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Oploswedstrijd: In de problematiek zijn er veel minder 

grootmeesters dan in 
het wedstrijdspel. 
Nederland had er een 
aantal en hoorde 
daarmee internatio-
naal tot de top. In 
internationale con-
coursen werden we 
vaak tweede na de 
Sovjet-Unie. Een van 
onze sterren was Jac. 
Haring. Onder scha-
kers was hij ook de 
bekendste omdat hij 

bij veel grote toernooien problemen componeerde voor het 
publiek. Hier laten we een tweezet van hem zien, waarmee 
hij de derde prijs won in het concours van de Shachmaty in 
1966. Wit speelt en geeft mat in twee zetten. Oplossing: de 
sleutelzet is 1. Df7. 
 
Jaarvergadering en rapid: Volgende week donderdag 2 fe-
bruari, aanvang 19.30 uur, staat de jaarlijkse algemene 
ledenvergadering op het programma. De vergaderstukken 
zijn u intussen per mail toegezonden, dan wel uitgereikt. 
Mocht u dit niet hebben ontvangen laat het dan even weten. 
Kom dus tijdig! Natuurlijk wordt er die avond ook ge-
schaakt. Na afloop van de ledenvergadering starten we met 
de 3e rapidavond of, voor wie dit te snel afgaat, voor de 
liefhebbers de extra competitie. We verwachten hiermee 
tussen 20.15-20.30 uur te beginnen. 
 
Externe competitie: De 2e speelweek begon, zoals ik in de 
vorige EP meldde, met een 5-3 verlies van ASV-7 uit bij De 
Toren-4. Twee wedstrijden zouden nog volgen. ASV-8 
moest hierbij zijn meerdere erkennen tegen SMB-2. Ook 
daar werd het 5-3. Gelukkig won ASV-10 die avond wel. Zij 
versloegen concurrent Wageningen-6 met 4-2 en deden zo 
op bordpunten de laatste plaats over aan De Toren-8. Het 
onderlinge duel volgt nog dus er is onderin nog spanning 
genoeg! Verslagen van de wedstrijden van ASV-8 en ASV-
10 mocht ik bij het sluiten van deze uitgave nog niet ontvan-
gen dus dat houdt u tegoed tot volgende week. Na deze 
competitieronde gaan we nu over op de OSBO-cup. Daar-
voor speelde afgelopen dinsdag ASV-4 uit bij SMB-2 in 
Nijmegen. Drie bekerwedstrijden worden er vanavond thuis 
gespeeld t.w. ASV-5 - Elster Toren-1; ASV-6 - Konings-
waal-1 en ASV8 - SMB-1. Morgenavond speelt ASV-7 nog 
in Wijchen tegen Het Kasteel-1.  
 
ASV-7 verliest onnodig tegen De Toren-4: De kampioens-
kansen voor ASV-7 zijn door het onnodige verlies tegen De 
Toren-4 gedaald tot 0 procent. Drie achtereenvolgende ne-
derlagen hebben ons team ver teruggeworpen in de stand in 
de tweede klasse C. Onder ons staan nog slechts 2 teams, 
onze komende tegenstanders Velp-2 en Theothorne. We 
weten dus wat ons dan te doen staat: winnen. De wedstrijd 
tegen De Toren-4 speelden we met 3 invallers. Jan Vermeer 

moest verdedigen, maar bleef binnen de remisemarge. Na dit 
halfje kwam er een meevaller van Rob van Belle. Hij werd 
overspeeld in de opening, maar kon afwikkelen naar een 
eindspel met ongelijke lopers en 2 pionnen minder. Hij ma-
noeuvreerde zich vervolgens heel knap naar een remisestand. 
Theo van Amerongen bracht het derde halfje binnen. Een 
interessant eindspel was net niet te winnen. In de andere 
partijen stonden er 2 duidelijk beter voor ons en de rest was 
onduidelijk. Edwin Peters bracht als eerste een vol punt 
binnen. Zijn tegenstander had zijn pionnen op verkeerde 
velden staan, waardoor ze gemakkelijk opgehaald konden 
worden. Intussen was Oscar Mercan via een onnauwkeurig-
heid zijn a-pion kwijtgeraakt en toen zijn tegenstander ver-
volgens met zijn torens binnendrong via de b-lijn, was er 
geen houden meer aan. Hans Rigter was tegen ons dubbellid 
Dick Vliek inmiddels een vol stuk voor gekomen en stond 
gewonnen. Ook bij Jan Groen waren er positieve ontwikke-
lingen. Hij ving een aanval goed op en kwam via een tegen-
aanval materieel in het voordeel. Bij Jacques Boonstra liepen 
de zaken minder voorspoedig. Hij zag zijn aanval vastlopen 
en kwam in een minder eindspel terecht. Uiteindelijk ging 
Jacques door de vlag. Met 2 winstpartijen konden we nog 
steeds winnen, echter het liep anders af. Jan zag niet goed 
hoe hij af kon wikkelen naar een eindspel met beslissend 
voordeel en koos voor herhaling van zetten. En juist toen 
blunderde Hans zijn stuk voorsprong weg. Dick Vliek bood 
remise aan, maar Hans ging in een volkomen gelijke stelling 
door, blunderde in hevige tijdnood nog een keer en zo was 
het ineens tot ieders verassing een 5-3 nederlaag geworden. 

         Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag De Toren-4 - ASV-7: Matthijs van 
Leeuwen (1833) - Jacques Boonstra (1799) 1-0; Babak 
Zahmat (1708) - Jan Groen (1687) ½-½; Dick Vliek (1596) 
- Hans Rigter (1760) 1-0; Lex van Hattum (1686) - Edwin 
Peters (1653) 0-1; Jeroen Kruiver (1685) - Theo van 
Amerongen (1727) ½-½; Iris Roelofs (196) - Rob van Belle 
(1695) ½-½; Tom Brans (1644) - Jan Vermeer (1766) ½-½; 
Stephan Anonijevic (1598) - Oscar Mercan (1462) 1-0. 
Eindstand 5-3. 
 
Eerste winst voor ASV-11: Voor de wedstrijd van ASV-11 
bij De Sleutelzet beloofde Kazem Mollahosseini wat rustiger 
te spelen. Daar hield hij zich aan maar toch was hij als eerste 
klaar omdat zijn tegenstander Herman de Munnik in het 
middenspel zomaar een loper weggaf. Kazem had al enig 
voordeel maar Herman was zo ontdaan door deze fout dat hij 
gelijk opgaf. Daarna was Tom Katoen klaar. Zijn tegenstan-
der, oud ASV-er Bert Sigmond, speelde de opening niet 
goed en zette zichzelf vast. Daar wist Tom wel raad mee. Hij 
sloeg met zijn dame op b7 en dat pionnetje kreeg zijn tegen-
stander nooit meer terug. Tom speelde het daarna gedegen 
uit. Danny Hageman speelde te afwachtend en kwam in het 
middenspel in de problemen en raakte een pion achter. Maar 
door actiever te spelen werden twee pionnen veroverd en 
kwam er een gewonnen toreneindspel op het bord. In die 
fase speelde Danny echter weer te passief waardoor er 
zetherhaling ontstond. Remise dus. Jonathan van der Krogt 
speelde op bord 2 met zwart. De opening gaf hem het gevoel 



dat hij het initiatief wel kon overnemen maar hij werd wat 
overmoedig. Hij liet de ontwikkeling voor wat het was en 
ging meteen maar in de aanval met Db6. Het bleek het begin 
van het einde. Een eerste pionnetje, geen spel en later nog 
een tweede pion maakte dat de partij helemaal bekeken was. 
Helaas verloor Jelle Noordhuis ook na een lange partij. Hij 
en zijn tegenstander, oud ASV'er Pascal van den Born, 
speelden een gedegen partij zonder veel fouten of blunders. 
Alleen in het eindspel ging het niet zo lekker voor Jelle, 
doordat de pionnen niet goed met elkaar verbonden waren. 
Zo kon hij de pionnen van zijn tegenstander niet tegenhou-
den. De hoop was nu gevestigd op Jan Zuidema of hij onze 
eerste overwinning kon veilig stellen. Met wit speelde Jan de 
Engelse opening en dat ging redelijk goed tot hij zich even 
vergiste. Daardoor kwam hij 2 pionnen achter maar de nek-
slag bleef gelukkig uit. Toen was zijn tegenstander aan de 
beurt om zich te vergissen en stond het ineens weer gelijk. 
Zijn tegenstander bood remise aan maar Jan had nog genoeg 
tijd om te trachten er een overwinning uit te halen. En dat 
was maar goed ook want bij een grootscheepse afruil verloor 
zijn tegenstander weer een pion .Met een leuke combinatie 
ruilde Jan de laatste zware stukken en was het eindspel sim-
pel gewonnen.    Danny Hageman 
Gedetailleerde uitslag De Sleutelzet - ASV-11: Bert Sig-
mond (1564) - Tom Katoen (1579) 0-1; Bert Nobel (1580) - 
Jonathan van der Krogt (1452) 1-0; Bart Langeveld (1325) 
- Danny Hageman (1351) ½-½; Herman de Munnik (1506) 
- Kazem Mollahosseini (1404) 0-1; Theo Kloppenburg 
(1239) - Jan Zuidema (1369) 0-1; Pascal van den Born 
(1069) - Jelle Noordhuis (1283) 1-0. Eindstand 2½-3½. 
 
Ermelo: Afgelopen zaterdag namen 3 ASV-ers in Ermelo 
deel aan het Rie Timmer rapidtoernooi vernoemd naar de 
Nederlandse damesschaakster Rie Timmer (1926-1994), 
tweevoudig Nederlands kampioene bij de dames in 1971 en 
1972, en tevens oud-voorzitster van de organiserende vere-
niging VSG (Veluws Schaak Genootschap). Om nog even de 
historie in te duiken: samen met Fenny Heemskerk, Ada van 
der Giessen en Corry Vreeken domineerde zij het Neder-
lands damesschaak in het midden van de 20e eeuw. Terug nu 
naar afgelopen zaterdag. Koen Maassen van den Brink, 
Ruud Wille en Ko Kooman waren de drie ASV-ers die op 
zaterdagmorgen de Veluwe overgingen. Gespeeld werd in 
groepen van 6 spelers waarbij zowel Koen als Ruud in groep 
A waren geplaatst. Dat betekende dus meteen in de 1e ronde 
een onderling duel tussen beide clubgenoten. Na een ge-
lijkopgaande partij werd het remise na een aanbod van Koen 
in een stelling waarbij Ruud een fractie beter stond maar met 
iets minder tijd op de klok. Ruud trof daarna Rogier Dijk 
(SG Amersfoort/Elo 2046) en favoriet in deze groep. Ook dit 
werd remise zij het dat Ruud in de slotstelling naar zijn idee 
toch wat minder stond. Intussen had Koen in deze 2e ronde 
gewonnen. Mat besliste deze partij. In de 3e ronde kwam hij 
in het eindspel een kwaliteit voor maar met de dames nog op 
het bord was de positie van zijn koning wat ongelukkig. 
Datzelfde probleem had Ruud die na een moeilijke partij in 
de slotfase zijn dame moest geven voor 2 torens maar wist 
daarmee wel ondekbaar mat te dreigen. Helaas kon hij echter 
eeuwig schaak niet ontlopen. Voor beiden remise dus! Voor 
Koen was het daarna op. Eerst verloor hij een eindspel en in 
de laatste partij verspeelde hij al snel na de opening een stuk 
tegen Rogier Dijk die daarmee met 4½ uit 5 het toernooi 
won. Koen eindigde op 2 uit 5. Ruud won wel de 4e ronde 
maar ging in de 5e ronde met als inzet de 2e plaats onderuit. 
Wonderwel bleef hij na een slechte opening overeind en 
kreeg hij in het eindspel nog kansen maar gebrek aan tijd 
deed hem de das om. Zo eindigde Ruud op 2½ uit 5. Hoe 
was het Ko Kooman vergaan zult u zich intussen afvragen. 
Welnu, hij speelde in groep F. Daar waar hij op de heenreis 
niet altijd de goede afslag voor ogen had lukte hem dat ach-

ter het schaakbord duidelijk wel. De eerste drie ronden wer-
den overtuigend gewonnen. Toen de 3 ASV-ers na de 3e 
ronde even de resultaten doornamen werd lachend geconsta-
teerd dat hij daarmee de beste ASV-er was! De sfeer zat er 
dus goed in. In de 4e ronde trof Ko de medekoploper. In deze 
partij raakte Ko een stuk achter maar hij wist deze in de 
slotfase terug te winnen. Wel kwam hij hierdoor in een ver-
loren pionneneindspel terecht. Ook de slotronde ging voor 
Ko verloren maar met 3 uit 5 eiste hij wel de 2e plaats in zijn 
groep op. Hij viel daarmee als enige ASV-er in de prijzen. 
Het was een gezellig en goed georganiseerd toernooi waar 
zo’n 70 schakers aan deelnamen en dat was meer dan vorig 
jaar aldus de organisatie. 
 
Uitslagen/stand 4e ronde OSBO-competitie 1e t/m 4e klasse:  

 

2e klasse B: De Cirkel - Edese SV-2 5-3; PSV/DoDo-2 – 
VSG-2 5-3; ASV-6 – Pallas-3 4½-3½; De Combinatie - De 
Schaakmaat-2 ½-7½. 
2e klasse C: De Toren-4 - ASV-7 5-3; Theothorne - Rokade-
2 2-6; VDS-2 - Rokade-3 5-3; Zutphen-2 – Velp-2 5-3;  
2e klasse D: Mook-PION-3 4½-3½; Tornado-UVS-4 3½-4½; 
ASV-8 - SMB-2 3-5; Het Kasteel-2 - De Toren-5j 3½-4½. 
3e klasse F: Doesborgh – ASV-9 2½-3½; De Kameleon – 
Zevenaar-2 2-4; Lochem – Theothorne-2 4½-1½; Doetin-
chem-2 - Rokade-4 5-1. 
3e klasse C: Veenendaal-2 - De Toren-8 5-1; ASV-10 - Wa-
geningen-6 4-2; Elster Toren-2 – De Cirkel-2 2½-3½; BSV 
Bennekom-3 – Twello 2½-3½. 
3e klasse D: Koningswaal-2 - Het Kasteel-4 5-1; SMB-3 – 
UVS-6 5½-½; De Sleutelzet – ASV-11 2½-3½; Zevenaar-3 
– De Toren-6j 3-3. 
In de 4e klasse G (ASV-12) en 4e klasse I (ASV-13) is in de 
maand januari geen ronde gespeeld. 
 
Uitslagen interne competitie 17e ronde (19 januari 2017): 
Amesz - de Kort 1-0; Peters - Knuiman 0-1; Hogerhorst - 
Groen ½-½; R. Wille - Boonstra 1-0; van Ginneken - Koen 
van Keulen 1-0; van Buren - Arends ½-½; Kees van Keulen 
- Meijer ½-½; van Lotringen - Rietbergen 1-0; Gubbels - 
Stomphorst 1-0; Hartogh Heijs - Diekema ½-½; Maas - 
Visser 1-0; Droop - ter Hove 0-1; Samman - de Groot 0-1.  
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Abrahamse - Hooning 1-0; 
Witmans - Mollahosseini 1-0. 

OSBO 2
e
 klasse B:    OSBO 2

e
 klasse C: 

1 ASV-6 8  21 1 Zutphen-2 7  20 
2 PSV/DoDo-2 6  22½ 2 Rokade-2 6  19½ 
3 De Cirkel 6  18 3 De Toren-4 6  19 
4 VSG-2 5  17½ 4 VDS-2 5  15 
5 De Schaakmaat-2 4  18½ 5 Rokade-3 4  15 
6 Edese SV-2 2  14½ 6 ASV-7 2  15½ 
7 Pallas-3 1    9½ 7 Theothorne 2  12½ 

8 De Combinatie 0    6½ 8 Velp-2 0  11½ 
OSBO-2

e
 klasse D:  OSBO 3e klasse F: 

1 Mook 7  20 1 Zevenaar-2 8  18½ 
2 SMB-2 7  19½ 2 Doetinchem-2 7  16 
3 De Toren-5j 5  14½ 3 Doesborgh 4  12½ 
4 UVS-4 4  14 4 ASV-9 4   11½ 

5 PION-3 3  16 5 De Kameleon 4   11½ 
6 ASV-8 3  15 6 Lochem 3   12 

7 Tornado 2  15 7 Rokade-4 2     8½ 
8 Het Kasteel-2 1  14 8 Theothorne-2 0     5½ 
OSBO 3

e
 klasse C:  OSBO 3

e 
 klasse D: 

1 Veenendaal-2 6  15½ 1 SMB-3 7   17 
2 Twello 6  15 2 De Toren-6j 6   15½ 

3 De Cirkel-2 6  14½ 3 Koningswaal-2 4   13 
4 Elster Toren-2 4  15 4 De Sleutelzet 4   10½ 
5 BSV Bennekom-3 4  11½ 5 UVS-6 4   10 
6 Wageningen-6 2    9 6 Zevenaar-3 3   13 
7 ASV-10 2    8½ 7 ASV-11 3   10 
8 De Toren-8 2    7 8 Het Kasteel-4 1     7 

OSBO 4e klasse G:  OSBO 4
e
 klasse I: 

(na 3 ronden)  (na 3 ronden) 
1 Schaakstad A’doorn-5 6 10 1 ASV-13 6    9½ 
2 De Cirkel-4 4   8½ 2 De Toren-10 3    6 
3 ASV-12 2   5½ 3 Tornado-3j 3    5½ 
4 Velp-6j 0   0 4 Velp-3 0    3 


