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57e jaargang no. 3      donderdag 18 januari 2018
Oploswedstrijd: Een tweezet van Golz uit 1978. De letters 

“E” en “L” zijn duide-
lijk te onderscheiden. 
Onbekend is of dit pro-
bleem ter gelegenheid 
van iets is gemaakt. 
Doet er weinig toe. Hij 
lijkt lastig. Wit geeft 
mat in twee zetten. 
Oplossing: de sleutelzet 
is 1. Pf3-d4. 
 

Externe competitie: In 
de afgelopen week was 
ASV behoorlijk succes-

vol in de OSBO-cup. Na de uitschakeling van ASV-6 door 
Koningswaal waren er nog 3 ASV-teams in de strijd en die 
wisten allen de volgende ronde te bereiken. ASV-4 won 
moeizaam van Elster Toren-2 met 3-1, ASV-5 won met 3-1 
van de Velpse SV-1 en ASV-7 versloeg De Schaakmaat-1 
met 3½-½. Een mooi succes dus! 
Intussen is deze week de 4e ronde in de OSBO-competitie 
van start gegaan. Daarvoor speelden intussen reeds ASV-7 
en ASV-11. Deze EP was toen al afgerond dus daarover 
volgende week meer. Vanavond kunt u getuige zijn van de 
thuiswedstrijden ASV-8 - Mook-2 en ASV-12 - BSV Ben-
nekom-3. Morgenavond speelt ASV-5 opnieuw tegen de 
Velpse SV-1. Nu dus voor de competitie. Volgende week, in 
de 2e speelweek, komen er nog 3 teams in actie. Eerst gaat 
a.s. maandag ASV-10 naar onze stadgenoten De Toren-6. 
Volgende week donderdag spelen ASV-6 en ASV-9 nog 
thuis tegen respectievelijk VSG-1 en Koningswaal-2. Om u 
een beeld te geven van de posities van onze teams is de stand 
en de bijbehorende uitslagen van ronde 3 in deze EP weer-
gegeven. Eerst nu de verslagen van de bekerteams. 
 

Moeizame winst ASV-4: Wat op papier gewonnen een logi-
sche uitslag zou moeten worden valt in de praktijk vaak 
tegen en moet dat eerst nog maar even waarheid worden. 
Daar kwam ASV-4 achter in het betertreffen tegen Elster 
Toren-2. Gerben Hendriks speelde aan bord 1 een slechte 
partij. Hij verknalde met wit de opening compleet en verloor 
daarbij zijn belangrijkste pion op e5 omdat hij een dubbele 
aanval op paard en pion overzien had. Het paard opgeven 
was natuurlijk geen optie. Dus dan maar de pion op e5. Hij 
had nog wel wat actiever spel, maar dat compenseerde de 
pion in het geheel niet. In zo'n stelling is het rustig uitspelen 
voor zwart. Dat deed hij ook netjes. Gerben probeerde nog 
wel wat dreigingen in de stelling te brengen, maar zijn te-
genstander pareerde dat netjes. Het eindspel was dan ook 
straal verloren. Gelukkig gebruikt zijn tegenstander erg veel 
tijd en werd in die fase, waarin een toreneindspel was ont-
staan, wat onzekerder. Hij kon de winstweg niet meer vinden 
en het remiseaanbod van Gerben kon dan ook niet beter 
getimed zijn. Met een halfje kwam hij dan ook goed weg. 
Net daarvoor had ook Bert Duijker remise gespeeld. Hij 
speelde een bekende Siciliaan waarin zijn tegenstander 
steeds de goede zetten speelde. Na een grote gedwongen ruil 
had de Elstenaar een minoriteitsaanval op de damevleugel. 
Na lang verdedigend denken kon Bert gelijk spel houden. Bij 

zijn remiseaanbod stond onze ASV-er een fractie minder 
maar zijn tegenstander ging accoord. Op dat moment stond 
Gerben nog steeds verloren dus zowel Ruud Wille als Siert 
Huizinga moesten voor de winst gaan om het niet op snel-
schaken te laten uitdraaien. Beiden sloegen dan ook een 
remiseaanbod af. Voor Ruud was die keuze duidelijk want 
hij had in het middenspel een kwaliteit gewonnen. Wel 
moest hij in het eindspel nog met 2 lastige paarden afrekenen 
maar naarmate er meer werd geruild ging de kwaliteit voor-
sprong steeds zwaarder wegen en dat besliste in combinatie 
met een verre vrijpion dan ook de partij. Intussen had ook 
Gerben remise gespeeld en dat was in die fase van de wed-
strijd een meevaller. Siert kon nu de wedstrijd in ons voor-
deel beslissen. Na een gelijkopgaande opening wist hij een 
sterk paard te posteren op c4. De kunst was nu om een open 
lijn te creëren voor zijn toren. Dat vereiste nauwkeurig spel, 
want wit zat ook niet stil en trachtte over de h-lijn een ko-
ningsaanval op te zetten. Siert bracht zijn verdediging op 
orde, waarna de open a-lijn werd bezet. Toen de toren daarna 
binnenviel was de partij snel beslist. Zo plaatste ASV-4 zich, 
zoals gezegd moeizaam, voor de volgende bekerronde. 
Gedetailleerde uitslag Elster Toren-2-ASV-4 (1e ronde 
OSBO-cup): Rob Knuiman (1712)-Gerben Hendriks (1815) 
½-½; Rob Nieuwboer (1658)-Ruud Wille (1828) 0-1; Eric 
de Visser (1648)-Bert Duijker (1894) ½-½; Martijn Vloot-
man (1512)- Siert Huizinga (1729) 0-1. Eindstand 1-3. 
 

ASV-5 sterk in beker: ASV-5 moest wat improviseren voor 
deze bekerstrijd omdat diverse spelers niet beschikbaar wa-
ren maar uiteindelijk was een strijdbaar team samengesteld. 
Ook Velp was niet compleet en had moeten schuiven. Toen 
uw redacteur rond 10 uur de speelzaal van Velp binnenkwam 
waren alle vier partijen nog volop bezig. Een eerste blik 
leerde dat remise bij Siert Huizinga de logische uitslag leek, 
Wisse Witmans had kansen met de door hem opgezette ko-
ningsaanval. Bij Bart de Kort aan bord 1 en Edwin Peters 
viel, beiden met een bord vol stukken, nog weinig te zeggen. 
Bij Wisse viel de eerste beslissing. Zijn tegenstander moest 
alle moeite doen om de koningsaanval van Wisse te pareren. 
Zelf was hij met een aanval op de damevleugel begonnen 
waar een verdedigende zet eerder noodzakelijk was. Wisse 
zette door en leek op de witte velden rond de vijandelijke 
koning met loper en dame de partij te beslissen maar hij 
vergiste zich enorm en door een black-out verspeelde hij 
zomaar een stuk en daarmee de partij. Heel jammer, goed 
gespeeld met een mooie kansrijke aanval. De spanning steeg 
in het laatste uur. Siert kwam met zwart aanvankelijk goed te 
staan maar in het late middenspel onderschatte hij een ma-
taanval. Er volgde een afwikkeling die wit uiteindelijk een 
klein plusje bezorgde. In het verdere verloop kwam de partij 
weer in evenwicht, maar na een verkeerde ruil, besloot Siert 
met het nodige risico op winst te gaan spelen in een eindspel 
met loper tegen paard. Het leek heel riskant omdat de vijan-
delijke loper achter de zwarte pionnen kwam en het paard 
gedwongen werd te verdedigen. Siert leek daarbij in zet-
dwang te komen. Maar hij redde zich mogelijk mede door 
tijdnood van wit en kreeg weer kansen. Toen wit zijn vrijpi-
on verspeelde gaf deze meteen op. Daarmee stond het op-
eens 2-1 voor ASV-5. Want net daarvoor had ook Edwin 
Peters gewonnen. Na een vrij gelijkopgaande partij, waarin 



Edwin wellicht iets makkelijker spel had, wist hij in de be-
slissende fase een vijandelijke toren in te sluiten waar hij 
met stukwinst uit tevoorschijn kwam. Daarna was het niet 
moeilijk meer. Bij Bart de Kort moest toen de beslissing 
vallen. Hij kwam met wit met een klein voordeeltje uit de 
opening waarbij hij het loperpaar behield. Dit was zeker niet 
genoeg voor de winst. Tegen de tijdnoodfase wist hij een 
vijandelijk paard buitenspel te zetten en kreeg in het eindspel 
een actieve toren. Het stuk werd gewonnen en met de intus-
sen 2-1 verkregen voorsprong leek het niet meer fout te 
gaan. De tijdnoodfase speelde hij foutloos en zorgde daar-
mee voor de uiteindelijke 3-1 bekerwinst.  
Gedetailleerde uitslag Velpse SV - ASV-5 (1e ronde OSBO-
cup): Martijn Boele (2078) - Bart de Kort (1902) 0-1; Hans 
van Capelleveen (1830) - Wisse Witmans (1627) 1-0; Brent 
van Dusseldorp (1649) - Edwin Peters (1718) 0-1; Wim 
Louwman (1636)-Siert Huizinga (1729) 0-1. Eindstand 1-3. 
 

Duidelijke bekerwinst ASV-7: In de 1e ronde van de OSBO-
cup had ASV-7 geloot tegen De Schaakmaat-1. Ondanks dat 
de wedstrijden om de OSBO-cup met viertallen gespeeld 
worden moest teamleider Hub Kusters toch nog op zoek naar 
een invaller die hij vond in de persoon van Koen van Keu-
len. Koen maakt intern een sterk seizoen door en dat liet hij 
ook dit keer zien. Gezien de ratingverschillen beloofde het 
een spannende wedstrijd te worden. Toch zat er al snel teke-
ning in de strijd omdat zowel Koen als Dick Vliek (op het 
laatste moment ingevallen voor Oscar Mercan) de partij naar 
zich toe trokken. Dick greep snel het initiatief, veroverde een 
pion en toen hij middels een pionvork een stuk won stond 
het snel 1-0. Koen wist zijn tegenstander op te zadelen met 
een geïsoleerde hangende pion. Zijn tegenstander kon alleen 
een afwachtende houding aannemen. Toen die wat achteloos 
zijn stukken heen en weer speelde gaf dat Koen de gelegen-
heid via een kleine combinatie aan de andere kant van het 
bord een pion te winnen. Bekwaam vereenvoudigde hij de 
stelling en loodste zijn pion naar de overkant, 2-0. Hub Kus-
ters kwam als enige echt onder druk omdat hij zijn stukken 
wat onhandig neerzette. Zijn tegenstander dreigde met een 
paardvork een kwaliteit te winnen wat Hub alleen kon wor-
den voorkomen door zijn stelling verder te verzwakken. 
Toen zijn tegenstander al te enthousiast zijn pionnen naar 
voren speelde kon Hub echter een schijnoffer plaatsen wat 
een pion opleverde. Hij dacht die pluspion in elke stelling te 
kunnen verzilveren en ruilde alles af. Uiteindelijk kreeg zijn 
tegenstander een toren op de zevende rij wat in combinatie 
met loper c4 een matbeeld opleverde. Zo bleef er voor onze 
ASV-er niets anders over dan zijn toren op de achtste rij te 
houden en remise aanbieden. Hierdoor waren we wel win-
naar van de wedstrijd en kon Albert Marks de score alleen 
nog mooier maken. Albert speelde zoals gewoonlijk gedul-
dig en secuur. Als je naar de pionnenstructuur keek dacht je 
dat er weinig aan de hand was maar zijn loper was zo domi-
nant ten opzichte van het vijandelijke paard dat hij dit kon 
insluiten en de partij vervolgens te winnen.  Hub Kusters 

Gedetailleerde uitslag ASV-7 - De Schaakmaat-1 (1e ronde 
OSBO-cup): Albert Marks (1688) - Raymond Jacobsen 
(1718) 1-0; Dick Vliek (1651) – Veronique Hijl (1643) Hub 
Kusters (1614) – Rob Izaks (1646) ½-½; Koen van Keulen 
(1572) – Jan Bulthuis (1638) 1-0. Eindstand 3½-½. 
 

Daglichtschaak: Rob Cornips vergrootte zijn koppositie op 
de 4e schaakmiddag van dit seizoen met gemak en breidde 
zijn voorsprong uit tot 1½ punt. Alleen Jan Vermeer hield 
hem enigszins bij. Op zijn beurt versloeg Jan zijn directe 
concurrent Hans Donkers. Ook Hub Kusters liep averij op. 
Vooral de remise tegen Robbert Lubbers viel op. Horst Eder 
was deze middag niet te stuiten. Hij stond alleen tegen Rob 
Cornips een remise af. Tjabbe Janssen schoof weer een paar 
plaatsen omhoog en staat nu op een verdienstelijke 6e plaats. 
Jacco Reiding won al zijn drie partijen, waaronder tegen 
Albert Marks. Ko Kooman kreeg de opmerking van Albert te 
horen: “wat ben jij soms een lastige kerel”, maar dat kon Ko 

niet deren. Hij streek de zoete winst op. Ad Braam schaakte 
zich van de staart naar de middenmoot met zijn 2 punten. 
Maar ook hij moest het afleggen tegen Ko Kooman. Nieuw-
komer Marcel Krivec scoorde direct 2 punten. Tjabbe Jansen 
en Jan Schoemaker wisten hun koppositie in de B-groep te 
consolideren, maar Robbert Lubbers schaarde zich wel bij 
hun. In deze groep speelde Tjabbe heel sterk. Kazem Molla-
hosseini bleef het drietal op hun hielen volgen. John Berfelo 
bleef met lege handen achter. De volgende ronde vindt plaats 
op dinsdag 6 februari.   Jan Vermeer 
 

Uitslagen/stand 3e ronde OSBO-competitie 1e t/m 3e klasse: 

 

OSBO 1e klasse B: ASV-5 – Wageningen-3 4-4; Veenen-
daal - PION-2 3-5; Zutphen - De Toren-4j 4-4; Mook – 
Velpse SV 3½-4½. 
OSBO 1e klasse A: De Toren-3 - ZZS! 3½-4½; Meppel-2 - 
ZSG-2 5½-2½; Pallas-2 - ASV-6 3-5; VSG - PSV/DoDo-2 
7½-½. 
OSBO 2e klasse D: ASV-7 - Elster Toren 1½-6½; Het Kas-
teel-2-De Toren-5j 6-2; PION-3 - Edese SV 3½-4½; SMB-2 
- UVS-5 5½-2½. 
OSBO 3e klasse G: SMB-4 – PION-4 3-3; UVS-7 – ASV-8 
½-5½; Mook-2 - Het Kasteel-3 3-3. Millingen was vrij. 
OSBO 3e klasse E: Tornado – Edese SV-3 5½-½; De Cir-
kel-3 - ASV-9 2-4; Koningswaal-2 – SMB-5 3-3. Wagenin-
gen-5 was vrij. 
OSBO 3e klasse B: Twello-2 – De Toren-6 3-3; ASV-10 - 
Pallas-3 1½-4½; Ons Genoegen – Theothorne 1½-4½; 
Schaakstad Apeldoorn-6 was vrij. 
OSBO 3e klasse D: Velp-2 - De Sleutelzet 3-3; ASV-11 - 
UVS-6 2-4; Wageningen-6 - OPC 2-4. Elster Toren-3 was 
vrij. 
OSBO 3e klasse F: Veenendaal-3 - ASV-12 4½-1½; BSV 
Bennekom-3 - De Cirkel-2 2½-3½; Elster Toren-2 - Tornado 
2j 5½-½. Rhenen-2 was vrij. 
 

Uitslagen interne competitie 17e ronde (11 januari 2018): 
Hoogland - Boel ½-½; de Mol - Braun 0-1; Vermeer - Eder 
½-½; Veerman - van Belle 1-0; van der Krogt - Kees van 
Keulen 1-0; Arends - P. Hamers 0-1; Mollahosseini - Deren-
dorp 0-1; Zuidema - Kooman 0-1; Stomphorst - Hartogh 
Heijs 0-1; van Lotringen - B. Hamers 0-1; Meijer - Nieu-
wenstein 0-1; Droop - Maas 1-0; van Willigen - Kooij 1-0; J. 
Sanders - Rijmer 1-0.  
Uitslagen ASV-Bekercompetitie: Plomp - de Kort 1-0; 
Schunck - Peters 0-1; Hageman - Witmans 0-1. 

OSBO 1e klasse B:    OSBO 1e klasse A: 

1 Wageningen-3 4   16  1 ZZS! 5    14 
2 PION-2 4   13  2 VSG 4    16 
3 Velpse SV 4   13  3 Meppel-2 4    13½ 
4 SG Zutphen 4   12½ 4 Pallas-2 3    12 
5 Mook 3   12  5 ASV-6 3    11½ 

6 Veenendaal 2   12  6 De Toren-3 2    10½ 
7 ASV-5 2   11½ 7 PSV/Dodo-2 2      8½ 
8 De Toren-4j 1     6  8 ZSG-2 1    10 
OSBO-2e klasse D:   OSBO 3e klasse G: 

1 Elster Toren 6   18 1 ASV-8 4   12½ 

2 Edese SV 4   14 2 Het Kasteel-3 4   10½ 
3 SMB-2 4   13½ 3 Mook-2 * 3     9 

4 Het Kasteel-2 4   12 4 Millingen * 3     6½ 
5 PION-3 3   12½ 5 SMB-4 2     7½ 
6 ASV-7 3   11½ 6 PION-4 2     6 
7 UVS-5 0     9 7 UVS-7 * 0     2 
8 De Toren-5j 0     5½ * wedstrijd minder gespeeld 
OSBO 3e klasse E:   OSBO 3e  klasse B: 

1 Tornado 6   15 1 Theothorne 6   13 
2 SMB-5 3     8½ 2 Pallas-3 3   10 
3 Koningswaal-2 * 3     8 3 Twello-2 3     8 
4 Wageningen-5 * 2     7 4 Schaakstad A-6 * 3     7 
5 ASV-9 2     7 5 Ons Genoegen * 2     5½ 
6 Edese SV-3 * 2     4 6 De Toren-6 * 1     5 
7 De Cirkel-3 0     4½ 7 ASV-10 0     5½ 
* wedstrijd minder gespeeld * wedstrijd minder gespeeld 
OSBO 3e klasse D:   OSBO 3e klasse F: 

1 UVS-6 6   12 1 Veenendaal-3 6   13 
2 OPC 5   13 2 De Cirkel-2 4   11 

3 De Sleutelzet * 3     6½ 3 Elster Toren-2 * 4   10½ 

4 ASV-11 2     8 4 BSV Bennekom-3  2     8 

5 Velp-2 1     5 5 Rhenen-2 * 2    4½ 

6 Wageningen-6 * 1     5 6 ASV-12  * 0    4 

7 Elster Toren-3 * 0     4½ 7 Tornado-2j 0    3 

* wedstrijd minder gespeeld * wedstrijd minder gespeeld 


