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Oploswedstrijd: Spassky werd altijd omschreven 

als zeer getalen-
teerd, maar geen 
studiehoofd. Het 
doet er weinig 
toe. Sommige 
van zijn combi-
naties zijn ge-
woon leuk. Hier 
hakt hij met 
zwart een zekere 
Andrews in de 

pan in het toernooi Koblents 1988. Oplossing: 
1…Df3 2. gxf3, Pe5xf3+ 3. Kh1, Lh3 gevolgd 
door 4….Lg2. 
 
Interne competitie: Ook al loopt het seizoen op 
zijn eind, van verminderde belangstelling is nog 
niet echt sprake. Dat bleek wel afgelopen week 
toen er voor de 33e ronde nog maar liefst 17 
partijen werden gespeeld en werd er verder door 
anderen nog wat gevluggerd. Kortom het was 
weer een gezellige drukte en het is zeker nog de 
moeite waard om ook de laatste paar avonden 
naar onze clubavond te komen! Nog even ter 
herinnering: vanavond spelen we de voorlaatste 
ronde en volgende week staat de 35e ronde op het 
programma. Op 4 juli volgt dan nog een afslui-
tend avondje Fischer Random Chess waarna de 
stukken even een poosje in de doos kunnen blij-
ven. Lang zal dat niet zijn want na een korte 
zomerstop met slechts 5 clubloze donderdag-
avonden kunt u op donderdag 15 augustus weer 
terecht in ons clubgebouw zo is inmiddels met de 
leiding van het Activiteitencentrum Schreuder 
afgesproken. Maar goed, zover is het nog lang 
niet. Eerst nog de laatste 3 avonden in dit huidige 
seizoen!! 
 
Massakamp: Er staat ons, zoals u ongetwijfeld 
weet, dit seizoen nog een mooi schaakevenement 
te wachten en wel de jaarlijkse massakamp tegen 
onze schaakvrienden uit Wageningen. Altijd een 
mooie afsluiting van het schaakjaar. Deze match 
zal op zaterdag 29 juni a.s. voor de 10e keer 
plaatsvinden. Wageningen is deze keer gastheer. 
Het is in ieder geval de bedoeling om aan mini-
maal 25 borden te spelen bij de senioren maar de 
eerste tekenen wijzen er op dat het aantal van 30 
wel eens gehaald zou kunnen worden. Daarmee 
zou het record van 2011 verbroken worden. Toen 
werd aan 28 borden gespeeld en eindigde de 
massakamp in 14-14. Ook de jeugd is natuurlijk 
weer van de partij. Zij zullen aan 10 borden spe-
len. 

Seizoenoverzicht ASV11j: Na het mooie debuutjaar was ons jeugdteam 
ASV-11 ook in het seizoen 2012-2013 in de seniorencompetitie van de 
OSBO van de partij. Met in hun bagage de nodige ervaring met het 
spelen van serieuze competitiewedstrijden op dit niveau was de progres-
sie die in het eerste jaar was geboekt al goed merkbaar. Een compliment 
hiervoor ook voor onze jeugdopleiding. In de basisopstelling was er 1 
mutatie doorgevoerd. Pieter Verhoef had zich ruimschoots waargemaakt 
en was doorgestroomd naar ASV-7 waardoor Em Reijmer zijn plaats in 

het jeugdteam innam. Wat in het eerste jaar nog niet was gelukt werd al 
meteen in de eerste wedstrijd een feit. Het eerste matchpunt werd be-
haald tegen UVS-6 door een echte teamprestatie 3-3. De stijgende lijn 
werd zelfs prachtig voortgezet want in de volgende ronde werd met 4-2 
gewonnen van Tornado-2. Na een vrije ronde door het oneven aantal 
teams in deze poule liet onze jeugd zich ook weer van zijn goede kant 
zien tegen Wageningen-7. Pas na felle strijd ging deze wedstrijd met 2-4 
verloren. Onze jeugd was daardoor niet van slag want in de volgende 
ronde werd de 2e seizoensoverwinning behaald uit bij De Toren-9. 
Daarna volgde het duel tegen koploper SMB-5. Dit bracht bij de jeugd 
het beste in hen boven want het werd de lijstaanvoerder niet gemakkelijk 
gemaakt. Met opgeheven hoofd kon dan ook op een prima wedstrijd, die 
uiteindelijk wel met 2-4 verloren was gegaan, worden teruggekeken. Het 
goede spel was ook zichtbaar in de slotwedstrijd tegen Mook-2. Met een 
nipt verlies werd het seizoen afgesloten met 5 matchpunten en dat waren 
er toch maar mooi 5 meer dan in het eerste jaar. Topscorer werd Alain 
van der Velden met een prachtige score van 6 uit 6 maar ook Bryan 
Hieltjes deed het met 3 uit 5 prima. Ook in het komende competitiejaar 
zal ons jeugdteam zeker van de partij zijn. 
 
ASV-jeugd: Afgelopen zaterdag 15 juni stond er weer een schaakfeest 
op het programma. Door schaakvereniging De Pion in het verre Roosen-
daal werd namelijk de Nationale Pupillendag georganiseerd oftewel het 
Nederlands Kampioenschap in de leeftijdscategorieën 7, 8 en 9 jaar. Dat 
daar niet de minsten uit voortkomen blijkt wel uit de eregalerij waar 
bijvoorbeeld de huidige grootmeesters Jan Smeets en Daniel Stellwagen 
op vermeld staan om er maar eens twee te noemen maar ik kwam nog 
veel meer bekende namen tegen van huidige sterke (jeugd)spelers. Zo’n 
schaakdag vereist een gigantische organisatie want in totaal namen 120 
kinderen het tegen elkaar op verdeeld over 3 groepen. Er werden naar 
schatting rond de 400 bezoekers verwacht zodat het organiserend comité 

ASV- 11j               1 2 3 4 5 6  7 Score KNSB TPR  W - We 
Alain van der Velden  1 1 - 1 1 1r 1 6-6    950 179 1 +2,821  
Bryan Hieltjes        1 1 - - ½ 0  ½ 3-5    775 150 5 +0,965  
Floris v. Capelleveen 0 ½ - - - 0  1 1½-4   655 116 8 +1,399  
Jean Lewin            - 1 - 0 0 0  0 1-5    624 105 7 +0,784  
Teun Gal              0 0 - ½ ½ -  0 1-5    373 106 1 +0,986  
Em Reijmer            0 ½ - - 1 1  0 2½-5    -- 132 9 +0,000  
Invallers : 
Tom Verberk           - - - 0 - -  - 0-1   1235 104 2 +0,000  
Aly-Asad Najak        1 - - ½ - 0  – 1½-3   767 137 8 +1,451  
Wisse Witmans         - - - 0 1 -  - 1-2     -- 134 7 +0,000  
 
De 7 wedstrijden op een rij:    Eindstand OSBO 4 e klasse F:  
1 ASV-11j – UVS-6 3-3           1 SMB-5          11  23½ K 
2 Tornado-2 - ASV-11j 2-4       2 Wageningen-7    6  19 
3 ASV-11j was vrij              3 Mook-2          6  17 
4 ASV-11j – Wageningen-7 2-4    4 Tornado-2       5  18 
5 De Toren-9 - ASV-11j 2-4      5 ASV-11j         5  17½ 
6 ASV-11j –SMB-5 2-4            6 UVS-6           5  15½ 
7 Mook- 2 -  ASV- 11j 3½- 2½        7 De Toren - 9      4 14½  



tientallen vrijwilligers (als verkeersregelaar, 
toezichthouder op computerpleinen, chauffeur en 
cateringmedewerker etc) inzette om dit nationale 
kinderschaakfestival op een prettige wijze te 
laten verlopen. Er werden maar liefst 20 live 
borden ingezet en toeschouwers/trainers/ouders 
konden nu bij de spelers komen want er werd 
gespeeld in één ruimte en niet, zoals eerder, in 
verschillende lokalen. Dit vereiste wel wat disci-
pline maar het verliep allemaal prima. Ook ASV 
was vertegenwoordigd en wel met de beide 
broers Julian van Dijk bij de F-jes en en Domi-
nick van Dijk bij de H-tjes. Heel knap behaalden 
beiden 3 punten uit de 7 partijen. Een mooi resul-
taat waarmee weer veel ervaring is opgedaan in 
het spelen van zo’n groot toernooi. Julian startte 
in de categorie F (geboren 2004) met 2 uit 3 met 
beide winstpartijen met zwart. Daarna werd het 
zwaarder en viel hij wat terug. Hij speelde in de 
4e ronde op een live-bord. In het middenspel ging 
het mis toen hij een stuk verspeelde. Toen zijn 
tegenstander mat overzag leek onze jonge ASV-
er nog een kansje te krijgen met een vrije b-pion. 
Dat lukte niet waarna het materiële overwicht 
beslissend was. Met een zege in de voorlaatste 
ronde bracht hij zijn totaal op 3 punten. Domini-
que begon in de categorie H (geboren 2006) nog 
sterker en won de eerste 2 partijen. Zo kwam hij 
in ronde 3 op een live-bord te spelen. Lang ging 
dit gelijk op tot hij materiaal verloor en daarna in 
het verdere vervolg van de partij kansloos was. 
Met spanning heb ik de beide partijen van de 
broers thuis meebeleefd. Met een winstpartij in 
de slotronde bracht ook Dominick zijn totaal op 
3 punten. Het was een fijne en goed georgani-
seerde schaakdag.  
 
Seizoenoverzicht KNSB-beker en OSBO-cup:  
ASV nam ook in het voorbije seizoen met 4 
teams deel aan de bekercompetitie. Ook op deze 
resultaten blik ik met u terug. Eerst ASV-1 in de 
KNSB-beker, want ook al heeft een vereniging 
meerdere teams in de KNSB-competitie, het 
aantal teams in de beker is beperkt tot 1 team. 
ASV-1 was ook dit seizoen weer ingedeeld in 
poule D en was daarbij ook nu weer in de 1e 
ronde vrijgeloot. In de 2e ronde trof ons eerste 
het team van de SV Zevenaar. Een team dat in de 
competitie weliswaar een klasse lager speelt 
maar een sterke top heeft dus was het geen ge-
makkelijke opgave. De 3½-½ winst doet anders 
vermoeden. De 3e ronde was tegen een oude 
bekende: De Combinatie uit Asten waar al 2 keer 
eerder een bekertreffen van werd gewonnen. Dit 
keer liep het anders en moest het snelschaken de 
beslissing brengen na een 2-2 gelijkspel in de 
reguliere partijen. Dit werd met 4-0 dan ook 
overtuigend gedaan. Toen volgde de 4e ronde 
tegen opnieuw De Stukkenjagers uit Tilburg. Dit 
duel zal bij menig speler nog lang in het geheu-
gen gegrift blijven staan. Zelden was ASV zo 
dicht bij de volgende ronde die in de slotfase 
helemaal uit handen werd gegeven. Na het 2-2 
gelijkspel waren de ASV-ers helemaal murw 
gespeeld. Dat het snelschaken verloren ging was 
toen eigenlijk geen verrassing meer. Ook de site 
van De Stukkenjagers sprak van de meest mira-

culeuze ontsnapping ooit. Zo wordt het vervolgens op deze site beschre-
ven: “En dan sta je daar met z'n vijven. En heel veel beduuste mensen 
van Arnhem....die niet snapten wat ze in godsnaam overkomen was. Dit 
gevoel overheerste ook bij ons. Er was niet bepaald een overwinningseu-
forie, maar meer een gevoel van hup wegwezen en snel vergeten. Want 
eigenlijk was er een soort van schaamte en medelijden doordat wij met 
winst huiswaarts keerden. Onwaarschijnlijk maar waar. Dit was absoluut 
de meest onterechte overwinning die ik ooit heb meegemaakt, aldus de 
teamleider van De Stukkenjagers in het gastenboek van deze vereniging. 
Uitschakeling van ASV-1 in de KNSB-bekerstrijd was hiermee een feit.  

Dan onze 
teams in de 
OSBO-cup. 
Hierbij is 
de hoop 

steeds 
stilletjes 

gevestigd 
op het 

bereiken 
van de 

finaledag 
die ook dit 
jaar weer 
door ASV 
werd geor-

ganiseerd. 
ASV-6 

werd als 
eerste uit-
geschakeld. 

Zij troffen het niet met de loting uitgerekend tegen het sterke Wagenin-
gen-2. Ook ASV-5 kreeg het na een vrije ronde niet gemakkelijk tegen 
Wageningen-3. Hoewel een sterk team was opgesteld kwam men bij het 
snelschaken toch tekort. Zo bleef alleen ASV-4 over maar ook zij kon-
den niet voor bekersucces zorgen. Bennekom bleek in de 3e ronde te 
sterk. 
 
Apeldoorn: Op zondag 9 juni jl. werd in Apeldoorn het 1e Kroeglopers-
toernooi gehouden. Gespeeld werden door tweetallen die 7 ronden af-
werkten. Er werd gespeeld bij 10 café’s door maar liefst 46 duo’s. Het 
toernooi was niet alleen sterk bezet maar het kenmerkte zich ook door 
een zeer ontspannen sfeer met veel schakers op zonovergoten terrassen, 
aldus de toernooisite. Peter Boel vormde een duo met Martijn Boele. Zij 
scoorden 6½ punt. Dit hadden ze na 5 ronden al bereikt. De laatste 2 
ronden gingen met 2-0 verloren waaronder in de 6e ronde tegen het win-
nende Apeldoornse duo Roeland Pruijssers/Sjef Rijnaarts. Zij bleven de 
GM’s Sipke Ernst en Ruud Janssen uiteindelijk net voor. Ons dubbellid 
Dick Vliek nam deel met zijn clubgenoot van De Toren Niels Matser. 
Zij eindigden in de achterhoede als 41e op 5 punten.  
 

Uitslagen interne competitie 33e ronde (13 juni 2013): 
Karssen – Boel 0-1; van Alfen – Knuiman 0-1; Woestenburg – R. Wille 
1-0; Groen – Weijsenfeld 1-0; Huizinga – Verhoef 1-0; Huberts – 
Dijkstra ½-½; Corbeel – Kusters 1-0; Boom – de Kok 1-0; Koeweiden – 
Koen van Keulen 1-0; Kooman – van Buren 0-1; Eder – Zuidema ½-½; 
Meijer – Derendorp 1-0; van Deursen – Mollahosseini 1-0; Hageman – 
van Vlerken 1-0; Wijman – Visser 0-1; Kees van Keulen – Stibbe 1-0; 
Gubbels – Hartogh Heijs 0-1. 

Resultaten ASV - 1 in KNSB - Beker , Seizoen 201 2- 2013:  
                1 2 3    4    Score KNSB TPR  W-We  
Bob Beeke       - 1 0(1) 0(0)  1-3  2262 2038 -0,89 2 
Otto Wilgenhof  - 1 0(1) 1(½)  2-3  2203 2246 +0,19 2 
Michiel Blok    - ½ 1(1) 1(1)  2½-3 2130 2429 +1,09 1 
Wouter van Rijn – 1 1(1) 0(0)  2-3  2224 2340 +0,46 9 
1e ronde: vrijgeloot 
2e ronde: ASV-1–Zevenaar 3½-½ 
3e ronde: ASV-1–De Combinatie 2-2 (snelschaken 4-0)  
4e ronde: ASV-1-De Stukkenjagers 2-2  (snelschaken 1½-2½)  

Resultaten ASV - teams OSBO- cup ,S eizoen 201 2- 2013:  
ASV 4            1 2 3 Score KNSB TPR  W-We  
Wouter Abrahamse – 1 0  1-2  1977 2188 -0,230    
Désiré Fassaert  - 1 ½  1½-2 1822 1852 +0,243 
Ruud Wille       - - 0  0-1  1892 1751 -0,359 
Siert Huizinga   - ½ -  ½-1  1853 1853 +0,000 
Gerben Hendriks  - - 1  1-1  1885 2106 +0,579 
Murat Duman      - 1 –  1-1  1830 1648 +0,004 
1e ronde: ASV-4 vrijgeloot 
2e ronde: Wageningen-7 - ASV-4 ½-3½ 
3e ronde: ASV-4 – Bennekom 1½-2½ 
 
ASV 5              1 2    Score KNSB TPR  W-We  
Barth Plomp        - 0 (0) 0-1  1981 1754 -0,594  
Anne Paul Taal     - 0 (½) 0-1  1948 1690 -0,677  
Martin Weijsenfeld - 1 (0) 1-1  1869 2049 +0,465  
Erik Wille         - 1 (0) 1-1  1943 2079 +0,346  
1e

 ronde:  ASV-5 vrijgeloot 
2e

 ronde:  Wageningen-3-ASV-5 2-2   

(beslissing via snelschaken 3½-½) 
 

ASV 6              1 Score KNSB TPR  W-We  
Nico Schoenmakers  0  0-1  1794 1671 -0,313 
Robert Naasz       ½  ½-1  1779 1926 +0,197 
Albert Marks       0  0-1  1731 1661 -0,196 
Theo van Amerongen 0  0-1  1811 1724 -0,230 
1e ronde: Wageningen - 2 -  ASV- 6 3½- ½ 


