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Oploswedstrijd: Niet alles hoeft altijd moeilijk te 
zijn. Hier een positie uit de partij Lelchuk - Seme-
nova gespeeld in het kampioenschap voor vrouwen 
van de Sovjet Unie in 1981 in Alma Ata. Zwart 

speelt en wint. 
Oplossing: 

1...Df1+ 2. Kd2, 
Df2+ 3. Kc3, 
Tb3+ 4. axb3, 
De3+ 5. Kb4, 
Dxb3+ en dan is 
er geen verdedi-
ging meer tegen 
mat via Td8-a8. 
Deze oplossing 
was bij de analyse 

gegeven, aldus Hendrik van Buren. Echter de op 
zich logische zet 3. Kd3 i.p.v. 3. Kc3 was kennelijk 
over het hoofd gezien vandaar dat ook soepel met de 
beoordeling van de inzendingen is omgegaan. 
 

Play Live Challenge 2017: Quirine Naber mag het 
op 9 november a.s. in Hamburg in een simultaan 
opnemen tegen niemand minder dan wereldkampi-
oen Magnus Carlsen. Vorige week werden de 9 
winnaars, waaronder Quirine, bekendgemaakt van 
The Play Live Challenge 2017. Zij kwalificeerden 
zich door via de “Play Magnus app” punten te sco-
ren en kwamen in het eindklassement als beste uit de 
bus! Quirine, van harte gefeliciteerd!! Wat een ge-
weldig mooie uitdaging maar geniet er vooral van!! 
 

Externe competitie: A.s. zaterdag komen onze eerste 
vier teams aan de start voor alweer de 2e ronde. 
ASV-1 moet de grote nederlaag zien uit te wissen 
die in de openingsronde werd opgelopen. Zaterdag is 
in Aalsmeer het naar de 1e klasse gepromoveerde 
AAS de tegenstander. Dan ASV-2. Zij wonnen in de 
openingsronde als enige ASV-team. Blijven zij op 
het goede spoor na de 4½-3½ zege op Zevenaar?? 
Dat moet dan gebeuren in het hoge noorden tegen 
Groninger Combinatie-3. ASV-3 gaat naar Nijme-
gen voor het duel tegen SMB-1, het naar de KNSB 
gepromoveerde team waarin ook Jaap Amesz speelt. 
Vorig seizoen wist ASV-4 nog van dit team te win-
nen dus waarom zou ook ASV-3 geen kans ma-

ken…! Tenslotte ASV-4, zij spelen in Kampen tegen 
O&O. Dit team speelde vorig jaar nog landelijk in 
de KNSB in een combinatieteam met Denk en Zet. 
Dit seizoen, na de degradatie, speelt men weer zelf-
standig en behoort het ook tot de sterkere teams in 
de Promotieklasse. Laten we hopen dat het een suc-
cesvolle zaterdag wordt voor onze teams. Volgende 
week de eerste verslagen. 
 

Vooruitblik ASV-5 t/m ASV-12: Ook onze overige 
8 teams staan te popelen om net als onze 4 zaterdag-

teams met de compe-
titie te starten. Dat 
gaat vanaf komende 
week gebeuren. Een 
mooi moment dus om 
deze teams eens even 

voor het voetlicht te 
halen. Vorig jaar 
konden we in totaal 
nog 13 teams op de 
been brengen. Dat zat 
er dit jaar niet in en 
zo blijven we op 12 
steken maar ook dit is 
nog steeds een mooi 
aantal. ASV is dit 
seizoen niet in de 4e 
klasse OSBO verte-
genwoordigd en dat is 
jammer voor de spe-
lers die al vast eens 
aan de competitie 
willen ruiken. Er zijn 
daarentegen wel maar 
liefst 5 ASV-teams in 
de 3e klasse OSBO. 
Laten we maar eens 
beginnen met ASV-5 
dat vorig nog een 
zaterdagteam was 
maar na één jaartje 
Promotieklasse weer 
terugkeerde in de 1e 
klasse OSBO. In de 
parallelgroep van 
deze klasse komt ook 
ASV-6 uit dat afgelo-
pen seizoen door een 
kampioenschap weer 
wist te promoveren. 
Zoals in de vorige EP 
reeds is vermeld 
wordt de competitie-
opzet volgend seizoen 
danig gewijzigd. De 
teams moeten dus 
gewoon zo goed 
mogelijk hun best 
doen en een zo goed 
mogelijk seizoen 
proberen te draaien 
zonder exact te weten 
wat uiteindelijk de 
gevolgen zijn. Per-
soonlijke doelen 
nastreven dus en wie 

OSBO 1e klasse B: Samenstelling ASV-5 
1 Zutphen-1 Coen Mekers 1869 
2 Mook-1 Erik Wille (TL) 1856 
3 Velp-1 Rob Huberts 1853 
4 De Toren-4j Jeroen van Ginneken 1768 
5 PION-2 Siert Huizinga 1729 
6 Wageningen-3 Wisse Witmans 1634 
7 Veenendaal-1 Tom Katoen 1623 
8 ASV-5 Nurzhan Khamiyev -- 
 Xadya van Bruxvoort 1569 
OSBO 1e klasse A: Samenstelling ASV-6 
1 Pallas-2 Jeroen Kersten 1834 
2 VSG-1 Hans Rigter 1789 
3 PSV/DoDo-2 Piet de Mol 1783 
4 ASV-6 Nico Schoenmakers 1753 
5 ZSG-2 Robert Naasz 1752 
6 ZZS!-1 Edwin Peters 1718 
7 Meppel-2 Theo v Amerongen (TL) 1717 
8 De Toren-3 Marco Braam 1693 
OSBO 2e klasse D: Samenstelling ASV-7 
1 PION-3 Jacques Boonstra 1785 
2 SMB-2 Albert Marks 1721 
3 UVS-5 Hedser Dijkstra 1708 
4 Edese SV-1 Dick Vliek 1648 
5 De Toren-5j Werner Passchier 1644 
6 Elster Toren-1 Lex van Hattum 1643 
7 Het Kasteel-2 Hub Kusters (TL) 1614 
8 ASV-7 Oscar Mercan 1542 
OSBO 3e klasse G: Samenstelling ASV-8 
1 UVS-7 Tijs van Dijk 1773 
2 Mook-2 Jan Vermeer 1696 
3 Het Kasteel-3 Wilfred Jansz 1687 
4 ASV-8 Ron Brachten 1623 
5 PION-4 Bob Kooij 1554 
6 Millingen-1 Theo Koeweiden 1511 
7 SMB-4 
OSBO 3e klasse E: Samenstelling ASV-9 
1 De Cirkel-3 Zekria Amani 1621 
2 Koningswaal-2 Horst Eder 1575 
3 SMB-5 Koen van Keulen 1559 
4 ASV-9 Hendrik van Buren (TL) 1527 
5 Edese SV-3 Kees van Keulen 1390 
6 Wageningen-5 Arjan Hoenselaar -- 
7 Tornado-1 
OSBO 3e klasse B: Samenstelling ASV-10 
1 ASV-10 Henk Schunck 1520 
2 Ons Genoegen-1 Ko Kooman (TL) 1412 
3 Theothorne-1 Kazem Mollashosseini 1369 
4 Pallas-3 Hans Derendorp 1355 
5 De Toren-6 Jan Zuidema 1336 
6 Schaakstad-6 Bryan Hieltjes 1193 
7 Twello-2 
OSBO 3e klasse D: Samenstelling ASV-11 
1 ASV-11 Lion de Kok 1475 
2 Wageningen-6 Jonathan van der Krogt 1410 
3 OPC-1 Danny Hageman 1366 
4 UVS-6 Thijs Stomphorst 1242 
5 De Sleutelzet-1 Jelle Noordhuis 1240 
6 Elster Toren-3 Bert Maas -- 
7 Velp-2 Anne Paul Taal (TL) 

OSBO 3e klasse F: Samenstelling ASV-12 
1 BSV Bennekom-3 Bob Sanders 1410 
2 Elster Toren-2 André de Groot 1397 
3 Tornado-2j Hans Meijer 1352 
4 De Cirkel-2 Theo van Lotringen 1230 

5 ASV-12 Jan Diekema 1028 
6 Rhenen-2 Constant Nieuwestein   -- 
7 Veenendaal-3 Anne Paul Taal (TL) 



weet waartoe dat zou kunnen leiden. Veel mutaties 
vooral in ASV-5 dat compleet wijzigde maar dat 
bracht de degradatie ook met zich mee omdat dit 
team nu doordeweeks komt te spelen. Alleen Xadya 
van Bruxvoort vinden we in dit team als extra speler 
terug maar zij is vanwege haar studie in Enschede 
doordeweeks maar beperkt inzetbaar. Nurzhan Ka-
miyev is nieuw in onze teams. Hij speelde vorig 
seizoen al enkele keren intern maar in teamverband 
gaat hij zijn debuut maken. Fijn ook dat Rob Hu-
berts dit jaar weer van de partij is als teamspeler. 
ASV-6 is dus na promotie weer terug in de 1e klasse. 
Een mooie doelstelling zou kunnen zijn om het beter 
te doen dan ASV-5 in de parallelgroep. Ik weet 

zeker dat er spelers in het zesde zitten die daar wel 
oren naar hebben. Ben benieuwd of ze dit onder 
leiding van teamleider Theo van Amerongen gaan 
waarmaken. Veel vaste namen ook in ASV-7 dat het 
opnieuw in de 2e klasse gaat proberen. Ook twee 
nieuwe gezichten in dit team en dat zijn Lex van 
Hattum en Dick Vliek die beiden vorig seizoen nog 
bij De Toren speelden. Welkom in ons team en veel 
succes!! ASV-8 daalde weer af naar de 3e klasse en 
gaat het dus opnieuw proberen. Wilfred Jansz is 
nieuw in onze teams! Ook hem wensen we veel 
plezier en succes. ASV-9, onder leiding van Hendrik 
van Buren, bleef nagenoeg in tact. Alleen Werner 
Passchier schuift dit jaar door naar ASV-7. Voor 
hem komt Arjan Hoenselaar in dit team. Hij speelde 
afgelopen seizoen nog niet vast maar viel her en der 
al wel in. ASV-10, het team van Ko Kooman, wil 
beter presteren dan vorig seizoen. Qua samenstelling 
veranderde het team op 2 plaatsen. Theo Koeweiden 
gaat dit seizoen ASV-8 versterken en Lion de Kok 
blijft in de 3e klasse maar speelt daarin mee bij 
ASV-11. Hun plaatsen worden ingenomen door 
Kazem Mollahosseini en Jan Zuidema. Zij kwamen 
vanuit ASV-11 van vorig jaar. Dit team kreeg naast 
Lion verder op hun beurt Thijs Stomphorst en Bert 
Maas over vanuit ASV-12. Dat ASV-12 in de 3e 
klasse speelt hebben ze te danken aan het kampioen-
schap van ASV-13 vorig jaar. Nu dat team niet 
wordt ingeschreven is de promotie nu overgegaan 
naar ASV-12 en vormt nu een zestal ten opzichte 
van het viertal spelers dat vorig jaar nog in de 4e 
klasse speelde. Het zal voor hen dus een zware dob-
ber worden maar ook een mooie uitdaging! Al met al 
wordt het vast weer een mooi jaar. Met de bericht-

geving via alle verslagen in ons weekbulletin blijft u 
vanzelf op de hoogte van alle resultaten. Alle teams 
weer veel succes!! 
 

A-jeugd: Na twee nederlagen op de openingsdag 
heeft de A-jeugd van ASV zich afgelopen zaterdag 
in Den Bosch op de 2e speeldag in de Meesterklasse 
van de KNSB-jeugdcompetitie goed hersteld. Twee 
keer werd een 3-1 zege geboekt, waardoor ASV-A 
naar plaats 8 steeg onderaan in de middenmoot. De 
gegevens van deze speeldag zijn afkomstig van 
Xadya van Bruxvoort. Eerst moest De Waagtoren 
bestreden worden. Dit Alkmaarse jeugdteam maakte 
het ASV niet heel erg moeilijk. Wisse Witmans zette 
ASV op voorsprong. Hij was veel scherper dan zijn 
tegenstander. Na goed uit de opening gekomen te 
zijn, sloeg Wisse na een fout van Chaim Bookelman 
toe. Xadya van Bruxvoort maakte er hierna snel 2-0 
van. Ze won tegen Luuk van Steenoven pion na 
pion. Met drie pionnen meer werd Xadya nog even 
onnauwkeurig, maar na kwaliteitswinst was het punt 

daar. Quirine Naber had tegen Klaas Jan Koedijk een zware ochtend. 
De druk op het centrum was groot. Uiteindelijk bezweek ze. Mick 
van Randtwijk stelde tenslotte de zege veilig. Na een fout van Kevin 
Brands kreeg hij twee vrijpionnen, die de partij beslisten. Ook de 
schoolschaakvereniging Klim-Op uit Capelle a/d IJssel kon de op 
stoom gekomen ploeg van ASV niet stoppen. Na een paar uur spelen 
waren drie partijen ongeveer tegelijk klaar. Wisse speelde met een 
dameoffer het mooiste schaak. Dani Retel Helmrich werd vervolgens 
met het loperpaar matgezet. Quirine had even daarvoor de vrede 
getekend in een saaie partij met Ting Ting Lu. Mick had geen kind 
aan Wang Yang, waardoor hij ASV al aan de beslissende 2½-½ 
voorsprong hielp. Xadya vocht vervolgens tegen Elnathan Ghebreab 
nog lang om ook haar tweede zege te boeken. Na een slordige ope-
ning was ze twee pionnen achtergeraakt, maar ze kreeg daarvoor 

initiatief. Omdat ze geen winstweg zag en het verloren eindspel 
vreesde, nam ze genoegen met remise. Op zaterdag 11 november is 
de volgende speeldag in deze jeugdclubcompetitie. 
 

NK-Bedrijvenschaak: Cap-Gemini in Utrecht was vanwege het 50-
jarig bestaan afgelopen zaterdag gastheer van het jaarlijks terugke-
rende evenement, het NK-Bedrijvenschaak. Er werden 7 ronden 
rapid gespeeld tussen teams bestaande uit 4 spelers. Het werd weer 
een leuk evenement. DSE Automatisering werd uiteindelijk kampi-
oen, gevolgd door de Belastingdienst en de Politie werd 3e.Onder de 
deelnemers was Bob Beeke die deel uitmaakte van het team van de 
Politie. Van hem kreeg ik het volgende verslag. 
Het bedrijvenschaak was weer gezellig zoals altijd. Met de politie 
speelden we dit jaar met 2 teams i.p.v. de gebruikelijke 4 wegens 
ruimtebeperkingen bij de organiserende partij (Cap Gemini, 
Utrecht). We zijn met ons team 3e geworden waar we wat mij betreft 
voor de eerste plek gingen. 3 van de 4 van onze spelers (waaronder 
ikzelf) scoorde beneden verwachting op basis van rating. Alleen 
Frans Konings op bord 2 scoorde uitstekend met 6½ uit 7. Dat we 
nog als 3e eindigden hoorde ik pas tijdens de prijsuitreiking en ver-
raste mij persoonlijk wel. Zelf miste ik op bord 1 wat gif in mijn spel 
en kwam te vaak in de problemen waar ik me dan wel weer redelijk 
uit wist te werken. Maar met 4 remises tegen gemiddeld zwakkere 
tegenstand had er wat meer vuur in mogen zitten. Bob Beeke 
 

Daglichtschaak: Het werd afgelopen dinsdagmiddag een zonnige 
opening van het seizoen van het Daglichtschaak. 13 schakers kwa-
men de gezelligheid zoeken met daaronder 3 nieuwe gezichten en dat 
is natuurlijk fantastisch. Dat was te danken aan Erik Wille. Hij heeft 
op Facebook een Daglichtschaakpagina geopend. Daarop kun je 
aangeven of je komt en ook staan daar alle gegevens op. Toen ik 
dinsdagmiddag op Facebook keek stond daarop vermeld “bezig”. En 
dan nu de strijd. Hans Donker en Rob Cornips scoorden 100%. Bei-
den versloegen Jan Vermeer. Hub Kusters verloor ook tegen Rob 
maar beperkte de schade en behaalde toch nog 1½ punt. Dat deed 
ook Eric Braun met o.a. een remise tegen Hub. In groep B deden Jan 
Schoemaker, Robbert Lubbers, Ben Bergen en Gerrit Jansen het 
goed. Zij behaalden allen 2 punten. De winst van Jan Schoemaker op 
Ben Bergen was opvallend. Tjabbe Jansen kreeg zware tegenstan-
ders, maar greep wel de zege tegen Eric Braun. De nieuwelingen 
hadden het zwaar. Jacqueline en John Berfelo behaalden ieder 1 punt 
en Gerjan Brands (De Toren) moest het zonder punten doen. De 
volgende schaakmiddag is op 7 november.  Jan Vermeer 
 

Uitslagen interne competitie 5e ronde (28 september 2017): 
Blok - Boel 1-0; Hendriks - Knuiman 0-1; Fassaert - Kersten 0-1; 
Huizinga - van Willigen ½-½; Groen - de Mol 0-1; van Belle - Vliek 
0-1; Mercan - Koen van Keulen 0-1; Witmans - Manschot 0-1; Ver-
meer - Veerman 1-0; B. Sanders - Schunck ½-½; Derendorp - Zui-
dema 1-0; de Groot - Wijman ½-½; van Lotringen - Stomphorst 0-1; 
J. Sanders - Diekema 0-1; Rijmer - Maas 1-0; Stibbe - Visser 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: 
Kusters - Meijer 1-0; Eder-van Buren ½-½; van Hattum-de Kok 1-0; 
Passchier - Hartogh Heijs 1-0; Kooij - Dijkstra 0-1; Menger - Jansz 
1-0; Arends - Kooman ½-½. 


