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54e jaargang no. 2      donderdag 15 januari 2015
Oploswedstrijd: Vorige week een tweezet van Skuja uit 

een lokaal Lets toer-
nooi. Bij de publica-
tie vermeldde de 
redacteur, dat hij het 
geen goed probleem 
vond ook al had het 
de vijfde prijs ge-
wonnen. Ik vind 
hem echter wel 
aardig en dus: Wit 
geeft mat in 2 zetten. 
Oplossing: de sleu-
telzet is 1. Ke3. 
 
Externe competitie: 
In deze EP de laatste 

verslagen uit de vorige competitieronde. Dat moet ook 
wel want deze week startte er alweer een nieuwe ronde. 
Onze zaterdagteams blijven nog een paar weken aan de 
kant maar ASV-5 t/m ASV-12 mogen weer aan de bak. 
Verder is ook ASV-13 vrij. Intussen heeft ASV-8 reeds 
gespeeld. Zij deden dat dinsdag jl. uit tegen stadgenoot 
De Sleutelzet. Ook ASV-10 kwam diezelfde avond al in 
actie. De jeugd van Dodewaard-2 was de tegenstander. 
Vanavond speelt ASV-5 thuis tegen De Cirkel uit Ede 
daar waar ASV-6 juist een uitje heeft naar Deventer 
voor de wedstrijd tegen Pallas-3. Morgenavond gaat 
onze jeugd van ASV-11 naar Nijmegen waar UVS-7 de 
tegenstander is. In de 2e speelweek is er nog een uitwed-
strijd voor ASV-12 op 20 januari tegen Dodewaard en 
volgen op 22 januari nog de thuisduels van ASV-7 te-
gen De Elster Toren-2 en ASV-9 tegen de Millingse SV. 
Verderop in deze EP treft u de stand aan na de 3e ronde 
met de daarbij behorende uitslagen zodat u precies kunt 
zien welke belangen er deze 4e ronde op het spel staan. 
 
Volle winst voor ASV-8: Via snelle overwinningen van 
Walter Wong en Tom Katoen kwamen we na 2 uur 
spelen op een 2-0 voorsprong. Tom deed dit door in een 
mooie koningsaanval zijn tegenstander te verrassen. 
Hub Kusters kwam, nadat hij de opening niet goed had 
gespeeld, in een slechtere stelling terecht. Door goed te 
keepen dacht hij remise te kunnen bereiken. Na een 
verkeerde koningszet verloor Hub na een mooi kwali-
teitsoffer van zijn tegenstander. Horst Eder bereikte die 
remise wel door goed spel. Met lopers van verschillende 
kleur zag het er bij Ron Brachten ook remiseachtig uit 
hetgeen uiteindelijk ook lukte. Oscar Mercan kon ons 
via een halfje of het volle punt de winst bezorgen. Hij 
maakte het deskundig af na een goede partij zodat de 
eindstand op 4-2 kwam.   Hub Kusters 
Gedetailleerde uitslag ASV-8 - Zevenaar-2: Ron 
Brachten (1691) - Edzard Bosch van Rosenthal(1745) 
½-½;  Hub Kusters (1600) – Hans Castrop (1776) 0-1; 
Tom Katoen (1438) - Jan Elfrink (1675) 1-0; Horst 
Eder (1574) - Daniël Meiboom (1628) ½-½; Oscar 
Mercan (1614) - Hans Corbeel (1559) 1-0; Walter 
Wong (--) - Henk Hermsen (1619) 1-0. Eindstand 4-2. 
 
Aanval op koppositie door ASV-10 mislukt: Op don-
derdag 11 december jl. trad ASV-10 aan tegen BSV 
Bennekom-4. Beide teams hadden de eerste 2 ronden 
gewonnen en hadden kampioensaspiraties. Voor ASV-
10 werd het een teleurstellende avond. Er werd verloren 
met 1½-4½. De start verliep al moeizaam doordat 3 
spelers van onze tegenstander ruim een half uur te laat 
arriveerden als gevolg van verkeersproblemen op de 
A12. De 3 reeds aanwezige spelers konden wel starten 
en na een half uur werd er op 6 borden gespeeld. Remco 
Menger begon goed en verkreeg een klein positioneel 
voordeel maar zijn tegenstander wist dit te counteren 
door zijn stukken eerder te ontwikkelen. Remco kreeg 

de kans om de loper op g3 in te sluiten, maar zag daar van af 
omdat zijn tegenstander met zijn dame in zijn koningsstelling kon 
binnenkomen. Achteraf had dit een redelijke kans op remise opge-
leverd. Zijn tegenstander voerde vervolgens met goed tactisch 
spel de druk op en Remco moest opgeven. Ko Kooman was in-
middels goed van start gegaan en kreeg initiatief. Bij een vrij 
ingewikkelde combinatie werd echter een stuk verloren. Dit kwam 
neer op een ongelijke strijd. Deze 0-2 achterstand was een zware 
tegenvaller. Henk Schunck zat op eigen verzoek op bord 1 en dat 
ging beter dan de vorige keren op bord 4. Hij kwam wel een stuk 
achter, maar na zorgvuldig afruilen ontstond er een eindspel van 
toren tegen toren + paard waarin remise werd overeengekomen. 
Gerrie Arends had een tegenstander die merkbaar last had van het 
feit dat 3 spelers van zijn team pas ruim na een ½ uur arriveerden. 
Dat leverde voor Gerrie in de opening voordeel op en er werd een 
overwicht verkregen. De stukken op de vijandelijke koningsvleu-
gel waren onvoldoende ontwikkeld waardoor de druk op de ko-
ning opgevoerd kon worden. Dit leverde kwaliteitswinst op. Ach-
teraf bezien was dit een ruil met weinig rendement. Het ijzersterke 
paard werd node gemist in de voortzetting en een winnende aan-
val kon niet gecreëerd worden. Een doorgebroken pion van zijn 
tegenstander moest door dame of toren bewaakt worden, hetgeen 
leidde tot onvoldoende slagkracht om de partij in zijn voordeel te 
beslissen. Vervolgens werd, bij Gerrie met een katterig gevoel, 
remise overeengekomen. Om nog gelijk te komen zouden vader 
en zoon van Keulen hun partij beiden moeten winnen. Dat was 
teveel gevraagd. Kees was goed begonnen, maar blunderde en 
was kansloos. Koen stond ook slecht, maar heeft met een man-
moedige verdediging toch nog remise kunnen bereiken. Al met al 
een teleurstellend eindresultaat van 1½-4½.  Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag ASV-10 - BSV Bennekom-4: Henk 
Schunck (1745) – Jaap van Donkelaar (1330) ½-½; Gerrie 
Arends (1508) – Sake van der Schaaf (1438) ½-½; Ko Kooman 
(1466) – Anton Suuring (1376) 0-1; Koen van Keulen (1459) – 
Dick Breher (--) ½-½; Remco Menger (168) – Sjoerd de Rave 
(1314) 0-1; Kees van Keulen (1311) – Joop de Bruin (1485) 0-1. 
Eindstand 1½-4½. 
 
ASV-13 verslaat Doetinchem-3: Na een nederlaag en een gelijk-
spel won ASV-13 in de 3e ronde wel. Doetinchem 3 werd met 
4½-1½ verslagen. ASV 13 kwam al snel op voorsprong. André de 
Groot won een stuk. Dat offerde hij terug om de tegenstander in 
een matnet te lokken. Kazem Mollahosseini is na zijn lange va-
kantie weer terug in de teams. Als invaller voor Jan Zuidema 
moest hij een stuk geven om een vrijpion te stuiten. Uiteindelijk 
kreeg hij drie pionnen voor het stuk. Verbonden vrijpionnen be-
slisten in zijn voordeel. Jan Diekema deed het  in de opening al 
verkeerd. Hij kwam heel passief te staan en na pionverlies stortte 
de stelling in. Nedzat Sulejmani had een makkelijke avond. Met 
twee combinaties na elkaar won hij veel materiaal en de partij. 
Edward Kuster scoorde zijn eerste zege in dienst van ASV. Eerst 
won hij een pion en even later zelfs een stuk. Twee verbonden 
vrijpionnen brachten tenslotte de zege. Aan het topbord was de 
strijd steeds in evenwicht. Bob Sanders bood toen de wedstrijd al 
beslist was remise aan en dat werd aanvaard. Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag ASV-13 - Doetinchem-3: Bob Sanders 
(1409) – Philip Schyns (1499) ½-½; Kazem Mollahosseini(1301) 
- Henk Hamer (1604) 1-0; André de Groot (1347) - Piet Heyn 
Sluiter (--) 1-0; Jan Diekema (1071) - Marije van der Hoff 
(1031) 0-1; Nedzat Sulejmani (1411) – Genaro Salazar Ampie (-
-) 1-0; Edward Kuster (1293) - Jos Welling (--) 1-0. Eindstand 
4½-1½. 
 
Uitslagen/stand na 3e ronde 1e-4e klasse OSBO: 
OSBO 1e klasse B: Zutphen-Het Kasteel-2 3-5; PION-2-De Elster 
Toren 4½-3½; De Toren-3 - ASV-5 4-4; De Cirkel - Velp 1½-6½. 
OSBO 2e klasse D: UVS-4 - VDS-2 6½-1½; De Zeven Pionnen - 
Pallas-3 7-1; ASV-6 - Zutphen-2 7-1; Schaakstad-4 - Theothorne 
5½-2½. 
OSBO 2e klasse C: SMB-2-Doetinchem-2 6-2; PION-3-ASV-7 
2½-5½; De Elster Toren-2-UVS-3 2-6; Het Kasteel-3-Mook 2-6. 
OSBO 3e klasse G: ASV-8-Zevenaar-2 4-2; Velp-2 – UVS-6 2-4;  
De Toren-5j – SMB-3 3-3; Doesborgh-2 - De Sleutelzet 2½-3½. 



OSBO 3e klasse H: SMB-4 - Het Kasteel-4 4-2; PION-
4 - De Elster Toren-3 2½-3½; UVS-5 - ASV-9 3-3; 
Millingse SV - Mook-2 4-2. 
OSBO 4e klasse A: De Toren-9 – Dodewaard-2j 3-3; 
ASV-10 - BSV Bennekom-4 1½-4½; Tornado-4 – Rhe-
nen-2 2½-3½; Wageningen-7 was vrij. 
OSBO 4e klasse D: SMB-5 - Dodewaard 2-4; ASV-12 - 
UVS-7 2½-3½; ASV-11j - De Toren-8 3-3; Tornado-3 
was vrij. 
OSBO 4e klasse C: Theothorne-2 – Velp-4j 4-2; ASV-
13 - Doetinchem-3 4½-1½. 

 
OSBO-PK: Aan de persoonlijke kampioenschappen van 
de OSBO neemt slechts één ASV-er deel: Ko Kooman. 
Op zaterdag 20 december was de 2e speeldag. Na de 
eerste 2 ronden had hij 1½ punt verzameld en door de 2 
partijen op de 2e dag te winnen staat hij nu met 3½ 
punten op de (gedeelde) 1e plaats. Een goede afsluiting 
van 2014 dus. “2015 wordt er niet gemakkelijker op 
maar dat zien we dan wel weer”, aldus Ko. In de 3e 
ronde gooide zijn tegenstandster er reeds op de 5e zet de 
beuk in door met de loper in te slaan op f2. Met een stuk 
voor 2 pionnen stond de verdediging van Ko er niet best 
voor. Hij dacht al een beetje aan een slechte ochtend. 
Overigens gaf bij (analyse achteraf) Fritz aan dat Lxf2 
toch niet de beste zet was, maar dat wist Ko op dat mo-
ment niet. Hij dacht even volledig onder de voet te wor-
den gelopen, maar zwart wist geen goed vervolg op de 
aanval te vinden en geleidelijk aan kon Ko het initiatief 
overnemen. Een dreigend paardvorkje werd nog verde-
digd met de toren op e8, maar toen deze toren ook nog 
werd gebruikt voor een op het oog gevaarlijke aanval, 
kon Ko deze toren zomaar slaan. Daarna stortte de 
zwarte stelling volledig in en kon Ko de winst binnen-
halen. De 4e partij speelde Ko met zwart tegen Tom 
Smit van De Cirkel. Het werd een mooie en leuke partij 
waarbij Ko (gelukkig) geen echt slechte zetten deed, 
maar rustig een goede stelling op kon bouwen. Na enige 
schermutselingen in het centrum dacht Tom via een truc 
een stuk te veroveren, maar Ko was op zijn hoede en 
kwam hij zo een pion voor. Nadat hij in het middenspel 
zijn loper offerde ontstond een vrij ingewikkelde situa-
tie waar hij met kwaliteitswinst uitkwam. Daarna was 
het rustig uitspelen en kon hij deze schaakdag met 2 
winstpunten afsluiten. 
 
Boxmeer: Tony Hogerhorst nam op zaterdag 20 decem-
ber deel aan het 20e Witte Kersttoernooi in Boxmeer. 
Deze editie kende met 64 deelnemers een record aantal. 
Eerst werd een voorronde gespeeld om van daar uit de 
finalegroepen te bepalen. Het speeltempo bedroeg deze 
schaakdag 10 minuten per persoon. Tony behaalde in de 
voorronde 4½ uit 7 met onder meer de volle winst uit de 
3 partijen met wit. Met zwart verloor hij o.a. van de 
sterke Jan Selten van DVP/Vianen. Met deze score 
kwam hij in de finalegroep B terecht. Daarin scoorde hij 
4 uit 7. Dit was goed voor een 4e plaats. In groep A 
eindigden 4 spelers met 5 uit 7 op een gedeelde 1e 
plaats. Op basis van SB-punten werd Jermo Kooijmans 

(ook van DVP/Vianen) tot winnaar uitgeroepen. Het was een 
gezellig en goed georganiseerd toernooi.  
 
Tilburg: Een dag later, zondag 21 december, was Tony Hoger-
horst in Tilburg te vinden bij het jaarlijkse Kersttoernooi van de 
organiserende vereniging De Stukkenjagers. Gespeeld werd in 2 
groepen. Tony speelde in groep B en scoorde daarin 5 uit 7 het-
geen een gedeelde 5e plaats betekende in deze groep van 63 deel-
nemers. Een prima resultaat dus. Opvallend was dit keer zijn 4 
punten uit 4 partijen met zwart. Tony bleef steeds achter de kop-
groep aanlopen door een verliespartij in de 2e ronde. Pas na de 5e 
ronde kwam hij dichtbij toen hij met 4 uit 5 een half punt achter 
de 3 koplopers stond maar verlies in de 6e ronde maakte een eind 
aan zijn kansen op mogelijke groepswinst. 
 
Bennekom: Op maandagavond 29 december namen Koen van 
Keulen, Frans Veerman, Ko Kooman en Kees van Keulen deel 
aan het zgn. Oliebollentoernooi in Bennekom. Met 71 deelnemers 
bleek het een populair toernooi. Nadat Ko eerst bij de familie van 
Keulen een stevige maaltijd voorgezet had gekregen, trokken we 
met z'n vieren in één auto naar Bennekom. Het benzinegebruik 
werd daarmee in de hand gehouden. Er werd gespeeld in groepen 
van 6 spelers, die qua rating het dichtst bij elkaar zitten. Alleen 
Koen werd een groep hoger geplaatst, om te vermijden dat drie 
ASV'ers in één poule zouden terechtkomen. Er werd per groep 
een halve competitie gespeeld met steeds 15 min. p.p.p.p. Koen 
was met z'n resultaat best tevreden: met 3½ uit 5 werd hij tweede 
in z'n groep. Frans speelde met 2½ punt een wat wisselvalig toer-
nooi en werd daarmee 4e in z'n groep. De nederlaag tegen Ko 
deed hem meer pijn. Ko begon slecht, met 0 uit 2. Ik zal maar niet 
zeggen waaraan hij dat weet, want dan kan hij het eten in Arn-
hem-Zuid verder wel vergeten, maar daarna kwam hij echt op 
gang en eindigde met 3 uit 5 op de derde plek. Dus toch goed 
gegeten! Kees begon met 4 uit 4 en was daarmee al zeker van de 
(ongedeelde) eindoverwinning in z'n poule. Met een onbedoeld 
toren-offer kon daarna "rustig" z'n 5e partij om zeep worden ge-
holpen. Alle andere blunders die ik verder heb gezien, zal ik maar 
niet vermelden, want dan zou dit verslag 2x zo lang worden. Allen 
gingen met een zoete prijs naar huis. Met z'n vieren hebben we 
het gezellig gehad. Trouwens, het was helemaal een gezellig toer-
nooi!     Kees van Keulen 
 
Krimpen aan den IJssel: Het 19e Menno Ploegertoernooi was op 
dinsdag 30 december jl. weer een groot succes. Een toernooi met 
een speciaal karakter. Natuurlijk met een prachtig deelnemertal 
van 122 schakers! Het was de laatste versie van dit toernooi onder 
deze naam. Drie ASV-ers zetten bij dit toernooi met 9 ronden 
rapid hun beste beentje voor. Dirk Hoogland ging sterk van start 
met 5 uit 6 en sloop zo heel langzaam naar de kop. Hij won hierbij 
in de 5e ronde van clubgenoot Anne Paul Taal. Deze liet het er 
natuurlijk niet bij zitten en zette de achtervolging in en nadat Dirk 
in de 6e ronde verloor kwam Anne Paul weer op gelijke hoogte. 
Intussen had ook Barth Plomp na deze 7e ronde 5 punten ver-
gaard. Drie ASV-ers dus in de subtop met 5 uit 7. Het werd een 
strijd op zich. Anne Paul pakte na ronde 8 de naar later bleek 
beslissende voorsprong. Hij won waar Dirk remise speelde. Barth 
haakte in deze race definitief af na een nederlaag. Ook in de slot-
ronde verloor hij zodat hij op 5 uit 9 eindigde. De beide andere 
ASV-ers wonnen de slotronde. Anne Paul deed dat tegen routinier 
John van Baarle. Onze ASV-er sloot daarmee een uitstekend toer-
nooi af op 7 uit 9 op een gedeelde 4e plaats. Hij bleef daarmee 
clubgenoot Dirk Hoogland een half punt voor. Wat onze sport 
betekent in het leven van de schaker bleek wel uit het verhaal van 
Hans Böhm. Die dag was zijn vrouw jarig en bovendien was het 
zijn trouwdag. Maar toch was hij in Krimpen. Tja, wat is er nu 
belangijker...? Het geeft in ieder geval aan dat dit toernooi een 
prominente plaats op de schaakkalender inneemt. Hopelijk gaat 
volgend jaar het toernooi onder auspiciën van de Krimpense 
Schaakvereniging in een nieuwe jas gewoon weer door. 
 
Voorst: Het Open Kampioenschap van Voorst dat op 6 maandag-
avonden wordt gespeeld telt 3 ASV-ers onder de deelnemers. Er 
wordt wederom in 3 groepen gespeeld. Op maandag 5 januari 
werd de 1e ronde gespeeld. In groep B wonnen Ko Kooman en 
Ron Brachten hun 1e partij. In groep C was Edward Kuster te 
sterk voor zijn tegenstander. Deze openingsronde leverde voor 
onze clubgenoten dus een 100% score op. Op 26 januari is de 
volgende ronde in dit kampioenschap. 
 
Uitslagen interne competitie 14e ronde (8 januari '15): 
Schleipfenbauer - Boel ½-½; Hogerhorst - Reulink ½-½; R. Wille 
- Huizinga ½-½; Rigter - Fassaert ½-½; Huberts - de Mol 1-0; 
Kusters - van Belle 0-1; Passchier - Naber 1-0; Mercan - Bentvel-
zen 1-0; Veerman - Vermeer 0-1; van Buren - Mollahosseini 1-0; 
Kooman - Kees van Keulen 0-1; Arends - van der Krogt ½-½; 
Wijman - Derendorp 0-1; Kuster - Witmans 0-1; J. Sanders - 
Meijer 1-0; van Deursen - Schunck ½-½; Kelderman - Stomphorst 
½-½; Hartogh Heijs - van Lotringen 1-0; Visser - Rijmer 0-1; 
Stibbe - Maas 1-0; Burger - van Dam 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Plomp - Wilgenhof 1-0; Eder - 
van Dijk 0-1. 

OSBO 1
e
 klasse B:    OSBO 2

e
 klasse D: 

1 De Toren-3 5  13½  1 ASV-6 6  19½ 
2 Zutphen 4  13½  2 UVS-4 4  16½ 
3 ASV-5 4  13  3 VDS-2 4  14 
4 PION-2 4  13  4 Schaakstad-4 4  11½ 
5 Het Kasteel-2 3  12½  5 De Zeven Pionnen 3  14½ 
6 Velp 2  12½  6 Theothorne 2    9 
7 De Elster Toren 2  11  7 Zutphen-2 1    6 
8 De Cirkel 0    7  8 Pallas-3 0    5 
OSBO-2

e
 klasse C:   OSBO 3e klasse G: 

1 UVS-3 6  21 1 De Toren-5j 5  11½ 
2 ASV-7 6  16 2 ASV-8 5  10½ 
3 Mook 6  15½ 3 Zevenaar-2 4    9½ 
4 SMB-2 4  16½ 4 De Sleutelzet 4    9 
5 Het Kasteel-3 2    7½ 5 SMB-3 3    8½ 
6 Elster Toren-2 0    8½ 6 UVS-6 2    9 
7 PION-3 0    6½ 7 Doesborgh-2 1    7 
8 Doetinchem-2 0    4½ 8 Velp-2 0    7 
OSBO 3

e
 klasse H:   OSBO 4

e 
 klasse A: 

1 SMB-4 6  14½ 1 BSV Bennekom-4 6  16 
2 UVS-5 5  11 2 Rhenen-2 4  11 
3 Het Kasteel-4 4  11½ 3 ASV-10 4    8½ 
4 Mook-2 2    8 4 Dodewaard-2j 3    6½* 
5 Millingse SV 2    7 5 De Toren-9 1    4 
6 ASV-9 2    6½ 6 Tornado-4 0    5* 
7 De Elster Toren-3 2    6 7 Wageningen-7 0    3* 
8 PION-4 1   7½ *Wedstrijd minder gespeeld 
OSBO 4e klasse D:   OSBO 4

e
 klasse C: 

1 SMB-5 4  10 1 Theothorne-2 6  11½ 
2 Dodewaard 4    8½* 2 ASV-13 3  10 
3 ASV-12 3    9½ 3 Doetinchem-3 2    9½ 
4 UVS-7 2    7½ 4 Velp-4j 1    5 
5 ASV-11j 2    6* 
6 Tornado-3 2    5½* 
7 De Toren-8 1    7 
*Wedstrijd minder gespeeld 


