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Oploswedstrijd: In 1968 kwam deze stelling voor in de partij 
Kveinis - Buchis gespeeld in Klaipeda in 1978. Niet moei-

lijk, maar zeker niet on-
aardig. Wit aan zet maak-
te het snel uit. Wit speelt 
en wint. Oplossing: Wit 
speelde 1. Da4 en zwart 
gaf het gelijk op. Inder-
daad is hij hulpeloos. 
 
Bekercompetitie: Daar 
waar de Kroongroep in de 
bekercompetitie op dit 
moment is gevorderd tot 
de kwartfinale zijn de 

finalisten intussen bekend van de Bekergroep. Eerder wist 
Pieter Verhoef zich al voor deze eindstrijd te plaatsen na 
winst op Robert Naasz. Vorige week speelden Jacques 
Boonstra en Hub Kusters in de andere halve finale tegen 
elkaar. Jacques won deze partij zodat hij nu met Pieter mag 
uitmaken wie winnaar wordt van deze Bekergroep en daar-
mee doorstroomt naar de kwartfinale van de Kroongroep. 
Daarin leverden Richard van der Wel en Peter Boel vorige 
week donderdag een geweldig schaakgevecht. In het uitein-
delijke dame/toreneindspel zat Peter steeds in hevige tijd-
nood maar met de 10 seconden extra per zet bleef hij op de 
been. Na dameruil leek het resterende toreneindspel voor 
Richard gewonnen. Knap manoeuvrerend wist hij met zijn 
vrijpion te promoveren. De vele toeschouwers keken in die 
spannende slotfase ademloos toe waarin Peter nog net heel 
fraai wist te ontsnappen met een torenschaakje. Richard kon 
niet anders dan deze toren slaan waarna de zwarte koning pat 
stond. Prachtig om te zien zo’n slot! Zo mooi kan schaken 
soms zijn, alleen niet als je het overkomt! Zij treffen elkaar 
dus opnieuw, nu met verwisselde kleuren. Dat bekerwed-
strijden ook wel eens sensationeel kunnen aflopen weten we 
allemaal. Zagen we dat onlangs ook niet bij het voetbal-
len…? Zo ook bij het schaken waar Anne Paul Taal een 
week eerder in de Kroongroep heel knap Bob Beeke aftroef-
de. Hij plaatste zich daarmee als eerste voor de halve finale! 
 
Externe competitie: De teamwedstrijden zitten er bijna op. 
Alleen onze eerste 4 teams spelen op 10 mei nog hun laatste 
ronde. Daarover volgende week meer. Voor onze teams 
ASV-5 t/m ASV-13 in de OSBO-competitie zit het seizoen 
er op. Nog 2 verslagen heeft u tegoed. Die treft u verderop in 
deze EP aan. Dan komen in de resterende nummers van dit 
weekbulletin de bekende seizoenoverzichten weer aan bod. 
Afgelopen maandag speelde ASV-4 nog voor de OSBO-cup 
tegen Bennekom-2. Deze EP was toen al afgerond dus alles 
over deze wedstrijd leest u in het volgende nummer.  
 
Rapid: Voor vanavond staat er nog gewoon een ronde voor 
de interne competitie op het programma maar volgende 
week is het weer tijd voor de rapidcompetitie. Dan gaat ook 
de beslissing vallen op deze 5e en laatste speelavond. Hoog-
ste tijd dus om eens de stand van zaken na de vorige rapid-
avond voor het voetlicht te halen. Peter Boel is de nieuwe 

lijstaanvoerder maar er zijn 
nog de nodige kapers op de 
kust. Het wordt dus volgen-
de week een spannende 
slotavond. Ook voor een 
partij met een wat langza-
mer speeltempo bent u dan 
van harte welkom. Voor elk 
wat wils dus!! 
 
ASV-7 mist promotie in 
slotwedstrijd: Met 1 match-
punt en 2½ bordpunt voor-
sprong op Het Kasteel-2 
begon ASV-7 aan de slot-
wedstrijd tegen Variant. Het 
hele seizoen was het goed 
gegaan. Zeker, we hebben 
ook het nodige geluk gehad 
maar dat hoort erbij en met 
dit gegeven gingen we vol 
vertrouwen de slotronde 
tegemoet. We moesten er 
toch minimaal een gelijk-
spel uit kunnen halen. Maar 
het werd een hele moeilijke 
avond. Paul van der Lee 
stond na een f4-opening al 
snel na de opening heel 
goed. Eigenlijk gewoon 
gewonnen maar nadat hij 
een diagonaal had geopend 
kwam er opeens een paard-
schaakje waardoor hij kon 
opgeven. Het zou tot mat 
leiden. Dat was een fikse 
tegenvaller. Hans Rigter 
kreeg daarna remise aange-
boden in een gelijke stelling 
en dat nam hij maar aan. 
Hedser Dijkstra speelde 
tegen oude bekende Rob 
Knuiman en na een b4-
opening kwamen ze vrij 
snel in een dode stelling 
terecht waar niet veel te 

halen was. Zo werd het ook daar snel remise. Intussen kreeg 
Tijs van Dijk remise aangeboden nadat zijn tegenstander een 
mindere zet had gedaan, Tijs ging natuurlijk door en na een 
mislukt torenoffer van zijn tegenstander werd de stand gelijk 
getrokken. Tom Bentvelzen was op het 2e bord intussen heel 
geduldig en goed bezig. Dit gaf hoop want Rob van Belle 
stond slecht en bij Theo Koeweiden zag het er ook niet goed 
uit. En Ron Brachten stond op een gegeven moment verloren 
toen weer goed en even later weer heel slecht maar gelukkig 
kon hij het wel afmaken. Zo kwam ASV-7 op een 3-2 voor-
sprong. Dat was maar kort want Theo kon zijn stelling niet 
meer repareren en verloor. Alle hoop was toen gevestigd op 

Stand ASV-rapidcompetitie  
na 16 ronden seizoen 2013-2014: 

Nr. Naam Pnt Part 
1 Peter Boel 11 16 
2 Wouter van Rijn 10½ 9 
3 Léon van Tol 10 6 
4 John Sloots 10 12 
5 Dirk Hoogland 9½ 8 
6 Siert Huizinga 9½ 8 
7 Richard van der Wel 9 9 
8 Otto Wilgenhof 8½ 6 
9 Jan Knuiman 8½ 9 
10 Ruud Wille 8½ 14 
11 Rob Huberts 8½ 12 
12 Désiré Fassaert 8½ 8 
13 Tony Hogerhorst 8½ 12 
14 Martin Weijsenfeld 8½ 8 
15 Jan Vermeer 8½ 12 
16 Tom Bentvelzen 8½ 7 
17 Wouter Abrahamse 8 7 
18 Horst Eder 8 11 
19 Bob Kooij 8 9 
20 Jan Groen 8 6 
21 Walter Wong 8 8 
22 Koen van Keulen 8 12 
23 Remco Menger 7½ 8 
24 Barth Plomp 7 5 
25 Theo Jurrius 7 4 
26 Koen Maassen vd Brink 7 3 
27 Gerben Hendriks 7 4 
28 Jacques Boonstra 7 4 
29 Hub Kusters 7 15 
30 Ko Kooman 7 8 
31 Oscar Mercan 7 16 
32 Kees van Keulen 7 12 
33 Henk Schunck 6½ 16 
34 Theo Koeweiden 6½ 9 
35 Frank Schleipfenbauer 6 3 
36 Remco Gerlich 6 3 
37 Anne Paul Taal 6 2 
38 Rob van Belle 6 3 
39 Hans Derendorp 6 4 
40 Jan Zuidema 6 3 
41 Jelle Noordhuis 6 5 
42 Tom Katoen 6 8 
43 Fred Reulink 5½ 3 
44 Ivo van der Gouw 5½ 4 
45 Pascal van den Born 5½ 8 
46 Tamara Liscaljet 5½ 5 
47 Kazem Mollahosseini 5½ 16 
48 André de Groot 5½ 5 
49 Pieter Verhoef 5½ 3 
50 Theo van Amerongen 5 2 
51 Hedser Dijkstra 5 4 
52 Michael Mogendorff 5 2 
53 Christiaan Hoogendoorn 5 4 
54 Rob Elzas 5 2 
55 Peter van Deursen 5 10 
56 Tom Freriks 5 4 
57 Bent Schleipfenbauer 5 1 
58 Bob Harthogh Heijs 5 3 
59 Wisse Witmans 5 4 
60 Tijs van Dijk 4 1 
61 Ali Shabaz 4 2 
62 Xadya van Bruxvoort 4 2 
63 Chris Kemperman 4 1 



Tom. Hij stond 2 pionnen voor en zijn tegenstander had 
vrijwel geen tijd meer. Rob die lang had doorgespeeld in een 
verloren stelling moest uiteindelijk toch opgeven. Helaas 
lukte het tenslotte Tom niet om zijn toreneindspel in winst 
om te zetten. Hij moest met remise genoegen nemen. Zo 
kwamen we net een half puntje tekort en werd Het Kasteel-2 
uit Wijchen kampioen. Desondanks hebben we met ons team 
een heel goed seizoen gehad. Maar het was uiteindelijk net 
niet. Soms zit het mee en soms zit het tegen. Jammer dat het 
op het laatst tegen zat.    Hedser Dijkstra 
Gedetailleerde uitslag: ASV 7 – Variant: Paul van der Lee 
(1807) – Koen Rieksen (1810) 0-1; Tom Bentvelzen (1662) 
– Richard Rieksen (1807) ½-½; Rob van Belle (1747)- 
René Kniest (1817) 0-1; Hans Rigter (1701)– Ton Hage-
man (1675) ½-½; Hedser Dijkstra (1645) – Rob Knuiman 
(1747) ½-½; Tijs van Dijk (1745)– Bert Hetterscheit (1683) 
1-0; Ron Brachten (--) – Bram Arends (1631) 1-0; Theo 
Koeweiden (1626) – Jeroen Klein Essink (1601) 0-1. Eind-
stand 3½-4½. 
 
ASV-9 deelt de punten: Ik vind de gezamenlijke slotronde 
nog altijd een goed idee, aldus teamleider Hendrik van Bu-
ren. En als die gehouden wordt bij Ede dan ben je ook nog in 
erg goede handen. Zij hadden opnieuw gezorgd voor naam-
bordjes voor elke speler en er waren bitterballen. De stand in 
de verschillende wedstrijden werd op een groot scherm ge-
projecteerd. Maar Ede had pech. De spanning van de slot-
ronde was er niet. De kampioen en de degradant waren al 
bekend. Iedereen kon voor de pret schaken zonder verder 
ergens op te letten. Misschien heeft dat ook geleid tot wat 
meer teams, die niet compleet waren. Dat gold bij voorbeeld 
voor onze tegenstander: Bennekom-3. In de voorgaande zes 
wedstrijden hadden zij één invaller nodig. Alleen dit keer 
waren het er al drie. Daarmee hadden ze niet hun gebruike-
lijke sterke opstelling. Maar ook de invallers konden aardig 
schaken. Wij kwamen al snel voor. De tegenstander van 
Peter van Deursen zette zijn dame tamelijk ongelukkig op 
het bord. Dat gaf Peter de mogelijkheid tot een kleine com-
binatie, waarbij de Bennekommer mocht kiezen uit torenver-
lies of mat achter de paaltjes. Flink wat kommer en kwel 
dus. Zekria Amani leek wat verbaasd, dat hij niet gewonnen 
had. Hij speelt de laatste tijd veel en is flink sterker gewor-
den. Recentelijk heeft hij zelfs een kleine match van Ayyou-
bi gewonnen. Zijn opponent had dit keer alles door. Zekria 
poogde tot aanval te komen. maar noch hij noch zijn tegen-
stander wisten ook maar enig voordeel te boeken: remise. 
Uitgerekend onze topscorer Jan Vermeer moest de stand 
weer gelijk laten trekken. Hij kreeg een hem niet bekende 
variant tegen gespeeld. Naar eigen zeggen stond hij niet 
goed zolang de partij duurde. Vervolgens kwamen we zelfs 
achter. Michael Mogendorff had een paard aan de rand, dat 
niet meer weg kon. Het beest ging niet verloren, maar het 
legde wel zijn stelling lam. Het zag er allemaal nog wel 
actief uit, maar dat had volgens Michael niets te betekenen. 
Ikzelf had een leuke partij, vooral het slot. Een torenoffer 
van mij werd gecounterd met een zwart torenoffer. Vervol-
gens offerde hij een paard en ik een loper. Daarna konden 
we allebei eeuwig schaak maken. 2-3 achter met alleen Lion 
de Kok nog actief achter het bord. Hij had een stuk ver-
speeld, maar had daar een vrije randpion en een vergiftigde 
pion voor teruggekregen. De witspeler hapte toe en moest 
weggedragen worden. Een leuk slot van een leuke competi-
tie.    Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag ASV-9 – Bennekom-3: Jan Vermeer 
(1719) – René Modderkolk (1672) 0-1; Zekria Amani 
(1585) – Kees van Dijk (1611) ½-½; Lion de Kok (1501) – 
Anton suuring (1404) 1-0; Hendrik van Buren (1497) – 
Jaap ten Donkelaar (1382) ½-½; Michael Mogendorff 
(1778) – Dick Breher (--) 0-1; Peter van Deursen (1060) – 
Joop de Bruin (1516) 1-0. Eindstand 3-3. 
 

Epe: Door de vele teamverslagen in de afgelopen periode 
zijn de resultaten van onze clubgenoten bij toernooien wat 
naar de achtergrond geraakt. Dus in deze EP weer aandacht 
daarvoor. Op zaterdag 5 april reisde Ko Kooman naar Epe 
om daar deel te nemen aan het 19e rapidtoernooi dat door de 
plaatselijke vereniging De Zeven Pionnen werd georgani-
seerd. Misschien denkt u…? Zeven pionnen? Moet dat geen 
acht zijn? De naam van de vereniging verwijst echter naar 
het aantal van zeven oprichters zo is op de site van deze 
vereniging te lezen. Altijd aardig om te weten. Op 6 septem-
ber 1933 komen ze bij elkaar en besluiten tot oprichting van 
een schaakclub. Een club dus met een behoorlijke historie. 
Er waren iets meer dan 40 deelnemers, verdeeld over 3 groe-
pen. Tot zijn verrassing was Ko ingedeeld in groep 2. Een 
uitdaging dus. Na een remise en een verloren partij (die hij 
weggaf in een gewonnen stand) stond hij op de laatste plaats 
en een bye werd zijn deel. Zo kom je ook aan een punt, aldus 
Ko, alleen niet op de door hem gewenste manier. Met 1½ 
punt brak de lunchpauze aan met smaakvolle tomatensoep en 
broodjes. Maar dat hielp niet. Hij verloor de volgende 2 
partijen. Buiten ging de zon schijnen, maar binnen bepaald 
niet. Na een kort bezoek aan het zonnige terras zette hij zich 
schrap voor de 2 laatste partijen en jawel, het lukte en hij 
won ze beide. Zo eindigde ik toch op een alleszins aanvaard-
bare score van 3½ punt en dus een 50% score. De A-groep 
werd gewonnen door de Apeldoornse jeugdspeler Thomas 
Beerdsen met een score van 7 uit 7. In deze groep eindigde 
oud-ASV-er Fokke Jonkman met 3½ punt in de midden-
moot. De accommodatie was goed en de organisatie prima, 
zo sluit Ko zijn verslag af. 
 
Delft: Tijdens het Paasweekeinde kruisten vele schakers de 
degens tijdens het tijdens het OGD Prinsenstad Weekend-
toernooi dat alweer voor de zevende maal georganiseerd 
werd door de Delftsche SchaakClub (DSC). Gespeeld werd 
in 4 groepen. Ruud en Pieter Verhoef komen we beiden 
tegen in de B-groep waarin zij 3½ punt scoorden. Ruud bleef 
ongeslagen met 4 remises en een bye op zaterdagavond en 
een winstpartij in de 2e ronde terwijl Pieter 2 keer won, 1 
keer verloor en verder 3 remises en de bye liet noteren. Bei-
den dus boven de 50% als eindresultaat. In de C-groep ble-
ven de scores van de ASV-ers dicht bijeen. Oscar Mercan 
eindigde als beste met 4 uit 6. Na een bye in de 1e ronde won 
hij uiteindelijk 3 keer, 1 partij ging verloren en een remise in 
de 3e ronde maakte zijn score compleet. In totaal dus 4 uit 6 
en een goede TPR, een prima resultaat! Ook Marco Braam, 
die weer bij ASV zal terugkeren, kwam tot een score van 4 
uit 6. Aan het begin en eind werd winst geboekt en in de 
tussenliggende 4 ronden werd het remise incl. bye op zater-
dagavond in de 4e ronde. Ook Tony Hogerhorst begon met 
een bye op de vrijdagavond. Daarna wisselden winst en 
verlies elkaar af. Met wit 3 keer winst en tussendoor werd 2 
keer verloren met zwart. 3½ uit 6 voor Tony dus. Daar was 
hij niet echt tevreden mee. Robert Naasz kwam tot 3 uit 6. 
Zijn resultaten waren vergelijkbaar met die van Marco met 
dit verschil dat Robert in de openingsronde verloor daar 
waar Marco won. Het was weer een mooi tornooi! 
 
Uitslagen interne competitie 28e ronde (24 april 2014): 
Hoogland - Taal 1-0; R. Wille - Bentvelzen ½-½; P. Verhoef 
- Weijsenfeld 1-0; Fassaert - R. Verhoef ½-½; Hogerhorst - 
Boom 0-1; Vliek - Vermeer 1-0; van Belle - de Kok 1-0; 
Mercan - van Buren 1-0; Kooij - Koeweiden 1-0; van der 
Krogt - Koen van Keulen 0-1; Mogendorff - Schunck 0-1; 
Meijer - Kooman 0-1; Mollahosseini - Wijman 1-0; Kees 
van Keulen - Derendorp ½-½; Zuidema - van Deursen 0-1; 
Rijmer - van den Born 0-1; Hartogh Heijs - Hageman 0-1; J. 
Sanders - Diekema 0-1; van Vlerken - Liscaljet 0-1; Visser - 
Kelderman 0-1; Stibbe - Viets ½-½. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie:  
van der Wel - Boel ½-½; Boonstra - Kusters 1-0. 


