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Oploswedstrijd: Een recente stelling uit de VS dit keer. Het is een 
stelling uit de partij tussen Stukopin en Corley uit het teamkampioen-
schap in 2014. Eigenlijk weer te makkelijk. Maar erg leerzaam en dus 

de moeite waard om te onthou-
den. Wit speelt en wint. Oplos-
sing: 1. Th8+, Kxh8 2. Lxf7, 
Lh3 3. Th1 en zwart kan het 
mat niet tegenhouden. 
 

Snelschaken: Vanavond staat er 
gewoon nog weer een ronde 
voor de interne op het pro-
gramma. Volgende week is het 
de beurt aan het snelschaak-
kampioenschap van ASV. Iets 
voor de snelle jongens maar 
natuurlijk gewoon een keer leuk 

om mee te doen. Voor wie dit te snel gaat kan natuurlijk ook een 
partij spelen voor de extra competitie. Dus ook volgende week is er 
voor iedereen weer iets te doen! 
 

ASV-Beker: De beide finalisten in de strijd om de winst in de Kroon-
groep van de ASV-bekercompetitie zijn bekend. Nadat Tony Hoger-
horst zich eerder al plaatste voor de finale ten koste van Jan Knuiman 
wist Pieter Verhoef zich vorige week in de andere halve finale te 
kwalificeren voor deze eindstrijd. Hij versloeg Richard van der Wel. 
In de finale heeft Tony wit geloot tegen Pieter. 
 

Nieuwerkerk a/d IJssel: Dirk Hoogland heeft afgelopen zaterdag het 
rapidtoernooi van de SV Nieuwerkerk aan den IJssel op zijn naam 
geschreven. Het was de tweede keer dat hij dit toernooi won. Dirk 
scoorde 6 uit 7 en bleef daarmee ongeslagen. De beslissing viel in de 
6e ronde toen Dirk met zwart zijn medekoploper van dat moment 
versloeg. Met een half punt voorsprong ging onze ASV-er de slotron-
de in. Een remise tegen een achtervolger volstond voor de ongedeelde 
toernooiwinst mede doordat de concurrentie achter hem elkaar punten 
afhandig maakte. 
 

Apeldoorn: Eveneens afgelopen zaterdag organiseerde Schaakstad 
Apeldoorn het 11e MU Consultrapidtoernooi. Gespeeld werd in 2 
groepen. Gonzalo Tangarife, Kees Sep en Ruud Wille speelden in de 
sterke A-groep waarin 19 spelers uitkwamen. Gonzalo en Kees had-
den hun dag niet en bleven op 2 punten steken. Ruud kwam met 4 
punten tot een goede score al zat het in sommige partijen bepaald niet 
tegen. Met deze score won hij de ratingprijs tot 1950. In de onderlin-
ge duels won Gonzalo met enig fortuin van Kees terwijl Ruud op zijn 
beurt Gonzalo versloeg na een openingsfout. In de B-groep (tot 1800) 
kwam Ko Kooman tot 4 uit 7. Hij begon sterk met 3 uit 4 waaronder 
een zege tegen Dick Vliek. In de 2e toernooihelft wist Ko daar nog 
een punt aan toe te voegen. Een prima score voor hem dus!! Dick 
kwam pas na de middag op stoom en eindigde ook op 4 punten. Tege-
lijk met dit rapidtoernooi werd een trainingsmatch in rapidvorm ge-
houden tussen 4 van de 5 Chessqueens tegen een team van sterke 
Apeldoornse spelers. Een leuke invulling van deze schaakdag. Het 
Apeldoornse team won deze match. 
 

Seizoenoverzicht ASV-8: Als ASV-8 zijnde speel-
den we dit seizoen in de 3e klasse G van de OSBO. 
We speelden in een groep met drie clubs uit Arn-
hem. ASV-8, De Sleutelzet en De Toren-5j. Daar-
naast hadden we twee clubs uit Nijmegen t.w. SMB-
3 en UVS-6 en verder nog Zevenaar-2, Velp 2 en 
Doesborgh 2 in onze poule. Ons team bestond uit 
Ron Brachten, Hub Kusters, Oscar Mercan, Horst 
Eder, Tom Katoen en Jonathan van der Krogt. We 
begonnen dit seizoen met een thuiswedstrijd tegen 
UVS-6 . Het thuisvoordeel zal ons een boost hebben 
gegeven want we begonnen met een overwinning. 
De tweede wedstrijd speelden we uit tegen het altijd 
gezellige Doesborgh-2. Dit zou onze verste uitwed-
strijd zijn dit seizoen. Fijn dat we de tegenstanders 
dit seizoen zo dichtbij hadden. Na een lange schaak-
avond moet je toch nog naar huis en de volgende 
dag moet er vaak ook weer gewerkt worden. In 
Doesburg spelen ze in een gezellig en knus zaaltje. 
We hebben kansen gehad om te winnen, maar ook 
om te verliezen. Uiteindelijk konden beide teams 
tevreden zijn met een gelijkspel. Gedurende het 
seizoen zouden we geregeld een beroep doen op 
invallers. Het fijne aan een fanatieke en betrokken 
grote club als ASV is dat er genoeg mensen zijn die 
graag een extra avond schaken. De derde wedstrijd 
speelden we thuis tegen het sterke Zevenaar-2. Er 
werd deze avond verdiend gewonnen wat betekende 
dat we op de tweede plaats terecht kwamen. De 
vierde wedstrijd speelden we uit tegen De Sleutelzet. 
Deze club speelt tegenwoordig in een café op de 
“Geitenbult”. Dit geeft ze een psychologisch voor-
deel want je moet toch de bult op en eenmaal boven 
kom je daar vermoeid binnen. Meest memorabele 
aan deze avond was dat Ron Brachten in een kanslo-
ze positie bij een 2½-2½ stand bleef knokken voor 
dat laatste punt. De tegenstander kon niet overweg 
met deze spanning en gaf de partij alsnog volledig 
uit handen. Door deze overwinning stegen we na 4 
wedstrijden naar de eerste plaats in de groep!! We 
kregen zowaar titelaspiraties. In de vijfde rond 
speelden we thuis tegen Velp-2. Helaas hadden we 
deze avond onze avond niet en moesten we afdrui-
pen met een 3½-2½ verlies. Dit terwijl de eerdere 
thuiswedstrijden juist zo goed uitgepakt waren voor 
ons. De zesde wedstrijd mochten we naar SMB-3 in 
Nijmegen. We hebben kansen gehad, maar ze niet 
gepakt en toen moesten we met een 3½-2½ verlies 
naar huis. Onze titelaspiraties waren sneller vervlo-
gen dan ze gekomen waren. Bij winst hadden we 
tweede gestaan en nog kans gemaakt op de titel. Nu 
stonden we 4e en was het hoogst haalbare de 2e 
plaats geworden. We waren dan wel afhankelijk van 
andere teams. De slotwedstrijd mochten we tegen de 
Toren-5j spelen in Arnhem-Zuid. We zouden eerder 



beginnen omdat er ook een wedstrijd met een jeugdteam gespeeld 
werd. Twee teams kwamen echter gewoon om 20:00 binnen hobbe-
len. Het heeft dus niet veel zin om een slotronde eerder te beginnen. 
De strijd om de 1e plaats zou gaan tussen Zevenaar-2 en SMB-3. 
Zevenaar-2 had behalve de verlieswedstrijd tegen ons verder alles 
gewonnen en stond 1 matchpunt voor op SMB-3. Ze speelden niet 
tegen elkaar. SMB 3 moest zo ruim mogelijk winnen om bij een ge-
lijkspel van Zevenaar 2 kampioen te worden. Helaas voor SMB-3 

won Zevenaar-2 gewoon dus maakte de 5-1 winst van SMB-3 niet 
meer uit. Wij speelden nog om de tweede of derde plaats. De tweede 
plaats was voor ons alleen mogelijk als we ruim (4½-1½ of hoger) 
wonnen en SMB-3 (4½-1½ of 5-1) zou verliezen. Zoals ik eerder in 
EP al schreef deden ze dat niet dus bleef de strijd om de derde plaats 
voor ons over. We moesten winnen van De Toren 5-j om over UVS-6 
heen te gaan. Dat lukte. Zo eindigden we deze externe competitie op 
een derde plaats. Er had meer ingezeten, maar dan hadden we vaker 
moeten winnen. We hebben teveel kansen laten liggen. Ron Brachten 
was onze topscorer. Ook Horst Eder scoorde veel punten voor ASV-
8. Daarnaast zijn we al onze invallers (Bob Kooij, Lion de Kok, Hen-
drik van Buren, Henk Schunck, Walter Wong, Ko Kooman en Frans 
Veerman) enorm dankbaar. Allereerst vanwege de flexibiliteit en de 
bereidheid in te vallen. Daarnaast hebben ze met een score van 7 uit 
10 gewoon heel goed gepresteerd. Dank allemaal voor een mooi 
schaakseizoen. We zullen zien welke verschuivingen er plaats gaan 
vinden en in welke formaties we volgend jaar weer voor het kampi-
oenschap zullen gaan in de verschillende groepen en klasses.  
     Jonathan van der Krogt 
 

Seizoenoverzicht ASV-9: Ons negende speelde een raar seizoen. De 
eerste ronde tegen het Kasteel was desastreus. Aan alle borden kwa-
men we beter te staan. Dat was ook logisch, want we hadden gemid-
deld hogere ratings. Maar alles, wat fout kon gaan ging ook fout. Tot 
ieders stomme verbazing verloren we met 5½-½. Wat hadden we die 
wedstrijd graag nog eens gespeeld. Maar, niets meer aan te doen, het 

team kwam gelijk onderaan te staan. Veel beter werd het niet toen we 
in de volgende ronden niet verder kwamen dan twee maal gelijk spel. 
Dat had echter een opluchting kunnen zijn (en was het ook wel een 

beetje) want 3-3 tegen het veel hogere ratings heb-
bende UVS-5 was natuurlijk prima. Nu weten we, 
dat dat team kampioen werd en slechts een wed-
strijdpunt moest afstaan. Dat was tegen ons. Vanaf 
dat moment liep alles prima. Weliswaar was er ver-
lies (ternauwernood) tegen SMB-4, maar dat was 
ingecalculeerd ook weer omdat zij veel hogere ra-
tings hadden. Uiteindelijk kwamen we nog op een 
gedeelde derde plaats. Individueel deed Zekria 
Amani het het beste. De hele competitie door dach-
ten we dat Lion de Kok topscorer zou worden. Heel 
lang stond hij bovenaan om op het laatste moment 
toch nog ingehaald te worden. Ook dit jaar had de 
top het veel moeilijker dan de staart. In de derde 
klasse onderbond is de dorpskampioen vaak een 
prima speler en heeft men moeite de staart te vullen. 
Ook nu gebeurde het, dat ons topbord tegen 1900+ 
mocht aantreden en dat de staart het met 1100 mocht 
uitvechten. De drie hoogste scores van het team 
vormen de staart van het zestal. Over de invallers 
hadden we geen klagen. Toppers waren de remise, 
die Koen van Keulen tegen Geurt Gijssen scoorde en 
Remco Menger, die in de eerste wedstrijd kans zag 
als enige niet te verliezen. Het volgend seizoen 
wordt vast weer leuk.   Hendrik van Buren 
 

Voorst: In de 5e ronde van het Open Voorster Kam-
pioenschap welke op 11 mei werd gespeeld wist Ron 
Brachten in de B-groep de koploper op een neder-
laag te trakteren. Door deze zege achterhaalde hij de 
lijstaanvoerder en staat nu met 3 spelers met 4 uit 5 
gedeeld 1e. Dat wordt dus nog een spannend slot. Ko 
Kooman verloor helaas. Het werd een lange partij. 
Met wit spelend ging het tot aan zet 20 gelijk op. 
Toen kreeg hij op de damevleugel overwicht en won 
hij niet veel later een kwaliteit. Maar de aanval was 
nog niet over en hij kreeg grote kansen doordat hij 
met zijn dame dreigde in te slaan op c6. Fritz stond 
bij zet 30 op ruim +5! Helaas overzag Ko een loper-
zet waardoor zijn plan werd verhinderd. Helaas, 
Fritz duikelde in een keer van ruim +5 naar +0!! 
Gelijkopgaand streden beiden verder en zijn tegen-
stander bood bij zet 60 remise aan. Ko was in een 
strijdbare bui en meende toch iets meer kans te heb-
ben. Na pionwinst dacht hij steeds meer aan de 
overwinning, echter één onnauwkeurigheid deed 
hem de das om en ging zijn tegenstander na 76 zet-
ten met de winst strijken. Ko blijft daardoor op 1½ 
punt staan in deze B-groep. Edward Kuster verloor 
in de 5e ronde en zag zijn kans op een hoge klasse-
ring afnemen. Wel staat hij met 3 uit 5 nog in de 
subtop. Afgelopen maandag 1 juni werd de slotronde 
gespeeld. Daarover meer in een volgende EP. 
 

Uitslagen interne competitie 30e ronde (28 mei 
2015): 
Wilgenhof - Hogerhorst 1-0; Hoogland - Boel 1-0; 
Woestenburg - R. Wille ½-½; Fassaert - Taal ½-½; 
R. Verhoef - Huizinga 1-0; van Belle - Marks 1-0; 
van Buren - Vermeer 1-0; Kusters - Eder ½-½; 
Wong - Mercan 0-1; Manschot - Veerman 0-1; de 
Kok - Mollahosseini 0-1; Witmans - Menger 1-0; 
Kooman - Schunck 0-1; Derendorp - Sulejmani 1-0; 
Zuidema - van Deursen 0-1; Wijman - Kees van 
Keulen ½-½; J. Sanders - Viets ½-½; Stibbe - Rij-
mer 0-1; van Lotringen - van Dam 1-0; Maas - Gub-
bels 1-0; Hartogh Heijs - de Groot 0-1. 
Uitslag ASV-beker: P. Verhoef - van der Wel 1-0. 

ASV- 9             1 2  3 4 5  6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Werner Passchier  0 - 0 1 1  - - 2-4   1716 1588 -0 ,627 
Bob Kooij         0 0 1 1 ½  ½ ½ 3½-7  1647 1543 -0 ,721 
Zekria Amani      0 ½ ½ 1 1  1 1 5-7   1609 1642 +0 ,353 
Lion de Kok       0 1 1 1 1  0 0 4-7   1529 1446 -0 ,657 
Hendrik van Buren 0 ½ ½ 1 1  ½ ½ 4-7   1512 1501 +0 ,054 
Walter Wong       - - - ½ -  0 ½ 1-3    --  1418    -- 
Invallers : 
Koen van Keulen   - ½ 0 - -  ½ 1 2-4   1459 1546 +0 ,151 
Remco Menger      ½ ½ - - -  - - 1-2   1368 1465 +0 ,228 
NO                - - - - 0r - - 0-1    --   --     -- 
 
De 7 wedstrijden op een rij      Eindstand OSBO 3 e klasse H  
1 Het Kasteel-4 – ASV-9 5½-½    1 UVS-5            13 28 K  
2 ASV-9 – PION-4 3-3            2 SMB-4            12 28½ 
3 UVS-5 - ASV-9 3-3             3 Het Kasteel-4     8 22½ 
4 ASV-9 – Millingen 5½-½        4 ASV-9             8 22½ 
5 Mook-2 - ASV-9 1½-4½          5 PION-4            4 19 
6 ASV-9 – SMB-4 2½-3½           6 De Elster Toren-3  4 17 
7 ASV-9–De Elster Toren-3 3½-2½ 7 Millingen         4 15½ 
                                8 Mook- 2            3 1 5 D  

ASV- 8             1 2 3  4 5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Ron Brachten      1 1 ½ ½ 0 1 1 5-7   1691 1764 +0, 573 
Oscar Mercan      0 - 1 0 0 0 0 1-6   1614 1150 -2, 993 
Hub Kusters       ½ - 0 1 ½ - 0 2-5   1600 1350 -1, 284 
Horst Eder        - ½ ½ ½ 1 ½ 1 4-6   1574 1651 +0, 638 
Jonathan vd Krogt – 0 - ½ - 0 1 1½-4  1487 1239 -1, 019 
Tom Katoen        - 1 1 - ½ 0 - 2½-4  1438 1603 +0, 280 
Invallers : 
Bob Kooij         - ½ - - - 1 – 1½-2  1647 1769 +0, 313 
Lion de Kok       1 0 - - - - 1 2-3   1529 1442 +0, 019 
Hendrik van Buren - - - 1 - - - 1-1   1512 1628 +0, 295 
Walter Wong       - - 1 - - - - 1-1    --  1812    -- 
Henk Schunck      0 - - - - - - 0-1   1745 1318 -0, 950 
Ko Kooman         1 - - - - - - 1-1   1466 1659    -- 
Frans Veerman     - - - - ½ - - ½-1   1436 1616 +0, 236 
 
De 7 wedstrijden op een rij:  Eindstand OSBO 3 e klasse G:  
1 ASV-8 – UVS-6 3½-2½         1 Zevenaar-2    12 26   K 
2 Doesborgh-2 – ASV-8 3-3     2 SMB-3         11 26 ½ 
3 ASV-8 – Zevenaar-2 4-2      3 ASV-8          9 23  
4 De Sleutelzet – ASV-8 2½-3½ 4 UVS-6          7 20 ½ 
5 ASV-8 – Velp-2 2½-3½        5 Velp-2         6 20  
6 SMB-3 – ASV-8 3½-2½         6 De Toren-5j    5 20 ½ 
7 De Toren-5j - ASV-8 2-4     7 De Sleutelzet  5 18 ½ 
                              8 Doe sborgh - 2    1 1 3  D 


