
 

 

Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIG ING   
       (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 

Redactie: R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 
6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,  
e-mail: r.wille@planet.nl 

Clubavond: Donderdagavond in Activiteitencentrum 
Schreuder, Vlamoven 22-24, tel 026-3696970 
Tel. aanmelden: Erik Wille  06-12965038 

ASV op internet: http://www.asv-schaken.nl  
e-mail: info@asv-schaken.nl 

55e jaargang no. 24       donderdag 23 juni 2016
Oploswedstrijd: Vorige week hadden we zeer be-

kende namen. 
Maar dat valt 
soms tegen. Tot 
mijn schande 
moet ik beken-
nen, dat ik de 
correcte schrijf-
wijze moest op-
zoeken. Het ging 
om een stelling 
uit de partij Ja-
nowski – Sä-
misch, gespeeld 

in Mariënbad in 1925. Janowski vond hier met wit 
een mooie combinatie. Oplossing: 1. Dh6 en zwart 
gaat pijlsnel mat. 
 

ASV-beker: De finalisten in de strijd om de ASV-
beker in de Kroongroep zijn bekend. Daar waar 
Léon van Tol zich enige tijd geleden al verzekerde 
van een finaleplaats via winst op Frank Schleipfen-
bauer was in de andere halve finale een tweede partij 
noodzakelijk nadat Tom Bus en Bob Beeke in de 
eerste partij tot een puntendeling kwamen. Met 
zwart wist Bob vorige week te winnen zodat hij in 
de finale tegen Léon mag uitmaken wie zich beker-
kampioen van ASV mag gaan noemen. Mogelijk 
wordt deze partij volgende week gespeeld. 
 

Jubileum ASV en OSBO: A.s. zaterdag worden er 
verschillende (gratis) schaakactiviteiten georgani-
seerd in Rozet (Kortestraat 16) ter gelegenheid van 
het 70-jarig bestaan van de OSBO en het 125-jarig 
bestaan van ASV. Zo is er een rapidtoernooi voor 
tweetallen met bij het sluiten van deze editie al 35 
deelnemende duo’s, een simultaan van Jan Timman 
en een aanschuifsimultaan van Thomas Beerdsen. 
Verder zal in het auditorium van Rozet eerst Huub 
Blom, competitieleider van de OSBO, een lezing 
houden over de geschiedenis van de OSBO, waarbij 
in zijn verhaal de ontwikkelingen die de competitie 
heeft doorgemaakt centraal zullen staan. Deze lezing 
start om 12.30 uur en duurt ca. een uur. Hans Böhm 
houdt daarna van 14.00-15.30 uur een presentatie 
over het door hem samen met Yochanan Afek ge-
schreven boek “Wij Presenteren de Koning”. Het is 
het zesde en laatste deel in deze serie. Twee van 
onze Chess-Queens, Zhaoqin Peng en Tea Lancha-
va, zijn de hele dag aanwezig in en om Rozet. Zij 
zullen het publiek onder meer vermaken bij een 
buitenschaakspel. Kom dus ook a.s. zaterdag 25 juni 
naar Rozet. Er valt genoeg te beleven. Daar waar 
ASV bij een schaakdemo alleen in de hal te vinden 
is zal Rozet a.s. zaterdag bruisen van het schaken 
vanaf het plein voor de ingang tot en met de 5e ver-
dieping bij het dakterras met het prachtige uitzicht 
over Arnhem! 
 

Terrasschaak: Een dag na de jubileumactiviteiten bij 
Rozet kunt u op zondag 26 juni op het terras van het 

tegenover Rozet gelegen café Heeren van Aemstel meedoen aan het 
3e terras-snelschaaktoernooi. Er zijn op dit moment nog enkele plaat-
sen vrij. Aanmelden kan via Ruud Wille. Gespeeld wordt vanaf 12 
uur, het toernooi wordt afgesloten met een gezellige barbecue. 
 

Seizoenoverzicht ASV-8: In het komende seizoen zullen er maar 
liefst 3 ASV-teams in de 2e klasse OSBO spelen. ASV-6 degradeer-
de weer terug vanuit de 1e klasse, ASV-7 handhaafde zich in de 
slotronde, maar nieuw op het 2e klasse-niveau is ASV-8. Zij werden 
kampioen in de 3e klasse H door het sterker geachte PION-4 uit 
Groesbeek voor te blijven. Misschien wel cruciaal was het onderlin-
ge duel in de 3e ronde. ASV-8 kwam incompleet aan de start door 
enkele misverstanden. Met maar liefst 2 spelers minder gaf dit wei-
nig vertrouwen in een goede afloop. Tactisch werden de borden 1 en 
2 opengelaten waar juist de sterkste spelers van PION-4 zaten. Par-
tijen dus die wellicht toch wel verloren waren gegaan. Het bleek een 
gouden greep want aan de borden 3 t/m 6 pakte ASV-8 drie bordpun-
ten waarmee dit duel in een gelijkspel eindigde. In de 5e ronde greep 

ASV-8 de koppositie toen PION-4 weliswaar niet in de sterkste 
bezetting verscheen (maar toch…!) en verrassend verloor van Tor-
nado-2j. ASV-8 hield in de laatste 2 ronden dapper stand en gaf door 
zelf beide keren te winnen de koppositie niet meer uit handen, terwijl 
het bij PION-4, zo leek het althans, allemaal niet zo nodig meer 
hoefde, zonder daarmee de prestaties van ASV-8 tekort te doen na-
tuurlijk. De Groesbekers verloren ook nog het slotduel tegen UVS-6. 
Een heel knap resultaat dus van ASV-8 en we zijn benieuwd hoe zij 
zich in de 2e klasse zullen weren. Opvallend aan de scores is afge-
zien van de 3e ronde toen het qua opstelling even misging, dat ieder-
een alles heeft gespeeld. Er was dus geen enkele invaller nodig. En 
ook dat is een compliment waard. De individuele scores zijn voor 
allen zonder meer uitstekend te noemen. Oscar Mercan scoorde 6 uit 
7, net een half punt meer dan Lion de Kok, die ook op een prima 
seizoen kan terugkijken. Maar ook de scores van Walter Wong en 
Hub Kusters van 4½ uit 6 mogen er zeker wezen. Bob Kooij (3½ uit 
7) en Theo Koeweiden (4 uit 7) hielden de hoogste borden heel goed 
onder controle. Ook dat vormde een belangrijke basis voor het 
prachtige succes dat het team uiteindelijk boekte! Grote klasse!! 
 

Hilversum: Aan het 11e HSG-open, een toernooi dat afgelopen 
weekend in Hilversum werd gehouden, namen bijna 200 schakers 
deel waaronder 3 ASV-ers. Het open toernooi werd gespeeld in 3 
groepen. Daarin werden vrijdag, zaterdag en zondag 2 partijen per 
dag gespeeld. Daarnaast waren er nog enkele vierkampen. Twee 
ASV-ers speelden in de A-groep van het open toernooi t.w. Bob 
Beeke en Mick van Randtwijk. Bob speelde een ijzersterk toernooi 
waarbij hij uiteindelijk met 4½ uit 6 en een fraaie TPR van 2356 op 

ASV- 8           1 2  3  4 5 6  7 Score KNSB TPR  W - We 
Bob Kooij       1 0 1  0 0 ½ 1 3½-7  1621 1561 -0,7 03 
Theo Koeweiden  ½ ½ 1  ½ ½ 1 0 4-7   1617 1481 -0,4 91 
Walter Wong     ½ 1 -  ½ 1 1 ½ 4½-6  1610 1482 -0,1 91 
Hub Kusters     1 ½ -  1 0 1 1 4½-6  1563 1519 +0,3 66 
Lion de Kok     ½ 0 1  1 1 1 1 5½-7  1512 1490 +0,3 72 
Oscar Mercan    1 1 0  1 1 1 1 6-7   1441 1465 +0,4 72 
Invallers : 
NO              - - 0r - - - - 0-1    --   --    --   
 
De 7 wedstrijden op een rij    Eindstand OSBO 3 e klasse H  
1 ASV-8 – Het Kasteel-3 4½-1½ 1 ASV-8           12 28 K 
2 Millingen - ASV-8 3-3       2 PION-4           9 26 
3 PION-4 -ASV-8 3-3           3 SMB-5            9 20½ 
4 ASV-8 – Tornado-2j 4-2      4 UVS-6            7 23 
5 UVS-6 – ASV-8 2½-3½         5 Het Kasteel-3    7 21 
6 ASV-8 – SMB-5 5½-½          6 Millingen        6 19 
7 Elster Toren-3 -ASV-8 1½-4½ 7 Elster Toren-3   4 18½ 
                              8 Tornado-2j       2 12 D 



een gedeelde 5e plaats eindigde net een half punt 
achter de 4 koplopers die de 1e plaats deelden. Al-
leen Thomas Beerdsen was Bob de baas in de 3e 
ronde, in de slotronde deelde Bob het punt met Wil-
ly Hendriks. Mick eindigde in deze sterke groep op 
2 uit 6. Het meest in het oog sprong zijn winst in de 
2e ronde op Daan Zult van Caïssa-Eenhoorn, die een 
rating van 2326 achter zijn naam heeft staan. In de 
B-groep eindigde Oscar Mercan op 2 uit 6. Dit kon 
echter zijn slechte toernooistart met nederlagen in de 
eerste 4 partijen niet verbloemen. In de eerste 2 
ronden was dit wel tegen spelers met een duidelijk 
hogere rating. Doordat hij op dat moment puntloos 
was en het aantal spelers oneven kreeg hij in de 5e 
ronde zijn eerste punt via een vrije ronde. In de slot-
ronde pakte hij alsnog het eerste echte winstpunt. 
Voor hem dus een toernooi om gauw te vergeten. 
 

Extra competitie: Ook de extra competitie is inmid-
dels afgesloten. Hoewel deze competitie, tijdens de 
rapid- en snelschaakavonden, voor spelers die de 

voorkeur geven aan 
een wat langzamer 
tempo, zeker zijn 
liefhebbers kent zou 
de belangstelling hier-
voor toch zeker groter 
kunnen zijn. Veel 
mogelijke deelnemers 
beschouwen een rapid 
of snelschaakavond 
echter nog steeds 
teveel als een vrije 
speelavond en dat 
terwijl dit juist zo’n 

mooi alternatief is. In het eindklassement treffen we 
bovenaan 3 spelers met 3 punten. Hendrik van Buren 
had hier 6 partijen voor nodig (hij speelde wel als 
enige alle partijen voor deze extra competitie!!). Jan 
Sanders kwam tot 3 punten uit 4 gespeelde partijen. 
Lion de Kok speelde maar drie partijen, die hij alle 
won, en scoorde daarmee dus 100%. Lion wist het 
onderlinge duel van Hendrik te winnen. Jan Sanders 
trof de beide andere koplopers niet. 
 
Seizoenoverzicht ASV-9: De derde klasse van de 
OSBO blijft een doos vol verrassingen. Aan de ene 
kant heeft men vaak te maken met dorpskampioe-
nen; aan de andere kant krijgt men een team vaak 
niet vol en worden er spelers ingezet, die ook in de 
vierde klasse nog moeite zouden hebben een redelijk 
figuur te slaan. Zo kregen we met ASV-9 te maken 
met een speler met een rating van 2060. Die zat 
overigens niet eens aan het eerste bord. Tegenstan-
ders zetten dan bij voorkeur een speler in, die toch 
geen kans heeft. Dat hij aan het derde bord speelde 
zal wel op harde ervaring gebaseerd zijn. Nu niet, 
maar vorig seizoen hadden we ook een tegenstander 
met een rating van de helft van 2060. Als alle uitsla-
gen op een rijtje worden gezet kan je snel zien, dat 
onze punten voor een flink deel aan de laatste drie 
borden werden gescoord. De top-drie heeft altijd 
moeite om overeind te blijven. Dit is zeker een 
pluim op de hoed van onze nummer één: Zekria 
Amani. Weliswaar lukte het ook hem niet meer dan 
50% te scoren, maar hij verloor slechts één partij. In 
de staart (Frans Veerman en Kees van Keulen) re-
gende het punten. Onze laatste borden lijken gewoon 
sterker te zijn dan die van veel andere teams. Verder 
bleek het negende een betrouwbaar team. Vier van 
de zes spelers speelden al hun partijen. Dat er toch 
flink wat invallers blij gemaakt konden worden met 
een opstelling in het negende lag aan het feit, dat 
Koen van Keulen stageverplichtingen had ver van 

Arnhem en daardoor de laatste drie partijen niet kon meedoen. Ten 
slotte nog de omvang van de groep. Niet alleen bij ons konden 
slechts zeven teams worden opgesteld in plaats van acht. Als er er-
gens in de OSBO-competitie problemen ontstaan door het leeglopen 
van schaakclubs is dat in de derde klasse. Ik wil hier toch van de 
gelegenheid gebruik maken om met bewondering te spreken over de 
vindingrijkheid van de OSBO. Natuurlijk is het jammer, dat groepen 
niet vol gemaakt kunnen worden. Maar er werd voor gezorgd, dat dit 
nergens tot onmogelijke indelingen leidde. Nu maar hopen, dat dit 
ook komend seizoen weer zal lukken. Soms zal een goede oplossing 
achter de horizon liggen en misschien wordt daar wel niet geschaakt. 
     Hendrik van Buren 
 

Seizoenoverzicht ASV-14: Door de wijziging in de teamgrootte van 
6 naar 4 spelers in de 4e klasse OSBO waren ASV-14 en ASV-15 dit 
voorbije seizoen nieuw in competitieverband. Voor de spelers in dit 
team was het spelen in de OSBO-competitie zeker niet nieuw. Die 
ervaring had men al eerder opgedaan. Het enthousiasme om deel te 
nemen was dan opnieuw groot. Het team hield zich kranig staande. 
Maar liefst vier wedstrijden eindigden in een 2-2 gelijkspel. Eén 

daarvan kwam helaas te vervallen doordat Zutphen-4 zich na de 3e 
ronde genoodzaakt zag zich terug te trekken. ASV-14 had dit duel 
toen net achter de rug. Gelukkig maar anders was er nog een vrije 
ronde ontstaan ook en spelen dat doet men toch het liefste nietwaar!! 
Tegen de bovenste 2 ploegen werd verloren, die waren net even een 
maatje te groot. In de persoonlijke scores waren er geen uitschieters.  
 

Uitslagen interne competitie 32e ronde (16 juni 2016): 
Hoogland-Huizinga ½-½; Peters-Boel ½-½; Storms - van de Linde 
1-0; Knuiman-Mercan 1-0; Naber-R. Wille 0-1; Kooij-Kusters 0-1; 
Vermeer-de Mol 0-1; Groen-van Belle 1-0; Koeweiden-Eder 1-0; 
van Buren-Mollahosseini 1-0; de Kok-Koen van Keulen 1-0; van 
Lotringen-Veerman 1-0; Kooman-Witmans 0-1; Kees van Keulen-
Gubbels 0-1; Hartogh Heijs-Schunck 1-0; Meijer-Droop 1-0; Maas-
Liscaljet 1-0. 
Uitslag ½-finale ASV-beker (Kroongroep): Bus - Beeke 0-1. 
 

Uitslagen 6e en tevens laatste ronde extra competitie (gespeeld op 9 
juni tijdens snelschaakavond): 
Meijer - de Kok 0-1; Hartogh Heijs - van Buren 0-1; Stomphorst - 
Droop 1-0; Visser - Maas 1-0. 

ASV- 9             1 2  3 4 5 6  7 Score KNSB TPR  W - We 
Zekria Amani      - - ½ ½ ½ 1 0 2½-5  1620 1646 +0, 172 
Hendrik van Buren 0 – 0 0 1 1 ½ 2½-6  1509 1376 -0, 602 
Gerrie Arends     1 – 0 0 ½ 0 ½ 2-6   1495 1388 -0, 444 
Koen van Keulen   1 – 0 0 - - - 1-3   1487 1384 -0, 316 
Frans Veerman     1 - ½ 1 1 1 0 4½-6  1442 1554 +1, 178 
Kees van Keulen   1 – 0 1 1 1 ½ 4½-6  1286 1467 +1, 740 
Invallers : 
Hans Derendorp    - - - - - 0 – 0-1   1337  749 -0, 235 
Abbes Dekker      - - - - ½ - - ½-1    --  1453 -0, 256 
Thijs Stomphorst  - - - - - - 0 0-1   1351  762 -0, 206 
Wisse Witmans     1 - - - - - - 1-1   1343 1426 +0, 003 
 
De 7 wedstrijden op een rij     Eindstand OSBO 3 e klasse D  
1 De Toren-7j -ASV-9 1-5       1 Tornado        12 28 K 
2 ASV-9 was vrij               2 Wageningen-5    8 20 
3 ASV-9 – Tornado-1 1-5        3 De Cirkel-2     8 19 
4 De Cirkel-2 –ASV-9 3½-2½     4 BSV Bennekom-3  6 21½ 
5 ASV-9 – Dodewaard 4½-1½      5 ASV-9           6 18½ 
6 Wageningen-5 -ASV-9 2-4      6 De Toren-7j     2  9½ 
7 ASV - 9 – BSV Bennekom - 3 1 ½- 4½ 7 Dodewaard        0  9 ½ D  

ASV- 14              1 2  3 4 5 6  7 Score KNSB TPR  W - We 
Nedzat Sulejmani    0 0 1 0 1 ½ 0 2½-7  1441 1161 - 0,869 
Kazem Mollahosseini – 1 0 1 0 ½ 0 2½-6  1406 1235 - 0,073 
Thijs Stomphorst    0 ½ 0 0 0 - 1 1½-6  1351 1108 - 1,434 
Seyma Zararsiz      0 - - 0 – 0 - 0-3    852  461 - 0,238 
Invallers : 
André de Groot      - ½ 1 - - - - 1½-2  1368 1604 + 0,543 
Jan Sanders         0 - - - 1 – - 1-2   1344 1335 - 0,486 
Danny Hageman       - - - - - ½ - ½-1   1277 1523 + 0,274 
Bert Maas           - - - - - - 1 1-1    --  1870   -- 
 
De 7 wedstrijden op een rij     Eindstand OSBO 4 e klasse F  
1 ASV-14 - De Toren-9 0-4      1 Theothorne-2   12 16½ K 
2 De Schaakmaat-4 – ASV-14 2-2 2 De Toren-9      9 14½ P 
3 Zutphen-4 – ASV-14 2-2       3 De Schaakmaat-4 8 14½ 
4 ASV-14 – Theothorne-2 1-3    4 Doesborgh-2     4 11 
5 Velp-4j – ASV-14 2-2         5 Velp-4j         4 10 
6 ASV-14 – Doesborgh-2 1½-2½   6 ASV-14          3  8½ 
7 Doetinchem-3 – ASV-14 2-2    7 Doetinchem-3    2  9 
Opm. Zut phen- 4 heeft zi ch na 3e ronde terugg etrokken  

Eindstand extra competitie 
tijdens rapidavonden en snel-

schaakavond na 6 ronden  
seizoen 2015-2016: 

Nr. Naam Pnt Part 
1 Hendrik van Buren   3 6 
2 Jan Sanders   3 4 
3 Lion de Kok    3 3 
4 Jan Zuidema   2½ 4 
5 Thijs Stomphorst   2 4 
6 Pim Rijmer   2 2 
7 Philip Stibbe   2 2 
8 Hans Meijer   1 4 
9 Jelmer Visser   1 3 
10 Peter van Bruxvoort   1 1 
11 Bob Hartogh Heijs   ½ 5 
12 Guido Burger   0 2 
13 Victor Droop   0 1 
14 Bert Maas   0 1 


