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Oploswedstrijd: In Tjoemen, een stad in West-
Siberië, wil het wel eens verschrikkelijk koud wor-

den. Daarom 
spelen ze er ook 
hartverwarmend 

schaak. Hierbij 
een voorbeeld uit 
1981 uit de partij 
Pidorich - Cher-
nousev. Wit zag 
kans dit snel te 
winnen. Doe 
hem dat maar 
eens na. Wit 

speelt en wint. Oplossing: 1. Tc7, Lxc7 2. De4 en 
zwart gaf op. Hij gaat teveel materiaal verliezen. 
 

OSBO-cup en Vierkampentoernooi: Afgelopen 
zaterdag was ASV wederom gastheer van de OSBO-
teams die zich bij de laatste vier hadden geplaatst 
voor de strijd om de OSBO-cup. Favoriet hierbij was 
Zevenaar dat in de promotieklasse al het kampioen-
schap had opgeëist en nu dus in de beker voor de 
dubbel ging. Zij hadden in de kwartfinale ASV-5 al 
de weg verspert tot de laatste vier. Zevenaar was in 
die wedstrijd met 3-1 te sterk. SMB-1 was de andere 
promotieklasser die zich voor de ½-finale had ge-
plaatst. Rokade-1 speelde dit seizoen in de 1e klasse 
en promoveerde daarin als nummer 2 in de eindklas-
sering naar de Promotieklasse. Koningswaal-1 ten-
slotte was het vierde team en kwam dit seizoen in de 
2e klasse OSBO uit waar het als nummer 2 de extra 
promotieplaats pakte. Deze drie wilden natuurlijk 
het sterke Zevenaar ontlopen bij de loting. Zevenaar 
en SMB werden aan elkaar gekoppeld terwijl Roka-
de in de andere halve finale Koningswaal trof. SMB 
maakte het Zevenaar niet makkelijk maar uiteinde-
lijk won het team van Guust Homs toch met 2½-1½. 
Rokade werd de andere finalist door Koningswaal 
met 3-1 terug te wijzen. In de finale was Zevenaar 
met 3½-½ te sterk voor Rokade en pakte daarmee de 
dubbel. SMB greep de bronzen plak door met 2½-
1½ van Koningswaal te winnen. Al 11 jaar maakt de 
finale van de OSBO-cup onderdeel uit van het ASV-
Vierkampentoernooi. Bij dit toernooi bleven we op 
28 deelnemers steken (eenzelfde aantal als in 2014). 
Met de 30 deelnemers van vorig jaar zitten we de 
laatste 3 jaar toch wel een beetje tegen de onder-
grens aan. Blijft vreemd dat dit maar niet wil aan-
slaan. Een vergelijkbaar toernooi in Haarlem in 
ditzelfde weekend leverde maar liefst 96 deelnemers 
op. Daar steken de 28 bij ons toernooi maar schril bij 
af. Ons topjaar was in 2007 toen de 2e editie van dit 
gezellige toernooi door 58 schakers werd bezocht. 
Maar natuurlijk staat ook volgend jaar het Vierkam-

pentoernooi weer op het programma. Want zoals één van de deelne-
mers mij vertelde “er zijn tegenwoordig al zoveel rapidtoernooien en 
dan is het fijn om een keer een toernooi te spelen met een gewoon 
speeltempo”. De spanning was bij veel partijen groot door veelal 
geringe Elo-verschillen. Wat waren de resultaten: Fokke Jonkman 
won groep A met 3 uit 3 hoewel er zeker in de 1e ronde tegen Remco 
Gerlich een flinke dosis geluk bij kwam kijken toen Remco eerst 
“vergat” te winnen en niet veel later zomaar een volle toren cadeau 
deed. Remco eindigde op een gedeelde 2e plaats met 1½ uit 3. In 
groep B kwam Jacques Boonstra tot 1 uit 3 en ook dat had meer 
moeten zijn want ook hij gaf gewonnen stellingen uit handen. Nico 
Schoenmakers eindigde in groep C met 1½ uit 3 achter OSBO-
competitieleider Huub Blom op een gedeelde 2e plaats. Steven Braun 
kwam in deze groep tot 1 punt. Dick Vliek schreef met 2½ uit 3 
overtuigend groep D op zijn naam. Albert Marks werd met 1½ uit 3 
gedeeld 2e in deze groep. Ook Oscar Mercan bleef ongeslagen. Met 
2½ uit 3 was hij de beste in groep E. Daar bleef het niet bij met onze 
clubgenoten want ook Hendrik van Buren liet zich van zijn sterkste 
kant zien door groep F winnend af te sluiten. Met 2½ uit 3 bleef hij 
Ko Kooman voor. Ko speelde maar 2 partijen omdat hij vrijdag-
avond verhinderd was. In die 1e ronde nam Kazem Mollahosseini 
plaats achter het bord. Deze partij ging voor hem verloren. In groep 
G tenslotte eindigde Kees van Keulen op ½ uit 3 als 4e. De sfeer en 
de gezelligheid bij dit vierkampentoernooi met een uitstekend ver-
zorgde lunch was zoals altijd weer geweldig. Dus voldoende redenen 
om er volgend jaar gewoon mee door te gaan!! 
 

Seizoenoverzicht ASV-10: Het kwam uiteindelijk op de slotwed-
strijd aan. Deze allerlaatste wedstrijd tegen PSV/DoDo-3 moest het 
uitwijzen of ASV-10 zou degraderen of niet. Gelukkig viel de uitslag 
goed uit en zo handhaafde ASV-10 zich in de 3e klasse OSBO.  
Het vorig seizoen gepromoveerde ASV-10 heeft dit seizoen dus de 
handen vol gehad om zich in die klasse te handhaven; maar deze 
doelstelling is wel gehaald. De “bemanning” van het team was dras-
tisch gewijzigd c.q. verjongd. Van de oude bezetting waren alleen 
Henk Schunck en Ko Kooman nog aanwezig terwijl de aanvulling 
bestond uit Horst Eder en de 3 jeugdleden Bryan Hieltjes, Tom Ver-
berk en Wisse Witmans. Het was dus maar de vraag of met deze 
samenstelling de 3e Klasse niet een tandje te hoog gegrepen was. 
Eensgezind zijn we de competitiestrijd aangegaan. Van de 6 ge-
speelde wedstrijden waren we 3 keer compleet en bij de overige 3 
hebben we de steun gehad van 3 invallers. Van ons 6-tal hebben 4 
ASV- 10             1 2 3  4 5 6  7  Score KNSB TPR  W - We 
Horst Eder         0 1 0 ½ - 0 0 1½-6  1590 1417 -1 ,298 
Henk Schunck       ½ ½ 0 0 - 0 1 2-6   1532 1345 -1 ,311 
Ko Kooman          0 0 0 0 - ½ 1 1½-6  1475 1270 -0 ,525 
Tom Verberk        0 - 1 0 - - 1 2-4   1414 1497 +0 ,357 
Wisse Witmans      1 1 ½ ½ - ½ 1 4½-6  1343 1723 +2 ,350 
Bryan Hieltjes     0 0 - 0 – 0 ½ ½-5   1223  973 -1 ,168 
Invallers : 
Jonathan vd Krogt  - 0 – - - – - 0-1   1456  690 -0 ,451 
Hans Meijer        - - - - - 0 – 0-1   1371  578 -0 ,490 
Hans Derendorp     - - 0 - - - - 0-1   1337  --     -- 
 
De 6 wedstrijden op een rij:  Eindstand OSBO 3 e klasse F:  
1 ASV-10 – VSG-2 1½-4½        1 VSG-2         10 27   K 
2 Wageningen-6 – ASV-10 3½-2½ 2 De Toren-5j   10 25 ½ P 
3 Veenendaal-4 - ASV-10 4½-1½ 3 Veenendaal-4  10 24  
4 ASV-10 – De Toren-5j 1-5    4 Edese SV-3     6 12 ½ 
5 ASV-10 was vrij             5 Wageningen-6   4 14 ½ 
6 ASV-10 – Edese SV-3 1-5     6 ASV-10         2 12  
7 PSV/DoDo- 3 -  ASV- 10 1½- 4½   7 PSV/DoDo- 3     0 10½ D  



spelers alle 6 wedstrijden gespeeld. Als teamleider 
ben ik daar best tevreden over. De 1e wedstrijd was 
tegen VSG 2 (dit team is kampioen geworden) en we 
hadden geen schijn van kans. De 2e wedstrijd was 
tegen Wageningen 6, een voor ons lichtere en dus 
betere tegenstander en het was jammer dat ook deze 
partij net verloren werd met 3½-2½. De daarop vol-
gende 3 tegenstanders waren veel te sterk en we 
stonden dus na 5 wedstrijden nog steeds met lege 
handen. De laatste hoop was onze tegenstander in de 
slotronde PSV/DoDo-3. En zowaar, die hebben we 
gewonnen met 4½-1½. Ons team heeft in die wed-
strijd naar vermogen en met groot enthousiasme 
gestreden. Met een totaalscore van 12 bordpunten 
heeft Wisse Witmans met 4½ punten op afstand de 
hoogste score gehaald. Compliment voor deze 
jeugdspeler. De invallers worden uiteraard bedankt 
voor hun medewerking maar konden in geen enkel 
geval een bijdrage leveren aan het aantal bordpun-
ten. De onderlinge sfeer was in ons team zeer goed, 
niet in het minst door de regelmatige en aanmoedi-
gende aanwezigheid van 1 of 2 moeders van onze 
jeugdleden. We kijken met belangstelling uit naar de 
volgende competitie en vinden het jammer dat Tom 
Verberk zich helaas heeft teruggetrokken omdat hij 
elders gaat studeren. We wensen de teamindelers 
veel succes met het vaststellen van de nieuw te vor-
men teams voor het komende seizoen.  Ko Kooman 
 

Apeldoorn: Afgelopen zaterdag werd in Apeldoorn 
het MU-Consult rapidtoernooi gehouden. In totaal 
namen daar 48 schakers aan deel verdeeld over 3 
groepen. Daaronder ook 3 ASV-ers. Zij speelden 
allen in de A-groep. Jaap Vogel eindigde met 3½ uit 
7 in de middenmoot. Hij trof in de 1e ronde met 
zwart de latere winnaar Vladimir Epishin (Elo 
2566). Deze partij ging voor onze clubgenoot verlo-
ren. In de 2e ronde was Jaap in een onderonsje met 
clubgenoot Kees Sep de sterkere. Met de winst in 
ronde 4 op Open Arnhems Kampioen Thomas 
Beerdsen kwam Jaap op 3 uit 4 en stond hij daarmee 
op een gedeelde 2e plaats. Het lukte hem echter niet 
de goede lijn vast te houden want met 2 verliespar-
tijen en een remise tot slot eindigde hij op 3½ uit 7 
in de middenmoot. Kees Sep en Mick van Randtwijk 
eindigden beiden in de onderste regionen met 1½ uit 
7. In het onderlinge duel in de 3e ronde was Kees 
met wit onze jeugdspeler de baas. Mick kwam via 3 
remises op zijn score van 1½ punt.  
 

Seizoenoverzicht ASV-11: Terugkijkend kan wor-
den gesteld dat ASV-11 een prima seizoen achter 
zich heeft. We zijn als tweede geëindigd in de derde 
klasse G. Topscorer is Clemens Wijman geworden 
met 6 uit 6. Hij krijgt hiervoor als beloning “De 
Pen”. Graag noem ik hier nog een tweede naam: die 
van Liedewij van Eijk. Zij heeft 3 uit 5 gescoord en 
dat op zich is al een mooie prestatie, maar als je 
bedenkt dat zij nauwelijks gelegenheid heeft om 
anders dan in de teamwedstrijden te spelen, dan is de 
conclusie duidelijk: zij is gewoon “goed”. Daaraan 
draagt zeker bij dat ze een enorme vechtlust heeft. 
Tekenend daarvoor is een verzuchting van een van 
haar tegenstanders die na een lange en harde strijd 
ten onder was gegaan: “Ik heb nog nooit tegen zo’n 
taaie verdediger gespeeld.” Het seizoen werd verder 
getekend doordat we een relatief groot aantal inval-

lers nodig hadden. Zij allen (Tom, Kazem, Danny, Nedzat, Jelle, 
Tamara en Theo) delen natuurlijk mee in het goede eindresultaat. 
Ook was er halverwege een wisseling in het teamleiderschap. Barth 
Plomp nam dit vanaf 1 januari over van Peter van Deursen en loodste 
het team met vaste hand door het schaaklandschap.  Peter van Deursen 
 

Seizoenoverzicht ASV-15: Voor het eerst in de historie trad ASV dit 
seizoen aan met 15 teams. De groei met twee teams werd natuurlijk 
deels veroorzaakt doordat de teams in de vierde klasse OSBO van 
zestallen naar viertallen gekrompen waren. Echter toch verschenen 

dit seizoen met 98 spelers vier spelers meer in de vaste opstellingen. 
Het blijft natuurlijk heel knap dat we samen die groei steeds weer 
weten vol te houden. ASV-15 deed het dit seizoen erg goed. Het 
seizoen werd geopend met een knappe zege bij UVS-8, waar ons 
nieuwe lid Arjan Hoenselaar, die toen net twee weken lid was, 
matchwinnaar werd. Drie ronden lang konden we het veel te sterke 
Mook-2 bijhouden. In het onderlinge duel streden we manmoedig, 
maar bijna 300 ratingpunten gemiddeld verschil was teveel van het 
goede. We hadden kennelijk veel van die wedstrijd geleerd, want in 
het volgende duel tegen Koningswaal-2 was het ELO-verschil verge-
lijkbaar, maar nu kwam er een knappe 2-2 uitrollen. Door met twee 
zeges af te sluiten eindigden we op maar 1½ bordpunt van de tweede 
plaats. Een razend knappe prestatie. Arjan Hoenselaar met 3 uit 3 en 
Bert Maas debuteerden in dit team in de externe competitie. Hopelijk 
smaakt dat naar meer, want uiteraard willen we ook volgend seizoen 
graag 15 teams op de been brengen.   Erik Wille  
 

Uitslagen interne competitie 29e ronde (19 mei 2016):  
P. Verhoef - van Tol 0-1; Hogerhorst - Knuiman 1-0; van Ginneken - 
van de Linde 0-1; Naber - Sloots 0-1; R. Wille - R. Verhoef 1-0; de 
Mol - Huizinga 0-1; Peters - Boonstra ½-½; Mercan - Kooman 1-0; 
Vermeer - Groen 0-1; Velders - van Belle 0-1; Kooij - Wong 1-0; 
Eder - de Kok ½-½; van Buren - Koeweiden 0-1; Veerman - Wijman 
½-½; Meijer - Kees van Keulen ½-½; Hartogh Heijs - Mollahosseini 
1-0; Schunck - Nieuwenstein ½-½; Stibbe - Zuidema 0-1; Droop - 
Derendorp 1-0; Gubbels - Maas 1-0. 

ASV- 11              1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Jonathan v.d. Krogt - - ½ - 0 ½ ½ 1½-4  1456 1520 + 0,139 
Hans Derendorp      - – 0 1 ½ 0 0 1½-5  1337 1263 - 0,492 
Edward Kuster       0 - - - - ½ - ½-2   1289 1297 - 0,005 
Peter van Deursen   0 – 1 – 1 - 0 2-4   1259 1196 - 0,093 
Liedewij van Eijk   0 – 1 0 1 – 1 3-5    --  1551 + 1,074 
Clemens Wijman      1 – 1 1 1 1 1 6-6    --  2194    -- 
Invallers : 
Tom Katoen          ½ - - 1 - - - 1½-2  1501 1835 + 0,792 
Kazem Mollahosseini - - - 0 - - - 0-1   1406  877 - 0,197 
Danny Hageman       1 - - - - - - 1-1   1277 2380 + 0,829 
Nedzat Sulejmani    - - 0 - - 0 – 0-2   1441  794 - 0,440 
Jelle Noordhuis     - - - - - 1 – 1-1   1273 2267 + 0,754 
Tamara Liscaljet    - - - - 0 - - 0-1    661  605 - 0,005 
Theo van Lotringen  - - - 0 - - ½ ½-2    --  1279    -- 
 
De 7 wedstrijden op een rij    Eindstand OSBO 3 e klasse G:  
1 Rokade-3 – ASV-11 3½-2½     1 Rokade-3         10  22  K  
2 ASV-11 was vrij             2 ASV-11            7  18½ 
3 ASV-11 – Doetinchem-2 3½-2½ 3 Zevenaar-3        6  18 
4 Zevenaar-3 – ASV-11 3-3     4 Doetinchem-2 (-2) 5  20 
5 ASV-11 – De Toren-6j 3½-2½  5 Doesborgh         5  17 
6 De Kameleon - ASV-11 3-3    6 De Kameleon       5  14½ 
7 ASV - 11 – Doesborgh  3- 3      7 De Toren - 6j        2  1 6  D  

ASV- 15           1 2 3  4 5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Remco Menger     ½ - 1 0 – - - 1½-3  1376 1028 -0,4 38 
André de Groot   ½ 1 1 0 ½ - 1 4-6   1368 1452 +0,8 34  
Danny Hageman    - 1 1 ½ ½ ½ ½ 4-6   1277 1261 +0,6 23 
Jelle Noordhuis  ½ 1 1 0 0 - 1 3½-6  1273 1218 -0,3 45 
Invallers : 
Tom Katoen       - - - - - - 1 1-1   1501 1987  +0, 112 
Hans Meijer      - ½ - - - - - ½-1   1371  --    --  
Jan Sanders      - - - - - 1 – 1-1   1344 2165  +0, 556 
Arjan Hoenselaar 1 - - - 1 1 – 3-3    --  1876   --  
Bert Maas        - - - - - 0 – 0-1    --   --    --  
 
De 7 wedstrijden op een rij:  Eindstand OSBO 4 e klasse B:  
1 UVS-8 – ASV-15 1½-2½        1 Mook-2        14 23   K 
2 ASV-15 – Velp-3 3½-½        2 Koningswaal-2 11 20   P 
3 ASV-15 – SMB-6j 4-0         3 ASV-15        11 18 ½ 
4 Mook-2 – ASV-15 3½-½        4 Velp-3         8 14 ½ 
5 ASV-15 – Koningswaal-2 2-2  5 Tornado-3      5 11 ½ 
6 Tornado-3 – ASV-15 1½-2½    6 UVS-8          4  9 ½ 
7 ASV-15 – Dodewaard-2j 3½-½  7 Dodewaard-2j   3 12  
                              8 SMB - 6j         0  3  


