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Oploswedstrijd: Gewoon lekker makkelijk mag ook wel eens 
een keer. De partij is Ravisekhar - Tsorbatsolu  uit de wed-

strijd India - Griekenland B 
van de Olympiade 1988. 
Oplossing: 1. Pg5 h5 2. Pxf7 
en zwart verliest de dame. 
 
Rapid: Vanavond spelen we 
weer 4 rapidpartijen op de 4e 
speelavond in deze competi-
tie. Maar ook de liefhebbers 
van een wat langzamer tem-
po komen aan bod. 
 
Bibliotheek: ASV heeft zich 
zaterdag jl. in de bibliotheek 
weer laten zien aan het pu-

bliek. Het was weer een leuke middag. Na een kalme start 
werd met tussenpozen veelvuldig plaatsgenomen aan de 
borden waar gespeeld kon worden tegen Kazem, Kees, Oscar, 
Daan en Ruud. Ook Remco Gerlich kwam tegen het eind nog 
even langs. Zijn potje snelschaken tegen Daan leverde 
meteen kijkers op om dit spektakel gade te slaan. Of deze 
demo ook meteen nieuwe leden oplevert moeten we afwach-
ten, hoewel sommige bezoekers lieten weten te komen kijken 
op een clubavond. Maar het was zeker weer een geslaagde 
middag! Een prima stukje ledenwerving dus! 
 
Daglichtschaak: Rob Cornips is ook dit jaar kampioen ge-
worden bij het Daglichtschaak. Na een spannende strijd wist 
hij evenals vorig jaar met de eer te gaan strijken. Jaap Gla-
zenburg behaalde evenveel punten maar had een lagere TPR. 
Ko Kooman is kampioen geworden in de B-groep en mag het 
volgende seizoen als A-schaker optreden. Om kampioen te 
worden moesten alle drie partijen gewonnen worden. Rob en 
Jaap deden dat. Jan Vermeer kon in theorie ook nog op de 1e 
plaats komen, maar in de laatste ronde ging hij prutsen en 
tegenstander Robbert Lubbers strafte dat mooi af. Hub Kus-
ters had zijn dag niet. Hij verloor alle drie partijen en ver-
speelde daarmee een plaats in de subtop. Ko Kooman stelde 
met een score van twee punten zijn promotie naar de A-groep 
veilig. Hans Donker won al zijn partijen en nestelde zich op 
een mooie vijfde plaats. Kazem Mollahosseini verloor alleen 
tegen Rob Cornips. Hij had een gewonnen stand laten glip-
pen. Walter Manschot speelde alleen remise tegen de sterk 
spelende Fritz-8. Ben Bergen behaalde een punt, maar ver-
meld moet worden , dat Rob Cornips het ook tegen Ben 
moeilijk had. De sympathieke Gerrit Jansen moest het deze 
middag ook zonder punten stellen. Het afgelopen seizoen was 
zeer succesvol: een goede opkomst, gezelligheid, prima com-
petitiegeest en soms grappige en spannende partijen. 
 
Externe competitie: De teamwedstrijden volgen elkaar nu in 
rap tempo op. Daar waar in de OSBO-competitie de geza-
menlijke slotronden zijn gestart kunt u a.s. zaterdag vanaf 
13.00 uur in het Lorentz weer komen kijken naar onze eerste 
4 teams. Zij spelen daar hun 8e ronde. De uitslagen en de 
stand treft u verderop in deze EP aan, dan kunt u een inschat-
ting maken van de kansen. ASV-1 treft het laaggeklasseerde 
DD, met in hun midden GM John van der Wiel. Dit team 
heeft de punten hard nodig in de strijd om handhaving terwijl 
ASV-1 vrijuit kan spelen. ASV-2 gaat een zware middag 
tegemoet tegen koploper LSG-2. Ook ASV-3 heeft geen 
zorgen. Tegenstander De Wijker Toren-2 is zeker niet ge-
makkelijk ook al staat dit team onder het derde op de rang-
lijst. ASV-4 tenslotte moet het opnemen tegen UVS-2. Beide 
teams lijken aan elkaar gewaagd. Van de OSBO wedstrijden 
kan ik u intussen de volgende resultaten melden. ASV-12 
verloor in de slotronde thuis tegen Rhenen-2 nipt met 2½-3½. 
Diezelfde avond verloor ook ASV-13 tegen de kampioen 
Edese SV-3 met 2-4. Maandag jl. bleek ASV-6 net niet in 
staat om voor een verrassing te zorgen tegen koploper Roka-
de. Door de 4½-3½ nederlaag werd degradatie een feit. Het 
maakte voor het vijfde allemaal niet uit omdat ASV-5 zelf 

niet won van Zutphen. Dit duel eindigde in 4-4. Meer over de 
slotronden volgt in de volgende EP. Om te beginnen nu eerst 
nog een verslag van ASV-10 uit de 6e ronde voordat ik aan de 
slotronde begin. 
 
Degradatie ASV-10 bijna een feit: ASV-10 verslikte zich op 
donderdag 20 maart in de 6e ronde in De Sleutelzet en kan 
degradatie naar de 4e klasse bijna niet meer ontlopen. Het 
werd een zeer teleurstellende 2-4 nederlaag. Ons team was 
volledig kompleet en dat gaf een fijn gevoel. Koen van Keu-
len aan bord 1 had de zwaarste tegenstander en dat heeft hij 
geweten. Hij reageerde verkeerd in de opening. Materiële 
achterstand en een wandelende koning: dat was teveel. Hij 
was als eerste klaar. Ko Kooman speelde met wit aan bord 2 
een goede partij. Ook voor hem een zware tegenstander die 
voortdurend in de aanval was en het initiatief vanaf het begin 
had. Maar verdedigen gaat Ko soms beter af dan aanvallen. 
Door zorgvuldig afruilen en mikkend op een goed eindspel 
werd het uiteindelijk loper met 5 pionnen tegen paard met 5 
pionnen. De eenzame pion op de b-lijn kon veroverd worden 
waardoor met de sterke loper en een pion voorsprong de 
winst werd binnengehaald. De stand was weer in evenwicht. 
Even later kon Danny Hageman zijn partij winnend afsluiten. 
Na een gelijkopgaand begin verloor zijn tegenstander een 
stuk door een pionvorkje. Toen er na enige strijd ook nog een 
toren werd weggegeven was het punt voor Danny. Dat zag er 
goed uit. Weliswaar stond Jelle Noordhuis verloren maar 
Clemens Wijman en Kees van Keulen stonden zo goed dat er 
minstens 1½ punt uit deze 2 partijen verwacht mocht worden. 
De teamleider droomde al van een 3½-2½ overwinning. 
Dromen zijn bedrog: het liep geheel anders af. Jelle stond al 
snel een stuk achter en ondanks verwoede pogingen moest hij 
de strijd staken en werd het 2–2. Kees speelde sterk en won 
in een voor hem onbekende opening een pion, terwijl zijn 
stukken veel actiever stonden dan die van zijn tegenstander. 
Hij stond finaal gewonnen. Dat varkentje zou hij wel eens 
even wassen. In plaats van het rustig af te maken, offerde hij 
een paard met de gedachte het snel af te maken. Helaas was 
het geen offer maar een weggevertje en om de foutief inge-
zette aanval toch maar door te zetten gaf Kees vervolgens 
ook nog een toren weg. Jammer, maar het schaakspel kan wel 
eens wreed zijn. Toen ging alle aandacht naar de partij van 
Clemens. Er zat een winstkansje in maar dan moest hij wel 
goed opletten. De partij speelde zich af in een doorschuifva-
riant van de Caro Kann. Clemens kwam zeer goed uit de 
opening en won materiaal. Op de 26e zet werd mat in 1 over 
het hoofd gezien. Vervolgens overzag hij een mat in 2 van 
zijn tegenstander. Ook weer jammer, maar het werd dus een 
2–4 nederlaag; het was even slikken. Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag ASV-10-De Sleutelzet: Koen van 
Keulen (1520)-Pieter van der Zwan (1794) 0-1; Ko Kooman 
(1429)-Bert Nobel (1631) 1-0; Clemens Wijman (--)–Bert 
Sigmond (1529) 0-1; Kees van Keulen (1370)–Herman de 
Munnik (1516) 0-1; Jelle Noordhuis (1301)–Jan Hallers 
(1648) 0-1; Danny Hageman (1223)–Pascal van den Born 
(864) 1-0. Eindstand 2-4. 
 
ASV 12 sluit seizoen af met nipte nederlaag: Afgelopen vrij-
dagavond was de slotronde van de poule van ASV-12 bij 
ASV. In een gezellige ambiance werd door 8 teams ge-
schaakt. Al snel werd duidelijk dat de jeugd van De Toren-9 
de titel zou gaan pakken en UVS-6 tweede zou worden. Dat 
nam niet weg dat de strijd in de andere wedstrijden ook groot 
was. ASV-12 miste bij aanvang van het duel met Rhenen 2 
Kazem Mollahosseini nog, maar na een telefoontje bleek hij 
nog met de training voor deze laatste wedstrijd bezig te zijn. 
De kopman van het twaalfde verscheen kort daarna. Hans 
Meijer was als eerste klaar. Hij stelde zich te passief op 
waarbij bovendien zijn loper werd ingesloten en dat was 
teveel van het goede. Hein van Vlerken maakte echter niet 
veel later gelijk. Eerst raakte de nestor van het team nog een 
kwaliteit kwijt, maar toen hij even later de dame van de op-
ponent won, was de gelijkmaker snel daar. In de partij van 



Gerard Viets werd op verschillende vleugels gerokeerd. Ge-
rard kwam daarna al snel in de problemen toen zijn lange 
rokade onder vuur werd genomen. Toen vervolgens de vijan-
delijke dame zijn stelling binnendrong moest hij opgeven. 
Ook bij Kazem Mollahosseini ging wat mis. Hij speelde te 
snel en miste hier en daar wat kansen van zijn tegenstander. 
Eerst ging er een stuk af, maar daarvoor kwam nog compen-
satie. Een slim stukoffer van de speler van Rhenen koste 
Kazem uiteindelijk de dame. Jan Sanders won een pion en 
deed wat hij kon om dat voordeel uit te buiten. Dat lukte niet 
en remise werd zijn deel. Bob Sanders maakte intussen een 
stuk buit. In de laatste partij van de avond wist hij dat voor-
deel te verzilveren. Zo eindigde het seizoen van ASV-12 met 
een 2½-3½ nederlaag. Een knappe 6e plaats was niettemin 
een uitstekend resultaat voor dit team. Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag Rhenen-2 – ASV-12: Gert-Jan Baars 
(1457) – Kazem Mollahosseini (1370) 1-0; Geurt van Veen-
endaal (1433) – Hans Meijer (1430) 1-0; Peter van Ree (--) 
– Bob Sanders (1377) 0-1; Jan Polders (1411) – Jan San-
ders (1332) ½-½; Wim Schreurs (1398) – Hein van Vlerken 
(1188) 0-1; Jan de Jong (1521) – Gerard Viets (--) 1-0. 
Eindstand 3½-2½. 
 
ASV 13 biedt kampioen flink tegenstand: ASV-13 speelt dit 
seizoen in een poule van vier en treft dus elke tegenstander 
twee keer. Het team had  de pech om uitgerekend in de slot-
ronde voor de tweede keer op kampioen ESV-3 te stuiten. 
Met een compleet ASV-13 gingen we in Arnhem met 1-5 
onderuit. Dat beloofde weinig goeds wetende dat we nu met 
drie invallers speelden en ook zonder topscorer Bob Sanders. 
De teamleider van ASV-11, Peter van Bruxvoort, was de 
grote man. Hij verving niet alleen captain André de Groot. 
Toen het niet leek te lukken voltallig aan te treden, vond 
Peter jeugdspeler Adam Drysdale bereid mee te gaan. Peter 
was zelf als eerste klaar. Hij overzag een paar dingen en zijn 
tegenstander maakte gretig gebruik van de foutjes. De 12-
jarige Adam Drysdale gaf goed partij maar moest uiteindelijk 
toch buigen. Aan de topborden deed ASV 13 iets terug. De 
net van vakantie teruggekeerde Hans Derendorp speelde 
uitstekend aan het topbord en wist te winnen. Ook Jan Zui-
dema speelde een puike partij. In een gelijkopgaand duel was 
Jan de handigere speler. ESV-3 was echter toch de betere 
ploeg. Jan Diekema vergiste zich en moest na materiaalver-
lies buigen. Later bleek hij een winstkans gemist te hebben. 
Tenslotte ging ook Jelmer Visser onderuit. De derde invaller 
knokte alsof zijn leven ervan afhing, maar hij kwam net te-
kort. Een derde plaats restte met een zege en twee gelijke 
spelen.     Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag Edese SV-3 – ASV-13: Jan Groters 
(1461) – Hans Derendorp (1366) 0-1; Arnold van de Berg 
(1380 – Jan Zuidema (1494) 0-1; Roelof van der Meer 
(1411) – Jan Diekema (1207) 1-0; Herman van Scherren-
burg (1371) – Jelmer Visser (--) 1-0; Klaas Kos (1357) - 
Peter van Bruxvoort (--) 1-0; Bas Faasse (1295) – Adam 
Drysdale (--) 1-0. Eindstand 4-2. 
 
Probleemwedstrijd: Op zaterdag 22 maart vond in Nunspeet 
het Open NK Oploswedstrijd plaats. Wouter van Rijn toont 
zich steeds meer bedreven in de helpmatjes, zelfmatjes etc. 
Het ging hem nu makkelijker af dan eerder in januari in Wijk 
aan Zee. Ondanks zijn 'slechts' 10e plaats van de 16 deelne-
mers in de A-groep was zijn score van 34 punten van de 
maximaal 60 te behalen punten zeker niet slecht. De Fin 
Jarko Pavilaainen werd, net als bij het Henk Hagedoorntoer-
nooi in Arnhem, winnaar met 52 punten. Er zat een behoor-
lijk gat naar de nummer 2, oud-wereldkampioen Michel Cail-
laud met 46½ punten. In de grote middenmoot van plaats 4 
t/m 11 zat het allemaal dicht op elkaar, met de rest was er 
weer een behoorlijk gat. Een dag later, zondag 23 maart, 
moesten er 6 studies in 2 uur tijd worden opgelost. Het kende 
een bizarre ontknoping. Eerst werd Wouter namelijk tot win-
naar uitgeroepen. Na de prijsuitreiking ontstond er een protest 
van Yochanan Afek en Marcel van Herck (toen nog de twee-
de en (gedeelde) derde plaats). Of laatstgenoemde ook protes-
teerde daar twijfelde Wouter aan maar die was in elk geval 
ook bij de discussie met de arbiter betrokken. Wat wil het 
geval: bij één van de studies gaf de arbiter iedereen die de 
verkeerde zet had opgeschreven, maar toch het idee zag nog 
punten. Normaliter krijg je geen punten meer vanaf het mo-
ment dat je in de fout bent gegaan. Het protest werd gehono-
reerd en Wouter kreeg hierdoor 4 punten in mindering, ter-
wijl hij er 2 voor stond op Afek en 3 op Marcel van Herck. 
De arbiter ging vervolgens ook bij de anderen de ingevulde 
antwoorden herzien. Toen bleek dat Afek een schrijffout had 
gemaakt (hij ging met zijn pion van a6 naar a4) en kreeg 
daarop 2 punten in mindering. Wouter eindigde zo precies 
gelijk met Afek, maar omdat Wouter het antwoordvel eerder 
inleverde, eindigde hij boven Afek. Marcel van Herck kreeg 
geen strafpunten en bleef op 85 punten steken, net 1 puntje 
meer dan Wouter. Ook kon men punten verdienen door het 

gokken van de componist bij de juiste studie. Marcel had 
hiervan 1 goed waardoor hij net dat ene puntje extra won. 
Wouter was helemaal vergeten dat in te vullen. Hij had ook 
niet gehoord dat je daar punten mee kon scoren mede doordat 
Wouter helemaal achter in de zaal zat. Hij hoorde de arbiter 
(die Engels sprak) er wel iets over zeggen dat je kon kiezen 
uit 6 componisten bij de studies, maar had gemist dat je er 
punten mee kon winnen en kreeg nu daarvoor dus geen pun-
ten. Als hij gewoon 6 keer dezelfde componist had ingevuld 
was hij winnaar geworden, aangezien hij als eerste zijn ant-
woordformulier had ingeleverd! Zo zie je maar weer: 1 zetje 
verkeerd opschrijven en de titel kan je ontgaan! Wouter had 
overigens 5 van de 6 studies geheel goed opgelost (waarvan 1 
studie als enige helemaal goed) en bij die ene waar er discus-
sie over bestond 1 zetje verkeerd gedaan (Kc1 i.p.v. Kd1), 
waardoor hem dat 12 van de 16 punten kostte. Het maakte 
verder niets uit. Het was een leuk toernooi en het ging er 
verder allemaal heel sportief aan toe! 
 
Deurne: Op woensdag 26 maart werd in Deurne door de 
plaatselijke schaakvereniging het 50+ schaaktoernooi geor-
ganiseerd. De opkomst was iets groter dan vorig jaar t.w. 60 
deelnemers waaronder 4 ASV-ers t.w. Anne Paul Taal, Mi-
chael Mogendorff, Désiré Fassaert en Ko Kooman De eerste 
3 waren ingedeeld in groep 1 met rating vanaf ongeveer 
1600, terwijl Ko in groep 2 speelde. Anne Paul ging voortva-
rend van start met 3 uit 3. Na de lunch en na het in ontvangst 
nemen van een fles wijn bij de loterij (sommige mensen heb-
ben ook altijd geluk), ging het even iets minder met een ½ uit 
2. Daarna volgde er herstel en haalde hij uit de laatste 2 par-
tijen 1½ punt. Zo scoorde Anne Paul in totaal 5 uit 7. Dit was 
goed voor een 2e prijs in deze zware groep die gewonnen 
werd door oud-ASV-er Joost Marcus. Désiré speelde niet zijn 
beste toernooi en behaalde 3 punten. Hij was dan ook niet 
echt tevreden. Michael zat door een hoge rating uit het verle-
den in feite in een te hoge groep. Hij bleef er opgewekt on-
der, maar het was vechten tegen de bierkaai. Het enige punt 
kwam voort uit een bye. Ko begon in groep 2 zeer sterk aan 
het toernooi en stond na 4 partijen met 4 punten alleen op de 
1e plaats. Maar na de soep en de broodjes was de fut er hele-
maal uit en bleef hij in de overige 3 partijen puntloos. Met 
een plaats net boven de middenmoot viel hij nog net in de 
prijzen, maar hij had na zo’n sterke start toch op iets meer 
gerekend. Het was weer een leerzame dag! Ko Kooman 
 
Uitslagen/standen 7e ronde KNSB / Promotieklasse OSBO: 

KNSB 1e klasse B: Paul Keres - RSR Ivoren Toren 8½-1½; 
Caïssa - Charlois Europoort 4½-5½; De Toren/VSV - Venlo 
4½-5½; HWP Sas van Gent-ASV-1 7-3; DD-De Stukkenja-
gers 5-5. 
KNSB 2e klasse C: Spijkenisse-Oegstgeest ’80 4½-3½; 
HMC Calder-2-Amersfoort 4½-3½; Voorschoten - Santpoort 
5-3; HWP Sas van Gent-2-ASV-2 6-2; LSG-2-De Pion 6-2. 
KNSB 3e klasse C: Fischer Z-Messemaker 1847 3-5; Caïssa-
6-ASC 1-7; Zukertort A’veen-3-Acress Apeldoorn-3 7-1; 
VAS-3 – ASV-3 5-3; De Wijker Toren-2 – ZSC Saende 2-6. 
OSBO Promotieklasse: SMB – Het Kasteel 4½-3½; ZSG – 
Bennekom 4-4; De Toren-3 – PSV/DoDo 2-6; Voorst – 
ASV-4 2½-5½; UVS-2 – Pallas-2 4½-3½. 
 
Uitslagen interne competitie 26e ronde (3 april 2014): 
Weijsenfeld - Boel 0-1; P. Verhoef - F. Schleipfenbauer 0-1; 
Vermeer - R. Wille 0-1; Boom - Huizinga 1-0; Dijkstra - R. 
Verhoef ½-½; Mercan - Hogerhorst 0-1; van Belle-Kooij 0-1; 
de Kok - Schunck 1-0; van Buren – Zuidema ½-½; Wijman - 
Kooman 0-1; Mollahosseini - Noordhuis 1-0; Stibbe - Meijer 
0-1; Kees van Keulen - van Vlerken 1-0; J. Sanders - Visser 
1-0; Burger - Kelderman 0-1; Hartogh Heijs - Diekema 0-1; 
Viets - Rijmer ½-½. 

KNSB 1
e
 klasse B:  KNSB 2

e
 klasse C: 

1 Charlois Europoort 13  46 1 LSG-2 12  35 
2 HWP Sas van Gent 12  44 2 HMC Calder-2 12  34 
3 Paul Keres 10  43 3 Voorschoten   9  29 

4 De Stukkenjagers   8  34½ 4 Spijkenisse   8  30½ 
5 ASV-1   8  33 5 Oegstgeest ‘80   6  27 
6 De Toren/VSV   6  35½ 6 ASV-2   6  24½ 
7 Venlo   6  28 7 HWP Sas v. Gent-2   5  25½ 
8 Caïssa   4  32½ 8 Amersfoort   5  25 
9  DD   2  28 9 Santpoort   4  27 
10 RSR Ivoren Toren    1  25½ 10 De Pion   3  22½ 
KNSB 3

e
 klasse C:  OSBO-Promotieklasse: 

1 ZSC Saende-1 14  39½ 1 ZSG 13  32½ 
2 Messemaker 1847 12  38 2 Bennekom 11  36 
3 Zukertort A’veen-3   9  35 3 SMB 10  31½ 
4 Fischer Z   9  34 4 Het Kasteel   9  32 
5 ASV-3   8  30 5 Voorst   9  31 

6 ASC   5  29½ 6 ASV-4   7  28½ 

7 De Wijker Toren-2   5  23½ 7 UVS-2   5  26½ 
8 VAS-3   5  19 8 PSV/DoDo   4  25 
9 Caïssa-6   3  19 9 Pallas-2   2  18 
10 Accres Apeldoorn-3   0  12½ D 10 De Toren-3   0  19 


