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Oploswedstrijd: Vorige week was er een studie van Zakman. 
Wit speelt en wint (met eenvoudige middelen). U dient bij 

een studie de complete 
oplossing te geven. Oplos-
sing: 1. Te1, Ka7 (indien 
bv. 1...La3 dan volgt 2. 
Tb1+, Kc8 3. Ta1) 2. Tf1 
en wit wint want bv. na 
2…Lb4 volgt 3. Ta1+, Kb8 
en 4. Tb1. Ook de oplos-
sing met 1. Tg1 is juist.  
 
Ledenvergadering: In een 
goed half uur zat de jaar-
lijkse ALV er alweer op en 
kon er geschaakt worden. 
Wat waren de hoofdpunten 

in deze vergadering: Aangegeven werd dat 2018 een bijzon-
der jaar zal worden door een wijziging van de competitieop-
zet waarin de KNSB- en de OSBO-competitie worden los-
gekoppeld. Ook wordt er gewerkt aan samenwerking tussen 
OSBO met de regionale bonden SGS en SBO. Volgende 
maand zal het bestuur onder de ASV-ers een inventarisatie 
houden waar voorkeur aan wordt gegeven. ASV-er van het 
jaar 2017 werd Jan Vermeer vanwege zijn grote inzet voor 
ASV. Al vele jaren vindt onder zijn leiding het Daglicht-
schaak plaats en recent was hij initiatiefnemer voor het scha-
ken via ASV-online. Met zijn uitverkiezing zorgde hij voor 
een unicum omdat hij deze titel eerder al in 1985 kreeg. Hij 
is daarmee de eerste ASV-er aan wie deze titel voor de 
tweede maal werd toegekend. Verder waren er mutaties in 
het ASV-bestuur. Wouter Abrahamse en Léon van Tol tra-
den af. Hun plaatsen werden ingevuld door Kees van Keulen 
en Wouter van Rijn. Ruud Wille werd voor een nieuwe peri-
ode herkozen. Verder werd toegelicht dat gewerkt wordt aan 
een nieuwe site nadat eerdere initiatieven niet slaagden.  
 
Bibliotheek: Schaken zoals afgelopen zaterdagmiddag in 
Rozet bleek ook dit keer weer een prachtig middel om, zo 
spelend voor het publiek, ASV onder de aandacht te bren-
gen. Na een aarzelend begin schoven steeds meer mensen 
aan om een partijtje te spelen. Jeugd speelde enthousiast een 
potje tegen elkaar, ondersteund door hun ouders, daar waar 
senioren tegen één van de 4 aanwezige ASV-ers Jan Ver-
meer, Hub Kusters, Frans Veerman en Kazem Mollahosseini 
speelden. Ook van de bezoekers die het tafereel aanschouw-
den kregen we veel positieve reacties. Prachtig dus om te 
doen. Op 14 april staan we opnieuw in de hal van Rozet. 
 
Externe competitie: De teams in de OSBO-competitie zijn 
begonnen aan hun 5e ronde. De uitslagen en stand na ronde 4 
staan in deze EP zodat u de posities van onze teams kunt 
beoordelen. Dinsdag jl. speelden intussen ASV-6 al uit tegen 
PSV/DoDo-2 en ASV-9 uit tegen SMB-5. Vanavond kunt u 
de wedstrijden ASV-5 - Veenendaal-1 en ASV-10 - Schaak-
stad Apeldoorn-6 van nabij volgen. Ook het bekerduel in de 
KNSB tussen ASV-1 en Voerendaal-1 wordt vanavond ge-
speeld. Tot slot reist ASV-7 af naar Beuningen voor het duel 
in de OSBO-cup tegen Koningswaal-1. Morgenavond speelt 
ASV-8 nog voor de competitie uit bij Het Kasteel-3. Vol-
gende week volgen de andere teams en de eerste verslagen! 
 

ASV-4 bekert moeizaam verder: ASV-4 moest er hard voor 
werken maar uiteindelijk stond er toch een 3½-½ zege op het 
wedstrijdformulier waarmee ASV-4 zich plaatste bij de 
laatste 8 in deze OSBO-cup. Het sympathieke team van 
Wageningen-4, dat uitkomt in de 2e klasse OSBO, liet ons 
vierde behoorlijk zweten maar enkele beslissende momenten 
pakten goed uit voor ASV-4. Gerben Hendriks speelde op 
bord 1 een spannende pot alhoewel hij, volgens Fritz, de hele 
partij eigenlijk wel gewonnen heeft gestaan, zo gaf de com-
puter thuis aan. Om niet helemaal vastgezet te worden op de 
damevleugel offerde zijn tegenstander al in de opening een 

kwaliteit tegen 2 pionnen. Daarvoor kreeg hij initiatief. De 
koning van Gerben stond een beetje gammel en onze ASV-er 
had wat ontwikkelingsachterstand. Opletten was zeker op 
zijn plaats. Rustig ontwikkelde hij zijn stukken, ruilde hier 
en daar wat en langzaam werd zijn materiële overwicht 
doorslaggevend. Zijn tegenstander spartelde nog wat tegen 
maar het mocht niet baten. 1-0 dus. In de partij van Désiré 
Fassaert gebeurde weinig. Hij kwam iets beter uit de ope-
ning, maar toen hij een voor hem kansrijke voortzetting 
onderschatte en een andere zet deed was er nog maar een 
klein voordeel over. Gezien de voorsprong van 1-0 en kans-
rijke stellingen op de beide andere borden was er voor Dé-
siré geen reden om remise af te slaan. “Dat jullie beiden 
(daarbij doelend op Bert Duijker en Ruud Wille) vervolgens 
de spanning tot het uiterste zouden opvoeren, kon ik niet 
voorzien”, aldus Désiré in zijn commentaar. Bert had de ex-
speler van De Cirkel uit Ede de hele partij onder druk. Als 
Bert had gekozen voor een algehele afruil dan had hij een 
gewonnen eindspel. Spannend werd het zeker door een vrij-
pion op de d-lijn voor zijn tegenstander. Makkelijk leek het 
allemaal niet zo concludeerde Ruud vanaf zijn bord naast 
Bert maar goed beoordelen kon hij het niet daarvoor had hij 
zelf al genoeg aan zijn hoofd. De tegenstander van Bert 
kreeg zijn vrijpion uiteindelijk zelfs op de 7e rij en promo-
veerde maar nu had Bert mat in 3! Opluchting dus want 
daarmee was de winst een feit. Niet veel later won ook 
Ruud. Hij had eigenlijk vanaf het begin niet veel tot zijn 
tegenstander zomaar een kwaliteit verspeelde toen hij dacht 
2 stukken voor een toren te krijgen. Ruud had echter nog een 
tussenschaakje. Hij kon vrij snel daarna de dames ruilen 
waarna het eindspel met een kwaliteit meer toch gewonnen 
moest zijn, zo dacht hij. Maar beiden kregen een vrijpion en 
was het oppassen. Het pakte allemaal net goed uit. De vol-
gende ronde was bereikt. 
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Wageningen-4 (2e ronde 
OSBO-cup): Gerben Hendriks (1815) - Joren Mulder 
(1781) 1-0; Désiré Fassaert - Erik van Wijngaarden (1717) 
½-½; Ruud Wille (1828) - Joost Hooghiemstra (1652) 1-0; 
Bert Duijker (1894) - Tobias van der Werff (1686) 1-0. 
Eindstand 3½-½. 
 
Geflatteerde bekernederlaag ASV-5: Met Zutphen-1 als 
tegenstander hadden we ongunstig geloot voor de 2e ronde. 
Het verschil in gemiddelde rating was meer dan 300 pun-
ten…!! Xadya van Bruxvoort gaf met zwart vanuit de ope-
ning goed partij. Er was lang weinig aan de hand en haar 
tegenstander moest vol aan de bak om een voordeeltje te 
behalen. Pas in het laatste uur werd ze verrast door een ve-
nijnige aanval over de f-lijn en moest capituleren. Vrij snel 
daarna verloor Siert Huizinga. Hij kwam voor zijn gevoel 
niet zo lekker uit de opening en besloot zijn rokadepionnen 
op te spelen voor een aanval op de zwarte koning . Even leek 
dat dreigend. Maar toen de kansen niet optimaal werden 
benut, kwam hij minder te staan en hield uiteindelijk een 
verloren eindspel over waar zijn tegenstander wel raad mee 
wist (0-2). Jeroen van Ginneken trof een zeer sterke tegen-
stander. Hij was (met zwart nog wel) niet onder de indruk en 
kwam zelfs een fractie  beter te staan. In het verre midden-
spel volgden enkele mindere zetten. Wit profiteerde met 
materiaalwinst, waarna spoedig de genadeklap viel (0-3). 
Daarna restte de partij van Wisse Witmans. Zou hij de eer 
weten te redden? Hij speelde een prima partij en zette zijn 
tegenstander onder druk. Er kwamen kansen om door te 
drukken. Toen die niet direct werden benut kwam zwart 
terug in de partij. Na dameruil hield hij een gewonnen eind-
spel over (0-4). Toch knap gespeeld, Wisse! Siert Huizinga 
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - SG Zutphen-1 (2e ronde 
OSBO-cup): Jeroen van Ginneken (1768) - Gert-Jan Lud-
den (2212) 0-1; Wisse Witmans - Klaas Hagendijk (1980) 
0-1; Xadya v. Bruxvoort (1587) - Nagib Zafari (1895) 0-1; 
Siert Huizinga (1729) - Willem Oving (1855) 0-1. Eind-
stand 0-4. 



ASV 8 wint met 4½-1½ van Mook-2: De eerste winst in dit 
door de storm uitgestelde duel kwam snel. De tegenstander 
van invaller Koen van Keulen zag al vrij snel na de opening 
een paardvork over het hoofd waarna zijn stelling instortte. 
Hij kon meteen opgeven (1-0). De 2-0 kwam van Ron 
Brachten. Hij kwam goed uit de opening en wist in het mid-
denspel beslissend voordeel te behalen waarna hij de partij 
soepel tot winst wist te brengen. Bob Kooij dacht na een 
openingsblunder van zijn tegenstander even dat hij de partij 
in recordtijd zou gaan winnen. Dat bleek toch niet het geval. 
Alhoewel Bob zijn voorsprong voortdurend intact kon hou-
den duurde het toch nog zo'n twee uur alvorens zijn tegen-
stander na nog een blunder meteen kon opgeven (3-0). Tijs 
van Dijk speelde een niet erg enerverende partij. Hij kwam 
vanuit de opening erg gedrukt te staan en had nooit uitzicht 
op een beter resultaat dan remise. Op het moment dat het 3-0 
kwam te staan bood Tijs het dan ook aan, wat gek genoeg 
direct werd aangenomen (3½-½). Jan Vermeer kreeg na een 
stroeve opening het initiatief tot aan het eindspel. Plots 
kwam er een truc voor de Mookenaar in stelling, wat Jan een 
geïsoleerde dubbelpion bracht. Jan bood daarop remise aan, 
wat onmiddellijk geaccepteerd werd. Terecht zo bleek bij de 
analyse (4-1). Wilfred Jansz speelde een mooie partij met 
zwart. Hij stond voortdurend wat beter, maar de tijd ging in 
een gecompliceerde stelling een rol spelen. Aangezien de 
winst voor ASV al binnen was, accepteerde Wilfred een 
remise (4½-1½).     Bob Kooij 
Gedetailleerde uitslag ASV-8 - Mook-2: Tijs van Dijk 
(1773) – Harry Smits (1582) ½-½; Jan Vermeer (1696) – 
Hans v.d. Ende (1471) ½-½: Wilfred Jansz (1692) – Rob 
Jansen (1501) ½-½; Ron Brachten (1623) – Kees van 
Straaten (1390) 1-0; Bob Kooij (1554) – Paul Beurskens 
(1394) 1-0; Koen van Keulen (1572) – Hein van der Linden 
(1384) 1-0. Eindstand 4½-1½. 
 
ASV-10 behaalt eerste overwinning: ASV-10 ontmoette op 
maandag 22 januari jl. stadgenoot De Toren-6. Na zware 
strijd kon de eerste seizoenswinst worden aangetekend. De 
verwachtingen waren hooggespannen want verliezen bete-
kende hoogstwaarschijnlijk degradatie uit de 3e klasse. Het 
werd een spannende wedstrijd. Als eerste maakte Henk 
Schunck aan bord 1 remise tegen een gelijkwaardige tegen-
stander. Daarna volgde een puntendeling van Ko Kooman 
die tegen Arie Schouten mocht aantreden. Arie speelde zeer 
snel een goede partij en kwam maar liefst 3 pionnen voor. 
Met beiden een toren, maar Arie 3 pionnen tegen Ko geen 
enkele pion werd het eindspel ingezet. Ko dacht al aan opge-
ven. Maar toen werd Arie toch enigszins overmoedig en gaf  
hij vrij snel achter elkaar de a- en g-pion pardoes weg. Met 
nog 1 pion in het centrum wist Ko remise af te dwingen. 
Toen kwam het 1e winstpunt van Kazem Mollahosseini. Met 
een in de opening opgelopen achterstand van een pion, maar 
met een betere opstelling van de stukken, schoof Kazem op 
een rustige manier naar de winst. Toen kwam het eerste en 
ook enige  verliespunt. Hans Derendorp had het zwaar tegen 
een voormalige clubgenoot, waarvan hij wist dat deze een 
sterkere speler dan hij was. In de opening ging het nog rede-
lijk gelijk op maar de druk werd allengs groter en toen de 
aanval zich verlegde naar de koningsvleugel had Hans geen 
passend antwoord. Bij een tussenstand van 2-2 waren Bryan 
Hieltjes en Gerrie Arends nog bezig. Gerrie stond verloren 
en Bryan had een kansje op winst. Tot ieders verbazing werd 
Gerrie remise aangeboden vanwege oogproblemen van zijn 
tegenstander. Dit was de kans voor ons om de wedstrijd te 
winnen. En zowaar, Bryan scoorde de winnende treffer. Hij 
begon niet erg goed en zijn tegenstander nam daardoor het 
initiatief en ging steeds aanvallender spelen. Maar deze 
maakte door zijn enthousiasme een fout waarna Bryan zelfs 
iets beter kwam te staan. Na een moeilijk eindspel kreeg 
Bryan zijn tegenstander uiteindelijk op de knieën. Eindstand 
2½-3½ voor ASV-10.   Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag De Toren-6 - ASV-10: Tom Brans 
(1640) - Henk Schunck (1520) ½-½; Ad Braam (1491) - 
Gerrie Arends (1465) ½-½; Stephan Antonijevic (1603) - 
Hans Derendorp (1355) 1-0; René Reulink (1293) - Bryan 
Hieltjes (1193) 0-1; Arie Schouten (1512) - Ko Kooman 
(1412) ½-½; Peter Koelman (1277) - Kazem Mollahosseini 
(1369) 0-1. Eindstand 2½-3½. 
 
Daglichtschaak: Op de vijfde schaakmiddag van dit seizoen 
heeft Rob Cornips zijn koppositie verder vergroot doordat 
vooral Jan Vermeer een offday had. Ook de andere concur-
renten liepen averij op. In de B-groep deed Kazem Molla-
hosseini hetzelfde. Kazem scoorde de volle 3 punten en dat 
deden zijn achtervolgers hem niet na. De eerste partij speel-
de Rob tegen Tjabbe. In deze partij kwam Rob slecht te 
staan, maar de klok redde hem. In een wat mindere stelling 
deed Jan Vermeer hetzelfde kunstje tegen Tjabbe. Hub Kus-

ters verloor alleen zijn partij tegen Jacco Reiding. Horst Eder 
behaalde alleen tegen Jan Schoemaker een punt. Eric Braun 
speelde tegen Kazem een knetterende partij, waar Kazem, 
zoals al vermeld, als winnaar naar voren kwam. Ad Braam 
won van Cesar Eisma. De laatste was dit seizoen nog niet 
geweest. Dat gold ook voor André Meijer, die drie seizoenen 
terug voor het laatst was geweest. Hij scoorde 2½ punt. De 
remise was tegen Eric Braun. De volgende schaakmiddag 
vindt plaats op dinsdag 6 maart in De Wasserij, Molenbeek-
straat 26a.    Jan Vermeer 
 
Baarn: Afgelopen zaterdag werd in Baarn het “Jan Over-
beek” rapidtoernooi gehouden. Gespeeld werd in groepen 
van 8 spelers. Met de 88 deelnemers werden zo 11 groepen 
gevormd. Jaap Vogel speelde in groep 1. De vorm was er 
nog niet mede doordat hij dit seizoen nog niet in actie kwam. 
Hij scoorde 2 uit 7. In groerp 2 werd Mick van Randtwijk 2e 
met een score van 5 uit 7. Ook in deze groep Pascal Lose-
koot. Hij kwam niet verder dan 1 uit 7. Ongetwijfeld zal 
hebben meegespeeld dat hij ook bij de organisatie was be-
trokken. Het onderlinge duel tussen Mick en Pascal werd 
door Mick gewonnen. In deze groep was er maar 1 remise. 
Er werd dus flink om de punten gestreden. 
 
Uitslagen/stand 4e ronde OSBO-competitie 1e t/m 3e klasse: 

 

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

Uitslagen extra competitie 3e ronde: de Kort - de Kok 1-0; 
van Buren - Veerman ½-½; J. Sanders - Meijer ½-½; 
Hartogh Heijs - Diekema 0-1; Maas - Samman 0-1. 
 

Uitslagen ASV-bekercompetitie: Marks - Witmans 0-1; 
Berkhout - van Rijn 0-1. 

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

1 Wageningen-3 6   21  1 Meppel-2 6    18 
2 PION-2 6   18½ 2 ZZS! 5    17½ 
3 Velpse SV 6   17½ 3 Pallas-2 5    17½ 
4 Mook 4   16  4 ASV-6 5    16 

5 SG Zutphen 4   15  5 VSG 4    19½ 
6 ASV-5  2   15  6 PSV/Dodo-2 4    15 
7 Veenendaal 2   15  7 De Toren-3 2    12 
8 De Toren-4j 2   10  8 ZSG-2 1    12½ 
OSBO-2e klasse D:   OSBO 3e klasse G: 

1 Elster Toren 8   25 1 ASV-8 6   17 

2 Edese SV 6   18½ 2 Het Kasteel-3 * 4   10½ 
3 PION-3 5   17½ 3 PION-4 * 4   10 

4 ASV-7 5   16 4 Millingen * 4     9½ 
5 SMB-2 4   17 5 SMB-4 3   10½ 
6 Het Kasteel-2 4   13 6 Mook-2 * 3   10½ 
7 UVS-5 0   12½ 7 UVS-7 0     4 
 De Toren-5j 0     8½ * wedstrijd minder gespeeld 
OSBO 3e klasse E:   OSBO 3e  klasse B: 

1 Tornado 7   18 1 Theothorne * 6   13 
2 Koningswaal-2 * 5   11½ 2 Pallas-3 5   14 
3 Wageningen-5 * 3   10 3 Schaakstad A-6 * 5   11 
4 SMB-5 * 3     8½ 4 Twello-2 3   10 
5 ASV-9 2     9½ 5 ASV-10 2     9 

6 De Cirkel-3 2     8 6 Ons Genoegen * 2     7½ 
7 Edese SV-3 * 2     6½ 7 De Toren-6 * 1     7½ 
* wedstrijd minder gespeeld * wedstrijd minder gespeeld 
OSBO 3e klasse D:   OSBO 3e klasse F: 

1 UVS-6 8   15½ 1 Veenendaal-3 6   15 
2 OPC * 5   13 2 Elster Toren-2 * 6   14½ 

3 De Sleutelzet * 5   11 3 De Cirkel-2 4   13 

4 Velp-2 3   10½ 4 Rhenen-2 * 4     8½ 

5 ASV-11 2     9½ 5 BSV Bennekom-3 3   11 

6 Wageningen-6 * 1     7½ 6 ASV-12  * 1     7 

7 Elster Toren-3 * 0     5 7 Tornado-2j * 0     3 

* wedstrijd minder gespeeld * wedstrijd minder gespeeld 


