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Oploswedstrijd: De vorige opgave was best wel lastig, 
ook al zat hij maar 2 zetten diep. Daarom stond er dit keer 

een eenvoudige 
tweezet van Urse-
gov op het demon-
stratiebord. Het is 
een compositie uit 
1979. Wit speelt en 
geeft mat in twee 
zetten. Oplossing: 
sleutelzet: 1. Lh7. 
 

Beker: In de ASV-
bekerstrijd is het al 
even wat stiller 

maar daar gaat vanavond verandering in komen. In de ene 
halve finale wist eerder Léon van Tol zich al voor de 
finale te plaatsen door van Frank Schleipfenbauer te win-
nen. Vanavond wordt de andere halve finale gespeeld 
tussen Bob Beeke en Tom Bus. Wie plaatst zich met 
Léon voor de finale, we zullen het vanavond zien! 
 

Snelschaken: Voor vanavond staat ronde 31 van de inter-
ne competitie op het programma. Volgende week slaan 
we de interne even een weekje over. Dan staat namelijk 
het jaarlijkse interne snelschaakkampioenschap van ASV 
op het programma. Wie daar geen liefhebber van is die 
kan natuurlijk gewoon een partij meespelen voor de extra 
competitie. En dat is haast vergelijkbaar met de interne. 
Daarvoor wordt de 6e en laatste ronde van dit seizoen 
gespeeld. Dus er is voor iedereen weer wat te beleven!! 
 

Eindhoven: Afgelopen weekend organiseerde de S.V. 
Woensel Lichttorencombinatie uit Eindhoven haar 7e 
weekendtoernooi. Gespeeld werd in 2 groepen met in 
totaal 80 deelnemers. Oscar Mercan troffen we aan in 
groep B. Na een wat pover begin met nederlagen op vrij-
dagavond en zaterdagmorgen in ronde 1 en 2 leek het 
daarna te gaan draaien. Eerst een remise, toen winst in 
ronde 4 maar helaas op zondagmorgen in ronde 5 volgde 
weer een verliespartij. In de slotronde werd het toernooi 
met winst afgesloten waardoor Oscar op 2½ uit 6 net 
onder de middenmoot eindigde. De toernooiwinst in 
groep A was voor GM Benjamin Bok (2605). 
 

Haarlem: Onze clubgenoot Werner Passchier nam op 
zaterdag 7 mei deel aan het rapidtoernooi bij zijn oude 
club S.V. Het Spaarne uit Haarlem. Dit toernooi werd 
georganiseerd onder de naam “Het Grande Dametoer-
nooi” ter herinnering aan Käty van der Mije-Nicolau. Zij 
was in de jaren ’60 en ’70 een wereldtopper in het vrou-
wenschaken. Op hogere leeftijd en tot kort voor haar 
overlijden in 2013 schaakte zij nog enthousiast mee bij 
deze club. Met dit rapidtoernooi wilde deze vereniging 
haar eren en herdenken op een manier die zij zelf zou 

waarderen. De eerste 2 ronden kenden een verplichte opening, 
aldus de toernooisite, afkomstig uit de legendarische partijen 
van Käty. Er waren 30 deelnemers bij dit toernooi waarbij 2 
achtkampen en 2 groepen van 7 werden geformeerd ingedeeld 
op sterkte. Omdat de laatste 2 groepen oneven waren, speelde 
men 1 partij tegen iemand van de andere oneven groep. Zo 
kwamen ook deze groepen op 7 partijen uit. Werner was inge-
deeld in groep C en scoorde daarin 2½ uit 7, met naast 2 winst-
partijen ook een verdiende nederlaag en een paar ongelukkige 
verliespartijen. Al met al een resultaat dat hem toch wat tegen-
viel. Maar het was aan de andere kant ook wel weer bijzonder 
gezellig om diverse oud-clubgenoten te ontmoeten. 
 

Seizoenoverzicht KNSB-beker en OSBO-cup: Het bekerseizoen 
ligt weer achter ons. De winnaars zijn bekend. De organisatie 
van de finalewedstrijden van de OSBO-cup lag weer in handen 
van ASV. Daar werd de gedoodverfde favoriet Zevenaar-1 
winnaar zoals u in de vorige EP heeft kunnen lezen. Eerder op 

Hemelvaartsdag/Bevrijdingsdag werd in Wageningen tijdens 
het Bevrijdingstoernooi de ½-finale en finale gespeeld in de 
strijd om KNSB-beker. Het team van Kennemer Combinatie 
met GM Loek van Wely aan bord 1 pakte hierbij de bekerwinst. 
Tijd dus om terug te blikken op de bekerresultaten van onze 
ASV-teams in het afgelopen seizoen. Daarbij beginnen we in de 
KNSB-beker met ASV-1. Zij waren in de 1e ronde vrijgeloot. 
Daarna volgde het thuisduel tegen BSV Bennekom. En dat 
verliep allerminst eenvoudig. Na een moeizaam 2-2 gelijkspel 
in de reguliere partijen wist ASV-1 zich pas na een 3-1 winst bij 
het beslissende snelschaken te verzekeren van plaatsing voor de 
volgende ronde. In de 3e ronde besliste het Tilburgse De Stuk-
kenjagers het duel in hun voordeel na een aanvankelijk ge-
lijkopgaande strijd. ASV-1 verloor uiteindelijk met ½-3½ en 
was daarmee uitgeschakeld in de KNSB-bekerstrijd. 
Dan de OSBO-cup waar dit seizoen 32 teams aan deelnamen. 
Een mooie stijging ten opzichte van het vorige seizoen toen 
slechts 19 teams de strijd aangingen. Dit jaar namen er zelfs 4 
ASV-teams deel want ook ASV-7 was aan de deelnemende 
teams toegevoegd. En dan zou het natuurlijk mooi zijn als er 
een beetje gunstige loting uit tevoorschijn kwam. Maar op dat 
punt zat het ASV-7 bepaald niet mee daar voor de 1e ronde het 
sterke Zevenaar-1 als tegenstander tevoorschijn kwam, inder-
daad de latere bekerwinnaar. Dit team was duidelijk te sterk 
getuige ook de 4-0 nederlaag die ons zevende leed. Maar ook 
ASV-4 en ASV-6 overleefden de 1e bekerronde niet. Het vierde 
moest het opnemen tegen Rokade uit Lichtenvoorde. Een span-
nende wedstrijd leverde een 2-2 eindstand op en dat betekende 
dus vluggeren. Daarin was Rokade het meest slagvaardig en 

ASV- 1 KNSB- Beker  Seizoen 201 5- 2016:  
               1 2    3  Score KNSB TPR  W-We  
Otto Wilgenhof - 1(1) 0  1-2   2189 2114 -0,157 
Michiel Blok   - 0(1) 0  0-2   2122 1394 -0,827 
Peter Boel     - 0(0) 0  0-2   2130 1480 -0,610 
Tom Bus        - 1(1) ½  1½-2  2210 2402 +0,498 
1e ronde: vrijgeloot 
2e ronde: ASV-1 – BSV Bennekom 2-2 
          (3-1 winst na snelschaken) 
3e ronde: ASV - 1 – De Stukkenjagers ½ - 3½ 



versloeg daarin ASV-4 met 1½-2½. Rokade wist uitein-
delijk de finaledag te bereiken waarin het in de finale 
verloor van Zevenaar. PION-2 schakelde ons zesde met 
1½-2½ uit en dat terwijl ons zesde optimistisch was over 
een goede afloop daar een week eerder van de Groesbe-
kers in competitieverband was gewonnen en op de eerste 
4 borden een positief resultaat was bereikt. Het mocht in 
de beker niet zo zijn. Dus ondanks een goed perspectief 
na de loting voor de 1e ronde bleef alleen ASV-5 over dat 
in deze 1e ronde met 3-1 won van Elster Toren-2. ASV-5 
en Mook-1 maakten er in de 2e ronde een prachtig beker-
duel van. Beide teams waren aan elkaar gewaagd. Het 
werd dan ook 2-2 en snelschaken moest de beslissing 
brengen. Hierin sloegen de ASV-ers met 4-0 keihard toe. 
De 3e ronde was bereikt. De loting hiervoor was ASV-5 
niet gunstig gezind. Zevenaar-1 was de tegenstander. De 
winnaar zou zich plaatsen voor de finaledag tijdens ons 
Vierkampentoernooi. U zult het begrijpen intussen. Het 
lukte ASV-5 niet want Zevenaar won het bekerduel met 
3-1. Daarmee was het bekeravontuur voor ASV voorbij 
en waren we “slechts” gastheer op de finaledag, iets wat 
we overigens nog heel vaak willen blijven doen! 

 

Seizoenoverzicht ASV-12j: Teamleider Peter van Brux-
voort begon dit seizoen met een nagenoeg nieuw jeugd-
team in de OSBO-competitie. Enkele jeugdspelers die 
vorig seizoen in het team speelden, toen nog ASV-11j 
geheten, zoals Tom Verberk, Wisse Witmans en Bryan 
Hieltjes schoven door naar ASV-10 en Seyma Zararsiz 
sloot zich aan in het seniorenteam ASV-14. Een mooi 
succes dus van de doorstroming van onze jeugd naar de 
seniorenteams. Dit bood nieuwe, over het algemeen nog 
wat jongere jeugd de gelegenheid om ervaring op te doen 
in de seniorencompetitie. Van het jeugdteam van vorig 
seizoen bleef alleen Teun Gal over, hij kreeg nu 3 nieuwe 
spelers naast zich. In het verloop van het seizoen kregen 
ook andere jeugdspelers de kans om een keer op dit seni-
orenniveau mee te doen. Heel serieus werden de partijen 
gespeeld. Dat onze jeugd op die leeftijd nog fouten maakt 
spreekt haast voor zich maar naarmate het seizoen vor-
derde zag je ook de vooruitgang die werd geboekt. Waar 
in het begin te snel werd gespeeld, werd in de ronden die 
volgden steeds beter partij gegeven. Het leuke van dit 
jeugdteam is het enthousiasme waarmee deze jonge spe-

lers een potje schaken. Dat enthousiasme moeten we zeker 
koesteren want dat is een mooie basis voor de toekomst. Het 
seizoen werd afgesloten met een 2-2 gelijkspel. Belangrijker 
nog dan dit matchpunt was de ervaring die werd opgedaan. Dit 
kan in het nieuwe seizoen weer goed van pas komen! 
 

Seizoenoverzicht ASV-13: Het seizoen voor ASV-13 liet zich 
kenmerken door de uitslag 4-0. In maar liefst 4 van de 6 ge-
speelde wedstrijden kwam dit resultaat tot stand. In de ope-
ningsronde kwam deze maximale uitslag nog in het voordeel 
van ASV-13 op het wedstrijdformulier door winst op de jeugd 
van Velp-6. Een mooiere start kun je je natuurlijk niet wensen. 
Na een vrije ronde werd ASV-13 vervolgens zelf geconfron-
teerd met de uitslag 0-4. Dit keer een maximaal verlies dus! Na 
twee regelmatig verlopen wedstrijden met verlies en winst 
kwamen de uiteindelijk gepromoveerde teams van Veenendaal-
5 en De Cirkel-3 nog aan bod en die lieten er ook geen gras 
over groeien. U raadt het al het werd in beide gevallen 4-0. 
ASV-13 lag er verder niet wakker van. Het plezier in het scha-

ken stond immers zoals altijd voorop. Theo van Lotringen, die 
voor het eerst als vaste speler in een ASV-team was ingedeeld 
liet zijn kracht ook meteen zien. Hij werd topscorer met een 
score van 3 uit 6. Ook Tamara Liscaljet kwam met 2 uit 4 tot 
een 50% score. Beiden behaalden zo samen al meer dan de helft 
van het totaal aantal bordpunten dit seizoen voor ASV-13. Op-
vallend tenslotte was dat er dit seizoen maar 1 remise werd 
gespeeld. Die kwam van invaller Hans Meijer. 
 

Uitslagen interne competitie 30e ronde (26 mei 2016): 
van Ginneken - Beeke 0-1; Hoogland - R. Wille 1-0; Sloots - 
Peters ½-½; Huizinga - Fassaert ½-½; Naber - de Mol 1-0; 
Mercan - Kusters 1-0; Boonstra - Vermeer 0-1; van Belle - 
Manschot 1-0; Marks - Passchier ½-½; Witmans - Eder 0-1; de 
Kok - van Buren ½-½; Schunck - Veerman ½-½; Kooman - 
Arends 1-0; Hartogh Heijs - Wijman 0-1; Mollahosseini - van 
Lotringen 1-0; Zuidema - Stomphorst 0-1; Meijer - Stibbe 0-1; 
Rijmer - Droop 1-0; Nieuwenstein - Gubbels 1-0; Burger - de 
Groot 0-1. 

ASV- teams OSBO- cup ,S eizoen 201 5- 2016:  
ASV 4           1    Score KNSB TPR  W-We  
Gerben Hendriks 1(1) 1-1   1906 2584 +0,301 
Barth Plomp     0(0) 0-1   1967 1063 -0,678 
Désiré Fassaert ½(½) ½-1   1884 1870 -0,093 
Ruud Verhoef    ½(0) ½-1   1803 1566 -0,266 
1e ronde:ASV-4 - Rokade-1 2-2 
        (na snelschaken uitgeschakeld met 1½-2½)  
 

ASV 5            1 2    3 Score KNSB TPR  W-We  
Wouter Abrahamse 1 1(1) ½ 2½-3  1952 2141 +0,658  
Jan van de Linde 1 -    ½ 1½-2   --  2076    -- 
Quirine Naber    0 0(1) 0 0-3   1677 1046 -0,852  
Siert Huizinga   1 1(1) 0 2-3   1727 2000 -0,925  
Tony Hogerhorst  - 0(1)   0-1   1787 1055 -0,406  
1e ronde: ASV-5 – Elster Toren-2 3-1 
2e ronde: ASV-5 – Mook-1 2-2 
         (4-0 winst na snelschaken) 
3e ronde: ASV-5 – Zevenaar-1 1-3 
 

ASV 6            1 Score KNSB TPR  W-We  
Jan Groen        0  0-1  1746  999 -0,410 
Piet de Mol      0  0-1  1798  969 -0,564 
Jeroen Kersten   ½  ½-1  1849 1695 -0,205 
Albert Marks     1  1-1  1713 2445 +0,386 
1e ronde:ASV-6 – PION-2 1½-2½ 
 

ASV 7            1 Score KNSB TPR  W-We  
Tijs van Dijk    0  0-1  1802 1396 -0,076 
Jan Vermeer      0  0-1  1748 1236 -0,153 
Werner Passchier 0  0-1  1704 1226 -0,108 
Edwin Peters     0  0-1  1643 1230 -0,089 
1e ro nde:AS V- 7 – Zevenaar - 1 0 - 4 

ASV- 13:          1 2 3 4 5 6  7 Score KNSB TPR  W - We 
Jan Zuidema      1 - 0 0 0 0  0  1-6  1430 1038 -1, 515 
Jan Diekema      - - 0 - - 0  0  0-3  1019  553 -0, 237 
Tamara Liscaljet 1 – 0 – 1 -  0  2-4   661 1437 -0, 007 
Theo v Lotringen 1 – 0 1 1 0  0  3-6   --  1190    -- 
Invallers : 
Kazem Mollahosseini  – - - 0 - -  -  0-1  1406  656 -0,468 
Hans Meijer      - - - - ½ -  –  ½-1  1371 1121 -0, 309 
Jan Sanders      1 - - - - -  -  1-1  1344 1040 +0, 003 
Thijs Stomphorst - - - 0 - -  -  0-1  1351  510 -0, 525 
NO               - - - - - 0r -  0-1 
 

De 7 wedstrijden op een rij    Eindstand OSBO 4 e klasse D :  
1 Velp-6j - ASV-13 0-4        1 Veenendaal-5  11 20  K 
2 ASV-13 was vrij             2 De Cirkel-3   10 17  P 
3 ASV-13 – Rhenen-2 0-4       3 Rhenen-2       9 18  
4 BSV Bennekom-4 – ASV-13 3-1 4 BSV Bennekom-4 6 14  
5 ASV-13 – Wageningen-8 2½-1½ 5 ASV-13         4  7 ½ 
6 De Cirkel-3 - ASV-13 4-0    6 Wageningen-8   1  5 ½ 
7 ASV - 13 – Veenendaal - 5 0 - 4   7 Velp - 6j        1  2  

ASV- 12j:          1 2  3 4  5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Max Timmers       1 0  – 0  - - - 1-3    583 1301 + 0,987 
Teun Gal          0 0  0 0  0 – 1 1-6    501  928 + 0,742 
Jacob Langedijk   0 -  0 1r – 0 0 1-5    --   283 - 0,156 
Berke Bulgurcu    0 0  1 0  0 0 0 1-7    --  1052 + 0,989 
Invallers : 
Luc Reijnier      - -  0 –  0 - - 0-2    --   305 - 0,096 
Chris Kamperman   - -  - -  - 1 – 1-1    --   800    -- 
Peter Bronsveld   - -  - -  - 0 1 1-2    --   867    -- 
Peter v Bruxvoort - -  - -  0 - - 0-1    --   585    -- 
NO                - 0r - -  - - - 0-1 
 

De 7 wedstrijden op een rij    Eindstand OSBO 4 e klasse C:  
1 Veenendaal-6j - ASV-12j 3-1 1 Wageningen-7  13 19 ½ K 
2 ASV-12j – SMB-7 0-3         2 Tornado-4     10 19   P 
3 Tornado-4 - ASV-12j 3-1     3 SMB-7          8 15 ½ 
4 ASV-12j – Wageningen-7 1-3  4 Veenendaal-6j  8 15  
5 ASV-12j – Mook-3 0-4        5 UVS-7          7 15 ½ 
6 UVS-7 - ASV-12j 3-1         6 De Toren-10    6  9  
7 ASV-12j – De Toren-10 2-2   7 Mook-3         3 11 ½ 
                              8 ASV-12j        1  6  
 


