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Oploswedstrijd:Een stelling uit de partij Bareev – Alexander 
gespeeld in Nestwed  1988. Zwart staat erg passief. Bareev 

maakte het dan ook snel uit. 
Wit speelt en wint. Oplos-
sing: 1. e6, Lxe6 (als zwart 
anders slaat volgt 2. Th3 en 
is hij zijn dame kwijt). 2. 
Db2, Kh8 (de enige metho-
de om de lange diagonaal 
dicht te stoppen) 3. Pg4+, 
Dg7 4. Th3+, Kg8 5. Ph6+ 
en zwart gaf het op. 
 

Daglichtschaak: A.s. dins-
dag 1 april (nee, dit is geen 
grap!!) is de laatste schaak-
middag in de serie van het 

Daglichtschaak voor dit seizoen. Aanvang 14.00 uur in het 
Nivon-gebouw aan de Molenbeekstraat. Jan Vermeer vertelt 
u er alles over. 
 
Voorjaarstoernooi: Het was afgelopen zaterdag weer een 
geslaagde editie van ons ASV-Voorjaarstoernooi. Met vorig 
jaar 99 schakers bleef de teller nu steken op 79. Dat is 
weliswaar een daling maar het blijft nog steeds een respecta-
bel aantal. Daaronder 28 ASV-ers en dat is ook zeker iets 
waar we trots op kunnen zijn. Ook heel leuk was het weer-
zien met onze oud-ASV-ers Ignace Rood en Marco Braam 

die met hun oud-clubgenoten 
even weer wat konden bijpra-
ten. Met één grootmeester en 
vier meesters was het toernooi 
bovendien behoorlijk sterk 
bezet. Winnaar met 6½ uit 7 
werd IM Robert Ris die het 
toernooi in de slotronde in zijn 
voordeel besliste na winst op 
IM Sander van Eijk. Otto 
Wilgenhof nestelde zich fraai 
tussen de titelhouders op een 
gedeelde 3e plaats met 4½ 
punt. Hij had zeker geen mak-
kelijk programma met 3 keer 
een IM. Tegen Ris werd in de 
2e ronde verloren. Later volg-
de een remise tegen van Eijk 
en tegen Fred Slingerland 
werd gewonnen. Ook Daan 
Holtackers scoorde met 4 
punten zeker niet onverdien-
stelijk. GM Ruud Janssen 
hield hem uiteindelijk in de 
slotronde van een hogere 
klassering af. De scores van 
de andere ASV-ers in de A-
groep treft u aan in de tabel. 
Sommigen scoorden naar 

behoren, anderen vielen tegen. U kunt daarbij natuurlijk uw 
eigen conclusies trekken. De vele ASV-ers in deze groep 
maakten het elkaar ook lastig. Zo werden over en weer de 
nodige nullen uitgedeeld. De B-groep leverde een prachtige 
gedeelde 1e plaats op voor Pieter Verhoef. Die vinden we 
ongetwijfeld volgend jaar terug in de A-groep. Met 5½ uit 7 
bleef hij ongeslagen. In de slotronde bleef hij Désiré Fassaert 
de baas die daardoor met 4½ punt met een gedeelde 5e plaats, 
samen met onder meer Dick Vliek, genoegen moest nemen. 
Ook Nico Schoenmakers bleef met 4 punten boven de 50%. 
Bob Kooij, vorig jaar nog in de C-groep, handhaafde zich 
met 3½ punt prima in de B-groep. In de C-groep vielen Hub 
Kusters en Kazem Mollahosseini in de prijzen met een ge-
deelde 3e plaats met 5 punten. Een mooie prestatie van beide 
ASV-ers. Ko Kooman miste net een prijs na verlies in de 
slotronde. Toch was zijn 4½ punt een goede score. Hij deelde 

de 6e plaats met Ali Shahbaz, nieuwkomer bij ASV. Ronde-
verslagen, en dat is toch wel uniek voor een rapidtoernooi, 
alle uitslagen en eindstanden zijn op onze site terug te vin-
den! We kijken alweer uit naar ons volgende toernooi, ons 
vierkampentoernooi op 30 en 31 mei. Noteert u het in uw 
agenda….?!  
 
Externe competitie: In deze EP een vervolg op de verslagen 
uit de 6e ronde in de OSBO-competitie waarin ASV-10 vori-
ge week als laatste in actie kwam. Tegen De Sleutelzet werd 
in een wedstrijd vol fouten met 4-2 verloren. Daarmee viel 
het doek voor ASV-10. Zij degraderen naar de 4e klasse. Dan 
richten we onze blik alweer op onze eerste 4 teams die a.s. 
zaterdag hun 7e ronde spelen. Een uitwedstrijd dit keer. In 
deze EP ook de uitslagen en standen van de vorige ronde 
zodat u meteen een beeld kunt krijgen van de krachtsverhou-
dingen met de tegenstanders van komende zaterdag. Zo gaat 
ASV-1, dat aan een uitstekend seizoen bezig is, naar het 
verre HWP Sas van Gent. Een sterk team wat voor ons eerste 
een nieuwe uitdaging is. Ook ASV-2 gaat naar Zeeuws 
Vlaanderen en wel voor de wedstrijd tegen HWP Sas van 
Gent-2. Dat team staat op een degradatieplaats en heeft de 
punten hard nodig. Voor ons tweede is deze wedstrijd ook 
belangrijk. Immers bij verlies komen de Zeeuwen wel heel 
dichtbij! Oppassen dus!! ASV-3 gaat naar Amsterdam voor 
de wedstrijd tegen VAS-3. Ook deze tegenstander heeft de 
punten hard nodig om van een degradatieplaats weg te ko-
men. Ons derde zal hier niet zomaar aan meewerken natuur-
lijk en gaat voor zijn eigen kans! ASV-4 gaat naar Voorst. 
Dit team aast nog op de 2e promotieplaats. Onlangs was het 
vierde Voorst de baas in de OSBO-cup dus revanchegevoe-
lens zullen er ongetwijfeld ook nog leven. Volgende week 
meer over deze wedstrijden. 
 
ASV-7 wint ook bij Mook: Het seizoen voor ASV-7 begint 
een beetje op een sprookje te lijken. Ook in de voorlaatste 
ronde werd gewonnen. Nu tegen Mook na een hele spannen-
de wedstrijd waarmee de koppositie werd behouden. We 
begonnen met een punt achterstand omdat de vooruit ge-
speelde partij van Paul van der Lee tegen zijn oud clubgenoot 
bij Capelle, Jorg Benningshof, werd verloren. Tom Bentvel-
zen speelde in zijn eentje in een zaaltje boven want de rest 
zat in de kelder waar hij met zijn rolstoel niet kon komen, hij 
verloor heel snel omdat hij in de Spaanse opening met zwart 
te snel b5 speelde wat wit vakkundig uitbuitte. Hij baalde erg 
want hij kon niet kijken bij de rest van het team en op TV 
was een slechte voetbalwedstrijd. Maar daar beneden in de 
kelder ging het ook bij Ron Brachten snel mis. Hij kreeg een 
koningsaanval over zich heen die niet te stoppen was. Zo 
waren we net begonnen en al 3-0 achter. Dat beloofde niet 
veel goeds. Tijs van Dijk stond ook al niet best en de rest van 
de partijen moesten nog goed op gang komen. Even later zag 
ik dat de stelling van Tijs aanzienlijk beter was dan daarvoor. 
Ik sprak hem aan dat hij nu maar moest doorspelen gezien de 
stand maar tot mijn schrik vertelde hij dat hij remise had 
aangeboden omdat we als team dik het schip in zouden gaan. 
Immers Rob van Belle stond ook al 2 pionnen achter en Theo 
Koeweiden stond ook al verloren. Enigszins boos reageerde 
ik op Tijs dat Rob gewoon een stuk voor stond en met Theo 
weet je het nooit. Oei, niet goed geteld zei Tijs en ondertus-
sen had zijn tegenstander de remise keurig in overleg met 
diens teamleider aangenomen. Willen we nog kampioen 
worden dan moeten we nu maar alles gaan winnen punt uit 
en dit gebeurde gewoon. Eerst pakte Rob het punt vervolgens 
kon Theo een mooi trucje uit zijn hoed toveren weer een punt 
en Hans Rigter en Hedser Dijkstra sloegen gewoon rustig toe 
en zo won ASV-7 weer eens zijn wedstrijd. We zijn nog geen 
kampioen maar met nog 1 wedstrijd voor de boeg staan we 
een matchpunt en 2½ bordpunt voor. Wellicht kunnen we bij 
winst ASV-6 in de 1e klasse houden. Hedser Dijkstra 
Gedetailleerde uitslag Mook-1 – ASV-7: Jorg Benningshof 
(1874) – Paul van der Lee (1807) 1-0; Jan Spoorenberg 

Resultaten ASV-ers bij het 
ASV-Voorjaarstoernooi: 

Groep A (26 spelers): 
3/8 Otto Wilgenhof 4½ 
9/11 Daan Holtackers 4 
12/15 Peter Boel 3½ 
 Paul Schoenmakers 3½ 
16/19 John Sloots 3 
 René van Alfen 3 
 Gerben Hendriks 3 
 Richard van der Wel 3 
20/23 Rob Huberts 2½ 
 Wouter Abrahamse 2½ 
24 Ruud Verhoef 2 
25/26 Anne Paul Taal 1 
 Martin Weijsenfeld 1 
Groep B (28 spelers): 
1/3 Pieter Verhoef 5½ 
5/7 Désiré Fassaert 4½ 
 Dick Vliek 4½ 
8/13 Nico Schoenmakers 4 
14/17 Bob Kooij 3½ 
27 Theo Koeweiden 1½ 
Groep C (25 spelers): 
3/5 Hub Kusters 5
 Kazem Mollahosseini 5 
6/8 Ko Kooman 4½ 
 Ali Shahbaz 4½ 
9/12 Oscar Mercan 4 
 Remco Menger 4 
 Clemens Wijman 4 
13/14 Kees van Keulen 3½ 
15/17 Peter van Deursen 3 
25 Tamara Liscaljet 0  (2) 



(1879) – Tom Bentvelzen (1662) 1-0; Niek van Diepen 
(1826) – Rob van Belle (1747) 0-1; David Norris (1759) – 
Hans Rigter (1701) 0-1; Harry Smits (1714) – Hedser 
Dijkstra (1645) 0-1; Pierre de Leeuw (1708) – Tijs van Dijk 
(1745) ½-½; Huub Blom (1699) – Ron Brachten (--) 1-0; 
Ron Boesten (1638) - Theo Koeweiden (1626) 0-1. Eind-
stand 3½-4½.  
 
Millingen te sterk voor onze jeugd: Het krachtsverschil met 
koploper Millingen was voor onze jeugd nog te groot maar 
op verschillende borden liet men goede dingen zien. Nadat 
Em Reijmer in de opening een goede kans op voordeel had 
gemist raakte ze via een vorkje een kwaliteit en een pion 
achter. Even later verloor ze de dame via een penning. Teun 
Gal speelde de opening heel voortvarend en bracht zijn te-
genstander daarmee in problemen. Helaas vergiste hij zich 
bij een tegenstoot en verloor daarbij een stuk. Toen hij daar-
na verkeerd afwikkelde verloor hij onnodig nog een stuk. Dit 
was teveel van het goede. Seyma Zararsiz kwam zwaar onder 
druk op de koningsvleugel. Rokeren ging niet meer en mate-
riaalverlies kon dan ook niet lang uitblijven. Toen dit een-
maal een feit was stortte de stelling in. Bryan Hieltjes koos 
voor een solide opzet van zijn partij maar gaandeweg gingen 
toch 2 pionnen verloren. Later ging er nog een derde pion 
verloren waarna het toreneindspel kansloos was. Tom Ver-
berk zette in zijn partij te passief voort en gaf daarmee het 
initiatief aan zijn tegenstander. De zwaktes in de stelling van 
Tom werden daarbij uitgebuit en mede door het grote Elo- 
verschil kon Tom zijn stelling niet meer houden. Wisse 
Witmans tenslotte speelde een hele goede partij. Hij wist 
daarbij in het middenspel met een combinatie een kwaliteit te 
winnen. Het nadeel was dat zijn pionnenstructuur werd ver-
splinterd. Hij kreeg daardoor een sterk zwart paard niet meer 
van d5 af. Remise was daarmee onvermijdelijk. Zo werd de 
eindstand ½-5½. In de slotronde wacht Mook-2 nog als te-
genstander.  
Gedetailleerde uitslag ASV-11j - Millingen: Tom Verberk 
(1318) – Thomas Verfuerth (2035) 0-1; Wisse Witmans (--) 
- Bernd Schumacher (1611) ½-½; Bryan Hieltjes (949) - 
Ton Huybregts (1598) 0-1; Teun Gal (431) - Gerben Dek-
ker (1364) 0-1; Seyma Zararsiz (--) - B. IJsvelt (1322) 0-1; 
Em Reijmer (--)-René Severijnen (--) 0-1. Eindstand ½-5½. 
 
ASV-12 wint in ondertal van Tornado-2: Voor ASV-12 be-
gon de wedstrijd een paar uur voor aanvang met de ziekmel-
ding van Nedzat Sulejmani. Omdat ASV-13 ook moest spe-
len en er al 5 invallers opgetrommeld waren, zat het er helaas 
niet meer in om nog een vervanger te vinden. Zo begon 
ASV-12 met een achterstand en al snel was het 2-0, toen 
Thijs Stomphorst zo maar een toren weggaf. ASV-12 toonde 
echter veerkracht. Henk Kelderman won een stuk en schoof 
de partij geroutineerd naar winst. Hein van Vlerken was juist 
een stuk achterop geraakt. Hein blijft echter altijd azen op 
kansjes en die kwamen er ook nu. Zoals zo vaak trakteerde 
hij zijn tegenstander op een ouderwets mat achter de paaltjes. 
Hierna won ook Kazem Mollahosseini. Hij combineerde zich 
door de verdediging van zijn opponent heen. Het winnende 
punt kwam van debutant Tom Katoen, die aan het topbord 
zijn mannetje stond. Een verre vrijpion werd door actief spel 
beslissend. Knap van de mannen van ASV-12!  Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag Tornado-2 - ASV-12: Geert van 
Tongeren (1448) – Tom Katoen (--) 0-1; Jurjo Hagen 
(1324) – NO 1-0 (regl); Wim Nijs (1446) – Kazem Molla-
hosseini (1370) 0-1; Hermie Wolvers (1420) – Thijs Stomp-
horst (1308) 1-0; Rob van der Spek (--) – Henk Kelderman 
(1232) 0-1; Anton van Kouwen (846) – Hein van Vlerken 
(1188) 0-1. Eindstand 2-4. 
 
ASV-13 knap langs Tornado-3j: ASV-13 heeft vrijdag jl. in 
Druten met drie invallers van Tornado-3j gewonnen. De 
jeugd van Tornado kwam nog wel aan de leiding. Tamara 
Liscaljet was een stuk achter geraakt en werd uiteindelijk 
mat gecombineerd. Jelmer Visser zorgde voor de gelijkma-
ker. Hij won een kwaliteit en begon schaakjes te geven. De 
reeks schaakjes eindigde in mat. André de Groot bracht 
ASV-13 vervolgens op voorsprong. De stelling werd geo-
pend en dat werkte in zijn voordeel. De vele dreigingen le-
verde een kwaliteit op, waarna de partij snel beslist was. Jan-
Pieter Lourens zorgde voor de 1-3. Ook hij won al vroeg een 
kwaliteit. In het eindspel kwam daar nog een stuk bij. Jan 
Diekema kreeg in de opening al 2 pionnen cadeau. Later 
werd het voordeel een stuk en na een grootscheepse afruil 
volgde de winst. Max Timmer speelde de spannendste partij 
van de avond. De jeugdspeler van ASV bereikte een eindspel 
met lopers van ongelijke kleur. De bedenktijd begon echter te 
slinken en de tegenstander sloeg een remiseaanbod af. In 
plaats van te blijven staan, besloot Max tot een risicovolle 
winstpoging. Dat pakte helaas verkeerd uit. De 2-4 zege is er 
echter niet minder mooi om.  Erik Wille  

Gedetailleerde uitslag Tornado-3j-ASV-13: Michiel van 
Deursen (353)-André de Groot (1394) 0-1; Coendert 
Vleeming (--)-Tamara Liscaljet (--) 1-0; Jason Wijono (--)-
Jan Diekema (1207) 0-1; Len Brands (--)-Jan-Pieter Lou-
rens (1178) 0-1; Nick v. Dijk (--)-Jelmer Visser (--) 0-1; 
Patrick Wijono (--)-Max Timmers (626) 1-0. Eindstand 2-4. 
 
Elst: Een week voor het ASV-Voorjaarstoernooi werd in Elst 
het jaarlijkse rapidtoernooi gehouden. Dit jaar waren er 53 
deelnemers. Het toernooi werd overtuigend gewonnen door 
Mees van Osch van De Toren. Hij scoorde 6½ uit 7. Richard 
van der Wel werd de beste ASV-er met 5½ uit 7. Hij eindig-
de als gedeeld 3e en won de fietspomp. In de 5e ronde verloor 
hij de aansluiting met de top na verlies tegen Pim Ydo die 
uiteindelijk als 2e eindigde. Oscar Mercan scoorde 4 uit 7 en 
eindigde daarmee heel keurig boven de middenmoot. Opval-
lend daarbij was dat zijn 4 partijen met zwart werden ge-
wonnen maar de partijen met wit gingen verloren. Ook ons 
dubbellid Dick Vliek eindigde op 4 punten. Bij Martin Weij-
senfeld ging het tot en met de 5e ronde goed. Hij had toen 3½ 
punt. Daar bleef het ook bij want de laatste 2 partijen gingen 
verloren. Meer ASV-ers hadden een dip in de 2e toernooi-
helft. Zo begon Jan Vermeer met 2½ uit 3 maar eindigde ook 
op 3½. Rob Huberts begon met 3 uit 4 maar daar kwam nog 
maar een halfje bij. Dus ook voor hem 3½ uit 7. Tamara 
Liscaljet eindigde op 2 punten. Het was weer een heel gezel-
lig toernooi. 
 
Enschede: Het SamSam-weekendtoernooi georganiseerd 
door de Enschedese schaakvereniging Dr. Max Euwe werd 
dit jaar in het weekend van 14 t/m 16 maart voor de eerste 
keer gehouden. Misschien daarom met iets meer dan 30 
schakers een klein deelnemersveld. Maar dat kan natuurlijk 
alleen maar groeien. En als er geschaakt kan worden is Tony 
Hogerhorst van de partij. Hij speelde in de B-groep (Elo 
<1800) en deed dat succesvol. Na een bye in de 1e ronde op 
de vrijdagavond speelde hij alleen nog in de 4e ronde remise. 
In de slotstelling lukte het daarin niet het materiële voordeel 
te verzilveren. Alle andere partijen werden door Tony in 
winst omgezet. Zo eindigde hij met een score van 5 uit 6 als 
groepswinnaar!! Een prachtig resultaat! 
 

Uitslagen/standen 6e ronde KNSB / Promotieklasse OSBO: 

KNSB 1e klasse B: DD - Paul Keres 4½-5½; De Stukkenja-
gers - HWP Sas van Gent 3-7; ASV-1 - De Toren/VSV 5½-
4½; Venlo - Caïssa 5½-4½; Charlois Europoort - RSR Ivoren 
Toren 5½-4½. 
KNSB 2e klasse C: LSG-2 - Spijkenisse 5-3; De Pion - HWP 
Sas van Gent-2 5-3; ASV-2 - Voorschoten 3½-4½; Santpoort 
- HMC Calder-2 2½-5½; Amersfoort – Oegstgeest ’80 4-4. 
KNSB 3e klasse C: De Wijker Toren-2 - Fischer Z 4½-3½; 
ZSC Saende-1 – VAS-3 – 5-3; ASV-3 – Zukertort Amstel-
veen-3 4-4; Acress Apeldoorn-3 - Caïssa-6 3½-4½; ASC - 
Messemaker 1847 3½-4½. 
OSBO Promotieklasse: UVS-2 - SMB 4-4; Pallas-2 – 
Voorst 3½-4½; ASV-4 – De Toren-3 5-3; PSV/DoDo – ZSG 
3½-4½; Bennekom - Het Kasteel 4-4. 
 
Uitslagen interne competitie 24e ronde (20 maart 2014): 
Boel - Karssen 0-1; Weijsenfeld - Gerlich 0-1; Bentvelzen - 
Fassaert ½-½; Hogerhorst - Vermeer 1-0; van der Lee - 
Groen 1-0; van Belle - Vliek 0-1; Kusters - Dijkstra ½-½; 
Mercan - Corbeel 1-0; Eder - de Kok 1-0; Mollahosseini - 
van Buren ½-½; Zuidema - Shahbaz 0-1; Kelderman - Meijer 
1-0; Katoen - Hartogh Heijs 1-0; Gubbels - J. Sanders 0-1; 
van Vlerken - Diekema 0-1; Visser - Stibbe 1-0; de Groot - 
Burger 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Naasz - P. Verhoef 0-1. 

KNSB 1
e
 klasse B:  KNSB 2

e
 klasse C: 

1 Charlois Europoort 11  40½ 1 HMC Calder-2 10  29½ 
2 HWP Sas van Gent 10  37 2 LSG-2 10  29 
3 Paul Keres   8  34½ 3 Voorschoten   7  24 
4 ASV-1   8  30 4 Spijkenisse   6  26 
5 De Stukkenjagers   7  29½ 5 Oegstgeest ‘80   6  23½ 
6 De Toren/VSV   6  31 6 ASV-2   6  22½ 
7 Caïssa   4  28 7 Amersfoort   5  21½ 
8 Venlo   4  22½ 8 Santpoort   4  24 
9 RSR Ivoren Toren   1  24 9 De Pion   3  20½ 
10 DD   1  23 10 HWP Sas v. Gent-2   3  19½ 
 

KNSB 3
e
 klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 

1 ZSC Saende-1 12  33½ 1 ZSG 12  28½ 
2 Messemaker 1847 10  33 2 Bennekom 10  32 
3 Fischer Z   9  31 3 Voorst   9  28½ 
4 ASV-3   8  27 4 Het Kasteel   9  28½ 
5 Zukertort A’veen-3   7  28 5 SMB   8  27 
6 De Wijker Toren-2   5  21½ 6 ASV-4   5  23 
7 ASC   3  22½ 7 UVS-2   3  22 
8 Caïssa-6   3  18 8 PSV/DoDo   2  19 
9 VAS-3   3  14 9 Pallas-2   2  14½ 
10 Accres Apeldoorn-3   0  11½ 10 De Toren-3   0  17 


