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Oploswedstrijd: Schaak is toch wel eindeloos veelzijdig. 
Soms tamelijk makkelijk, soms erg moeilijk. In deze stand 

zit het allebei een beetje. 

Het is uit de correspon-
dentiepartij Perepeljuk - 

Opanasenko (1982) en wit 

had er dus geen enkele 

moeite mee. Wit speelt en 

wint. Oplossing: 1. g4, 

h5xg4 2. h5 en tegen 2 
vrijpionnen kan de zwarte 

koning niet op.  
 

Externe competitie: Het 
gaat voor onze teams deze week om de duels voor de OS-
BO-cup. Vanavond speelt ASV-7 thuis tegen De Schaak-
maat en ASV-4 uit bij Elster Toren-2. Morgenavond speelt 
ASV-5 het bekerduel uit tegen de Velpse SV-1. Vanaf vol-
gende week staat de competitie weer centraal. Dit begint a.s. 
maandag met de wedstrijd UVS-5 - ASV-7 en dinsdag volgt 
De Sleutelzet - ASV-11. Meer over de andere duels leest u in 
het volgende nummer. 
 

Beginnerscursus: Op 1 maart a.s. start weer een nieuwe serie 
van 6 schaaklessen, een gratis cursus voor volwassenen die 
de spelregels nog niet (volledig) beheersen. Uiteraard zullen 
velen van ons in het verleden familieleden en andere beken-
den de beginselen van het schaakspel hebben bijgebracht, 
maar toch is niet uitgesloten dat er ook in jullie omgeving 
nog mensen zijn die niet kunnen schaken. Kortom, kijk om 
je heen, benader iedereen van wie je vermoedt dat die nog 
niet kan schaken en help mee, dat er weer de nodige aanmel-

dingen komen. Nadere informatie vindt u op www.asv-

schaken.nl. Aanmelden kan via keesvankeulen@planet.nl. 
 

OSBO-snelschaken: In 2015 pakte ASV de handschoen op 
door samen met de OSBO het individuele kampioenschap 
snelschaken van onze regionale bond te organiseren toen het 
toernooi van de kalender leek te verdwijnen. Toen waren er 

ook meteen 67 deelnemers. Een mooie stimulans maar dat 
bood echter geen garantie want in 2016 namen er 48 scha-
kers deel gevolgd door 54 in 2017. Afgelopen zaterdag werd 

bij de 4e editie op dit punt een record gebroken met maar 

liefst 75 deelnemers waaronder 23 ASV-ers!! Zo was het 
meteen op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar volle bak 
in ons clubgebouw. Prachtig en iedereen genoot volop van 

een gezellig dagje snelschaken. Tussen de ronden door na-
tuurlijk de vele verhalen over “ik heb nog nooit zo gewon-

nen gestaan” en de vele variaties daarop. U zult het vast 
herkennen. Zo had iedereen zijn eigen verhaal over diens 

partijen. Onder leiding van de arbiters Huub Blom en Barth 
Plomp werd er gespeeld volgens het systeem Amsterdam en 
dat betekent eerst 3 vierkampen gevolgd door de (dubbel-
rondige) finalegroepen. Uit de voorronden kwam onze club-
genoot Michiel Blok als allerbeste tevoorschijn. Hij behaalde 

maar liefst 8 uit 9 en dat wist niemand anders te behalen. 

Zelfs de beide IM-titelhouders Stefan Kuipers (2446) en 

Sander van Eijk (2378) konden Michiel niet verbeteren en 

eindigden op resp. 7½ en 7 punten. Ook voor hen was dat 

genoeg voor de hoogste finalegroep. Hoe mooi deze score 
voor Michiel ook was, de prijzen werden pas verdeeld in de 

finalepoules na de pauze. Naast Michiel wisten ook Otto 

Wilgenhof, Tom Bus en Peter Boel tot de hoogste finale-

groep door te dringen. Een mooi succes dus met 4 ASV-ers 

in finalegroep A. In deze uit 10 spelers bestaande groep was 

Apeldoorner Stefan Kuipers echter oppermachtig. Hij maak-
te zijn favorietenrol waar en won met de imposante score 

van 17 uit 18 en werd zo de nieuwe snelschaakkampioen van 

de OSBO als opvolger van Thomas Beerdsen die dit jaar 
verhinderd was omdat hij op dat moment aan een toernooi 
deelnam op IJsland. Sander van Eijk werd achter Stefan 2e 
met 13 punten en Tim Lammens 3e met 11½ punt. De ASV-
ers vielen in deze groep dus buiten de prijzen. Michiel, Tom 
en Otto eindigden op 8½ punt als gedeeld 4-6e en Peter Boel 
werd 7e met7 punten. Finalegroep B werd gewonnen door 
Stefan Bekker met 16 uit 18. Normaal is hij een zekerheidje 
voor de A-groep maar hij moest het na de voorronden met 
maar 6 punten doen en dat was maar net genoeg voor deze 
B-groep. Daarin liet hij het dus wel zien. In deze groep B 2 
ASV-ers t.w. Koen Maassen van den Brink en Jacques 
Boonstra. Beiden boekten een score van 6 uit 9 in de voor-
ronden maar konden in deze finalegroep B geen rol van 
betekenis spelen. Koen eindigde op 5½ punt als 8e en Jac-
ques sloot de rij als nr. 10 met 1½ punt. Wilfred Jansz speel-
de een sterk toernooi. Via 5 uit 9 uit de 3 vierkampen werd 
hij gedeeld 2e in finalegroep C met 10½ uit 18 achter 
groepswinnaar Erwin Oorebeek uit Wageningen. Gerben 

Hendriks werd winnaar van groep D met 11 uit 16. Ook 
Koen van Keulen plaatste zich heel verdienstelijk voor deze 
groep maar eindigde daarin in de achterhoede met 6 punten. 
Ook in groep E twee ASV-ers. René van Alfen werd met 7 

uit 16 vijfde en Jan Groen scoorde 6 punten goed voor een 7e 
plaats. Dan groep F waar we weer een ASV-er op de 1e 
plaats terugvinden. Rob Huberts won deze groep overtui-

gend met 13 uit 16. Anne Paul Taal kwam met 6½ punt tot 
de helft en wist daarmee dus geen potten te breken. Dan 
groep G met daarin maar liefst 5 ASV-ers. Nico Schoenma-

kers viel daar samen met Jan Vermeer in de prijzen. Nico 
werd 2e met 12½ punt en Jan eindigde op 11 uit 16 als 3e. 

Horst Eder werd middenmoter met 8½ punt, Hans Deren-
dorp kwam tot 4 punten en Kees van Keulen sloot de rij met 
1 punt. In groep H tenslotte, met ook daarin 6 clubgenoten, 
wist ons dubbellid Hans van Capelleveen de winst te grijpen 
met 15 uit 18. Kazem Mollahosseini wist in deze groep met 

13 uit 18 de 2e plaats te bemachtigen. Ko Kooman werd 5e 
met 11½ punt. André de Groot scoorde 7½ punt, Jan Zuide-

ma behaalde 6½ punt en Ahmed Samman sloot de rij punt-
loos. Zoals u kunt zien vielen diverse ASV-ers die bij de 

bovenste drie eindigden, in de prijzen! De volledige eind-
standen zijn natuurlijk op de ASV-site terug te vinden. Het 
was al met al een geslaagde dag. Natuurlijk stelt ASV zich 



ook volgend jaar weer beschikbaar en heeft dat intussen ook 

al bij de OSBO kenbaar gemaakt.  

Toernooien: Daar waar we al uitkijken naar de 80e editie van 
het naderende Tata Steeltoernooi in Wijk aan Zee dat mor-

gen officieel wordt geopend, waar ook weer veel ASV-ers 

op de deelnemerslijst staan voor de verschillende groepen 

namen in de Kerstperiode ook diverse clubgenoten deel aan 

toernooien die her en der in het land werden gehouden. Ik 

laat de resultaten hierbij nog even de revue passeren. 
 

Groningen: In de periode van 22 t/m 30 december werd het 

Chess Festival in Groningen gespeeld. In groep A van het 

Open toernooi speelde Mick van Randtwijk. Hij speelde een 
sterk toernooi tegen op 1 na allemaal hoger gerate tegenstan-
ders. Zo hield hij IM Migchiel de Jong (2331) knap op remi-

se. Mick scoorde uiteindelijk 3½ uit 9 (incl een bye in ronde 

3) en had daarmee een TPR van 2103. In de gecombineerde 

groep B-C speelde Bent Schleipfenbauer een sterk toernooi. 

Hij startte met een bye maar wist zich gaandeweg in de top 

van het klassement te nestelen en hield daar knap stand al 
moest hij in ronde 6 even wat terrein prijsgeven toen hij, met 

een half punt achterstand, van de koploper verloor. Maar in 

de laatste 3 ronden pakte hij nog weer 2½ punt en eindigde 

zo op een knappe gedeelde 4e plaats met 6½ uit 9. Dick 

Vliek startte op 26 december in het zgn. compacttoernooi. 
Daarin werden 5 ronden gespeeld. Hij scoorde in groep C 
vrij regelmatig 3 uit 5.  
 

Tilburg: Op 23 december nam Paul de Freytas deel aan het 
jaarlijkse Kersttoernooi van De Stukkenjagers in Tilburg. In 
de verschillende groepen namen 80 schakers deel. Paul 
speelde in groep B en kwam maar moeizaam op gang. Zo 
startte hij met 1½ uit 4. Pas daarna begon het te draaien en 
won hij de laatste 3 ronden op rij. Deze eindsprint deed hem 
nog wel op een gedeelde 6e plaats belandden maar meedoen 
om de prijzen lukte door de matige start niet. 
 

Frankenthal (Pfalz): Ruud en Pieter Verhoef trokken in de 
periode van 27 t/m 30 december de grens over om in Fran-
kenthal (Pfalz) deel te nemen aan het 4e “Weihnachtsopen”. 
In vier dagen werden door de 58 deelnemende schakers 7 
ronden afgewerkt. Pieter startte met winst maar verloor op 
de 2e toernooidag beide partijen en moest daarna terrein 
goedmaken. Dat lukte aardig en zo eindigde hij met 4 uit 7 
op een gedeelde 13e plaats. Ruud begon met 1 punt via 2 
remises uit de eerste 4 partijen voor hij in ronde 5 de eerste 

zege boekte. In ronde 6 kreeg hij een reglementair punt 

waarna hij het toernooi met een remise tegen een 2100-
speler afsloot. Zo eindigde Ruud op 3½ punt. 
 

Bennekom: “Het was gewoon leuk om mee te doen” daar in 
het Oudejaarstoernooi in Bennekom, aldus Kees van Keulen 
in onderstaand verslag. En zo vertrokken Koen en Kees, op 

vrijdag 29 december 's avonds, op weg naar Bennekom. 
Eerst van Arnhem-Zuid door een sneeuwstorm naar het 
station Arnhem CS gefietst, treinkaartje voor de fiets ge-

kocht, de fiets naar boven, naar spoor 11 gezeuld en de trein 

in. U zult het niet geloven: de trein was op tijd! Van Ede-
Wageningen naar de speellocatie in Bennekom fietsten we in 
één keer goed, maar de broek werd wel weer nat. In Benne-
kom de hele avond de jas aan en de das om gehouden. Koen 
en ik zijn de hele avond koud gebleven. Er waren nauwelijks 
ASV'ers. Waarom of waardoor? Niettemin waren er 57 deel-

nemers. Horst Eder kwam in groep F en had de pech, maar 
daarover later meer, dat Koen in dezelfde groep kwam. Zelf 

kwam ik in groep I terecht, de op één na laatste groep, een 
groep van 5. De enige partij waarin het ergens om ging, was 

uiteraard die tussen Koen en Horst. Citaat Koen: "Ik kwam 
goed weg; hij gaf een stuk weg." Daardoor werd Horst twee-

de in zijn groep, met 3 uit 5. Had hij in een andere groep 

gezeten, was hij vast groepswinnaar geworden, maar nu 

moest hij Koen met 4½ uit 5 vóór laten gaan. Citaat Koen: 
"Gewoon een kwestie van geen fouten maken!" Ikzelf speel-

de met 1 uit 4 op mijn gebruikelijke niveau en gaf weer het 

nodige weg (in één partij 2 torens) en werd gedeeld 3e tot en 

met 5e, maar ook dat leverde een prijs op. Kortom, waar 

hebben we ons voor ingespannen? Als verwacht won Hotze 

Tette Hofstra van BSV en werd daarmee tot “Oliebol van het 
jaar” benoemd. En na afloop van het toernooi door de win-

ternacht op de fiets weer naar het station. Daar moesten we 

een poosje in een tochtgat op de trein op wachten. Vervol-

gens de trein in en - hoe anders? - op de fiets naar Arnhem-
Zuid: om 01.00 uur waren we thuis. Nogmaals, waar hebben 

we dat eigenlijk voor gedaan? Welnu, het was een gezellig - 
zelfs zonder al die andere ASV'ers - en goed georganiseerd 

toernooi, dat helemaal nergens om ging. Het was gewoon 

leuk mee te doen.    Kees van Keulen 

 

Krimpen a/d IJssel: Dirk Hoogland reisde op 30 december jl. 
af naar zijn vroegere vereniging Krimpen a/d IJssel. Daar 

werd het 3e Chess Memorial gehouden. Bij dit toernooi 
wordt stilgestaan bij de in dat jaar overleden schakers uit de 

regio Rotterdam. Het was een toernooi met 74 deelnemers. 

Gespeeld werden 9 ronden in één grote groep met een speel-

tempo van 7 minuten per persoon. Dirk begon met 2 winst-
partijen maar trof toen Heico Kerkmeester. Velen van u 
zullen hem nog wel kennen als onze vroegere clubgenoot en 
speler van ASV-1. Heico speelt al jaren met dat toernooi 
mee. En elk jaar, met wisselend resultaat, speelt Dirk tegen 
hem. Met zwart spelend verloor Dirk deze partij dit keer. 
Maar hij pakte de draad meteen weer op door vervolgens 3 
partijen op rij te winnen. In ronde 7 trof hij de latere win-
naar, IM Mark Timmermans, die de ranglijst aanvoerde met 
Dirk op een half punt achterstand. Volgens het toernooiver-
slag verloor Dirk deze partij vrij kansloos en werd zo weer 
teruggeworpen in de stand. Maar de laatste 2 ronden werden 
weer gewonnen zodat Dirk toch op een uitstekende gedeelde 
3e plaats eindigde met 7 uit 9, daar waar hij als 12e was ge-
plaatst op Elo. Een prima resultaat dus. Op weerstandspun-
ten kreeg hij de 3e prijs. De gezelligheid en het genieten van 
het schaakspel alsmede het bijpraten met de oude bekenden 
waren de belangrijkste ingrediënten, aldus het verslag van 

het toernooi op de site van de organiserende vereniging. 
 

OSBO-PJK: Afgelopen week vond in Apeldoorn het jeugd-

kampioenschap van de OSBO plaats. In een gecombineerde 

BC-categorie werd Mick van Randtwijk gedeeld 1e met 6½ 
uit 8. Hij werd automatisch kampioen bij de B-jeugd omdat 
hij de enige speler was in zijn categorie. Hij had zich al 
geplaatst voor het NK bij de B-jeugd op basis van zijn titel 
in het open NK bij de B-jeugd in 2017. 
 

Voorst: Afgelopen maandag startte de strijd (over 6 ronden) 
in het Open Kampioenschap van Voorst. Gespeeld wordt in 
3 groepen. In groep B won Ron Brachten de 1e ronde met 
zwart. Op 29 januari wordt de 2e ronde gespeeld. 
 

Uitslagen interne competitie 16e ronde (4 januari 2018): 

van de Linde - Wilgenhof 0-1; Boel - Knuiman ½-½; van 
Ginneken - Hoogland 0-1; Boonstra - R. Wille 0-1; Fassaert 
- Koen van Keulen 1-0; Huizinga - van Hattum 1-0; Kusters 

- Vermeer ½-½; Eder - Witmans 1-0; Jansz - van Belle 1-0; 
Mercan - Veerman 0-1; van Kleef - Schunck 0-1; Wijman - 
Kees van Keulen 0-1; van Lotringen - Mollahosseini 0-1; 
Meijer - Zuidema 0-1; de Groot - Kooman ½-½; Rijmer - 

Droop ½-½; Hartogh Heijs - Samman 1-0; Nieuwenstein - 
Diekema 1-0. 
Uitslag ASV-Bekercompetitie: Braam - de Mol ½-½. 


