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53e jaargang no. 6      donderdag 6 februari 2014
Oploswedstrijd: Een toernooistand uit het Open Baden Ba-

den in 1990: Kinder-
mann - Vogt. Wit 
speelt en wint. Als 
Ruud in de gaten 
heeft, dat je de winst-
weg gevonden hebt 
hoef je niet de hele 
variant op te schrijven. 

Oplossing: 1. Tb4. 
axb4 2. Db6, Le8 3. 
Db8, (verder hoeft van 
mij niet) Kd7 4. 
Dc7+, Ke6 5. Te1+, 
Kf5 6. De5+, Kg6 7. 
Df6+, Kh5 8. Th1 
mat. 

 
Jaarvergadering: Onze clubavond bestaat vanavond  uit twee 
delen. We beginnen om 19.30 uur met onze jaarlijkse Alge-
mene Ledenvergadering. Aansluitend volgt de 2e speelavond 
in de rapidcompetitie. Weet u de stand nog? Na de eerste 
speelavond gaat Peter Boel als enige met 4 uit 4 aan de lei-
ding gevolgd door Léon van Tol met 3½ punt.  
 
OSBO-cup: Daar waar ASV-5 en ASV-6 al zijn uitgescha-
keld mag ASV-4 het in de 2e ronde van de OSBO-cup in een 
uitwedstrijd opnemen tegen het sterke Voorst. Na de winst 
op de Velpse SV nu opnieuw een pittige loting voor ons 
vierde. De wedstrijd moet uiterlijk 15 maart zijn gespeeld. 
 
Externe competitie: Na een weekje van betrekkelijke rust 
zonder teamwedstrijden brandt zaterdag de strijd in de team-
competitie weer los. Onze eerste 4 teams spelen zaterdag 
alweer hun vijfde ronde. Een goed moment dus om even 
vooruit te blikken. ASV-1 reist samen met ASV-3 af naar 
Amsterdam. Ons eerste treft daar Caïssa-1. Beide teams 
staan exact gelijk, alleen de gemiddelde Elo van de teams 
valt in het nadeel uit van ASV-1. In dezelfde locatie speelt 
ASV-3 tegen Caïssa-6. Voor ons derde biedt dit duel zeker-
kansen. Dan ASV-2. Zij treffen in Den Bosch het sterke 
team van HMC Calder-2. In de stand doen beide teams niet 
veel voor elkaar onder alleen de gemiddelde sterkte is ook 
hier zo’n 100 punten hoger voor de Bossenaren. ASV-4 gaat 
een moeilijke middag tegemoet uit in Zwolle tegen het ster-
ke ZSG dat met Bennekom samen aan de leiding gaat. Vol-
gende week alles over deze wedstrijden. Dan ook een voor-
uitblik op de wedstrijden in de 5e ronde van de ASV-teams 
in de OSBO-competitie. 
 
Tata Steel: Nog een klein staartje van een nevenactiviteit die 
op de slotdag van het Tata Steel-toernooi plaatsvond. Vorige 
week vertelde ik u al dat Wouter van Rijn een dag daarvoor 
had deelgenomen aan de ARVES-oploswedstrijd en daarbij 
een goed resultaat boekte. Een dag later, zondag 26 januari 
was hij ook van de partij bij het International Solving Cham-
pionship (ISC). Een toernooi waarbij op verschillende plek-
ken in de wereld deelnemers tegelijkertijd schaakproblemen 
oplossen. In Nederland werd dit dus gehouden tijdens de 
laatste dag van het Tata Steel Chess Tournament. In 2013 
deden ruim 300 oplossers uit 30 landen mee. Het ISC werd 
wederom in twee categorieën georganiseerd. De eerste cate-
gorie was voor ervaren probleemoplossers. En zo mag Wou-
ter intussen zeker genoemd worden. Het ISC bestond uit 
twee ronden. In iedere ronde dienden zes problemen opge-

lost te worden (tweezet, driezet, meerzet, studie, helpmat, 
zelfmat). De tweede categorie was voor de beginnende op-
lossers. Voor deze groep zijn er vier problemen per ronde 
waaronder twee tweezetten. Stipt om 11 uur opende de wed-
strijdleider de enveloppen. Met het vorderen van de dag 
trokken donkere wolken over Wijk aan Zee daar waar de dag 
zo mooi zonnig was begonnen. Steunend en kreunend wer-
den de stellingen op het bord gezet en even zo snel weer 
weggeveegd als er op dat moment even geen uitzicht op een 
oplossing was. Het was duidelijk dat de problemen dit jaar 
moeilijk waren in beide categorieën. Deze keer ging het ook 
Wouter heel wat lastiger af. De maximum totaalscore was 60 
punten. Onze ASV-er bracht het tot 17,5 punten. Op zich 
natuurlijk nog steeds een goede prestatie in deze moeilijke 
discipline. De problemen en de oplossingen kunt u terugvin-
den op www.matplus.net/isc.php. 
 
Winterswijk: Tony Hogerhorst nam op zaterdagmiddag 18 
januari, evenals vorig jaar, deel aan het inmiddels 36e WSG-
snelschaaktoernooi van de schaakvereniging Winterswijk. 
Tony eindigde met 4 uit 9 net onder de middenmoot in het 
41 schakers tellende deelnemersveld. De 4e plaats van vorig 
jaar, toen met 6 punten, zat er dit keer niet in. Peter Bolwerk 
(Elo 2247) verdedigde met succes zijn titel al kostte het dit 
keer meer moeite. Nu werd hij met 8 uit 9 gedeeld 1e maar 
won op weerstandspunten. Op een derde plaats eindigde heel 
sterk BenMcNab van De Toren. Gespeeld werden 9 partijen 
van 10 minuten per persoon. 
 
Lichtenvoorde: Op zaterdag 25 januari werd het 18e Jan 
Lanketoernooi georganiseerd door de schaakvereniging 
Rokade in Lichtenvoorde. Een kleinschalig rapidtoernooi 
met dit keer 38 deelnemers die in één groep speelden. De 
ASV-ers Gerben Hendriks en Ruud Wille kwamen al meteen 
in de 1e ronde niet tot winst. Ruud speelde remise in een 
partij met wisselende kansen. Gerben moest duidelijk nog op 
gang komen want hij verloor zijn partij. In de drie daarop-
volgende ronden werd echter door beide ASV-ers de volle 
winst gepakt. Daarmee was de weg naar boven weer inge-
slagen. In de 5e ronde trof Ruud de koploper van dat moment 
Alvin Jutba (Almelo) die intussen als enige 4 uit 4 had. Met 
zwart kwam Ruud niet verder dan een remise en bleef zo een 
half punt van de koploper verwijderd. Ook Gerben moest 
een puntendeling toestaan en wel tegen Menno Dorst. De 
voorlaatste ronde werd weer door beide ASV-ers gewonnen 
maar dat deed ook de koploper. De slotronde werd een ASV-
onderonsje. Ruud had aanvankelijk iets initiatief maar werd 
met zijn dame teruggedrongen waarna Gerben de betere 
kansen kreeg mede door een slechte loper van Ruud. Deze 
brak echter in het centrum door en kreeg wat rommelkansen. 
Hierop had Gerben niet het juiste antwoord. Ruud pakte het 
punt nadat Gerben zijn vrijpion zag verdwijnen en kwam 
hierdoor op 6 uit 7, nog steeds een half punt achter toer-
nooiwinnaar Jutba met 6½ punt die intussen ook de slotron-
de had gewonnen. Ruud werd hierdoor dus tweede in de 
eindrangschikking. Gerben zakte door het verlies terug naar 
een gedeelde 6e plaats met 4½ uit 7. Het toernooi werd afge-
sloten met de prijsuitreiking met voor elke deelnemer prijs!! 
 
Simultaan: De Russische ambassade, de gemeente Den Haag 
en schaakclub DD organiseerden op maandagavond 27 ja-
nuari jl. voor de derde maal een schaaksimultaan in het stad-
huis van Den Haag. Aan deze simultaan, die werd gehouden 
ter promotie van het schaken in de regio Den Haag, konden 
in totaal 120 schakers het opnemen tegen de wereldtoppers 



Sergey Karjakin, Anish Giri en Sergey Tiviakov. Elke 
grootmeester nam dus 40 borden voor zijn rekening. Wouter 
van Rijn was daarbij ook één van de deelnemers. Stiekem 
had hij gehoopt om tegen Giri of Karjakin te mogen spelen 
maar het werd Tiviakov met een Elo van 2639 natuurlijk ook 
geen kleintje. Volgens Wouter stond hij in de eindstelling 
gewonnen maar had de pech dat hij de trein moest halen. Hij 
bood daarom remise aan hetgeen werd aangenomen! De 
partij is na te spelen via www.ambru-dd.nl/?q=live. 
 
Zutphen: Het Torenstadtoernooi in Zutphen werd afgelopen 
zaterdag een fraai ASV-succes. Aan dit rapidtoernooi namen 
34 schakers deel waaronder 4 ASV-ers. Hiervan wist Jaap 
Vogel met ASV-trainer Willy Hendriks een gedeelde eerste 
plaats te bemachtigen met een fraaie score van 6 uit 7. Het 
onderlinge duel tussen de beide eindwinnaars in de 6e ronde 
eindigde in remise. Jaap trof daarbij de drie andere deelne-
mende ASV-ers. In de 2e ronde won hij van Tony Hoger-
horst maar in de 3e ronde wist Koen Maassen van den Brink 
in zijn partij tegen Jaap hem een halfje afhandig te maken. In 
de 5e ronde won hij van Otto Wilgenhof. Achter het winnen-
de duo eindigden Tony en Koen met 5 uit 7 op een gedeelde 
3e plaats met 5 uit 7. Tony liet zich door het verlies tegen 
Jaap niet uit het veld slaan en won daarna 3 keer op rij. Na 
een remise in de voorlaatste ronde stelde hij in de slotronde 
tegen Koen met een remise de gedeelde 3e plaats veilig. 
Koen had na de remise tegen Jaap in de 4e ronde verloren 
van Sven Pronk (Voorst) maar wist met 2 winstpartijen, 
waaronder in de 6e ronde tegen Otto Wilgenhof weer aan te 
sluiten met de top met de reeds genoemde remise tegen Tony 
als afsluiting. Otto Wilgenhof ondervond weinig problemen 
in de eerste 3 ronden die hij alleen winnend afsloot. In de 4e 
ronde werd het tegen favoriet Willy Hendrik remise. Maar 
na de daaropvolgende nederlagen tegen eerst Jaap en daarna 
Koen vervlogen zijn uitzichten op de toernooizege. Via 
winst in de slotronde eindigde Otto nog wel op een gedeelde 
4e plaats met 4½ uit 7. Zo prijkten er uiteindelijk 4 ASV-ers 
op de eerste 5 plaatsen in de eindstand. Een fraai succes!! 
 
Voorst: Afgelopen maandag won Ko Kooman in groep B 
van het Open Kampioenschap van Voorst ook de 2e ronde. 
“De Voorstse lucht doet mij blijkbaar goed”, aldus Ko. Zijn 
tegenstander Tjeerd de Jong (Elo 1605) werkte wel mee, zo 
gaf Ko na afloop toe. Ko werd tot verdedigen gedwongen 
doordat zijn tegenstander, die zeer veel tijd verbruikte, vrij-
wel de gehele partij het initiatief had. Op een gegeven mo-
ment lukte het enig initiatief over te nemen, maar dat eindig-
de helaas in een pion achterstand. Verdedigen ging Ko blijk-
baar beter af dan aanvallen. Het eindspel met elk 2 torens en 
respectievelijk 5 en 6 pionnen speelde zijn tegenstander niet 
goed. Wellicht door de tijdsdruk deed hij minder goede zet-
ten, waardoor Ko tot zijn verrassing de winst naar zich toe 
kon trekken. Het was wel goed uitkijken. Ko wist in de slot-
fase pionpromotie tegen te houden waarna zijn pion de ge-
nadeklap gaf. De 3e ronde zal zwaar worden! Voordat hij 
maandag naar Voorst ging had Ko zich zondag s daarvoor al 
in vorm gespeeld bij het zgn. Huiskamerschaaktoernooitje, 
dat Jaap Glazenburg met enige regelmaat organiseert. In een 
groep van acht worden 7 partijen gespeeld met in principe 20 
minuten per persoon. Het verschil in sterkte wordt gecom-
penseerd met meer of minder tijd. Ko had de op 2 na laagste 
rating, die varieerde van 1226 (laagste) tot 1925 (hoogste). 
Het werd zijn toernooi want hij verloor alleen van Jaap (ra-
ting 1784) en Sjaak Piest (rating 1925) maar de overige 5 
partijen w.o. ratings van 1596, 1605 en 1653 wist Ko win-
nend af te sluiten waardoor hij op de 2e plaats eindigde ach-
ter Sjaak Piest. Het toernooitje werd “omlijst” met een heer-
lijke lunch en voortreffelijk warm eten. “De gezelligheid en 
het sociale contact waren hartverwarmend”, aldus Ko!! 
 
Daglichtschaak: Wat een enerverende partijen waren er 
afgelopen dinsdag in de kop van het klassement bij de 5e 
schaakmiddag van het Daglichtschaak. De strijd is dan ook 
in alle hevigheid ontbrand. Jan Vermeer gooide de knuppel 
in het hoenderhok door van de beide koplopers Jaap Glazen-
burg en Rob Cornips te winnen. Door al zijn partijen te win-
nen kreeg Jan aansluiting bij de top. Zijn achterstand be-
draagt slechts één punt. Wel is er een gat ontstaan tussen de 
nummers 3 en 4 van 3 punten mede doordat Hub Kusters 

zich in Zuid-Limburg bevond. Kind van de rekening was 
Horst Eder. Hij schaakte tegen de drie koplopers spannende 
partijen, stond tweemaal gewonnen, maar bleef met lege 
handen achter. Henk Schunck en Robert Lubbers voegden 
een punt aan hun totaal toe. Ko Kooman behield zijn koppo-
sitie in de B-groep, maar Hans Donker kwam op gelijke 
hoogte. De onderlinge strijd werd in het voordeel van Ko 
beslist. Bertus Teunissen van Manen deed het uistekend: drie 
zeges! Kazem Mollahosseini behaalde een klokzege op Ben 
Bergen. Meindert Rudolphi behaalde één uit twee. Gerrit 
Jansen kon deze middag geen punten vergaren. Het was 
weer een gezellige middag, met leuke partijen. De data van 
de resterende Daglichtschaakmiddagen zijn: dinsdag 11 
maart (2e dinsdag) en 1 april.  Jan Vermeer 
 
Uitslagen/standen 4e ronde 1-4 klasse OSBO-competitie: 

OSBO 1e klasse B: UVS-3 -Rokade 3½-4½; Elster Toren - 
ASV-5 3½-4½; PION-2 - ASV-6 5½-2½; SMB-2 - Zutphen 
2-6. 
OSBO 2e klasse D: UVS-5 – Elster Toren-2 1-7; Het Kas-
teel-2 - ASV-7 3-5; PION-3 – Wageningen-4 2½-5½; Mook 
– Variant 4½-3½. 
OSBO 3e klasse C: SMB-3 – Venendaal-5 2-4; Edese SV-2 
– ASV-9 4-2; De Cirkel-2 – Wageningen-6 5½-½; OPC – 
Bennekom-3 3-3. 
OSBO 3e klasse E: Tornado - Koningswaal 1½-4½; Het 
Kasteel-4 – SMB-4 1-5; Rhenen – De Cirkel-3 1½-4½; 
ASV-8 – Dodewaard 3-3. 
OSBO 3e klasse F: Velp-2 - Het Kasteel-3 1½-4½; Ze-
venaar-3 – De Sleutelzet 3-3; PION-4 – De Toren-6 2-4; 
ASV-10 – SMB-5 1-5. 
OSBO 4e klasse D: geen ronde, ASV-11j was vrij. 
OSBO 4e klasse E: geen ronde, ASV-13 was vrij. 
OSBO 4e klasse F: Bennekom-4 - ASV-12 4-2; Tornado-2 - 
Wageningen-7 3-3; De Cirkel-4 - Rhenen-2 1½-4½; UVS-6 - 
De Toren-9j 3-3. 
 
Uitslagen interne competitie 19e ronde (30 januari 2014):  
F. Schleipfenbauer - Boel 1-0; Reulink - Knuiman ½-½; 
R.Wille - Weijsenfeld ½-½; Hogerhorst - P. Verhoef ½-½; 
Huizinga - R. Verhoef ½-½; van Belle - Boonstra 0-1; Ver-
meer - Mercan 1-0; Koeweiden - Kusters 1-0; Wong - Man-
schot 1-0; van Buren - Koen van Keulen 0-1; Derendorp - 
Kooman ½-½; Mollahosseini - Zuidema 1-0; van den Born - 
Menger 0-1; Kees van Keulen - Rijmer 1-0; van Deursen - 
Noordhuis 0-1; J. Sanders - Hartogh Heijs 1-0; Stiubbe - 
Kelderman 0-1; van Vlerken - Gubbels 1-0; Diekema - de 
Goey 1-0; Burger - Visser 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: B. Schleipfenbauer - Bent-
velzen 0-1; van Dijk - Eder 1-0. 

OSBO 1
e
 klasse B:    OSBO 2

e
 klasse D: 

1 Rokade 8  21½  1 ASV-7 7  20 
2 Elster Toren-1 6  21  2 Het Kasteel-2 6  17½ 
3 ASV-5 6  17½  3 Wageningen-4 4  16½ 
4 Zutphen 5  17½  4 Mook 4  16 
5 PION-2 5  17  5 PION-3 4  15 
6 UVS-3 1  13½  6 Variant 3  15½ 
7 ASV-6 1  11½  7 Elster Toren-2 2  16½ 
8 SMB-2 0    8½  8 UVS-5 2  11 
OSBO-3

e
 klasse C:   OSBO 3e klasse E: 

1 De Cirkel-2 8  21 1 Rhenen 6  15 
2 Edese SV-2 5  14 2 SMB-4 5  15 
3 Veenendaal-5 5  12½ 3 De Cirkel-3 5  14 
4 Bennekom-3 4  11 4 Koningswaal 5  12 
5 ASV-9 4  11 5 Het Kasteel-4 4  12½ 
6 OPC 4  10½ 6 ASV-8 4  11 
7 Wageningen-6 2    8 7 Tornado 2    8½ 
8 SMB-3 0    8 8 Dodewaard 1    8 
OSBO 3

e
 klasse F:   OSBO 4

e 
 klasse F: 

1 Het Kasteel-3 7  16 1 De Toren-9j 7  15½ 
2 De Toren-6 6  13 2 Rhenen-2 6  15½ 
3 Zevenaar-3 5  13½ 3 UVS-6 6  14 
4 SMB-5 5  13½ 4 Bennekom-4 4  12 
5 PION-4 4  12½ 5 Wageningen-7 3  11½ 
6 Velp-2 2  10½ 6 De Cirkel-4 3  11 
7 ASV-10 2    8½ 7 ASV-12 2    8½ 
8 De Sleutelzet 1    8½ 8 Tornado-2 1    8 
OSBO 4e klasse D:   OSBO 4

e
 klasse E: 

1 Mook-2 4  12 1 Edese SV-3 6  14½ 
2 Millingen 4    9½ 2 Tornado-3j 3    7½ 
3 ASV-11j 2    8½ 3 ASV-13 2    7 
4 UVS-7 2    6 4 De Toren-8 1    7 


