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54e jaargang no. 23      donderdag 18 juni 2015
Oploswedstrijd: Een stand uit het Hongaarse kam-

pioenschap 
1994: Feher 
– Priehoda. 
Wit speelt 
en wint. 
Dat is niet 
zo gemak-
kelijk als 
het lijkt. 
Oplossing: 

1. b4 (1. 
Txd8 mis-
lukt name-
lijk wegens 
cxb2+ 2. 

Kd2, Tgd8:+ 3. Ld3, Td6) 1…Pa5 (dit is de enige 
zet, waarmee de zwarte aanval wordt voortgezet. 
Het paard kan immers niet geslagen worden) 2. 
Lc4, De7 3. Lxa2 en met een stuk voor redt wit 
het gemakkelijk. 
 
Snelschaken: Peter Boel is de nieuwe snelschaak-
kampioen van ASV geworden. Na een lange 
schaakavond viel de beslissing ruim na midder-
nacht pas tegen één uur!! Zelden zal het kampi-
oenschap snelschaken van ASV zo’n spannende 
ontknoping hebben gehad als dit seizoen. In de 
finalegroep eindigden met Otto Wilgenhof, Peter 
Boel en Tom Bus maar liefst drie man met 8½ 
punt uit 11 partijen op de eerste plaats zodat een 
beslissingsmatch nodig was. Maar voor het zover 
was werd eerst een voorronde gespeeld. De deel-
nemers werden hiervoor verdeeld over 4 groepen. 
Dit had het volgende resultaat: 
Voorronde groep A: 1/2 Otto Wilgenhof en Dirk 
Hoogland 6½; 3. Gerben Hendriks 5; 4. Rob 
Huberts 4; 5. Horst Eder 3; 6/8 Werner Passchier; 
Hub Kusters en Ko Kooman 1 punt. 
Voorronde groep B: 1. Wouter van Rijn 6½; 2. 
Ruud Verhoef 5½; 3. Theo Jurrius 5; 4. Barth 
Plomp 4; 5/6 Jan Vermeer, Henk Schunck 2½; 7. 
Oscar Mercan 2; 8. Theo Koeweiden 0. 
Voorronde groep C: 1. Tom Bus 7; 2/3 Pieter 
Verhoef en Ruud Wille 5; 4. Jacques Boonstra 4; 
5/7 Edwin Peters, Bob Kooij en Wisse Witmans 2; 
8. Hans Derendorp 1 
Voorronde groep D: 1/2 Peter Boel, Richard van 
der Wel 6; 3. Tony Hogerhorst 5; 4/5. Quirine 
Naber, Kazem Mollahosseini 3; 6. Siert Huizinga 
2½; 7. Koen v. Keulen 1½; 8. André de Groot 1. 
Voor de cracks is de voorronde altijd min of meer 
een noodzakelijk kwaad. Zij zouden zich toch wel 
plaatsen voor de hoogste finalegroep al blijft het 
altijd oppassen want een misstap is zo gemaakt. 
Af en toe heb je dus een verrassinkje maar dat was 
dit jaar niet het geval. In groep B haakten de favo-
rieten voor die hoogste groep, Theo Jurrius en 
Barth Plomp, na de voorronde helaas af. Voor de 
rest maakte bijna iedereen de avond vol. Voor de 
hoogste finalepoule werd gekozen voor een groep 

van 12 spelers. Per poule gingen de beste 3 door, behalve uit groep B 
omdat daaruit 3 mensen wegvielen. De wedstrijdleiding vond het niet 
correct om daardoor uit die groep iemand met 2½ uit 7 in de hoogste 
finalegroep te plaatsen en koos daarom voor de beste nummer 4. Dit 
was Jacques Boonstra die weliswaar evenveel punten had dan Rob 
Huberts in een andere groep maar Rob had ruim minder SB-punten dan 
Jacques. Dat was dan ook de reden waarom het samenstellen van de 
finalepoules wat langer op zich liet wachten maar de wedstrijdleiders 
Wouter en André gingen weer uiterst secuur te werk en het liep dan 
ook allemaal gesmeerd. Dan de finale. In de finalegroep A waren het 
aanvankelijk Ruud Wille en Otto Wilgenhof die snel uit de startblok-
ken schoten. Otto hield deze race duidelijk langer vol en dus werd hij 
de vos die door de overige jagers werd achtervolgd. Na 7 ronden had 
Otto slechts een halfje laten liggen voordat de motor haperde. Hij 
speelde toen remise tegen Tony en verloor daarna in een onderling duel 
tegen medekandidaat en toekomstig teamspeler Tom Bus. Alles lag 
weer open, want Tom had toen een halfje meer dan Otto. In de voor-
laatste ronde verloor Tom op zijn beurt tegen een andere titelkandidaat: 
Peter Boel die al zijn verliespunten in de beginfase had opgedaan. Hij 
kende juist een sterke eindsprint. Door zijn laatste 5 partijen te winnen 
wist hij de koplopers te achterhalen. De laatste ronde kende een span-
nende ontknoping. Otto lag een halfje voor op Peter en Tom, maar had 
in Wouter een lastige tegenstander. Wouter die al geen kansen meer 
had op de eindzege deed zijn sportieve plicht en wilde daarnaast na-
tuurlijk altijd van Otto winnen! Winnen lukte weliswaar niet, maar hij 
zorgde er door een remise wel voor dat Otto nog barrages moest spelen 
met Peter en Tom die beiden de laatste ronde wonnen van respectieve-
lijk Dirk en Richard. Drie spelers op de eerste plaats: wat een prachtige 

apotheose. Als Otto van Wouter had gewonnen hadden we iets na 
twaalf uur allemaal gewoon naar huis kunnen gaan. Dan was het geen 
nachtwerk geworden zoals nu. Een barrage in een driekamp was nood-
zakelijk en dan ben je toch gewoon weer een klein uurtje verder voor-
dat dat is afgelopen. De spelers hadden na overleg met André de Groot 
reeds besloten hoe ze deze driekamp zouden spelen. Otto begon met 
wit tegen Tom. Deze speelde een degelijke partij maar Otto leek net 
iets beter te staan. Met de zet f7-f5 verhoogde Tom de druk op cen-
trumpion e4. Pion f5 mocht niet geslagen worden vanwege een pen-
ning. Otto dacht er met e4-e5 nog mee weg te komen. Misschien kon 
dat ook wel als hij na slaan op e5 met zijn dame op c5 had geslagen. 
Nu liep Otto met d5-d6 door en werd gefopt met een tussenschaak op 
c6 waardoor deze pion verloren ging. Een eindspel met 2 pionnen meer 
voor Tom was aan hem wel besteed en hij schoof het rustig uit. Daarna 
was het aan Peter de beurt om tegen Tom te spelen. Peter wist Tom in 
het middenspel een stuk te ontfutselen door een penning. Tom pro-
beerde het stuk een zet later terug te winnen door eenzelfde soort truc. 
Peter ging de denktank in om het stuk te redden, maar overzag de ver-
dediging. Peter gaf het stuk terug en het resterende eindspel gaf, zo 

Snelschaakkampioenschap ASV  
Eindstand Finalegroep A 

Nr.  Naam             1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12  
1/3  Peter Boel       X  1  0  1  ½  1  1  1  0  1  1  1  8½  
1/3  Tom Bus          0  X  1  ½  0  1  1  1  1  1  1  1  8½  
1/3  Otto Wilgenhof   1  0  X  ½  1  1  1  ½  1  1  ½  1  8½  
4    Wouter van Rijn  0  ½  ½  X  ½  1  ½  0  1  1  1  1  7 
5/6  Pieter Verhoef   ½  1  0  ½  X  0  0  0  1  1  1  1  6 
5/6  Ruud Wille       0  0  0  0  1  X  0  1  1  1  1  1  6 
7    Dirk Hoogland    0  0  0  ½  1  1  X  0  1  0  1  1  5½  
8    Tony Hogerhorst  0  0  ½  1  1  0  1  X  0  0  ½  1  5 
9/10 Gerben Hendriks  1  0  0  0  0  0  0  1  X  1  0  1  4 
9/10 Richard vd Wel   0  0  0  0  0  0  1  1  0  X  1  1  4 
11   Ruud Verhoef     0  0  ½  0  0  0  0  ½  1  0  X  1  3 
12   Jacques Boonstra 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  x  0 



leek het, alleen wit winstkansen vanwege de vrije 
a-pion. Peter probeerde er toen nog een remise uit 
te slepen door eeuwig schaak, waar Tom in mee-
ging. Tom had het nog kunnen proberen maar hij 
wilde de druk nu bij Peter leggen in diens laatste 
partij tegen Otto die hij moest winnen om er nog 
een superbarrage uit te halen. En wat een partij 
werd het! Peter kwam iets beter te staan vanwege 
zijn mooie centrum, maar Otto gaf geen krimp. 
Peter ging agressief met zijn pionnen naar voren 
en schuwde geen enkel risico. Hij moest ook win-
nen, anders was Tom immers kampioen. Otto viel 
de dame van Peter op b3 aan met Tb8. Peter ne-
geerde dat door met f4-f5 Otto's dame op e6 aan te 
vallen. Iets te snel gespeeld misschien, want ver-
moedelijk had Peter gemist dat na Tb8xb3 zijn 
loper op g3 nog zou hangen. Peter moest nu door-
zetten. Er was geen weg meer terug. Na slaan op 
g3 viel Peter de toren aan die ineens geen kant 
meer op kon. Had Peter dit allemaal gezien? Spec-
taculair en gedurfd was het in ieder geval wel! 
Otto had nog een truc door La6xc4 te spelen. Het 
idee van deze zet was dat als wit de toren op g3 
zou slaan er nog een loper op e2 zou hangen. Dan 
zou zwart nog meer materiaal winnen. Na terug-
slaan op c4 kon zwart zijn toren redden door 
Lg7xe5 te spelen en daarmee de toren dekken. Er 
zat echter meer in de stelling: de zwarte koning 
stond erg onveilig en overal hingen er stukken en 
stonden er stukken gepend en overbelast. Wit 
voerde de druk op met zetten als Tad1 en Tfe1. 
Otto was in gepeins verzonken en in twee zetten 
ging hij van 2 minuten op zijn klok nog door zijn 
vlag. Er was dus nog niets beslist! Een barrage 
tussen Peter en Tom volgde middels een zoge-
naamde Armageddon: Wouter verrichtte de loting 
en Peter koos de witte stukken. Met de witte stuk-
ken en met 5 minuten tegen de 4 van Tom moest 
Peter winnen, dat zijn nou eenmaal de regels van 
Armageddon. Ook in deze partij speelde Peter op 
het scherpst van de snede. Tom speelde goed en 
won een kleine kwaliteit. Ook zijn stelling was 
voldoende om het te winnen. Met h5-h6 vlocht 
Peter er echter allemaal trucs in. Dit kostte Tom 
veel tijd en hij had al een minuut minder bij aan-
vang. Hij reageerde aanvankelijk goed door de 
pion te weigeren. Hij speelde zijn loper naar f6 
waar die even later door wits dame werd aangeval-
len. Tom dacht middels Dd4 er een truc in te bou-
wen. Hij bood daarmee als het ware dameruil aan 
en dacht dat wit niet op f6 mocht slaan op straffe 
van Pe5-f3 schaak! Dit mocht echter wel, want wit 
kon dan gewoon met zijn dame het paard slaan en 
daarmee het schaak opheffen en zijn dame redden. 
Zwart had zichzelf dus getruct en nu begon het 
toch weer spannend te worden. Het tijdsvoordeel 
begon zich voor Peter in zijn voordeel uit te beta-
len. Met een kwaliteit meer neutraliseerde hij 
zwarts dreigingen en besliste uiteindelijk de strijd 
met de vrije h-pion. De tijd van Tom was inmid-
dels ook al bijna op. Met Peter hebben we een 
mooie kampioen met fris aanvallend spel. Hij 
revancheerde zich voor de verloren driekamp van 
een aantal jaar geleden (toen werd Dirk kampioen 
met Wouter als derde persoon in die driekamp). 
Jammer voor Tom, want dit vluggerbeest speelde 
een sterk toernooi en had het ook zeker verdiend. 
Een mooie aanwinst voor onze club, als schaker, 
maar ook zeker als persoon! Sneu voor Otto die 
het hele toernooi aan de leiding ging, maar ja je 
kunt ook niet alles winnen.....!  
Eindstand finalegroep 2: 1. Rob Huberts 7; 2. 
Quirine Naber 6½; 3. Jan Vermeer 5; 4. Jan Groen 
4½; 5. Siert Huizinga 3½ 6. Bob Kooij 3; 7. Horst 

Eder 2½; 8/9. Kazem Mollahosseini en Wisse Witmans 2. 
Eindstand finalegroep 3: 1. Henk Schunck 6; 2. Werner Passchier 5; 3. 
Hub Kusters 4½; 4/6. Hans Derendorp, Koen van Keulen en Edwin 
Peters 3; 7. Oscar Mercan 2½; 8. Ko Kooman 1. 
Daar waar Rob Huberts finalegroep 1 net misliep wist hij groep 2 op 
zijn naam te schrijven. Hij bleef Quirine Naber, van wie hij overigens 
wel verloor, toch net een half puntje voor. Zij verloor op haar beurt in 
deze finale van Jan Vermeer, die 3e werd en ze speelde verder remise 
tegen Jan Groen. In finalegroep 3 was Henk Schunck de beste. Werner 
Passchier eindigde hierin als tweede gevolgd door Hub Kusters, on-
danks verlies in hun onderlinge partij. Het was een leuke snelschaak-
avond in een ongedwongen sfeer. Vanavond gaan we gewoon weer 
verder met de interne competitie waarvoor nog 3 partijen op het pro-
gramma staan. (verslag met dank aan aantekeningen Wouter van Rijn) 
 
Seizoenoverzicht ASV-7: Daar ASV-7 in de 2e klasse C van de OSBO 
ingedeeld was bij UVS-3, dat als laagste Elo 1781 kende, gingen wij 
voor de 2e plaats. In de eerste ronde tegen het uit de 1e klasse gedegra-
deerde SMB-2 werd nipt gewonnen. Dat gaf ons zelfvertrouwen. Daar-
na werd Doetinchem-2 verslagen. Dat was volgens de verwachting. De 
3e ronde werd van PION-3 makkelijk gewonnen. Bijna hadden we niet 
gewonnen, want we namen even de verkeerde afslag en reden even in 
Duitsland. De 4e en 5e ronde respectievelijk tegen Elster Toren en Het 
Kasteel-3 werd een ramp. Het Kasteel-3 werd nota bene de latere de-
gradant. Waar die twee zwakke ronden aan ligt weet ik niet. Wel is het 
zo dat in beide ronden Hedser Dijkstra niet mee deed. Tegen Mook, de 

latere nummer twee, werd weer gewonnen. Zelfs met grote cijfers. De 
slotronde tegen UVS 3 werd inderdaad een walk-over. Maar gezegd 
moet worden dat Hans Rigter en Tijs van Dijk op 1 en 2 keurig over-
eind bleven met 2 remises. Topscoorder werd Tijs van Dijk met één 
verliespartij en een remise, de rest allemaal gewonnen. Voorwaar een 
prachtige prestatie. Verder scoorden Hedser Dijkstra, Jan Vermeer en 
Hans Rigter positief. Rob van Belle scoorde regelmatig. Edwin Peters 
kon dit seizoen nog niet op gang komen en Theo Koeweiden begon 
prachtig, maar kreeg onderweg een inzinking. Invallers Oscar Mercan 
en Ron Brachten worden bedankt voor hun inzet. De 2e plaats werd dus 
niet gehaald, maar de 3e plaats is ook leuk. Nadat het seizoen was afge-
lopen liet de gezondheid van onze teamleider Tom Bentvelzen hem in 
de steek. Tot ons groot verdriet moesten wij afscheid van hem nemen. 
Tom heeft zijn taak als teamleider met grote accuratesse vervuld. Wij 
zullen Tom erg missen.    Jan Vermeer 

 
Uitslagen 6e ronde extra competitie: van 
Buren - van Dam 1-0; Veerman - Hageman 
½-½. Met deze 2 uitslagen zijn we dit 
seizoen ook aan het eind gekomen van 
deze extra competitie. Wat een mooi alter-
natief moet zijn voor degenen die het rapid 
en snelschaken graag laten schieten komt 
het in de praktijk nog niet goed tot uiting. 
Slechts 19 partijen werden er dit seizoen 
gespeeld. Dat moet dus zeker beter kunnen. 
Maar we blijven het proberen!! Winnaar 
werd evenals vorig seizoen Hendrik van 
Buren! 

ASV- 7             1 2  3 4 5 6 7  Score KNSB TPR  W - We 
Rob van Belle     0 1 1 ½ 0 1 0 3½-7  1766 1739 -0, 239 
Tijs van Dijk     1 1 ½ 1 1 0 ½ 5-7   1765 1934 +1, 563 
Hans Rigter       1 0 ½ 0 1 ½ ½ 3½-7  1734 1797 +0, 594 
Jan Vermeer       0 ½ 1 1 1 1 0 4½-7  1719 1796 +0, 752 
Tom Bentvelzen    1 1 0 0 ½ ½ 0 3-7   1690 1648 -0, 476 
Edwin Peters      0 ½ ½ 0 0 1 0 2-7   1687 1495 -1, 793 
Hedser Dijkstra   ½ 1 1 - - 1 0 3½-5  1673 1835 +1, 111 
Theo Koeweiden    1 1 - 0 0 ½ 0 2½-6  1620 1552 -0, 561 
Invallers : 
Ron Brachten      - - - - 0 - - 0-1   1691 1441 -0, 656 
Oscar Mercan      - - 1 0 - - - 1-2   1614 1324 -0, 456 
 
De 7 wedstrijden op een rij     Eindstand OSBO 2 e klasse D:  
1 SMB-2 – ASV-7 3½-4½          1 UVS-3            1 4 47 K 
2 ASV-7 – Doetinchem-2 6-2     2 Mook              9 29 
3 PION-3 - ASV-7 2½-5½         3 ASV-7             8 28½ 
4 ASV-7 – Elster Toren-2 2½-5½ 4 SMB-2             7 28 
5 Het Kasteel-3 -ASV-7 4½-3½   5 De Elster Toren-2 6 28 
6 ASV-7 -Mook 5½-2½            6 PION-3            4 23½ 
7 UVS-3 -ASV-7 7-1             7 Doetinchem-2      4 20 D 
                               8 Het Kasteel - 3     4 20 D 

Eindstand extra competitie 
tijdens rapidavonden en 

snelschaakavond na 6 ronden  
seizoen 2014-2015: 

Nr. Naam Pnt Part 
1 Hendrik van Buren   4 5 
2 Frans Veerman  3½ 4 
3 Peter van Deursen   2½ 3 
4 Theo van Lotringen  2 4 
5 Danny Hageman  1½ 3 
6 Gerrie Arends  1 3 
7 Peter v. Bruxvoort  1 3 
8 Jeroen van Dam  1 3 
9 Jelmer Visser  1 2 
10 Bob Hartogh Heijs  1 1 
11 Edward Kuster  1 1 
12 Guido Burger  0 4 
13 Hans Meijer  0 1 
14 Remco Menger  0 1 


