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Oploswedstrijd: Vorige week was er een beeld uit een 
vluggertje tussen de grootmeesters Geller en Gufeld. Uit 

het gering aantal op-
lossers bleek het een 
moeilijke stelling. 
Beide spelers zijn er 
hard tegenaan gegaan. 
Geller lijkt te gaan 
winnen, maar het was 
toch Gufeld met zwart 
die won. Hoe deed hij 
dat? Oplossing: 
1….Db1+ 2. Pe1, 
Tc4!! Wat een mooie 
vondst!! Geller gaf op. 
 
Externe competitie: In 

deze EP de laatste 2 verslagen uit de afgelopen competi-
tieronde. Stilzitten is er echter niet bij want met de start 
van de maand maart wacht een drukke schaakmaand 
met heel veel competitiewedstrijden. Dat begint al a.s. 
zaterdag. Dan spelen onze eerste vier teams een uitwed-
strijd in de 6e ronde. ASV-1 gaat naar Tilburg waar De 
Stukkenjagers de tegenstander is. Een sterk team dat op 
1 punt van de 2 koplopers staat en dus nog volop in de 
race is. Vorig jaar was het 5-5, een uitslag waar ons 
eerste nu voor zou tekenen. ASV-2 reist af naar Rotter-
dam. Daar wacht een duel met Charlois Europoort-3. 
Gelet op de posities van beide teams op dit moment, de 
5e en 6e plaats, dus een duel in de middenmoot. De win-
naar maakt een behoorlijke sprong voorwaarts. ASV-3 
treft in Aalsmeer AAS. Dit team is op Elo het sterkste 
team in de poule van ons derde. Er wacht dus een lood-
zware opgave! Dan tenslotte ASV-4. Zij gaan voor de 
Promotieklasse OSBO naar tegenstander Voorst. Vol-
gende week meer over deze wedstrijden! 
 
ASV-8 verspeelt koppositie: Geheel onverwacht verloor 
koploper ASV-8 het duel van Velp-2. Dat team stond 
nog puntloos onderaan. Vooraf dus alle kans om de 
koppositie te consolideren. Helaas, het liep even anders. 
Door de 2½-3½ nederlaag passeerden Zevenaar-2 en 
SMB-2 onze clubgenoten en werd de promotiekans uit 
handen gegeven. Van waarnemend captain Hub Kusters 
kreeg ik de navolgende aantekeningen. De wedstrijd 
ging verloren aan de eerste drie borden. Ron Brachten 
op bord 1 wilde een ongedekte toren in veiligheid bren-
gen maar overzag een paardvork met schaak waardoor 
zijn dame verloren ging. Oscar Mercan speelde een 
goede aanvalspartij met een loperoffer op h2. Het zag er 
kansrijk uit maar toen hij een tweede loperoffer bracht 
gaf dat zijn tegenstander de kans om zijn dame erbij te 
halen en te ruilen waardoor Oscar een stuk achterbleef 
en verloor. Hub Kusters had een winnende aanval  maar 
vergat de genadeklap uit te delen wat zijn tegenstander 
nog wat vage tegenkansen bood. Hub ging in de fout 
bleef weliswaar een stuk voor maar mocht blij zijn dat 
hij met remise weg kwam. Tom Katoen en Frans Ver-
meer speelden remise, alleen Horst Eder wist zijn partij 
te winnen. Een ietwat ongelukkige 2½-3½ nederlaag 
was het eindresultaat.  Hub Kusters 
Gedetailleerde uitslag ASV-8 - Velp-2: Ron Brachten 
(1691)-Eric de Winter (1716) 0-1; Hub Kusters (1600)-
Bert Janssen (1535) ½-½; Oscar Mercan (1614)-Erwin 
Velders (1666) 0-1; Tom Katoen (1438)-Menno Potjer 
(1648) ½-½; Horst Eder (1574)-André v. Kuijk (1607) 
1-0; Frans Veerman (--)-Jan v. Galen (1616) ½-½. 
Eindstand 2½-3½. 
 
Ruime winst ASV-12: Met een duidelijke 5-1 zege op 
Tornado-3 steeg ASV-12 naar een derde plaats op de 
ranglijst. Tamara Liscaljet bracht met wit het eerste punt 
binnen na een spannende partij. Er werd scherp ge-

speeld met lange open lijnen. Geraffineerd torenspel leverde 2 
gezonde pionnen op. In combinatie met dreigingen tegen de zwar-
te koning trok ze de partij naar zich toe. Danny Hageman had zijn 
geluksdag. Met zwart kwam hij slecht uit de opening en moest 
steeds verdedigen. Hij verspeelde de rokade en zijn koning kwam 
onveilig te staan. Ondanks kwaliteitsverlies had hij toch genoeg 
ruimte om met droge ogen voor remise te kunnen blijven strijden. 
Tot… zijn tegenstander in een vlaag van schaakblindheid zijn 
toren weggaf. Toen was het eigenlijk uit. Danny ruilde zoveel 
mogelijk waardoor een eindspel ontstond met D+P tegen D en een 
gelijk aantal pionnen, maar waar Danny een vrijpion op de d-lijn 
had. Er werd nog even verder gespeeld, maar dat was eigenlijk 
niet meer nodig. Danny had er goed aan gedaan nog diezelfde 
avond een Staatslot te kopen, maar het is er naar verluid niet van 
gekomen. Kazem Mollahosseini won ook. In een razend tempo 
dat we meer van hem zien (Kazem 8 minuten verbruikt, de tegen-
stander de volle 1.40 uur + extra tijd) overspeelde hij zijn tegen-
stander. Na een wilde opening (beginnend met 1. e4, e5; 2. Pc3, 
Lb4 3. Dh5…) werd via een dameschaak een paard gewonnen. In 
zijn goedheid gaf Kazem dit stuk terug, maar wel tegen drie pion-
nen. De zwarte koning stond ook nog eens op de tocht en uitein-
delijk wist Kazem met beide lopers mat te geven. Ook Jelle 
Noordhuis bracht een punt binnen. Na een gelijkopgaande partij 
viel in het eindspel de beslissing. Een schaakje met de dame van 
Jelle werd met de witte dame verdedigd. Een vervolgschaak leid-
de tot verlies van dekking van de witte dame en deze ging hier-
door verloren. Einde partij. Peter van Deursen pakte het punt in 
een interessante partij waarin zijn tegenstander zich in het mid-
denspel te veel voorstelde van zijn (mat?)aanval op de koning van 
Peter. Deze had gezien dat die aanval niet echt bedreigend kon 
worden. Hierna boekte Peter stukwinst en na nog een aardige truc 
van de tegenstander te hebben omzeild was het een kwestie van 
uitspelen. De tegenstander speelde nog op pat, maar ook dat had 
Peter gezien en daar kwam dus niets van in. Hans Derendorp 
kreeg minder dan hij verdiende. Hij stond de hele partij beter 
maar zijn tegenstander bleef maar met zetten komen die Hans 
moest blijven beantwoorden. Uiteindelijk kwam Hans in tijdnood 
en tot zijn schrik ging hij door zijn elektronische vlag. Nu over-
komt dit anderen zoals Ivanchuk ook nog al eens, dus hij bevond 
en bevindt zich in meer dan goed gezelschap. Peter van Deursen 
Gedetailleerde uitslag ASV-12 - Tornado-3: Peter van Deursen 
(1194)-Thijs Banken (1441) 1-0; Hans Derendorp (1376)-Geert 
van Tongeren (1394) 0-1; Danny Hageman (1205)-Pieter van 
Dijk (1378) 1-0; Kazem Mollahosseini (1301)-Michiel van Deur-
sen (475) 1-0; Jelle Noordhuis (1255) - Kadir Arslan (925) 1-0; 
Tamara Liscaljet (--) - Rob van der Spek (--) 1-0. Eindstand 5-1. 
 
Daglichtschaak: Na de schaakmiddag van dinsdag jl. in het Dag-
lichtschaak is Siert Huizinga de nieuwe leider op de ranglijst. Hij 
loste daarmee Horst Eder als nummer 1 af. In de B-groep bleef 
Ben Bergen de lijst aanvoeren. Regen en de griep zorgden voor 
een iets lagere opkomst. Maar met 14 schakers was het toch een 
alleszins redelijk bezochte schaakmiddag die werd begonnen met 
een cadeaufestijn. Iedereen mocht een hebbedingetje van de tafel 
kiezen. De 1e ronde leverde deze middag meteen een verrassende 
uitslag op. Kazem Mollahosseini bond Jan Vermeer aan zijn ze-
gekar. Siert Huizinga scoorde deze middag met drie punten de 
volle winst met o.a. een overwinning op Jan Vermeer. Daarmee 
greep hij dus de leiding. Ook Ko Kooman en Albert Marks waren 
deze middag niet te stuiten want ook zij namen de drie punten 
mee naar huis. Horst Eder deed maar twee ronden mee, waarin hij 
toch 1½ punt behaalde. Robbert Lubbers steeg met stip door 2½ 
punt te scoren naar de 9e plaats. Waar winnaars zijn daar zijn 
natuurlijk ook verliezers. Zo behaalde Walter Manschot ditmaal 
geen punten. Ben Bergen behield in de B-groep zijn eerste plaats, 
maar Kazem Mollahosseini had het op zijn heupen en kwam in 
bordpunten op gelijke hoogte. Om het nog spannender te maken: 
Hans Donker naderde met een inhaalrace tot op een half punt. 
Ook in de B-groep waren er slachtoffers. Jan Schoemaker, Fred 
Schonis en Sjoleh Masoumzadeh behaalden geen punten. De 
volgende en tevens laatste ronde van dit seizoen vindt plaats 
meteen na de paasdagen op dinsdag 7 april. 
 



Uitslagen/stand na 5e ronde 1e-4e klasse OSBO: 
OSBO 1e klasse B: Zutphen – PION-2 7½-½; De To-
ren-3 – Het Kasteel-2 4½-3½; De Cirkel – De Elster 
Toren 2½-5½; Velp – ASV-5 3½-4½. 
OSBO 2e klasse D: UVS-4-De Zeven Pionnen 6-2; 
ASV-6-VDS-2 4-4; Schaakstad-4 – Pallas-3 5-3; Theo-
thorne – Zutphen-2 5-3. 
OSBO 2e klasse C: SMB-2 – PION-3 4½-3½; De Elster 
Toren-2 – Doetinchem-2 4½-3½; Het Kasteel-3 – ASV-
7 4½-3½; Mook – UVS-3 1½-6½. 
OSBO 3e klasse G: ASV-8-Velp-2 2½-3½; De Toren-5j 
- Zevenaar-2 2-4; Doesborgh-2-UVS-6 2-4; De Sleutel-
zet-SMB-3 2-4. 
OSBO 3e klasse H: SMB-4 – PION-4 4-2; UVS-5 - Het 
Kasteel-4 5-1; Millingen – De Elster Toren-3 3-3; 
Mook-2 – ASV-9 1½-4½. 
OSBO 4e klasse A: ASV-10 – Wageningen-7 4½-1½; 
Tornado-4 – Dodewaard-2j 3-3; Rhenen-2 - BSV Ben-
nekom-4 3-3; De Toren-8 was vrij. 
OSBO 4e klasse D: ASV-12 – Tornado-3 5-1; ASV-11j 
– Dodewaard 1-5; De Toren-8 - UVS-7 2½-3½. SMB-5 
was vrij. 
OSBO 4e klasse C: ASV-13 – Theothorne-2 4-2; 
Doetinchem-3 – Velp-4j 3-3. 

 
Voorst: In het persoonlijk kampioenschap van de OSBO 
speelde Ko Kooman op 14 februari in zijn groep de 7e 
en 8e partij. Met een 50% score van 3 uit 6 hoopte hij 
die dag minimaal 1 punt te behalen. In de ochtendronde 
trof hij met zwart een gelijkwaardige tegenstander. 
Ondanks een paar minder goede zetten, aldus Fritz, 
behield Ko het initiatief en kreeg steeds meer druk op de 
vijandelijke stelling. Nadat hij 2 pionnen voorkwam 
wist Ko zijn tegenstander in een matnet te lokken. ‘s-
Middags speelde hij tegen Lodewijk Entrop (De Toren) 
die met een lagere rating, iets boven 1400, maar met 
veel jeugdig elan ten strijde trok. Ko kreeg zoveel on-
verwachte zetten te verwerken dat hij met veel moeite 
tegenspel kon bieden. Nadat Lodewijk in een te enthou-
siaste aanval iets slechter kwam te staan waren beiden 
tevreden met remise. Met het 4½ punt na 8 ronden heeft 
Ko zijn doelstelling van 50% reeds bereikt. Wellicht 
kan hij dit in de slotronde op zaterdag 14 maart a.s. nog 
verbeteren. 
 
Elst: Het 9e rapidtoernooi van De Elster Toren, dat op 
21 februari werd gespeeld, was met 68 deelnemers weer 
een mooi succes. Daaronder waren 9 ASV-ers. Winnaar 
werd Jermo Kooijmans van DVP/Vianen die ongenaak-
baar bleek. Met 7 uit 7 was hij niet te stoppen. Alleen 
Koen Maassen van den Brink had remise binnen hand-
bereik. In een poging de stelling verder te vereenvoudi-
gen ging het mis. Koen had op dat moment 4 uit 4 en 
deelde de 1e plaats met nog 2 spelers. Na deze nederlaag 
volgde nog een half punt maar met 4½ uit 7 en het ver-
toonde spel was Koen meer dan tevreden. De beste 
ASV-er deze dag werd Rob Huberts. Mede door een 
sterke slotserie van 3 punten in de laatste 3 ronden ein-

digde hij met 5½ uit 7 op een gedeelde 3e plaats. Een uitstekende 
prestatie!! Albert Marks kwam tot 4 uit 7 en kwam zo boven de 
50% uit. Jan Vermeer en Ruud Wille eindigden op 3½ punt, een 
score waar zeker Ruud niet tevreden mee was. Nadat hij in de 2e 
ronde Albert Marks al een toren cadeau deed blunderde hij in de 
volgende ronde tegen Horst Eder zelfs een dame na een aftrek-
schaakje. Dat was meer dan genoeg want in de volgende ronde 
moest Ko Kooman, de 3e ASV-er op rij, er toch echt aan geloven 
(sorry Ko!). Horst Eder en Ko Kooman kwamen tot 3 punten. 
Dick Vliek bleef met 2½ punt wat achterop en ook Hans Deren-
dorp had zijn dag niet en eindigde op 1½ punt. 
 
Ermelo: Op dezelfde dag als Elst werd in Ermelo het Rie Timmer 
rapidtoernooi gehouden. Het toernooi is vernoemd naar Rie Tim-
mer (1926–1994), 2-voudig Nederlands schaakkampioene bij de 
dames in 1971 en 1972, en voorzitster van VSG. Samen met Fen-
ny Heemskerk, Ada van der Giessen en Corry Vreeken domineer-
de ze het Nederlands damesschaak in het midden van de 20e 
eeuw. Met 64 aanmeldingen (heel toepasselijk voor een schaak-
toernooi!) voor het hoofdtoernooi en 10 spelers voor het jeugd-
toernooi was het toernooi qua deelname prima bezet. Gespeeld 
werd in groepen van 6 naar speelsterkte met een speeltempo van 
25 minuten per partij. Voor de eerste 3 per groep was er een prijs. 
Het toernooi verliep uitstekend met een mix van fanatiek schaken 
en een ontspannen sfeer aldus de toernooisite. Gerard Viets werd 
tweede in groep H en viel zo dus in de prijzen. Hoeveel punten hij 
behaalde verteld het verslag op de site van de organiserende vere-
niging VSG niet. 
 
Voorst: In het Open Voorster Kampioenschap vergaat het de drie 
deelnemende ASV-ers goed. Ron Brachten en Ko Kooman spelen 
beiden in de B-groep. Ron speelde in de 3e ronde remise en heeft 
met 2 uit 3 een half punt achterstand op 2 koplopers. Ko Kooman 
heeft in deze groep één van de laagste ratings. Met een score van 
1 uit 2 moest Ko het nu opnemen tegen een speler met ±250 ra-
tingpunten meer. Na een openingsfoutje van zijn tegenstander 
kwam Ko een pion voor. Dat zat zijn opponent niet lekker en deze 
nam alle tijd om dit recht te trekken. Uiteindelijk lukte dit waarna 
een eindspel ontstond met beiden 2 torens en 3 pionnen. Qua tijd 
had Ko nog ruim een uur, zijn tegenstander minder dan 5 minuten. 
Toen hij de kans kreeg (Ko gaf hem noodgedwongen die kans) tot 
eeuwig schaak werd tot remise besloten, waarmee Ko duidelijk 
meer tevreden was dan zijn tegenstander. Onze derde ASV-er in 
dit toernooi is Edward Kuster. Hij speelt in de C-groep. Tot nu toe 
won hij alle partijen zodat hij met 3 uit 3 de ranglijst aanvoert. 
Een plaats overigens die hij met nog een andere speler moet de-
len. Op maandag 23 maart wordt de 4e ronde gespeeld. 
 
Epe: Rapidtoernooien genoeg deze periode. Zo streken de rapid-
schakers afgelopen zaterdag neer in Epe waar De Zeven Pionnen 
hun toernooi organiseerden. Het was ditmaal de 20e versie. Maar 
liefst 80 deelnemers telde het deelnemersveld. Een prachtig aan-
tal!! Onder hen 2 ASV-ers. Ruud Wille speelde in groep 1 en deed 
het ditmaal beter dan een week eerder in Elst. Nu eindigde hij met 
4 uit 7 op een gedeelde 5e plaats in een groep van 20 spelers. In de 
slotronde was Ruud kansloos tegen Richard Vedder van En Pas-
sant uit Bunschoten-Spakenburg die daarmee zijn halve punt 
voorsprong vasthield en het toernooi won met 6½ uit 7. Jan Pijke-
ren van het Nijmeegse UVS volgde Vedder met 6 punten. Beiden 
speelden al in de 1e ronde remise tegen elkaar. Ko Kooman speel-
de in groep 2. Dat deed hij zeker niet onverdienstelijk want hij 
had in deze groep één van de laagste ratings. Maar met 3½ uit 7 
eindigde hij op een gedeelde 9e plaats. Een prima prestatie. Het 
was een gezellig en goed georganiseerd toernooi! 
 
Zwolle: Drie ASV-ers namen afgelopen weekend deel aan het 6-
rondig toernooi in Zwolle. Tony Hogerhorst speelde in groep A. 
Na een bye in ronde 1 voegde hij hier nog 2½ punt aan toe. Op-
vallende uitslagen daarbij was een remise tegen een 2200+ speler 
en winst op een bijna 2000-speler. Dat leverde dus een mooie 
TPR op. Dit laatste geldt zeker ook voor Quirine Naber in groep 
B. Ook zij kwam tot 3 punten incl. bye in ronde 1. Opvallend was 
dat de punten gescoord werden met zwart. De 2 partijen met wit 
gingen verloren. Ook Edward Kuster begon deze groep met een 
bye op vrijdagavond. Hij kwam eveneens tot 3 punten. Vooral op 
zondag was hij productief getuige de 2 winstpunten waarmee hij 
het toernooi met een mooie TPR afsloot.  
 
Uitslagen interne competitie 20e ronde (26 februari 2015):  
Holtackers - Boel 1-0; Knuiman - R. Wille 1-0; Groen - R. Ver-
hoef 0-1; Boom - de Mol 0-1; Vermeer - Passchier 0-1; Kusters - 
Huizinga 0-1; van Belle - van Buren ½-½; Manschot-Mercan 0-1; 
Koen van Keulen - de Kok 0-1; Arends - Kooman 1-0; Kees van 
Keulen - Derendorp 0-1; Witmans - Mollahosseini 0-1; Schunck - 
Zuidema 0-1; de Groot - Kuster 1-0; Hartogh Heijs - Meijer 0-1; 
van Lotringen - Rijmer 1-0; J. Sanders - Stibbe 1-0; Kelderman - 
Visser 0-1; van Dam - Maas 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercometitie: P. Verhoef-Reulink 1-0; E. Wille-
van Tol 1-0. 

OSBO 1
e
 klasse B:    OSBO 2

e
 klasse D: 

1 Zutphen 8  26  1 ASV-6 9  29 
2 ASV-5 8  23  2 UVS-4 8  27 
3 De Toren-3 7  21½  3 VDS-2 7  23 
4 De Elster Toren 6  21  4 Schaakstad-4 6  20 
5 PION-2 5  17½  5 Theothorne 4  17½ 
6 Het Kasteel-2 4  20  6 De Zeven Pionnen 3  19½ 
7 Velp 2  19  7 Zutphen-2 3  13½ 
8 De Cirkel 0  12  8 Pallas-3 0  10½ 
OSBO-2

e
 klasse C:   OSBO 3e klasse G: 

1 UVS-3 10  33 1 Zevenaar-2 8  17 
2 SMB-2   7  25 2 SMB-3 7  18 
3 Mook   7  21 3 ASV-8 7  16½ 
4 ASV-7   6  22 4 UVS-6 6  16½ 
5 De Elster Toren-2   4  18½ 5 De Toren-5j 5  16 
6 Het Kasteel-3   4  14½ 6 De Sleutelzet 4  13½ 
7 Doetinchem-2   2  13 7 Velp-2 2  13 
8 PION-3   0  13 8 Doesborgh-2 1    9½ 
OSBO 3

e
 klasse H:   OSBO 4

e 
 klasse A: 

1 SMB-4 10  24 1 BSV Bennekom-4 8  22 
2 UVS-5   9  19½ 2 ASV-10 8  17½ 
3 ASV-9   6  16½ 3 Rhenen-2 5  14* 
4 Het Kasteel-4   5  15½ 4 Dodewaard-2j 4  11* 
5 De Elster Toren-3   3  11½ 5 Tornado-4 2  11* 
6 Millingen   3  10½ 6 Wageningen-7 2    8* 
7 PION-4   2  12½ 7 De Toren-9 1    6½* 
8 Mook-2   2  10 *Wedstrijd minder gespeeld 
OSBO 4e klasse D:   OSBO 4

e
 klasse C: 

1 Dodewaard 8  18* 1 Theothorne-2 6  13½ 
2 SMB-5 6  15* 2 ASV-13 5  14 
3 ASV-12 5  16 3 Doetinchem-3 3  12½ 
4 UVS-7 5  14 4 Velp-4j 2    6 
5 ASV-11j 3  10* 
6 Tornado-3 2    7½* 
7 De Toren-8 1    9½* 
*Wedstrijd minder gespeeld 


