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Oploswedstrijd: Wie kent niet de namen Kling en Horwitz. 
Dit duo maakte in de 19e eeuw heel veel studies, althans wij 
noemen ze tegenwoordig zo. Het verschil met studies uit 
onze tijd is dat de standen nog wel eens wonderlijk zijn. Ze 

mogen daarom “anders” 
genoemd worden, maar 
wel leuk. Hierbij een 
voorbeeld van wat zij in 
1841 componeerden. Wit 
speelt en wint. Oplossing: 
1. Pg5+, fxg5 2. Pe5+, 
Kf6 3. Pg4+, Kf7 4. e5 en 
nu is 5. Ph6+ mat niet 
meer tegen te houden. 
 
Drie Paarden: Afgelopen 
week verscheen het boek 

“Drie Paarden” geschreven door ons lid Peter Boel. Het is 
een boek met schaakverhalen dat niet alleen door de schaker 
maar ook de niet-schaker met plezier zal worden gelezen. 
Afgelopen zaterdag, bij de opening van het OSBO-
snelschaakkampioenschap, reikte Peter het eerste exemplaar 
uit aan onze voorzitter Erik Wille. Het boek is zeker een 
aanrader. De prijs van het boek is € 16,50 en is te bestellen 
via de uitgeverij www.nieuwe druk.nl waarvan wij de uitge-
ver Ton van Eck natuurlijk nog zo goed kennen van zijn 
periode dat hij lid was van ASV. Ook hij was zaterdag in de 
speelzaal aanwezig bij de uitreiking van het eerste exem-
plaar. Wij hopen natuurlijk dat hij weer bij ASV achter de 
schaakstukken gaat plaatsnemen.  
 
Externe competitie: De eerste teamwedstrijden in het nieuwe 
jaar zitten er alweer op. En als de uitslagen in deze eerste 3 
wedstrijden een voorbode mogen zijn voor de rest van het 
seizoen dan mogen we nog wat verwachten. Want er werd 
maar liefst 3 keer gewonnen en allemaal met de kleinst mo-
gelijke cijfers. Maar wat maakt het uit zou onze voorzitter 
zeggen, een rondje 4½ of een rondje 3½ het levert allemaal 2 
matchpunten op!! Eerst won ASV-9 de lastige uitwedstrijd 
tegen DSG Doesborgh-1 met 3½-2½, een dag later was het 
de beurt aan ASV-11, die op Hoogte 80 met 3½-2½ de volle 
winst wegplukte bij De Sleutelzet. En op donderdag was het 
thuis ASV-6 die met 4½-3½ won van Pallas-3. Vooraf had 
ik voor deze wedstrijd graag de term “eclatante zege” ge-
bruikt maar dat werd het bepaald niet want wat ging het 
moeizaam!! Dat blijkt ook wel uit het verslag van de team-
leider, inderdaad de man van “het rondje 4½”. Maar meteen 
op de eerste dag van de tweede speelweek kwam er een eind 
aan de reeks gewonnen wedstrijden. ASV-7 speelde in Arn-
hem-Zuid tegen De Toren-4 en verloor, zij het onnodig, met 
5-3. Wat voor wedstrijden staan ons nog meer te wachten. 
Twee van onze teams spelen vanavond nog thuis. Zo speelt 
ASV-8 tegen SMB-2 en is ASV-10 gastheer van Wagenin-
gen-6. Daar blijft het ook bij deze ronde want onze teams in 
de vierde klasse t.w. ASV-12 en ASV-13 zijn in deze 4e 
ronde vrij. Hierbij de eerste verslagen! 
 
ASV 6 twee punten los: Lees de kop wel zorgvuldig. ASV-6 
is namelijk bepaald niet los. Wat was het slecht tegen degra-
datiekandidaat Pallas-3. Met builen en blauwe plekken van 
het vallen en opstaan werd een nipte en onverdiende 4½-3½ 

winst geboekt. ASV-6 kwam op achterstand doordat Wisse 
Witmans een combinatie net niet ver genoeg doorgerekend 
had. Op dat moment stond Siert Huizinga al geruime tijd een 
stuk achter na een blunder in de opening. Piet de Mol had 
een aanval over zich afgeroepen door een pionnetje te willen 
winnen aan de rand van het bord en Erik Wille stond volle-
dig opgevouwen. Jeroen van Ginneken onttrok zich aan de 
malaise en won gedecideerd. Een paardvork leverde een stuk 
en het punt op. Coen Mekers zette ASV-6 vervolgens zelfs 
op voorsprong. In een lastige partij was onze man de betere 
schaker. Een slimme penning leverde stukwinst op. Piet 
kreeg na torenverlies het geluk aan zijn zijde. Een vorkje 
leverde namelijk een stuk op en vervolgens bleek de extra 
pion juist voldoende compensatie om de remisehaven te 
bereiken. Ook Jeroen Kersten speelde een goede partij. Ook 
hier besliste stukwinst in ASV-voordeel. Hierna gaf Siert 
zijn kansloze strijd op. Nico Schoenmakers bracht ASV-6 op 
een 4-3 voorsprong. Hoewel hij het eindspel met een pluspi-
on inging eindigde hij in een dame-eindspel met een pion 
minder. Het was net genoeg voor remise. Tenslotte kwam de 
tweede meevaller. In een verloren stelling met niet te stuiten 
vrijpionnen tegenover zich reageerde de opponent van Erik 
verkeerd op een poging tot aanval. Ineens had Erik het initia-
tief, maar uiteraard volgde er nog een onhandig moment, 
waardoor de vijandelijke vrijpionnen alsnog gevaarlijk wer-
den. Zetherhaling bracht het gelukkige beslissende halfje. 
ASV-6 heeft nu twee punten meer dan de achtervolgers De 
Cirkel-1 en PSV/DoDo-2.          Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - Pallas-3: Erik Wille (1903) - 
Gorrit Smit (1623) ½-½; Coen Mekers (1857) - Maarten 
van Daalen (1573) 1-0; Jeroen Kersten ( 1850) - Piet Ypma 
(1618) 1-0; Nico Schoenmakers (1779) - Max Merza ½-½; 
Siert Huizinga (1757) - Alex Ritsema (1504) 0-1; Jeroen 
van Ginneken (1781) - Herman Vrielink (1342) 1-0; Piet 
de Mol (1775) - Hans Knotnerus (1359) 1-0; Wisse Wit-
mans (1468) - Rudy Nutbey (1344) 0-1. Eindstand 4½-3½. 
 
Uitstekende start in nieuwe jaar van ASV-9: Het eerste 
ASV-team, dat dit jaar aan de bak mocht was ASV-9. Het 
zou weer een zware wedstrijd worden. Onze groep (3F) is 
beduidend sterker dan alle andere. Wij zijn qua rating de op 
een na zwakste. Hadden we in 3G gespeeld, dan waren we 
de op een na sterkste. Ook deze tegenstander, Doesborgh-1 
had meer kracht te bieden dan wij. En toen kwam ook nog 
de mededeling van Werner Passchier dat hij met griep in bed 
lag. Dat was een doodsklap. We gingen kansloos naar onze 
buurgemeente. Daar hoorden we, dat zij met precies het 
zelfde probleem worstelden. Hun hoogste rating had griep. 
Dan met nieuwe moed aan de slag. Het viel mee. Koen van 
Keulen was als eerste klaar. Maar wel met een vol punt. 
Naar eigen zeggen had hij flink hulp gekregen van zijn te-
genstander. Die speelde erg passief. Koen kreeg de ruimte 
voor allerhande tactische grappen. De meeste zag zijn tegen-
stander wel, maar je hoeft er maar een te missen en dat ge-
beurde ook. Maar de familie ging door. Kees van Keulen 
kreeg niets cadeau; maar hij speelde een prima partij. De 
Doesburger werd geleidelijk in de hoek gedrukt en kwam er 
niet meer uit. Daarna gebeurde er iets raars. Ko Kooman was 
weer mee als invaller. Dat deed hij weer betrouwbaar en 
kreeg een gelijkwaardige stand. Dat vond de tegenstander 
ook. Die bood remise aan (in een remisestand) Maar daar 



dacht de DSG-teamleider anders over en gaf aan dat zijn 
speler door moest spelen. Uiteraard kan dit helemaal niet 
omdat er immers een aanbod was gedaan. Er werd doorge-
speeld en in het vervolg van de partij vond zijn tegenstander 
de winnende zet. Gelukkig had deze wat ongelukkig verlo-
pen partij uiteindelijk geen invloed op de eindstand. Ik was 
op het tweede bord gaan zitten. Wit zag kans mijn pionstel-
ling te verkruimelen. Dat speelt lastig maar via open lijnen 
biedt het ook kansen. Ik heb geen moment minder gestaan. 
Misschien moet mijn tegenstander blijer zijn met de remise 
dan ik. Horst Eder kwam met de winst voor het team aan. 
Ook hij kampte lang met een knap ingewikkeld bord maar 
speelde alles zonder grote fouten. Dat kon de tegenstander 
niet zeggen. Die kon gelijk inpakken. Toen speelde alleen 
Zekria Amani nog. Hij had een zure avond. De hele partij 
wist hij de stelling in evenwicht te houden en loodste alles 
het eindspel in. Dat werd dame plus drie pionnen tegen dame 
plus drie pionnen. Het was dood remise. Maar juist toen 
maakte Zekria een tempofout. Het was daarna snel uit. 
Nogmaals: zuur. Maar het negende had wel met 3½-2½ 
gewonnen.   Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag: Patrick van Waardenburg (1740) - 
Zekria Amani (1626) 1-0; Paul Delleman (1584) - Hendrik 
van Buren (1495) ½-½; Ben Lievers (1510) - Horst Eder 
(1557) 0-1; Emile Okel (1476)-Kees van Keulen (1360) 0-1; 
Jan Ravensteijn (1441) - Koen van Keulen (1492) 0-1; Jop 
Crooy (1454) - Ko Kooman (1454) 1-0. Eindstand 2½-3½. 
 
OSBO-snelschaken: Al meteen de dag na het individuele 
kampioenschap snelschaken van de OSBO van afgelopen 
zaterdag ging er een mailtje rond tussen wedstrijdleider 
Huub Blom en de ASV-organisatie waarin al wat opties de 
revue passeerden over een mogelijke speeldag voor 2018. 
Dit jaar ondervond het snelschaken namelijk toch wel wat 
concurrentie van het Tata-toernooi dat net het eerste week-
end inging waardoor enkele potentiële snelschakers niet van 
de partij waren omdat zij deelnamen aan de weekendvier-
kampen in Wijk aan Zee. En het ligt nu eenmaal niet in de 
lijn der verwachtingen dat het Tata-toernooi gaat schuiven 
omdat zij concurrentie ervaren van het OSBO-snelschaken. 
Bovengenoemde mailwisseling tekent meteen ook de ambi-
tie om het individuele snelschaaktoernooi opnieuw bij ASV 
te houden. Want we hebben de organisatie hiervan samen 
met de OSBO weer met plezier gedaan en ook de deelne-
mers hebben zich uitstekend vermaakt bij deze schaakdag in 
ons clubgebouw. Het aantal deelnemers bleef uiteindelijk 
steken op 56 maar dat was zelfs meer dan de 48 van vorig 
jaar (6 februari) toen het snelschaken zelfs niet eens samen 
viel met het Tata-toernooi. Natuurlijk waren de ASV-ers met 
23 ruim in de meerderheid. Het was dan ook een thuiswed-
strijd voor hen. Maar ook verschillende andere verenigingen 
waren goed vertegenwoordigd. Maar helaas waren er ook 
veel OSBO-verenigingen niet van de partij. En dat is jammer 
want het is gewoon een geweldig leuke schaakdag. En ook al 
kan niet iedereen zich met de toppers meten dan nog is er in 
de lagere groepen voldoende mogelijk en kan iedereen ook 
daar om de prijzen meedoen. Het moet toch mogelijk zijn 
om 80 à 100 man aan de start te krijgen. Dan het toernooi. Er 
werd gespeeld volgens het systeem Amsterdam en dat bete-
kent eerst 3 vierkampen gevolgd door de (dubbelrondige) 
finalegroepen die ditmaal uit 8 spelers zouden bestaan. Dat 
kwam mooi uit met het deelnemersaantal. Met 3 IM’s en een 
GM hadden we een sterk deelnemersveld. Daarvan eindig-
den Roeland Pruijssers en Thomas Beerdsen, die zijn titel 
verdedigde, in finalegroep A op een gedeelde 1e plaats zodat 
het kampioenschap werd beslist in een heuse finalepartij. 
Van Huub Blom kreeg ik de volgende beschrijving van het 
partijverloop: Roeland lootte wit en kreeg 5 minuten en 
Thomas met zwart 4 minuten. Wit moest daarbij wel win-
nen. Het werd een rustig Tweepaardenspel in de nahand. 
Beide spelers staken er de nodige tijd in, voor zover dat 
mogelijk is natuurlijk. Thomas kreeg op een gegeven mo-
ment een toren op g6 en even later kwam de andere toren op 
de tweede rij binnen. Roeland overzag het grote gevaar en 
moest met zijn dame wijken, waarna hij verrast werd door 

…Txg2. Met beide torens op de tweede rij en mat in zicht 
gaf Roeland op. Het applaus was voor Thomas, die zijn titel 
daarmee prolongeerde. Twee ASV-ers wisten zich voor de 
sterke A-groep te plaatsen t.w. Michiel Blok, die de beste 
ASV-er werd en Rob Huberts voor wie het bereiken van de 
hoogste groep al een geweldige prestatie was. Daarmee hield 
hij diverse sterke spelers achter zich. Hieronder treft u alle 
uitslagen aan van de finalegroepen. Zoals u kunt zien vielen 
diverse ASV-ers die bij de bovenste drie eindigden, in de 
prijzen! Het was een geslaagde dag. Achter de schermen zal 
weer het nodige worden gedaan om het toernooi ook vol-
gend jaar bij ASV mogelijk te maken.  
Finalegroep A: 1. IM Thomas Beerdsen en GM Roeland 
Pruijssers 12 (Thomas wint beslissingspartij); 3. Hotze Hof-
stra 9; 4. IM Willy Hendriks 8½; 5. Stefan Bekker 6½; 6. 
Michiel Blok 4; 7. Geert van Hoorn 3½; 8. Rob Huberts ½. 
Finalegroep B: 1/2. Wouter van Rijn en IM Sander van Eijk 
12; 3. Dirk Hoogland 9; 4. Ferdinand Binnendijk 8; 5. Jaap 
Vogel 6; 6. Koen Maassen vd Brink 4½; 7. Bent Schleipfen-
bauer 2½; 8. Tony Hogerhorst 2. 
Finalegroep C: 1. Jaap Amesz 11½; 2. Otto Wilgenhof 10½; 
3. Peter Boel 9; 4. Pieter Verhoef 8; 5. Martin Markering 
6½; 6. Carlos Preuter 4½; 7. Wouter Abrahamse 3½; 8. 
Robbie Gerhardus 2½. 
Finalegroep D: 1. Hamoun Habibi 10; Richard vd Wel 9½; 
3. Noël Bovens 9; 4. Miklos Hoffer 8½; 5. Christian Wynia 
7; 6. Fred Beumer 6; 7. Harry Verhoef 5½; 8. Kazem Molla-
hosseini ½. 
Finalegroep E: 1. Bram de Vries 13; 2/3. Gerben Hendriks 
en Tom van 't Hoff 9; 4. Karel van Delft 7½; 5. Lodewijk 
Entrop 7; 6. Hans Thuijls 6½; 7. Fred Rienstra 2½; 8. Bram 
Rijnbout 1½. 
Finalegroep F: 1. Elmar Roothaan en Sjoerd Rookus 10½; 3. 
Tom Molewijk 9½; 4. Jacques Boonstra 9; 5. Jan Vermeer 
7½; 6. Hub Kusters 6½; 7. Hans Derendorp 2; 8. Theo Koe-
weiden ½. 
Finalegroep G: 1. Edwin Peters 14; 2/3. Ko Kooman en 
Horst Eder 8½; 4. Henk Pruijssers 8; 5/6. Christan Ruseler 
Colenbrander en Rob Lubbers 5; 7/8. Wim Hopman en Hen-
ri Geerts 3½. 
 
Basel: Direct na nieuwjaarsdag begon op 2 januari in het 
Zwitserse Basel het Schachfestival waar diverse Nederlan-
ders aan deelnamen en natuurlijk ook ASV-ers. In het zgn. 
“Meister-Turnier”, een sterke groep met daarin vele titel-
houders scoorde Bob Beeke uiteindelijk 4 uit 9. Met 3 uit 5 
kende hij een goede start. De 2 nederlagen in die serie waren 
tegen grootmeesters. In de tweede toernooihelft kon hij er 
nog maar 1 punt aan toevoegen via 2 remises. In het Open 
toernooi (Elo tot 2050) vinden we René van Alfen terug in 
de middenmoot met 3½ uit 7 via een regelmatig opgebouw-
de score. Een positief resultaat was zeker mogelijk maar 
verlies in de slotronde deed hem op 50% belanden. 
 
Jeugd: In de kerstvakantie vindt al jaren het OSBO-
jeugdkampioenschap plaats. Eén ASV-er troffen we ditmaal 
in de eindstanden aan. In de B-groep behaalde Mick van 
Randtwijk een tweede plaats met een score van 5 uit 7. De 
eerste drie ronden verliep alles naar wens daarna volgden er 
2 nederlagen op rij waaronder tegen de latere kampioen 
Dries Wedda. De laatste 2 ronden werden weer gewonnen 
waarmee de 2e plaats werd veilig gesteld.  
 
Uitslagen interne competitie ronde 16 (12 januari 2017): 
Knuiman - Amesz 0-1; Maassen van den Brink - Hendriks 
½-½; de Kort - Reulink ½-½; Fassaert - Hogerhorst 0-1; van 
Willigen - R. Wille 0-1; Mercan - Peters 0-1;  Boonstra - 
Naber ½-½; Vliek - Kooij ½-½; Vermeer - Arends 0-1; Koen 
van Keulen - Eder 0-1; Kees van Keulen - Zuidema 0-1; 
Mollahosseini - Derendorp 1-0; Kooman - Meijer 0-1; Rij-
mer - J. Sanders 1-0; Visser - van Lotringen 1-0; Droop - 
Hartogh Heijs 0-1; ter Hove - Samman 0-1; Burger - Gub-
bels 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Boel - Wilgenhof 1-0; 
Plomp - Hoogland 0-1; van Capelleveen - Passchier 1-0. 


