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Oploswedstrijd: Soms kom je ineens iets leuks tegen, daar waar je dat 

niet verwacht had. Deze stand 
is uit Kreschmer - Laue 
(nogal onbekende schaak-
vrienden). Zij kregen dit op 
het bord in het toernooi in 
Eisenach in 1951. Wit speelt 
en wint. Oplossing: 1. Dc5!!, 
Lxc5 2. Td8+, Dg8 3. Txg8 
etc. Voor de hand liggende 
zetten als 1. Pxh7 redden het 
niet ook omdat wit altijd 
beducht moet zijn op het 
belangrijke schaakje dat zwart 
nog heeft met 1….Lg1. 

 

In Memoriam: Vorige week stonden we stil bij het overlijden op 46-
jarige leeftijd van ons lid Tom Bentvelzen op 31 mei jl. Schaken was 
zijn grote hobby en hij liet zich daarbij niet weerhouden door zijn zwa-
re handicap. Alleen daarvoor al verdient hij diep respect. Hij was ook 
als vrijwilliger actief voor ASV. Zo fungeerde hij in het voorbije sei-
zoen als teamleider van ASV-7, een rol die hij ook in het komende 
seizoen weer op zich wilde nemen. Het zal er niet meer van komen. 
Half mei meldde hij dat het seizoenoverzicht even op zich zou laten 
wachten omdat hij een longontsteking had. Helaas bleek zijn gezond-
heid brozer dan wij op dat moment konden vermoeden. Buiten het 
schaken werd Tom een bekende Arnhemmer als belangenbehartiger 
van de bewoners van Het Dorp. Zo zette hij zich in voor de versterking 
van de positie van mensen met een handicap in de samenleving en was 
hij voorzitter van de centrale cliëntenraad van Siza Het Dorp. In die rol 
toonde hij zich zeer betrokken. Bij de afscheidsplechtigheid waren 
diverse clubgenoten aanwezig. We zullen Tom altijd in onze gedachten 
houden. 
 

Snelschaken: Wie wordt vanavond snelschaakkampioen van ASV? 
Vorig seizoen pakte Otto Wilgenhof de snelschaaktitel. Hij is dit sei-
zoen in grote vorm dus mogelijk weet hij opnieuw zijn slag te slaan of 
wordt hij dit keer afgetroefd. Het wordt ongetwijfeld weer een span-
nende schaakavond met de nodige spectaculaire partijen en veel tijd-
nood. Voor degenen die liever een gewone partij spelen is er natuurlijk 
de extra competitie. Daarvoor staat de laatste ronde op het programma. 
Veel schaakplezier weer vanavond dus!! 
 

Bekercompetitie: Pieter Verhoef is dit seizoen winnaar geworden van 
de ASV-bekercompetitie. Hij versloeg vorige week in de finale van de 
Kroongroep met zwart Tony Hogerhorst. Aanvankelijk had Tony wat 
ontwikkelingsvoorsprong maar dit nivelleerde zich vrij snel. Er werd 
gerokeerd op verschillende vleugels. Tony kreeg daarbij weinig aan-
knopingspunten terwijl Pieter daarentegen de a-lijn wist te openen en 
met zijn torens de witte stelling binnenkwam waarmee hij beslissend 
voordeel bereikte. Samen met het tijdsvoordeel was dit voldoende voor 
de winst. Proficiat Pieter!! Met zijn 15 jaar zou hij wel eens de jongste 
bekerwinnaar kunnen zijn van ASV ooit. Hij wist de finale te bereiken 
via winst op achtereenvolgens Albert Marks, Fred Reulink, Barth 
Plomp en Richard van der Wel. Opvallend was dat hij in al deze partij-

en wit lootte. Alleen in deze finale speelde hij met 
de zwarte stukken. Natuurlijk kan ook Tony op 
een succesvol bekertoernooi terugkijken. Hij 
kwam in de eindstrijd na winst op achtereenvol-
gens Marco Braam, Dirk Hoogland, Erik Wille en 
Jan Knuiman. 
 
Utrecht: Afgelopen weekend werd het Open Kam-
pioenschap van Utrecht georganiseerd, een toer-
nooi over 6 ronden. Gespeeld werd in drie groe-
pen. Onder de ongeveer 200 deelnemers bevonden 
zich ook nu weer diverse clubgenoten. In groep A 
treffen we Pascal Losekoot in de eindrangschik-
king net onder de subtop aan met 3½ punt uit 6. 
Deze score kwam vrij regelmatig tot stand. Een 
remise tegen een 2300+ speler was één van de 
goede resultaten in zijn partijen. In de B-groep 
eindigde Nico Schoenmakers op 3 uit 6. Na een 
bye op de zaterdagavond wist hij de partij op zon-
dagochtend te winnen waarmee hij op 3 punten 
kwam. In zijn geval kan het resultaat in de slotpar-
tij een dergelijk weekendtoernooi vaak maken of 
juist breken. Helaas verloor Nico deze laatste 
ronde waardoor hij niet boven de 50% uitkwam en 
in de middenmoot eindigde met een TPR die iets 
onder zijn rating lag. Dick Vliek (elo 1661) speel-
de een heel degelijk toernooi tegen louter 1800+ 
spelers. Heel verdienstelijk kwam hij tot 2½ punt. 
Oscar Mercan leek na Maastricht weer een moei-
zaam toernooi te spelen toen hij na 3 ronden nog 
puntloos was. Maar in de 4e ronde kwam dan toch 
de beloning met een winstpartij. Ook in de slot-
ronde pakte hij de volle winst zodat hij in deze 
groep op 2 punten eindigde.  
 
Voorst: Zoals bekend werd op maandag 1 juni jl. 
de 6e en tevens laatste ronde gespeeld van het 
Open Voorster Kampioenschap oftewel het OVK 
2015. Succes was er voor Ron Brachten in de B-
groep. Onze clubgenoot ging de slotronde als 
koploper in met nog 2 andere spelers. Ron wist 
één van hen in deze 6e ronde te verslaan maar dat 
deed nog een medekoploper. Zo eindigde Ron dus 
op een gedeelde eerste plaats met 5 uit 6 met een 
TPR van 1803. Onze ASV-er had echter meer 
weerstandspunten zodat Ron tot groepswinnaar 
werd uitgeroepen! Ko Kooman stond in de onder-
ste regionen nog voor een zware klus maar hij 
vocht voor wat hij waard was. Nadat hij in de 
voorlaatste ronde op een knullige manier had 
verloren en op 1½ punt was blijven steken moest 
hij het nu in deze slotronde opnemen tegen een 
qua rating nog zwaardere tegenstander van boven 
1600. Ko speelde met zwart en wist vanaf het 
begin het initiatief te nemen en te houden. De druk 



op de vijandelijke koningsvleugel werd steeds groter en dit kostte zijn 
tegenstander veel tijd. De e-pion van Ko was intussen al gevorderd tot 
e3 en dreigde de genadeklap te kunnen geven. Bij de analyse wees 
Fritz bij deze positie maar liefst +7 in zijn voordeel aan. Ko stond dus 
gewonnen en niet zo’n klein beetje ook. Om het echter nog “mooier” 
uit te maken haalde Ko zijn toren naar f8 om de druk op de vijandelijke 
stelling nog meer te vergroten. Maar met deze zet gaf onze ASV-er 
zomaar pardoes zijn belangrijke e-pion weg en zakte Fritz met die ene 
zet terug naar 0,00! “Ik ben zo langzamerhand een meester in het ver-
knallen van prima posities” verzuchtte Ko tegenover uw redacteur. Het 
werd daarna verder een moeizame strijd en met dank aan zijn tegen-
stander, die onder tijdsdruk 2 fouten maakte, kon Ko de winst uiteinde-
lijke toch binnenhalen en eindigde hij in dit toernooi op 2½ punt uit 6 
partijen met een TPR van 1524, ruim boven zijn Elo waarmee hij uit-
eindelijk wel vrede kon hebben. In de C-groep liep het met Edward 
Kuster minder goed af. Nadat hij dit toernooi prima was gestart met 3 
winstpartijen ging het in de tweede toernooihelft helemaal mis . Eerst 
verloor hij van de latere groepswinnaar. Dat kan nog gebeuren natuur-
lijk maar daarna ging het ook in de 5e ronde mis. Deze laatste avond 
werd het al niet veel beter. Edward maakte een blunder en zo was hij al 
binnen het half uur klaar. Met 3 uit 6 eindigde hij dit toernooi op 50%, 
een puntentotaal die hij dus al na 3 ronden had bereikt. Er had dus 
zeker meer ingezeten. Het toernooi werd in de A-groep gewonnen door 
Martijn Boele, die in de slotronde Fokke Jonkman van zich afhield. 
 
Seizoenoverzicht ASV-11j: Vol goede moed begonnen we met het-
zelfde team als vorig jaar aan het nieuwe seizoen. De eerste wedstrijd 
startte we tegen ASV-12. Een heel ervaren team waartegen we met een 
3-3 gelijkspel goed stand hielden. Na een vrije ronde door het oneven 
aantal teams in deze poule eindigden de volgende 2 wedstrijden we-
derom in een 3-3 gelijkspel. Dus na 3 wedstrijden hadden we het idee: 
we kunnen niet verliezen. Nou daar kwamen we heel snel achter. In de 
3 daaropvolgende wedstrijden werden we met de neus op de feiten 
gedrukt. Al deze 3 wedstrijden gingen verloren. Enige verzachtende 
omstandigheid was dat dit tegen de bovenste 3 teams in de eindrang-
schikking gebeurde. Tom Verberk - Wisse Witmans - Bryan Hieltjes 
(bord 1 - 2 - 3) hebben goed gepresteerd. Bryan werd met 4 uit 6 top-
scorer. Tom en Wisse eindigden daar een half puntje achter. Van Sey-

ma Zararsiz - Teun Gal - Em Reijmer (bord 4 - 5 - 
6) had ik iets meer verwacht. Seyma liet wel de 
snelste overwinning noteren. Al met al was het 
niet slecht, maar ik weet zeker dat we beter kun-
nen. We hebben wel bewezen dat we een heel 
hecht team zijn. Iedereen was er altijd, daardoor 
hebben we geen enkele invaller nodig gehad. De 
jeugd van ASV-11 had een hele trouwe en fana-
tieke supportersschare, er was altijd genoeg ver-
voer en de catering was altijd dik voor elkaar. En 
als het nodig was om elkaar te stimuleren en op te 
vangen als dat nodig was dan gebeurde dat. Tom 
als teamcaptain nam daarin het initiatief. Ik heb 
het prima naar mijn zin gehad en ik weet zeker 
onze supporters ook. Peter van Bruxvoort 
 
Seizoenoverzicht ASV-12: Schaaktechnisch was 
het seizoen 2014-2015 een beetje vlees en een 
beetje vis. We eindigden in een poule met 7 teams 
met 5 matchpunten op de 5e plaats. Dit was ietwat 
teleurstellend. Hoewel we al snel wisten geen 1e te 
kunnen worden, heeft er toch lange tijd een hogere 
eindklassering ingezeten. Getuige ook het feit dat 
we 18½ bordpunten scoorden: alleen de nummers 
1 en 2 scoorden er meer. Maar een paar onfortuin-
lijke momenten waren ons deel en zo is het alle-
maal gekomen. Ik neem het seizoen even met u 
door. Tegen de jeugd van ASV-11 begonnen we 
het seizoen met een gelijkspel na een spannend 
duel. Met de winst in de 2e ronde groeide het ver-
trouwen. Het bleek van korte duur want 2 achter-
eenvolgende nederlagen wierpen ons ver terug. In 
ronde 5 werd tegen Tornado-3 de grootste over-
winning geboekt maar het volgende verlies tegen 
de latere kampioen SMB-5 gaf aan dat we dit 
seizoen geen aanspraak mochten maken op pro-
motiekansen. In de slotronde mochten we toekij-
ken hoe de spannende ontknoping in het voordeel 
van dit Nijmeegse team uitviel. In de tabel hier-
naast staan alle cijfers nog eens op een rijtje weer-
gegeven. Op het personele vlak was het geen on-
bewogen seizoen. We hebben gebruik moeten 
maken van 4 invallers, te weten André de Groot, 
Henk Kelderman, Hans Meijer en Kazem Mol-
lahousseini. Aan hen dank voor hun inzet. Hal-
verwege raakten we door ziekte Thijs Stomphorst 
kwijt. Dat was een gevoelig verlies. Gelukkig 
verliep het herstel van Thijs voorspoedig en intus-
sen zagen we hem alweer achter het schaakbord in 
de interne competitie. Peter van Deursen 
 

Uitslagen interne competitie 31e ronde (4 juni 
2015): 
Huberts - Wilgenhof 0-1; Boel - Fassaert 1-0; R. 
Wille - R. Verhoef 1-0; Huizinga - Boonstra 1-0; 
Vermeer - Koen van Keulen 0-1; Peters - van 
Buren 1-0; Mollahosseini - Kusters 0-1; Eder - 
Witmans ½-½ Veerman - Derendorp 1-0; Schunck 
- Wijman 1-0; van Deursen - van Lotringen 1-0; 
Visser - Zuidema 0-1; Menger - J. Sanders ½-½; 
Rijmer - Burger 1-0; Viets - Stibbe ½-½; Kooman-
van Belle 1-0; de Groot-Mercan 0-1. 
Uitslag ASV-bekercompetitie (finale Kroon-
groep): Hogerhorst-P. Verhoef 0-1. 

ASV- 11j:            1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Ton Verberk         ½ - 1 1 0 0 1 3½-6  1427 1494 - 0,457 
Em Reijmer          0 – 0 0 0 0 0 0-6   1180  825 - 2,008 
Wisse Witmans       ½ - 1 1 0 1 0 3½-6  1169 1399 + 1,774 
Bryan Hieltjes      1 – 1 0 1 0 1 4-6   1120 1573 + 3,077 
Seyma Zararsiz      0 – 0 1 0 0 0 1-6    854  791 - 0,611 
Teun Gal            1 – 0 0 0 0 0 1-6    525  923 - 0,289 
Invallers : geen!! 
 
ASV-12              1 2 3 4 5 6  7 Score KNSB TPR  W-We 
Hans Derendorp      0 – 0 0 0 0  – 0-5   1376  987 -1,964 
Thijs Stomhorst     - 1 1 1 - -  – 3-3   1310 1656 +1,062 
Jelle Noordhuis     1 ½ 1 ½ 1 0  – 4-6   1255 1262 +0,491 
Danny Hageman       ½ 1 ½ - 1 1  – 4-5   1205 1528 +2,037 
Peter van Deursen   ½ - 0 0 1 ½  - 2-5   1194 1426 +1,376 
Tamara Liscaljet    0 0 0 0 1 1  – 2-6    --   954    -- 
Invallers : 
André de Groot      - ½ - - - -  - ½-1   1347 1436 +0,122 
Kazem Mollahosseini - - - - 1 -  - 1-1   1301 1081 +0,003 
Hans Meijer         - 1 – 0 - -  - 1-2   1408 1419 -0,485 
Henk Kelderman      1 - - - - -  - 1-1   1220 1393 +0,444 
NO                  - - - - - 0r – 0-1    --   --     -- 
 
De 7 wedstrijden op een rij    Eindstand OSBO 4 e klasse D:  
1 ASV-12 – ASV-11j 3-3        1 SMB-5          10 2 2½ K 
2 ASV-11j was vrij            2 Dodewaard       9 2 3½ P 
3 ASV-11j – De Toren-8 3-3    3 Tornado-3       6 1 7½ 
4 UVS-7 – ASV-11j 3-3         4 UVS-7           6 1 7 
5 ASV-11j – Dodewaard 1-5     5 ASV-12          5 1 8½ 
6 Tornado-3 - ASV-11j 5-1     6 De Toren-8      3 1 4 
7 ASV-11j – SMB-5 2-4         7 ASV-11j         3 1 3 
 
1 ASV-12 – ASV-11j 3-3 
2 De Toren-8 – ASV-12 2-4 
3 ASV-12 – UVS-7 2½-3½ 
4 Dodewaard – ASV-12 4½-1½ 
5 ASV-12 – Tornado-3 5-1 
6 SMB-5 – ASV-12 3½-2½ 
7 ASV-12 was vrij 


