart is vervolgens in dezelfde school het teamkampioenschap. Daarin zijn voor de scholen tickets te verdienen 
voor het OSBO-scholenkampioenschap dat op 25 maart en 15 april gespeeld wordt. En tussen al het school-
schaak in is op 8 april in ons clublokaal het Open Arnhems Jeugdkampioenschap. 

 

http://www.schaakbond.nl


februari 2023                           ASV Nieuws 

5 

 

 

Sinds het novembernummer van ASV-Nieuws zijn er alweer negen ronden in de interne competitie gespeeld en 
de nodigde teamwedstrijden. Het is mooi om te zien dat intussen 115 spelers tenminste één interne partij ge-
speeld hebben. Daarvan speelden 74 leden vijf partijen of meer. Dat is een mooi aantal. Natuurlijk zouden we 
het mooi vinden als iedereen vrijwel elke donderdag achter het bord zou zitten. Het is echter een groot goed dat 
ASV de vrijheid geeft om te komen schaken als het uitkomt en je er zin in hebt. Dat is een van de redenen waar-
om ASV zo groot is als het is. 
 
Tijd voor de tussenstanden. Deze keer hebben we iedereen die tenminste 5 interne partijen hebben gespeeld 
opgenomen in de tussenstand. Bedenk dat in totaal 25 partijen, waarvan tenminste 13 intern nodig zijn om de 
eindrangschikking te bereiken. 
 
Groep A 
In groep A is een tweestrijd gaande tussen Rob van Hel-
voort en Ornett Stork. Afgelopen donderdag eindigde 
het onderlinge duel in remise. Opmerkelijk is de exter-
ne score van Rob. Ornett is voor het tweede jaar op rij 
in de kampioensstrijd verwikkeld. Afgelopen seizoen 
moest hij in de laatste twee ronden Saša Albers voor 
laten gaan. Gaat het deze keer wel lukken? Het is met 
name aan Dirk Hoogland en Tom Bus om in te breken 
op de tweestrijd om de titel. Met nog 16 interne partij-
en te gaan is dat zeker nog mogelijk. Het is in ieder ge-
val goed denkbaar dat we net als afgelopen seizoen pas 
in ronde 35 te weten komen wie de kampioen wordt. 
En dat zouden we natuurlijk zeer toejuichen. Hoe span-
nender hoe beter! Wat lager op de ranglijst vallen ook 
de prestaties van Marc Groenhuis op. Met winst op Dirk 
Hoogland en remises tegen Rob van Helvoort en Jan van 
de Linde blijkt Marc voor iedereen een gevaarlijke tegenstander. 

 

Interne competitie 
door Erik Wille 

   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Rob van Helvoort 2206 14,5 19 6,5 11 8 8 2162 

2 Ornett Stork 2204 10 15 8 11 2 4 2160 

3 Dirk Hoogland 2141 8,5 13 2,5 5 6 8 2142 

4 Tom Bus 2126 11 17 4 7 7 10 2128 

5 Otto Wilgenhof 2051 6 12 3 6 3 6 2091 

6 Jan van de Linde 2023 6,5 12 3 5 3,5 7 2016 

7 Peter Boel 2021 6 14 1 6 5 8 2108 

8 Jan Knuiman 1998 12,5 21 7,5 13 5 8 2027 

9 Marc Groenhuis 1951 11,5 18 11,5 18 0 0 1877 

10 Michel Hubert 1947 8 14 3 6 5 8 1922 

11 Remco Gerlich 1930 6,5 14 3,5 8 3 6 1967 

12 Martin Weijsenfeld 1842 7 14 2,5 7 4,5 7 1837 

13 Rik Roelofs 1833 7,5 15 5,5 11 2 4 1922 

14 Toon Janssen 1812 6,5 16 3,5 7 3 9 1891 

15 Paul Schoenmakers 1768 7 16 3 8 4 8 1798 

16 Ruud Wille 1755 12,5 24 10 19 2,5 5 1784 

Ornett Stork—Marc Groenhuis foto Erik Wille 



februari 2023                           ASV Nieuws 

6 

 

 

Groep B 
Ook in groep B zien we een oude bekende aan de top van de ranglijst. Rik de Lange heeft de leiding weer in han-
den, zoals hij dat afgelopen seizoen ook lang had. Toen bleek Roy Vink over de langste adem te beschikken. Dit 
seizoen lijkt de concurrentie niet van één, maar van meer spelers te komen. Ben Gussinklo staat dichtbij, maar 
ook Jacques Boonstra, Désiré Fassaert en Jan Groen mogen zeker nog ambities hebben. Nieuwkomer Hans Pol-
man begint ook zijn draai te vinden. En er zijn meer spelers met mooie scores. 

   Totaal Intern Extern  

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Rik de Lange 1759 8,5 13 6,5 10 2 3 1741 

2 Ben Gussinklo 1754 11,5 22 10,5 14 1 8 1775 

3 Jacques Boonstra 1741 11,5 22 7,5 14 4 8 1739 

4 Désiré Fassaert 1728 6 16 2,5 9 3,5 7 1766 

5 Jan Groen 1721 6,5 12 5 9 1,5 3 1672 

6 Hans Polman 1697 4 9 4 9 0 0 1714 

7 Rob van Belle 1662 10 18 7 14 3 4 1634 

8 Bob Kooij 1647 4,5 8 4,5 8 0 0 1637 

9 Hub Kusters 1645 11 20 11 19 0 1 1644 

10 Jo Engels 1634 4 8 4 8 0 0 1600 

11 Albert Marks 1613 4 9 2,5 6 1,5 3 1669 

12 Lex van Hattum 1612 8,5 17 7,5 13 1 4 1622 

13 Theo Koeweiden 1584 5,5 11 4 7 1,5 4 1550 

14 Werner Passchier 1547 2,5 7 2,5 7 0 0 1619 

15 Horst Eder 1536 7 15 6 10 1 5 1518 

16 Jan Vermeer 1499 8 19 7,5 16 0,5 3 1576 

17 Ariën Hooimeijer 1494 2 5 2 5 0 0 1502 

18 Alje Bolt 1479 3 7 3 7 0 0 1560 

19 Maksym Zhezheria 1454 5 14 3,5 11 1,5 3 1537 

Hub Kusters—Cesar Eisma foto Erik Wille Hans Polman—Rik de Lange foto Erik Wille 
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Groep C 
In groep C zien we voor het derde seizoen op rij André van Kuijk op de eerste plaats. Nu zal het dit seizoen span-
nend worden of hij wel aan het vereiste aantal partijen komt, maar toch knap dat André de concurrentie weer de 
hielen heeft laten zien. Als André het eindklassement niet haalt, dan is Cesar Eisma de grootste titelkandidaat, 
maar ook daar kan het aantal partijen wel eens een struikelblok worden. Als dat zo is, dan gaat een groep spelers 
die heel dicht bij elkaar staan om de titel strijden. En dan belooft het een lang en spannend seizoen te worden. 
Mooi dat we André de Groot in de top drie zien staan. Wat lager op de ranglijst hebben Raymond Hendriks, Niels 
Mekkes, Roald Vos en Bert Maas mooie scores. 

 
   Totaal Intern   Extern    

Nr Naam TPR score aantal score aantal score aantal ELO 

1 Andre van Kuijk 1638 6 10 2,5 5 3,5 5 1529 

2 Cesar Eisma 1609 7 10 6 9 1 1 1476 

3 André de Groot 1494 6,5 10 5 7 1,5 3 1420 

4 Jan Zuidema 1484 9,5 14 9,5 14 0 0 1427 

5 Pascal van den Born 1457 5 11 4 7 1 4 1378 

6 Kazem Mollahosseini 1447 13,5 24 10,5 16 3 8 1430 

7 Theo van Lotringen 1439 10 19 9 15 1 4 1392 

8 Bryan Hieltjes 1434 4,5 5 4,5 5 0 0 1418 

9 Gwénaël Paris 1429 6 14 2 5 4 9 1380 

10 Chris Zevenbergen 1426 5,5 9 3,5 6 2 3 1380 

11 Raymond Hendriks 1364 11 16 11 16 0 0 1287 

12 Ko Kooman 1360 7 18 6 14 1 4 1378 

13 John Bijlsma 1356 4,5 10 3,5 6 1 4 1366 

14 Kees van Keulen 1338 6 17 6 13 0 4 1353 

15 Sebastiaan de Jong 1305 5 11 5 11 0 0 1367 

16 Hans Corbeel 1289 2,5 11 2 8 0,5 3 1405 

17 Richard van Duijvenbode 1285 2,5 7 2,5 5 0 2 1235 

18 Niels Mekkes 1283 6 8 6 8 0 0 1194 

19 Bader Hamadeh 1283 6 12 4 5 2 7 1142 

20 Roald Vos 1276 9 15 7,5 13 1,5 2 1215 

21 Bert Maas 1265 8 13 6 8 2 5 1161 

22 Alex Schut 1256 5,5 12 5,5 12 0 0 1218 

23 Christiaan Zevenbergen 1245 2 9 2 8 0 1 1395 

24 Gerrie Arends 1236 3 9 3 9 0 0 1344 

25 Hans Derendorp 1226 4 12 3 8 1 4 1323 

26 Peter Kappert 1183 4 10 3,5 8 0,5 2 1169 

27 Herman de Munnik 1147 1 10 0 6 1 4 1369 

28 Samantha van Diggelen 1141 9 20 7 13 2 7 1085 

29 Meindert Rudolphi 1074 3 6 3 6 0 0 1131 

30 Philip Stibbe 1073 7 17 7 17 0 0 1075 

31 Ahmad Samman 1067 4 12 4 12 0 0 1095 

32 Jacco van der Post 1066 4 7 4 7 0 0 1019 

33 Victor Droop 917 5 17 5 17 0 0 934 

34 Pieter van Loosbroek 908 3 7 3 7 0 0 928 

35 Willy Anker 813 2 9 2 9 0 0 916 

36 Guido Burger 609 0 7 0 7 0 0 691 
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Bekercompetitie 
In de Kroongroep is de eerste ronde gespeeld. Daarin vielen wel wat spaanders. Eerder meldden we al de uit-
schakeling van bekerhouder William Shakhverdian die van Ornett Stork verloor. Dirk Hoogland vond zijn Water-
loo tegen Jan van de Linde. Daar waar Peter Boel in de interne competitie nog op gang moet komen, won hij in 
de beker wel van Theo Jurrius. In de Bekergroep zijn intussen de eerste twee halve finalisten bekend. Cesar Eis-
ma was in de kwartfinale Alje Bolt de baas en Rik de Lange klopte Richard van Duijvenbode. De duels Bert Sig-
mond-Theo Koeweiden en Maksym Zhezheria-Jo Engels zullen binnenkort de resterende twee halve finalisten 
opleveren. 
 
Rapidcompetitie 
Op de avond dat deze ASV-Nieuws verschijnt, wordt de derde rapidavond gespeeld. Na twee speelavonden is 
Otto Wilgenhof nagenoeg ongenaakbaar. De eerste zeven ronde zette Otto in winst om. Pas in ronde 8 wist Rob 
van Helvoort de zegereeks te onderbreken. Met 7 punten staat Otto een vol punt voor op Dirk Hoogland en Jan 
Knuiman. Rob van Helvoort heeft 5,5 punt en daarachter volgt een grote groep spelers met 5 punten. Er is dus 
nog niets beslist. 
 
Extra competitie 
Na pas twee ronden is er nog weinig van te zeggen. Drie spelers zijn nog zonder puntverlies. Samantha van Dig-
gelen, Theo van Lotringen en Cesar Eisma waren beide keren hun tegenstander de baas. Nu zullen ze elkaar gaan 
treffen en dat betekent dat de strijd om de titel nu echt gaat beginnen.  
 
ELO-stijging 
Wie is er dit seizoen echt in vorm? Daar is de ontwikkeling van de ELO een graadmeter in. Bert Maas is de nieu-
we lijstaanvoerder in dit klassement. Met 8 uit 13 kende Bert een geweldige start van dit seizoen. Diverse spe-
lers zitten hem echter op de hielen. Ook de strijd om de winst in dit klassement zal tot de laatste avond voortdu-
ren is mijn voorspelling. Vooral de spelers uit groep C lijken een gooi naar het predikaat ‘snelste ELO_stijger’ te 
doen.  
 

 
 

Tenslotte 
We hebben nog 16 ronden in de interne competitie te gaan; nog 
drie rapidavonden; een snelschaakkampioenschap en nog vier 
ronden in de zaterdagcompetitie en drie ronden in de avondcom-
petitie. Er is dus nog heel veel te winnen. Dat lukt alleen als je ook 
veel speelt. Dus tot donderdag! 
 
 

Nr Naam Groep +/- ELO 

1 Bert Maas C 93 1161 

2 Cesar Eisma C 84 1476 

3 Raymond Hendriks C 80 1287 

4 Marc Groenhuis A 76 1877 

5 Samantha van Diggelen C 76 1085 

6 Bader Hamadeh C 63 1142 

7 Andre van Kuijk C 61 1529 

8 Jan Zuidema C 59 1427 

9 Hans van Capelleveen B 52 1815 

10 Rob van Helvoort A 51 2162 

Bert Maas in externe wedstrijd foto Erik Wille 

André de Groot—Jan Zuidema foto Erik Wille 
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Vorig jaar had ik me, in al mijn enthousiasme, opgegeven voor een vierkamp van het Tata Steel schaak-
toernooi. Want wat leek het me geweldig om in Wijk aan Zee mee te doen aan een enorm groot schaak-
toernooi, waar ook de wereldtop komt schaken. En daar zou ik, als onbeduidend en beginnend schakertje, 
aan mee gaan doen! Ik keek er enorm naar uit, tot Corona roet in het eten gooide.  
 
Maar dit jaar was de herkansing. Ik had mezelf wederom opgegeven en een Bed & Breakfast geboekt. Ik 
was er klaar voor. Al maanden van te voren hield ik de deelnemende Masters- en Challengers-lijst in de 
gaten. Ik kon bijna niet geloven dat ik in één ruimte zou zijn met al deze geweldige schakers.  
 
Twee weken voor vertrek kreeg ik ook nog eens allervriendelijkst een lift aangeboden door Barth Plomp 
en daar gingen we dan op maandag. Vol verwachting wat de komende drie dagen me zouden brengen.  
 
Aangekomen in Dorpshuis De Moriaan, me even aangemeld en op naar de Bed & Breakfast. Spullen op 
de kamer en ik kon niet wachten om weer terug te gaan naar De Moriaan en dat deed ik dan ook terstond. 
Aldaar aangekomen vond een verslaggever van het NH Regionieuws het een goed idee om mij wat vra-
gen te stellen. Ik viel op als vrouw tussen de mannen. Hij vroeg me waarom er zo weinig vrouwen meede-
den. Mijn antwoord was heel simpel. Van oudsher is schaken een mannensport, er gaan steeds meer 
vrouwen mee doen, het kost alleen tijd. Bij ons op de club hebben we een hoop vrouwen bij de lessen. En 
wat dacht je van Eline Roebers bij de Challengers? Ook vroeg hij me of het voor een man erger is om van 
een vrouw te verliezen dan van een man. Daar kon ik natuurlijk geen antwoord op geven, maar het lijkt 
me sterk dat dat een probleem is. Verliezen is nooit leuk. Voor mij maakt het in ieder geval geen verschil 
of ik nou van een man of een vrouw verlies. Uiteindelijk als laatste vraag vroeg hij me nog of ik wel eens 
met valsspelers te maken had gehad. Waarop ik in de lach schoot en zei: “Als er op mijn niveau vals ge-
speeld wordt en de mensen die vals spelen zitten dan nog steeds op mijn niveau, dan is het wel heel 
triest.” 
 
Jullie raden het al. Het enige waar de media het over wilden hebben is het vals spelen. Zo enorm jammer, 
want het schaaktoernooi is echt veel en veel interessanter dan het feit dat er af en toe wel eens ergens 
eventueel vals gespeeld kan worden. Maar goed, dat zijn de media. Die denken waarschijnlijk dat scha-
ken zelf te saai is. Ze zouden eens moeten weten hoe geweldig gevarieerd schaken is! 
 
Eerste ronde 
Toen was het eindelijk 14:00 uur. Ik was ingedeeld in groep 9J en ik had enorm veel zin in de eerste partij. 
Ook al speelde ik in een klein zaaltje aan de andere kant van De Moriaan en kon ik tijdens mijn partij niet 
even snel naar de Masters kijken, dat mocht voor mij de pret niet drukken. Ik ging schaken en mijn enige 
doelen waren: genieten van de partij en zo goed mogelijk spelen. Uiteraard met in mijn achterhoofd de 
waardevolle tips van Bart de Kort: “Neem je tijd”, “Staat je koning veilig?”, “Als je een goede zet hebt ge-
vonden, zoek dan naar een betere” en zo kan ik er nog wel een aantal opnoemen. 

 
De eerste partij speelde ik met zwart tegen Henk Luijmes.  
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 Lf5 5.e3 e6 6.a3 (zie diagram links) 
De laatste zet van wit is een on-
nauwkeurigheid. 
 
6… Le7 7.Le2 Pbd7 8.0–0 0–0 
9.b4 dxc4 10.Lxc4 b5 11.La2 (zie 
diagram rechts)  
Ook loper a2 is een mindere zet 
voor wit. Na deze zet staat hij op  
-1.31.  

Tata Steel week-vierkamp 
door Samantha van Diggelen 
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11… Dc7 12.Te1 Tfd8 Helaas geef ik na deze zet mijn voorsprong 
weer terug en staan we gelijk.  
13.e4 Lg4 14.h3 Lh5? Hier had ik uiteraard 14…Lxf3 moeten spelen. 
Ik speelde te snel, dacht niet lang genoeg na. Sloeg alle goede raad 
die ik had gekregen in de wind.  
15.e5 Pd5 16.Pxd5 cxd5 17.Dd3 (zie diagram links) 
Gelukkig maakt wit ook foutjes waardoor ik weer kansen krijg.  
17… a6 18.Lg5 Lxg5 19.Pxg5 Lg6 20.Dg3 Tac8 21.Dh4 Dc3 22.Te3 
Dxa1+  
 
22. Te3 was uiteraard een blunder van wit en na mijn zet gaf hij op.  
 
0–1 
 
 

Na deze leuke partij ging ik eindelijk de grote zaal in. De sfeer die daar hing, die was zo voelbaar, een 
unieke ervaring die bijna niet te omschrijven is. Het was warm, het was redelijk stil. Je voelde de concen-
tratie van de schakers. Hoe verder ik naar achter kwam, hoe stiller het leek te worden.  
Helaas was Magnus Carlsen al klaar met schaken. Ik vond het gewoon jammer dat ik hem niet had ge-
zien. Ik vind mezelf altijd best nuchter. Je kunt mij naast een wereldberoemde acteur zetten of koningin 
Máxima welkom laten heten en ik denk altijd maar zo: het zijn ook maar mensen met alleen een ander 
beroep, ze zijn wat bekender. Maar hier in Wijk aan Zee bleek toch dat ik niet zo nuchter ben als ik dacht. 
Ik ben erg onder de indruk van de beste schakers en ik kan acuut niet meer helder denken. Dat merkte ik 
in de avond, toen ik met Barth en Albert Marks aan het eten was en daar ineens Magnus Carlsen stond. Ik 
was compleet Starstruck en ik voelde me een tiener, kon alleen maar naar hem staren. Geen handteke-
ning gevraagd, ook al zou ik dat gedurfd hebben, dan nog zou ik denken: laat die man rustig eten. 
 
Tweede ronde 
Op dinsdag speelde ik met wit tegen Roen Caarls. Hij had maandag ook gewonnen, dus ik was erg be-
nieuwd naar onze partij, mede omdat hij geen rating had.  

 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pf3 Pc6 4.Pc3 Pf6 5.Lf4 a6 6.a4    
Zwart geeft wit een klein voordeeltje met 5…a6. Echter weet ik dat ge-
lijk om te zetten in een -1.00 voor-
deel voor zwart, na mijn slechte zet 
6.a4.  
6… Lb4 7.Dc2 0–0 8.e3 Te8 9.Ld3 
dxc4 10.Lxc4 h6 11.0–0 Ld6 
12.Pe5 Lxe5 13.dxe5 Pg4 14.h3 
Na 13…Pg4 sta ik weer beter. Ook 
hier geef ik het voordeel gelijk weer 
terug door 14.h3 te spelen en de 
stelling is weer in balans. Vanaf hier 
blijft dat redelijk zo tot zet 30. Dan 
krijgt zwart ineens een heel duide-
lijk voordeel.  

14… Pgxe5 15.Tfd1 De7 16.Pe4 
Pb4 17.Dc3 Pxc4 18.Dxc4 Pd5 
19.Pc3 Pxc3 20.Dxc3 e5 21.Lg3 
c6 22.Td2 Lf5 23.Tad1 f6 24.Da5 Kh7 25.f3 Tec8 26.f4 b5 27.Dc3 e4 
28.Lh4 b4 29.Dd4 c5 30.Dd5 Lg6 
Ook de tijd speelt me parten. Waar ik meestal na een partij nog een 
ruime 45 minuten op de klok heb, heb ik nu nog maar 18 minuten en 
dat maakt me best onrustig. Want pas na zet 40 krijg ik er 15 minuten 
bij voor de rest van de partij en ik wil deze (voor mij leuke) partij eigen-
lijk niet verliezen. Gelukkig weet zwart ook niet hoe hij dit moet uitspe-
len en nadat hij de torens afruilt, is de stelling redelijk gebalanceerd. Ik 
durfde het niet aan om ook de dames af te ruilen. Ik ben nog niet erva-
ren genoeg met het eindspel en zoals je aan de volgende zetten kunt 
zien, dreigde zetherhaling.  
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31.Dc4 Td8 32.Txd8 Txd8 33.Txd8 Dxd8 34.Dxc5 Dd1+ 35.Kh2 Dxa4 36.Dc7 Kh8 37.Dd8+ De8 
38.Da5 Db5 39.Dd8+ 
Ik bood, met nog 3 minuten op mijn klok, remise aan en hij nam het gelijk aan, hij hoefde er niet over na te 
denken: ½–½ 
 
Na deze partij was ik echt moe. 3,5 uur schaken is de langste partij die ik tot nog toe heb gespeeld. Maar 
uiteraard wilde ik even bij de Masters kijken. Ik was op tijd, ik kon Giri tegen Magnus zien spelen. En de 
handdruk van Carlsen, toen hij opgaf, ik vond het een geweldig moment. Een siddering van bewondering 
ging door het publiek heen. Ik had kippenvel, het was zo’n mooi moment. Toen ik begon met schaken 
(bijna 3 jaar geleden) kreeg ik een boek over Magnus Carlsen te leen, ik vond het geweldig, en vanaf dat 
moment is Magnus mijn schaakheld. Eigenlijk wil ik graag dat hij wint, maar als hij dan tegen een Neder-
lander speelt, dan ben ik toch ineens voor zijn tegenstander. Als ik dan daar sta, terwijl Giri rondwandelt, 
Carlsen naar zijn bord zit te staren, Giri komt teruglopen en Magnus steekt zijn hand uit… Voor mij histo-
risch.  
 
Uiteraard keek ik ook even bij de andere ASV-ers en toen ze klaar waren zijn we wederom samen gaan 
eten.  Hierna ging ik richting de B&B. Op weg daarheen kom ik langs café De Zon. En daar zaten zoveel 
mensen te schaken, ik zag ook wat grootmeesters zitten. Ik zat even in dubio: ga ik ook wat drinken bin-
nen, maar in mijn eentje naar een café, dat doe ik toch liever niet.  
 
Derde ronde 
De woensdag was alweer uitcheckdag. Ontbijten, B&B reserveren voor volgend jaar, spullen pakken, 
meenemen naar De Moriaan (300 meter verderop, dus ik zat lekker dichtbij) en dan weer wachten tot het 
14:00 uur is. Samen met een schaker die ook zat te wachten nog een potje gespeeld en wat stellingen 
geanalyseerd. 
 
En toen was het tijd voor de laatste partij. Ik nam me voor hier volop van te genieten en ergens was ik ook 
wel een klein beetje hoopvol. Want als ik dit zou winnen, zou ik in ieder geval gedeelde groepswinnaar 
zijn. En dat zou toch wel een geweldige prestatie zijn. Ik speelde met zwart tegen Piet ten Westenend, die 
op dat moment nog 0 punten had. Ik speelde snel, veel te snel, mijn tegenstander deed rare zetten en ik 
overdacht niets en zette snel. Te snel, ik heb veel fouten gemaakt volgens de engine. Nadat ik zijn pion op 
d3 sloeg, gaf hij op. Volgens de engine ook terecht, hij stond op dat moment op -10. 
Aangezien het niet zo’n hele spannende partij is en zeker geen pareltje om te zien, geef ik alleen de nota-
tie en de eindstelling waarin hij opgaf.  

1.e4 e5 2.c3 Pf6 3.f3 Lc5 4.b4 Lb6 5.Pa3 c6 6.Pc4 Lc7 7.Lb2 d5 
8.exd5 Pxd5 9.Pe2 0–0 10.Pc1 Lf5 11.Pd3 Pf4 12.Pxf4 exf4 13.Le2 
Te8 14.d3 Lxd3 
 
0–1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na deze zeer korte partij was het wachten op wat Roen Caarls zou doen. Als hij zou winnen, waren we 
gedeeld groepswinnaar. Bij elk ander resultaat was ik alleen groepswinnaar. Ik moest het even laten be-
zinken. Dat had ik van te voren nooit verwacht, dat ik überhaupt een kans maakte. 
Uiteindelijk bleek dat hij had gewonnen en mochten we de boekenbonnen delen.  
 
Toen had ik nog alle tijd om naar de andere ASV-ers te kijken en naar de Challengers. De Masters had-
den een rustdag. 
 
Na afloop de auto in, op weg naar huis. Ik kijk tevreden terug op een geweldig toernooi. Het was een su-
perleuke ervaring. Als je nog nooit bent geweest, kan ik je alleen maar aanraden: doe volgend jaar mee!  
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Beetje hulp 
door  Peter Boel 

Tata Steel viert dit jaar 85 jaar toernooien, onder andere met een jubileumboek. Voor mij was het ook een 
jubileum: het was de 25ste keer dat ik meedeed aan het NK Journalisten. In 1997 voor de eerste maal, in 
2000 werd ik voor het eerst kampioen. Het was dit jaar even wennen. Niet alleen hadden we twee jaar 
pauze gehad, maar wegens een krap schema speelden we ook met een nieuw speeltempo: 1 uur pppp 
met tien seconden increment. Gevolg: aardig wat spannende 'tijdnoodduels'.  
In de tweede ronde speelde ik een grappige partij. 
 
Peter Boel-Hans Berrevoets 

1.e4 e6 2.d4 b6 3.Pf3 Lb7 4.Ld3 Pf6 5.De2 d5 6.e5 Pe4 7.Pbd2 
Pxd2 8.Lxd2 c5 9.c3 a5 10.h4 La6 Zie diagram links. 
 
11.Lxa6 Txa6  
11...Pxa6 lijkt toch wel mogelijk; na 12.Db5+ Dd7 13.Dxb6 Le7 
(13...c4?! 14.b3) 14.Db3 is wit vele tempi kwijt voor de pion. 
12.Th3!  
Symmetrie! Ik spiegel de zwarte zetten over de a1-h8 diagonaal. 
12...c4 13.h5 b5 14.Tg3 Pc6 14...h6 had hier of eerder gemoeten. 
15.Lg5 Pe7? 
15...Le7 16.Lxe7 Pxe7 17.Txg7 
Pf5 was minder erg. 
Zie diagram rechts. 
 
16.h6 g6 17.Lf6 Tg8 18.Pg5!?  

Objectief is 18.Th3 misschien nog iets beter, maar ik had iets aardigs 
gezien. 
18...Lxh6 19.Pxh7 Dc8  
Niet de beste, maar zwart is al in grote problemen, ook na bv 

19...Kd7. 
20.Th3 Lf8 
20...Lg7 komt op hetzelfde neer 
als wat in de partij gebeurt! 
Zie diagram links. 
 
21.Lh8!  
Dat was de zet die te leuk was om niet te spelen. 21...Txh8 verliest 
een kwaliteit na 22.Pf6+. 
Thuis en weer nuchter vraag ik me af: waarom niet 21.Lg5 ? Die vraag 
mag u zelf beantwoorden. 
21...Lg7 22.Lxg7 Txg7 23.Pf6+ Kf8  
23...Kd8 verliest simpel materiaal 
na 24.Th8+, maar de tekstzet is 
nog erger. 

24.Dd2 
Zie diagram rechts. 
 
Dreigt nu pas echt 25.Th8+ Pg8 en dan 26.Dh6 en zwart is compleet 
aangeschroefd. 24...Pg8 25.Th8 Ke7 26.Dg5 duwt hem van de wal 
in de sloot. Dus Hans trekt aan de noodrem: 
24...g5 25.Th8+ Pg8 26.Pxg8 Txg8 27.Txg8+ Kxg8 28.Dxg5+ Kf8 
29.Ke2  
De minst nauwkeurige van de drie volgens Stockfish. In ieder geval 
is een lange rokade op zet 29 lang geen record. 
29...Ke8 30.Th1 Kd7 31.Th7 Dd8 32.Txf7+ Kc8 33.Dg7 Tc6 34.Tf8 
1-0 



februari 2023                           ASV Nieuws 

14 

 

 

Tegen de altijd lastige Cees Stap in ronde 3 kreeg ik problemen met 

zwart tegen het c4- en g3-geweld. Enkele onnauwkeurigheidjes van 

hem brachten me terug in de partij, en in de onderstaande stelling  

meende Cees dat er ‘toch iets moest zijn’ en produceerde hij een fatale 

blunder. 

21.Ld6??  
In de vooruitberekening had ik al gezien dat ik me hier kon redden met 
21...Db6+, maar enkele zetten later had ik gespot dat er ook een harde 
weerlegging was: 
21...Ld4+ 22.Kh1 Dxd6 23.Dc4 Td8 24.exf5  
24.Df7+ Kh8 haalt niets uit voor wit. 
24…Lxf5 25.Tf4 
Zie diagram rechts. 
 

Nog best wel link, met nog maar drie minuten op de klok. Gelukkig 
heeft wit een onderste rij-probleem: 
25...Df6! 26.Tfxd4 Tac8! 27.Da4  
Zo redt wit ‘zijn’ stuk, maar zwart krijgt toch beslissend voordeel: 

27...Txd4 28.Txd4 Tc1+ 29.Td1 
Dxb2 30.h3 Txd1+ 31.Dxd1  
Zie diagram links. 
 
 
 
 
31…Db1  
Het simpelst. Het lopereindspel is eenvoudig gewonnen en het leverde 
geen problemen meer op, ook niet met permanent tussen de 1 en 2 
minuten bedenktijd. 
 
 
 
 

In ronde 4 ging het mis. Ik had Jan Hibma uit Friesland, voorzitter van de legendarische club Emanuel 
Lasker, hoofdredacteur van het net ter ziele gegane blad Skaakstikken en nog veel meer, bij deze meute 
gehaald. Het gevolg is dan vaak dat juist die nieuwe speler jou om zeep helpt. In ronde 4 speelde hij uit-
stekend met zwart in de Sveshnikov met 7.Pd5 waarmee ik hem in een snelschaaktoernooitje in Leeuwar-
den nog had verslagen. Ondanks de briljante manoeuvre Ta1-a3-h3-a3 op de zetten 17, 18 en 20 kwam ik 
in de problemen en ik offerde een kwaliteit voor een paar gevaarlijke vrijpionnen op de damevleugel. Maar 
Jan hield ondanks flinke tijdnood alles onder controle en won. 
Enigszins aangeslagen hierdoor mishandelde ik in de volgende ronde met zwart een Kalashnikov tegen 
Kees Vreeken volkomen, maar in de diagramstelling is het wel weer OK. 
 
Kees Vreeken-Peter Boel 

Hier heeft wit genoeg compensatie voor gelijkspel met iets als 15.Pf5, 
maar Kees dacht meteen toe te slaan. Dat denkt hij wel vaker. 
15.Pb6?? dxe3! 16.Pxa8 Ld8  
Dat is nou nog eens een ‘Bad Bishop Bounce’! (zie het boek over de 
Kalashnikov van Daniel King). Wit verliest een kleine kwaliteit. Ik sloeg 
nog niet op f2 omdat ik in sommige varianten ...La5+ heb, gevolgd 
door ...e2+ en ...Pd4+. Nu begint Kees fanatiek en snel spelend te 
keepen: 
17.Tb1 b5 18.Ld5 Lb7 19.a4 La5+ 20.Ke2 Lxa8 21.axb5 Pd4+ 
22.Kxe3 
Zie diagram volgende pagina. 
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22...Pxb5?!  
Er was niets tegen 22...Pxc2+ , want wit krijgt nog steeds geen tijd om 
op b5 te slaan. 
23.c4!  
Toch wel lastig. 
23...Lxd5 24.cxb5 Te8 25.f3 Lb7?!  
Het gaat langzaam bergafwaarts. Logischerwijze wil zwart de pion op 
a6 dekken, maar nu hebben de lopers geen steunpunten op de dame-
vleugel en worden ze opgejaagd door de witte torens. 
Handiger was dus 25...Le6 26.bxa6 Ta8 en na 27.Ta1 Txa6 kan wit 
niet profiteren van de penning; er dreigt een schaakje op b6. Maar dit 
was best moeilijk te zien en ik zat alweer onder het kwartier bedenktijd. 
 
26.bxa6 Lxa6 27.Thd1 Lc7?!  
27...Te6. 
28.g4 Lc4  
Als wit die loper aanvalt met een toren komt 29...d5. 
29.Kd4 Le2?  
29...d5! was opnieuw zeer sterk hier, bijvoorbeeld 30.exd5 Le2. Zo’n 
vrije d-pion ziet er gevaarlijk uit, maar veel belangrijker is dat de lopers 
nu vrij spel hebben. 
30.Tdc1 
Zie diagram links. 
 
30...Lb8  
Wit staat inmiddels zo actief dat ik hier serieus 30...Lxf3 31.Txc7 
Txe4+ 32.Kd3 Txg4 overwoog. Waarschijnlijk had ik het moeten doen 
ook, al levert het geen winkansen meer op. Na de tekstzet blijft het 
enorm tricky, en na nog wat onhandig gemanoeuvreer accepteerde ik 

een remise-aanbod op zet 41, waarschijnlijk weer in gewonnen stelling! 
 
Jan bleef winnen, dus voor de laatste (zesde) ronde stond ik op een punt achterstand, net als Stap en 
Vreeken. Ik moest dus winnen van een andere rivaal, Benno de Jongh, en Stap moest Hibma verslaan. 
Dat lukte, overigens niet dan nadat laatstgenoemde zeer goed had gestaan. Dat dacht ik van mezelf ook 
in de volgende stelling, ontstaan uit een rustige Spanjaard. 
 
Peter Boel-Benno de Jongh  

‘Je hebt niks hier,’ blafte Benno na de partij. ‘Huh? Wit heeft toch alles 
wat hij wil?’ was mijn antwoord. Nu moet ik ruiterlijk toegeven dat de 
engine hier gelijk spel geeft. En toch heb ik liever wit. Er volgde: 
25.d4 exd4 26.Txd4 De8 27.e5 Pd7  
En niet 27...Txe5? 28.Pxh6+ Kh8 29.Th4. 
28.Dxb7 
28.Dg3 viel tegen.  
Zie diagram rechts. 
 
28...Txe5?  
Verliest een pion. Beter was 
28...Pxe5 (‘Die had je zeker ver-
wacht hé?’ grijnsde Benno. ‘Ja’) en 
zwart behoudt het evenwicht na 
iets als 29.Lf4 c5. Vreemd toch, 

want wit heeft wat meer activiteit en de betere pionnenstelling. In ieder 
geval werkt doorpakken niet goed: 29.Txc7 Tb8 30.Dd5 Pc6 en nu 
hangt er ineens van alles, en offeren levert slechts gelijkspel op: 
31.Pxh6+ gxh6 32.Tg4+ Lg7 33.Lc3 Pe5 34.Txg7+ Kxg7 35.f4=. 
29.Txc7  
Wint een gezonde pion, en nu moet zwart gaan schwindelen – iets wat Benno meestal wel goed afgaat. 
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29...Te1+ 30.Kh2  
Niet 30.Lxe1?? Dxe1+ 31.Kh2 De5+. 
30...De5+ 31.Lf4 Txc7 32.Dxc7 Dxf5 33.Dxd7 
Zie diagram links. 

Er volgde een nerveuze tijdnoodfase, en we hebben achteraf niet eens 
de zetten precies kunnen reconstrueren. We vielen beiden aan en er 
was één moment, aldus toeschouwer Tjaart Offringa, waarop zwart 
met een voor de hand liggende koningszet mij voor grote problemen 
had kunnen stellen; waarschijnlijk had ik de fatale remise moeten toe-
staan. Ook die stelling was niet met honderd procent zekerheid terug te 
filmen. Het had te maken met een matdreiging op f4, net als in de slot-
fase, die als volgt ging: 
 

De zwarte toren stond ergens op de onderste rij, ik meen op h1, maar 
hier maakt dat niet meer uit. Met nog onder een minuut op beide klok-
ken (wel met 10 seconden increment dus) volgde hier: 
1.De8! Dd6+  
1...Dh4+ 2.Kf3 g4+ 3.Ke2! is ook uit. Je zult hem in de gauwigheid 
maar op e3 zetten… 
2.Tf4+ Dg6 3.Dxg6+  
In plaats van 3.De2+ met mat, maar het eindspel wint sowieso: 
3...Kxg6 4.Ta4  
En even later opgegeven. 
 
Dat leidde dus tot een barrage met Hibma, Stap en Vreeken. In het 
eerste scherpe potje versloeg ik Hibma en Stap Vreeken, beiden met 
zwart. In de tweede ronde hield ik Stap met zwart op remise (nog er-
gens plotseling een winst gemist) en won Hibma van Vreeken. In het 

derde potje schoof ik met wit Vreeken weg in een lopereindspel en kwam Stap gewonnen te staan tegen 
Hibma, maar liet hij zich pardoes matzetten. Dat betekende mijn 14e Journalistentitel, met een beetje hulp 
zoals wel vaker. 
 
 

’t Zuivelhoekje wordt “Heerlijk en Hartig” 

 door Ruud Wille 

U kent natuurlijk allemaal ’t Zuivelhoekje als één van 
de verswinkels in de Steenstraat en bovendien al jaren-
lang een vaste adverteerder in ons clubblad ASV-
Nieuws. 

’t Zuivelhoekje is intussen verder gegaan onder een 
andere naam te weten “Heerlijk en Hartig”. 

Gekozen is voor een naam en logo wat meer van deze 
tijd is en door de hele winkel is doorgevoerd waarmee 
er een geheel nieuwe en frisse uitstraling is verkregen.  

Voor u verandert er verder niets. U kunt dezelfde pas-
sie verwachten van het team van medewerkers en ook 
de service en het assortiment blijft helemaal hetzelfde.  

 

Dus in het vervolg gaat u voor al uw Kaas & Delicates-
sen naar “Heerlijk en Hartig” aan de Steenstraat 72.  
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Door ziekte en aan aangekondigde onbereikbaar-
heid van de Velperweg (wat door de weersomstan-
digheden niet doorging) heeft het Daglichtschaak 
even stilgelegen. Maar gelukkig  kunnen we weer 
schaken op de dinsdagmiddag.  

Nieuw waren Marita van Loon en zoon Pelle Wen-
sink. Maar dat zal waarschijnlijk eenmalig zijn, 
want zij gaan zich donderdag bij onze jeugd mel-
den. Ook kwam Hans Visser voor het eerst. 

De indeling van het programma “Keizersysteem” 
kreeg uw auteur niet aan de praat, zodat handma-
tig ingedeeld moest worden. Tegen het einde van 
de middag kreeg uw auteur dit krakkemikkerige 
programma toch nog aan de praat. Maar van dit 
indelingsprogramma gaat snel afscheid genomen 
worden. Volgende ronde wordt weer met het oude 
indelingsprogramma Rokade ingedeeld met een 
laptop waar nog Windows 10 op staat. 

Hans Visser kwam met drie overwinningen met 
trompetgeschal binnen. Maar Ben Gussinklo volg-
de goed door 2 ½ toe te voegen aan zijn score. Dat 
deed ook Horst Eder, al had hij wat geluk, want zijn 
partij tegen Jacco Reiding stond hij totaal verloren. 
Maar Jacco blunderde opzichtig.  Hub Kusters, 
Hans Donker en Jo Engels behaalden deze middag 
2 punten. 

Volgende ronde is op dinsdag 7 februari in de Mo-
lenbeekstraat 26a in de Wasserij. Geprobeerd 
wordt om de inhaalmiddagen te houden op 15 
maart en 18 april. 

Jan Vermeer, tel. 06-307 42 034. 

 

Herstart Daglichtschaak 
door  Jan Vermeer 

Uitslagen Daglichtschaak  
ronde 4, gespeeld op 3 januari  2023  

Wit  Zwart Uitslag 

Eder, Horst - Gussinklo ½-½ 

Mollahosseini, Kazem - Scheffer, Math ½-½ 

Kusters, Hub - Reiding, Jacco 1-0 

Engels, Jo - Kooman, Ko 1-0 

Wensink, Pelle - Donker,Hans 0-1 

Loon van, Marita - Visser, Hans 0-1 

    

ronde 5, gespeeld op 3 januari  2023  

Wit  Zwart Uitslag 

Eder, Horst - Loon van, Marita 1-0 

Gussinklo - Mollahosseini, Kazem 1-0 

Scheffer, Math - Wensink, Pelle 1-0 

Engels, Jo - Kusters, Hub 0-1 

Kooman, Ko - Reiding, Jacco 0-1 

Donker,Hans - Visser, Hans 0-1 

    

ronde 6, gespeeld op 3 januari  2023  

Wit  Zwart Uitslag 

Kusters, Hub - Gussinklo 0-1 

Reiding, Jacco - Eder, Horst 0-1 

Visser, Hans - Mollahosseini, Kazem 1-0 

Wensink, Pelle - Engels, Jo 0-1 

Loon van, Marita - Kooman, Ko 0-1 

Donker,Hans - Scheffer, Math 1-0 
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De traditie van het OSBO-snelschaakkampioenschap op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar is weer in ere 
hersteld. Het deelnemersaantal mag nog wat verder omhoog, maar deze keer waren we met 52 schakers, waar-
onder drie internationale meesters best tevreden. Ik verkoos deze keer de rol van deelnemer boven die van or-
ganisator. Wat ik vooraf al wist, werd weer bevestigd. 25 snelschaakpartijen is pure topsport. Ik was dan ook 
volkomen versleten toen ik in de vroege avond op de bank neerzeeg. Maar dat ik volkomen onverwacht de vier-
de finalegroep op mijn naam had geschreven vergoedde alles. 
 
In de voorronde bleek het allemaal nog wat wiebelig 
op het bord. Ik startte meteen al tegen IM Chiel van 
Oosterom. Onder het mom ‘verliezen doe ik toch’ 
zocht ik vanuit de opening de vijandelijke koning. 
Mijn serie stukoffers bleek echter toch wat gaten te 
vertonen. “Ik moest nog even goed opletten”, was 
een bemoedigend commentaar van mijn veel te ster-
ke tegenstander. Het gaf mij echter het gevoel dat ik 
behoorlijk gespeeld had, wat waarschijnlijk niet waar 
was. In de tweede partij offerde ik de stukken niet, 
maar gaf ze gewoon weg. Vervolgens wist ik Bent 
Schleipfenbauer nog even aan het denken te zetten, 
maar de start was een troosteloze 0-3. In de tweede 
groep ging het al beter. 2,5-3, waar ik het halve punt 
verspeelde aan mijn schaakvriend Anne Paul Taal. Ik 
had hem in remisestelling door de tijd kunnen du-
wen. Ik ben echter niet zo meedogenloos en stelde 
remise voor. In de derde voorronde zat ik in een groep met op 
papier zwakkere spelers. De eerste partij stond ik echter 
steeds verloren, maar tijdsoverschrijding redde mijn punt. Na 
een tweede winst lonkte ineens een kwalificatie voor een van 
de hoogste finalegroepen. Die druk werd me te groot, want ik 
leed een kansloze nederlaag na veel slechte zetten. Onvoor-
stelbaar eigenlijk, dat je in zo weinig tijd zo veel slechte zetten 
kan verzinnen. Met 4,5 uit 9 was ik niet ontevreden. In finale-
groep D kreeg ik nog pittige tegenstand. Een plek in de mid-
denmoot zou met de toenemende vermoeidheid in deze slijta-
geslag al mooi zijn. Bovendien was het een groep met 8 ASV-
ers en onze Mookse vriend Jörg Benningshof. Ik opende tegen 
de op papier sterkste speler, Wouter Abrahamse. Tot 
mijn eigen verbazing won ik beide partijen. Het bleek 
de opmaat voor een mooie schaakmiddag, waarin ik 
wel de wind, zeg maar storm, in de rug had. Daar 
waar de anderen elkaar vaak in evenwicht hielden, 
won ik vier keer met 2-0. Alleen tegen Jacques Boon-
stra maakte de zegereeks mij wat overmoedig. Jac-
ques zette mij met een 2-0 nederlaag net op tijd weer 
met beide benen op de grond. Een 2-0 tegen Hans 
Polman bezorgde mij de groepswinst.  
 
 

De avonturen van een snelschaker  
door Erik Wille 

 linksvooraan Thomas Beerdsen Foto Erik Wille 

Bert Sigmond op weg naar groepszege foto Erik Wille 

Rob Huberts en Jacques Boonstra in actie foto Erik Wille  
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Intussen had ik volkomen gemist wat er op de an-
dere borden gebeurde, want in finalegroep A zou 
het best eens spannend kunnen worden met drie 
IM’s onder de negen spelers. De Apeldoorner Tho-
mas Beerdsen houdt echter niet van spanning. Hij 
won de eerste zeven ronden alles met 2-0. Pas in 
de slotronde stond hij een half punt af aan Chiel 
van Oosterom. Imponerend om in zo’n sterke 
groep 15,5 uit 16 te scoren. Met drie punten voor-
sprong op Chiel eindigde Thomas eerste. Ornett 
Stork zorgde namens ASV voor een groot succes 
door de derde plaats op te eisen. Dat gebeurde 
onder meer dankzij een 1-1 tegen Chiel van Oos-
terom en een 1,5-0,5 zege op Sander van Eijk. 
Knap! Ook Dirk Hoogland en Wouter van Rijn 
plaatsten zich voor de hoogste finalegroep. Zij 
konden zich echter niet mengen in de strijd om de 
bovenste plaatsen.  
 
De eindstanden van de finalegroepen en de scores uit de voorronden staan op de website https://www.asv-
schaken.nl/thomas-beerdsen-prolongeert-osbo-snelschaaktitel/ 
Opvallend was dat in vrijwel elke groep ASV-ers een vooraanstaande rol speelden. Tom Bus werd met Ferdinand 
Binnendijk gedeeld eerste in groep B. Rob van Helvoort won groep C met overmacht, wat zoals gezegd ik ook 
deed in groep D. Jan Knuiman werd derde in de door zijn broer Rob gewonnen groep E. Bert Sigmond deelde de 
groepswinst in groep F met Daan Gerritsen. 
 
Het belangrijkste was echter dat we allemaal veel schaakplezier gehad hebben. Volgend jaar weer wat mij be-
treft. 

Jan Knuiman en Marco Braam foto Erik Wille 

https://www.asv-schaken.nl/thomas-beerdsen-prolongeert-osbo-snelschaaktitel/
https://www.asv-schaken.nl/thomas-beerdsen-prolongeert-osbo-snelschaaktitel/
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 Schaken voor oneven aantal spelers 

1. Mat in twee met wit 

2. Mat in twee met wit 3. Mat in twee met wit 4. Mat in twee met wit 

5. Mat in twee met wit 6. Mat in twee met wit 7. Mat in twee met wit 

Oplossingen op de volgende pagina 



februari 2023                           ASV Nieuws 

22 

 

 

Oplossingen Mat in twee. 
1. Pe4 
2. Lb5 
3. Lxc5 
4. Txe5 
5. Pd7 
6. Pd2 
7. Lxc4 

Contactgegevens: Broekstraat 32,7122 LC Aalten, e-mail: 

andre@zaalminkuitvaartzorg.nl, tel. 06-38729714, site: 

www.zaalminkuitvaartzorg.nl  

Ben Gussinklo—Nico Schoenmakers foto Erik Wille 

mailto:andre@zaalminkuitvaartzorg.nl
http://www.zaalminkuitvaartzorg.nl
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