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Oploswedstrijd: Vorige week diende u een studie 

van Evgeni Pe-
retjaka uit 
Krasnoslobodsk 
(1991) op te 
lossen. Wit 
speelt en wint. 
Soms heeft zwart 
twee zetten, die 
beiden verliezen. 
Oplossing: 1. 
Lh5, g2 (h1 is 
slechter) 2. 
Txg2, h1D 3. 

Lf3, Dxh3 4. Te2, Kd1 (Kf1 gaat sneller uit.) 5. 
Lh5, Dxh4 6. Th2. 
 

Snelschaken: Vanavond spelen we het jaarlijkse 
interne snelschaakkampioenschap van ASV. Altijd 
spannend met natuurlijk het nodige spektakel op de 
borden maar vooral ook heel gezellig. Wie gaan er 
strijden voor de titel..? Bent u geen liefhebber van 
snelschaken dan is er vanavond de 6e en tevens laat-
ste ronde in de extra competitie waar u met een 
normaal tempo een gezellige partij kunt spelen. 
 

Terrasschaaktoernooi: Op zondag 9 juli zal bij Café 
Heeren van Aemstel aan de Kortestraat 17 nabij 
Rozet de 4e editie van dit gezellige en ongedwongen 
snelschaaktoernooi worden gehouden met een afslui-
tende BBQ. Aanvang 12 uur. Inschrijfgeld 20 euro 
incl. BBQ en 2 consumpties; alleen BBQ 12 euro. U 
kunt zich aanmelden bij Ruud Wille via 
r.wille@planet.nl. Bedenktijd 5 minuten pppp. We 
spelen in voorronden en finalegroepen. In elke fina-
legroep zijn er prijzen in natura. Vooralsnog is 30 
deelnemers het maximum. 
 

Seizoenoverzicht ASV-9: Ons negende team draaide 
een prima seizoen. Net zoals de commercial van 
Almhof aangeeft verdient ook ASV-9 alle lof. Het 
team leek een moeilijk seizoen tegemoet te gaan. 
Van alle groepen in de derde klasse was er eentje, 
die er qua sterkte dik bovenuit stak. Dat schijnt te 
gebeuren om de rijafstanden van de diverse teams zo 
beperkt mogelijk te houden. Ik vraag me af of de 
OSBO eerder voorrang moet geven aan gelijke 
kracht van de groepen. Waarschijnlijk zullen meer-
dere verenigingen er graag eens wat verder voor 
rijden om tegen tegenstanders van gelijke kracht te 
spelen. En als je een team hebt, zoals bij ons Theo-
thorne-2, loop je zelfs de kans, dat spelers stoppen 
met schaken. Wij wonnen van dit team met 6-0. 
Maar hun degradatie stond al lang vast. In deze 
groep waren wij op rating bij de start nummer zeven 
van de acht teams. Bij het slot was dat overigens al 
niet meer zo. Logisch, want ons resultaat -derde in 
de eindrangschikking- was er eentje, waarover we 
naar huis hadden kunnen schrijven. Het leidde er 
toe, dat we kunnen praten over een hecht team - een 

groep vrienden. Ook individueel waren de resultaten prima. Het best 
kwam Koen van Keulen naar voren. Met zijn 6½ uit 7 was hij de 
topscorer van de hele poule. Maar ook anderen deden het prima. 
Horst Eder had ook een best resultaat, vooral als men er bij bedenkt, 
dat hij steeds in de bovenste helft speelde. Zijn partijen waren vaak 
een genoegen om naar te kijken. Bij de start dachten we, dat de staart 
voor de punten moest zorgen. Aan het eind wisten we, dat dat ge-
woon niet waar was. Het hele team droeg bij. Ook de borden 1 en 2, 
Zekria Amani en Werner Passchier. De moeilijkheid van deze com-
petitie zat hem in de tegenstand. Aan de topborden moesten onze 
spelers nogal eens aantreden tegen 1800+ of zelfs meer dan 1900. 
Dat is niet niveau derde klasse onderbond. Maar ook daarvandaan 
kwamen onze punten. Het hele team kan met plezier terugkijken op 
deze competitie.    Hendrik van Buren 
 

Seizoenoverzicht ASV-11: In de moeilijke poule 3D heeft ASV-11 
zich in het afgelopen seizoen goed geweerd. Een aantal keren hebben 
we een zware nederlaag moeten incasseren tegen sterke tegenstan-
ders, de zwaarste tegen de kampioen De Toren-6j. Onze eerste wed-
strijd tegen UVS-6 eindigde in een gelijkspel, maar winst had erin 
gezeten. Achteraf gezien extra jammer omdat zij net boven ons ein-
digden in de eindstand. Tegen De Sleutelzet-1 en in de spannende 
laatste ronde tegen onze directe concurrent Het Kasteel-4 hebben wij 
de winst gepakt. Zo eindigden wij op de 6e plek. Onze invaller en 
topscorer Tom Katoen behaalde 3 uit 4 en als in de laatste wedstrijd 

ASV-9             1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W-We 
Werner Passchier  1 0 ½ - ½ ½ 1 3½-6  1646 1764 +0,363 
Zekria Amani      0 1 0 0 1 0 – 2-6   1625 1602 -0,210 
Horst Eder        ½ 0 0 1 1 1 1 4½-7  1537 1695 +1,421 
Hendrik van Buren 1 – 0 ½ ½ 0 1 3-6   1500 1588 +0,084 
Koen van Keulen   1 ½ 1 1 1 1 1 6½-7  1493 1945 +3,267 
Kees van Keulen   ½ 0 1 1 – 0 - 2½-5  1384 1528 +0,829 
Invallers: 
Lion de Kok       - - - - - - 1 1-1   1498 2130 +0,278 
Frans Veerman     - - - - 0 - - 0-1   1469  599 -0,597 
Ko Kooman         - 0 - 0 - - 1 1-3   1446 1273 -0,635 
 

De 7 wedstrijden op een rij   Eindstand OSBO 3e klasse F 
1 ASV-9 – Lochem-1 4-2        1 Doetinchem-2   13 28½ K 
2 Zevenaar-2 - ASV-9 4½-1½    2 Zevenaar-2     12 31½ 
3 ASV-9 – Doetinchem-2 2½-3½  3 ASV-9           8 24 
4 Doesborg-1 – ASV-9 2½-3½    4 De Kameleon-1   8 20½ 
5 ASV-9 – Rokade-4 4-2        5 Lochem-1        7 20½ 
6 De Kameleon-1 - ASV-9 3½-2½ 6 Doesborgh-1     4 18 
7 Theothorne-2- ASV-9 0-6     7 Rokade-4        3 14 
                              8 Theothorne-2    1 11  D 

ASV-11              1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W-We 
Gerrie Arends       - 0 0 – 0 – 1 1-4   1471 1494 -0,678 
Jonathan vd Krogt   - 0 – 0 ½ 0 ½ 1-5   1448 1198 -1,436 
Kazem Mollahosseini – 1 0 1 - - 1 3-6   1426 1542 +0,833 
Jan Zuidema         0 1 0 1 0 0 0 2-7   1361 1351 -0,559 
Danny Hageman       1 0 ½ ½ 0 0 1 3-7   1382 1424 +0,327 
Jelle Noordhuis     0 0 0 0 ½ 0 - ½-6   1265 1004 -1,502 
 

Invallers: 
Tom Katoen          1 – 1 1 - - 0 3-4   1613 1817 +1,016 
Frans Veerman       ½ - - - - - - ½-1   1469 1643 +0,229 
Theo van Lotringen  - - - - - 0 – 0-1   1278  506 -0,461 
Arjan Hoenselaar    ½ - - - - - - ½-1    --  1447    -- 
 

De 7 wedstrijden op een rij   Eindstand OSBO 3e klasse D: 
1 ASV-11 – UVS-6 3-3          1 De Toren-6j     12 31  K 
2 Koningswaal-2 - ASV-11 4-2  2 SMB-3           11 30 
3 ASV-11 – SMB-3 1½-4½        3 Koningswaal-2   10 24½ 
4 De Sleutelzet-ASV-11 2½-3½  4 Zevenaar-3       7 24½ 
5 ASV-11 – Zevenaar-3 1-5     5 UVS-6            6 17 
6 De Toren-6j - ASV-11 6-0    6 ASV-11           5 14½ 
7 ASV-11–Het Kasteel-4 3½-2½  7 De Sleutelzet-1  4 15 
                              8 Het Kasteel-4    1 11½ D 



de scheidsrechter de klok goed had ingesteld en Tom 
de 10 seconden per zet had gekregen zou 4 uit 4 erin 
gezeten hebben. Verder moet toch wel vermeld 
worden dat Kazem 3 uit 6 behaalde tegen tegenstan-
ders met een hogere rating ondanks dat hij zo aardig 
was om zijn tegenstanders regelmatig een stuk ca-
deau te doen. De rest van het team en de invallers 
hebben de nodige punten gehaald die zorgden dat 
ASV-11 volgend jaar weer in de 3e klasse OSBO 
blijft.    Danny Hageman 
 

Toernooien: Hoewel de competitie is afgelopen 
betekent het niet dat er minder geschaakt wordt. 
Integendeel want onze clubgenoten zijn bij de vele 
toernooien te vinden onder de deelnemers zelfs bui-
ten Nederland. In deze EP de eerste resultaten bij de 
onlangs gespeelde toernooien. Volgende week het 
vervolg. 
 

Bregenz: Eén van de ASV-ers die zijn schaakgeluk 
eens in het buitenland wilde proberen was Anne 
Paul Taal. Hij nam in het Oostenrijkse Bregenz deel 
aan het Internationale Bodensee Senioren Open. Het 
werd een mooie combinatie van schaken en vakan-
tie. Aan dit seniorentoernooi namen 60 schakers deel 
uit 14 landen. Naast het seniorentoernooi werd tege-
lijkertijd ook een open toernooi gespeeld met deel-
name van 136 schakers. Anne Paul kan terugkijken 
op een goed gespeeld toernooi. Na winst in de ope-
ningsronde volgden 4 remises, waaronder tegen drie 
2000+ spelers. Daarna volgde de achteraf enige 
nederlaag. De Engelsman Kenneth Norman (2139) 
bleek te sterk. Daarmee moest onze ASV-er afhaken 
bij de subtop. In de laatste drie ronden volgden nog 
een winstpartij en 2 remises waarmee Anne Paul met 
een score van 5 uit 9 op een gedeelde 18e plaats in 
de eindstand terug te vinden is.  
 

Groningen: Het Denksportcentrum Jannes van der 
Wal in Groningen was in het weekend van 25 t/m 28 
mei volledig gevuld met schakers. Bijna 80 in getal. 
Gespeeld werd in één grote groep. Onder de deel-
nemers was ASV-er Mick van Randtwijk. Hij ein-
digde in een grote groep spelers op een gedeelde 9e 
t/m 21e plaats met 4½ uit 7. Met deze score kan hij 
terugkijken op een goed toernooi. Ook zijn TPR van 
2061, ruim boven zijn Elo, toont dit aan.  
 

Apeldoorn: Op zondag 28 mei werd in de Apel-
doornse binnenstad een rapidtoernooi voor tweetal-
len gespeeld waarbij de deelnemende teams elke 
ronde in een ander café speelden. Aan dit kroeglo-
perstoernooi werd door maar liefst 48 tweetallen 
deelgenomen met daaronder natuurlijk ook de nodi-
ge ASV-ers. Het tweetal Tom Bus/Peter Boel was 
steeds in de subtop te vinden en eindigde na 7 ron-
den uiteindelijk op een gedeelde 10e plaats met 8½ 
punt. Zeker niet slecht in dit sterke deelnemersveld. 
Pascal Losekoot vormde een team met zijn Baarnse 
clubgenoot Yme Brantjes. Zij scoorden 6 punten en 
eindigden daarmee op een gedeelde 34e plaats. Een-
zelfde klassering was er voor Steven Braun die sa-
men met Gerald Visch (VDS) speelde. Op plaats 46 
tenslotte vinden we Dick Vliek en Niels Matser 
terug met 4 punten. Het mag duidelijk zijn dat gezel-
ligheid de hoofdmoot voerde bij dit evenement. 
 

Nijmegen: Ook echt terrasweer kende het Waalka-
detoernooi dat eveneens op zondag 28 mei plaats-
vond. Mooi weer is altijd een pré bij schaakactivitei-
ten buiten. Bij dit toernooi bestaan de teams uit 4 
spelers. Er namen 24 teams deel waarmee drie groe-
pen werden geformeerd. Onze clubgenoten Jaap 

Amesz en Oscar Mercan maakten deel uit van het team met de fraai 
gekozen naam “Beter bier in de hand dan geen hand”. Zij scoorden 
in groep A 8 matchpunten en 14 bordpunten en dat was uiteindelijk 
goed voor een 4e plaats.  
 

Apeldoorn: Een kleine week na het kroegloperstoernooi volgde za-
terdag jl. in Apeldoorn het 13e MuConsult-rapidtoernooi. Onder de 
40 deelnemers waren 4 ASV-ers. In de A-groep met helaas slechts 
12 spelers behoorde Otto Wilgenhof tot de kanshebbers maar hij 
verloor in de 4e ronde van Tim Lammens, met Elo 2311, de nr. 1 op 
rating. Dit onderlinge duel kon alle kanten op gaan. In de slotfase 
ging het na een verkeerde zet snel mis voor Otto. Tim leek onbe-
dreigd te gaan winnen tot hij in ronde 6 in het eindspel en in beider 
tijdnood verloor van zijn clubgenoot Freddie v.d. Elburg. Door zelf 
te winnen kwam Otto weer langszij. In de slotronde wonnen beiden. 
Met 6 uit 7 werd Otto zo gedeeld 1e maar Tim werd tot winnaar 
uitgeroepen op basis van weerstandspunten en onderling resultaat. 
Ruud Wille kwam in groep A tot 4 uit 7 en werd daarmee 4e. Dat 
was goed voor de ratingprijs tot Elo 2000. Eigenlijk had hij zich voor 
groep B opgegeven maar om A en B even te maken waagde hij de 
sprong naar groep A. Het resultaat viel niet tegen. Tweemaal werd 
hij keihard van het bord gezet zoals tegen winnaar Lammens en in de 
1e ronde boekte hij een gelukkige remise tegen Freddie v.d. Elburg 
(2116). Maar in de andere partijen kwamen de punten mooi tot stand. 
Jochem Woestenburg scoorde een halfje minder en had 3½ uit 7. In 
ronde 5 was er het onderlinge duel tussen Otto en Jochem. Eerstge-
noemde besliste de partij in zijn voordeel na stukwinst. In groep B 
scoorde Marco Braam 4 uit 7 en dat was goed voor een gedeelde 7e 
plaats in een groep van 18 schakers. De beginfase was bepaald niet 
geweldig. Pas bij een score van 1 uit 4 kwam Marco helemaal los en 
volgden er 3 krachtige overwinningen. Het was een gezellig en goed 
lopend toernooi. Jammer dat er maar zo'n 40 deelnemers waren.  
 

Seizoenoverzicht ASV-8: Misschien een beetje ongelukkig maar 
vooral door eigen falen is ASV 8 na een jaar alweer gedegradeerd uit 
de 2e klasse OSBO. Cruciaal waren de derde en de laatste ronde. In 
de derde ronde verspeelden we een 4-1 voorsprong tegen de jeugd 

van De Toren-5j en in de laatste ronde wist voorlaatste Het Kasteel 2 
te winnen van de uiteindelijke kampioen Mook-1. Over het hele 
seizoen genomen valt vooral de prima prestatie van Oscar Mercan op 
die met een TPR van 1888 net als vorig seizoen topscorer werd. Een 
duidelijk minder seizoen hadden Jan Vermeer en Ron Brachten die 
met TPR's van respectievelijk 1482 en 1502 duidelijk onder de maat 
bleven.      Hub Kusters 
 

Uitslagen interne competitie 31e ronde (1 juni 2017): 
Hoogland - de Kort 1-0; Boel - Naber 1-0; R. Wille - van Belle 1-0; 
Groen - Braun 0-1; Boonstra - Huizinga 0-1; Kusters - Peters 1-0; 
Witmans - Schunck 1-0; Zuidema - Koen van Keulen 0-1; Koewei-
den - Vermeer ½-½; Eder - Veerman 1-0; van Buren-Derendorp 1-0; 
Kees van Keulen - Kooman 1-0; Stibbe - Mollahosseini 0-1; Visser - 
Meijer 0-1; Burger - J. Sanders 0-1; Nieuwenstein - Maas 1-0; van 
Dijk - Droop 1-0. 

ASV-8               1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W-We 
Tijs van Dijk       - ½ 0 ½ - 1 0 2-5   1761 1771 -0,002 
Jan Vermeer         0 0 1 ½ 0 0 0 1½-7  1736 1482 -2,252 
Rob van Belle       0 1 1 0 1 0 0 3-7   1697 1642 -0,534 
Hedser Dijkstra     ½ ½ 0 0 1 1 ½ 3½-7  1685 1761 +0,703 
Ron Brachten        1 1 0 0 – 0 0 2-6   1660 1502 -1,290 
Hub Kusters         ½ 1 ½ 0 1 1 – 4-6   1589 1775 +1,501 
Bob Kooij           - 0 ½ 1 0 1 ½ 3-6   1522 1486 -0,124 
Oscar Mercan        1 1 1 1 ½ 0 1 5½-7  1507 1888 +3,324 
 

Invallers: 
Werner Passchier    - - - - - - 1 1-1   1646 1750 +0,007 
Kazem Mollahosseini - - - - 0 - - 0-1   1426  806 -0,264 
Koen van Keulen     0 - - - - - - 0-1   1493  582 -0,651 
Horst Eder          0 - - - 0 - - 0-2   1537  913 -0,547 
 

De 7 wedstrijden op een rij  Eindstand OSBO 2e klasse D 
1 PION-3 – ASV-8 5-3         1 Mook-1         10 33½ K 
2 ASV-8 – Het Kasteel-2 5-3  2 De Toren-5j    10 29½ 
3 De Toren-5j - ASV-8 4-4    3 PION-3          8 30 
4 ASV-8 – SMB-2 3-5          4 UVS-4           8 27 
5 UVS-4 – ASV-8 4½-3½        5 SMB-2           7 29½ 
6 ASV-8 – Mook-1 4-4         6 Het Kasteel-2   5 24½ 
7 Tornado-1 - ASV-8 5-3      7 ASV-8           4 25½ D 
                             8 Tornado-1       4 24½ D 


