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55e jaargang no. 4      donderdag 28 januari 2016
Oploswedstrijd: Een stelling dit keer uit de Olympiade van 

Luzern in 1982. Ernandes speelt 
met wit tegen Schumacher. Wit 
speelt en wint. Oplossing: 1. 
Txg6, hxg6 2. Dxg6, Lf6 3. Pg5 
en zwart gaf op. Hij heeft geen 
kans meer. Er had bv. nog kunnen 
volgen: 3…Td8 4. Dxf7, Kh8 5. 
Lxg7, Lxg7 6. Dh5. 
 
In memoriam: Op woensdag 20 
januari jl. is Henk Kelderman, 
erelid van ASV, op 99-jarige 

leeftijd toch nog vrij onverwacht overleden. Ondanks een 
voorspoedige revalidatie na twee heupoperaties ten gevolge 
van valpartijen bleef zijn gezondheid wat kwetsbaar. Een 
terugkeer op onze clubavonden kwam er niet meer van. Henk 
was een groot schaakliefhebber maar in Henk verliezen we 
ook een actief en zeer betrokken oud-bestuurslid die tevens 
vele jaren betrokken was bij de organisatie van diverse 
schaaktoernooien. Zijn sporen in het vrijwilligerswerk heeft 
hij dus ruimschoots verdiend. Tot op hoge leeftijd zette hij 
zich in en is daarmee een voorbeeld voor ons allen. Hij werd 
daarvoor naast het erelidmaatschap van ASV voorts terecht 
gewaardeerd met de gouden speld van de KNSB en het lid-
maatschap van verdienste van de OSBO. 
 
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 3 februari, 14 uur, is het weer 
tijd voor het Schaken Overdag bij het NIVON! 
 
Jaarvergadering en rapid: Volgende week donderdag 4 fe-
bruari wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehou-
den. Deze vergadering begint om 19.30 uur. Zo kunnen we 
na afloop hiervan de 3e rapidavond spelen. De vergader-
stukken zijn u intussen per mail toegezonden, dan wel uitge-
reikt. Mocht u dit niet hebben ontvangen laat het dan even 
weten. We verwachten tussen 20.15-20.30 uur met het rapid 
en de extra competitie te starten. 
 
Externe competitie: Het slot van de 4e competitieronde was 
vorige week voor ASV-11 dat uit bij Zevenaar-3 met 3-3 
gelijkspeelde. Daarna stonden op onze vorige clubavond drie 
bekerwedstrijden voor de OSBO-cup centraal. Het resultaat 
viel een beetje tegen. Nadat een week eerder ASV-7 al was 
uitgeschakeld door Zevenaar-1 plaatste alleen ASV-5 zich nu 
voor de volgende ronde. Zij waren met 3-1 te sterk voor 
Elster Toren-2. ASV-4 werd na een 2-2 in de reguliere partij-
en na beslissing via snelschaken uitgeschakeld met 1½-2½ 
door Rokade-1. ASV-6 verloor met 1½-2½ van PION-2 
(waar een week eerder in de competitie nog van was gewon-
nen). In deze EP de resterende verslagen uit deze OSBO-
competitieronde. 
 
Prachtige overwinning ASV-6: De eerste overwinning van 
ASV-6 in de 1e klasse A van de OSBO is een feit. Overtui-
gend werd PION-2 uit Groesbeek met 4½-3½ verslagen. 
Vanaf de eerste zetten was duidelijk dat het nu voor ASV-6 
moest gebeuren. Jeroen Kersten aan bord 1 was als eerste 
klaar met zijn partij. Wellicht had hij nog winstkansen, maar 
al snel was hij praktisch door zijn tijd heen. Geen risico, 
want de andere partijen boden een riant uitzicht op een goed 
resultaat. Ook Jan Groen accepteerde na overleg het remise-
aanbod van zijn tegenstander. Het eerste winstpunt kwam 
van Jacques Boonstra. In het centrum was een niet te stoppen 
vrijpion door de zwarte stelling gekomen. Toen Jacques de 
tegenaanval had gestopt, kon hij de felicitaties in ontvangst 
nemen. Inmiddels was Piet de Mol een kwaliteit plus pion 
voorgekomen en stond duidelijk op winst. Nico Schoenma-
kers kreeg met dame, toren en loper greep op de stelling van 
zijn tegenstander. Het werd een grootse en harde strijd, die 
Nico met een mooie koningsaanval wist te winnen. Intussen 
ging er op de staartborden een en ander mis. Marco blunder-
de in een min of meer gelijke stelling een stuk weg en kon 
kort daarna opgeven. Ook bij Albert lukte het dit keer niet. In 

een moeilijker wordende stelling werd hij langzaam wegge-
speeld. Het stond daarmee gelijk: 3-3. Echter de twee reste-
rende partijen stonden goed voor ons. Robert Naasz was 
geleidelijk beter komen te staan en greep het initiatief. Via 
een mooie aanval won hij uiteindelijk beslissend materiaal en 
kon in het resterende eindspel gemakkelijk ons vierde punt 
binnenbrengen. Toen was er nog de partij van Piet. Via inge-
nieus spel wist zijn tegenstander de partij te rekken en had 
steeds gevaarlijke tegenkansen, die voor Piet het nodige 
denkwerk betekenden en veel tijd kostte. Uiteindelijk had 
onze man nog steeds een gewonnen stelling, maar weinig of 
geen tijd. Verstandig daarom dat hij eeuwig schaak gaf en 
daarmee de eerste overwinning voor ASV-6 veilig stelde. 
Door deze zege heeft het zesde kans om degradatie te ontlo-
pen. We spelen weliswaar nog tegen het hooggenoteerde 
team van Elster Toren-1, maar ook tegen Het Kasteel 2 en De 
Toren 3.    Theo van Amerongen 
Gedetailleerde uitslag ASV-6-PION-2: Jeroen Kersten (1849)-
Michel Auwens (1852) ½-½; Jacques Boonstra (1823)-Wim Gie-
len (1805) 1-0; Nico Schoenmakers (1822)-Ton Thijssen (1842) 1-
0; Piet de Mol (1798)-John Molenaar (1809) ½-½; Jan Groen 
(1746)-Jo de Valk (1742) ½-½; Robert Naasz (1714)-Alexander 
Bouwman (1695) 1-0; Albert Marks (1713)-Ronald Zollinger 
(1765) 0-1; Marco Braam (1698)-Paul Nillessen (1621) 0-1. Eind-
stand 4½-3½. 
 
Degelijke winst ASV-8: Nadat we snel op een 2½-½ voor-
sprong kwamen duurde het tot in de tijdnoodfase voordat we 
de overwinning op de jeugd van Tornado veilig stelden. 
Walter Wong bood na een rommelige opening binnen een 
uur remise aan wat door zijn jeugdige tegenstander werd 
geaccepteerd. Hij stond wel materiaal voor maar het was een 
open stelling. Een ietwat gelukkige maar verdiende overwin-
ning werd behaald door Hub Kusters. Nadat hij zijn stukken 
goed had neergezet plaatste hij een schijnoffer op h6, zijn 
tegenstander nam de loper niet maar begon wat te rommelen 
met een van zijn paarden wat resulteerde in een vork op d2 
met aanval op dame en toren. Hub schrok hier zo van dat hij 
niet zag dat hij het paard met de loper op h6 zomaar kon 
slaan. Hij speelde zijn dame naar g3. Zijn tegenstander aar-
zelde niet en pakte meteen de toren. Op de volgende zet kon 
hij echter opgeven. Dg7 en mat besliste de partij. De beste 
partij werd gespeeld door Oscar Mercan. Hij overspeelde zijn 
tegenstander totaal en zette hem binnen 20 zetten mat. De 
andere drie partijen duurden beduidend langer. Lion de Kok 
had, nadat hij eerst een pion verloor, door stukwinst groot 
voordeel gekregen. Zijn stukken werkten echter niet goed 
samen waardoor de weg naar winst nog lang was. Ondertus-
sen kreeg Bob Kooij in een ietwat betere stelling een remise-
aanbod. Na overleg met Hub besloot hij door te spelen ook 
omdat Lion toch op winst stond. Na enkele mindere zetten en 
verkeerd afruilen verloor Bob een pion wat hem uiteindelijk 
de partij kostte. Na lang zwoegen haalde Lion de winst bin-
nen. Op den duur kwamen er toch verzwakkingen in de vij-
andelijke stelling waar Lion van profiteerde. Daarmee was de 
overwinning een feit (3½-1½). Bij Theo Koeweiden was 
allerminst duidelijk wie aan het langste eind zou trekken. 
Theo had weliswaar druk en ruimte overwicht maar een 
opening was moeilijk te vinden. Toen hij toch op winst ging 
spelen greep hij mis. Hij verloor de kwaliteit en bood toen 
maar remise aan. Gezien de tussenstand werd dit door zijn 
tegenstander geaccepteerd. Zo won ASV-8 met 4-2 en blijft 
daarmee koploper PION-4 op de voet volgen. Hub Kusters 
Gedetailleerde uitslag ASV-8-Tornado-2j: Bob Kooij (1621)-Pieter 
van Dijk (1367) 0-1; Theo Koeweiden (1604)-Michiel van Deursen 
(668) ½-½; Walter Wong (1610)-Len Brands (730) ½-½; Hub 
Kusters (1563)-Coendert Vleeming (603) 1-0; Lion de Kok )1512) 
- Patrick Wijono (562) 1-0; Oscar Mercan (1487)-Nick van Dijk 
(514) 1-0. Eindstand 4-2. 
 
ASV-10 kansloos ten onder: ASV-10 is hard op weg om 
weer naar de 4e klasse af te dalen. De Toren-5j was gewoon 
te sterk en ons tiende team had weinig in te brengen. Ko 
Kooman verloor in een vooruitgespeelde partij. Tegen een 



jeugdig talent liep het verkeerd af. In de opening dacht Ko 
nog enigszins gelijk te staan, maar zijn tegenstander had 
duidelijk veel dieper doorgerekend. Na verlies van een cen-
trumpion werd de stelling van Ko compleet overlopen. Toen 
hij vervolgens ook nog een foute torenzet deed was het snel 
afgelopen. Op de speelavond zelf ging het ook al meteen 
fout. Eerst ging Henk Schunck in de fout. Na de opening 
opende Henk met een pionzet vrijwillig de lange diagonaal. 
Zijn tegenstander profiteerde meteen. Met een kleine combi-
natie verdween er materiaal en gaf hij meteen op. Bryan 
Hieltjes speelde ook veel te snel en ging met dame op avon-
tuur maar zijn tegenstandster brak door centrum. Bryan had 
op dat moment even een verdedigende zet moeten doen maar 
zag alleen pionwinst met zijn dame. De gevolgen van de 
centrumdoorbraak zag hij niet. Toen hij de zwarte dame op 
de onderste lijn liet komen was het over. Toen was het net 8 
uur, een half uur na begin en was het al 0-3. Een afgang 
dreigde. Gelukkig gingen de andere drie spelers er nog eens 
extra voor zitten. Dat maakte veel goed hoewel de achter-
stand niet meer werd ingelopen. Wisse Witmans kreeg met 
wit wat beter spel nadat hij koningsaanval zocht. Hij ver-
bruikte daarbij veel tijd om een goed plan te bedenken maar 
zwart kwam niet echt in de problemen. Er werd afgewikkeld 
en het toreneindspel was remise. Een prima gespeelde partij 
van Wisse. Tom Verberk verloor daarna. Hij verspeelde met 
zwart al in de opening op zet 4 een pion. Hij zocht daarna 
wel zijn kansen. Het werd op zich een open partij met kansen 
over en weer. Wit had echter de meeste aanknopingspunten 
en daar moest Tom zich nauwkeurig tegen zien te verdedi-
gen. Een ver opgerukte pion was beslissend. Bij Horst Eder 
bleef de stelling steeds in evenwicht. Veel tactisch geschuif 
en wat speldenprikjes over en weer maar de stelling bleef in 
balans. Degene die risico zou nemen zou verliezen. Remise 
was dus een logische uitslag. Aldus kwam er een 1-5 verlies 
op het wedstrijdformulier. 
Gedetailleerde uitslag ASV-10-De Toren-5j: Horst Eder (1590) - 
Ian Kock (1388) ½-½; Wisse Witmans (1339) - Lodewijk Entrop 
(1480) ½-½; Ko Kooman (1387) - Arthur Maters (1599) 0-1; Henk 
Schunck (1532) - Tom van 't Hoff (1307) 0-1; Tom Verberk 
(1414)-Anna Martinez (1496) 0-1; Bryan Hieltjes (1216)-Sara 
Martinez (973) 0-1. Eindstand 1-5. 
 
Gelijkspel voor ASV-11: Voor de uitwedstrijd tegen Ze-
venaar-3 werd verzameld bij ons clubgebouw aan de Vlam-
oven. We misten alleen nog Clemens Wijman. Eerst nog 
ongeveer een kwartier gewacht en toen maar naar Zevenaar 
vertrokken met in gedachten een 1-0 achterstand. Maar wat 
schetste onze verbazing…. Clemens was op eigen houtje 
naar Zevenaar gegaan. Dit had hij doorgegeven maar kenne-
lijk was niet iedereen daarvan op de hoogte. Zo kon gelukkig 
toch voltallig worden begonnen. Na ruim een uur spelen zag 
ik Kazem Mollahosseini verliezen. Nadat de loper insloeg op 
h4 en er werd teruggeslagen kwam de vijandelijke dame 
binnen terwijl de hele witte koningsstelling open lag. Het 
was daarna snel over. Theo van Lotringen ging in een remi-
sestelling wandelen met zijn dame. Deze raakte in de pro-
blemen en zo kon hij zijn dame alleen nog ruilen voor een 
toren. 2-0 achter maar gelukkig kon Clemens Wijman een 
punt binnenhalen. In een doorschuifvariant van de Caro-
Kann kreeg zwart al snel initiatief. Dit resulteerde in pion-
winst. Nog meer druk op de ketel leverde vervolgens toren-
winst op. Liedewij van Eijk strandde al snel in de opening. 
Zij sloeg een pion en toen ging er iets mis. Ze kwam in de 
problemen en wist zich hier niet meer uit te redden. Ja en 
toen Tom Katoen, een hele goede en degelijke speler. Hij 
schoof zijn partij keurig naar winst! Daarna kwam mijn eigen 
potje. Met 10 man om mijn bord, zenuwachtig dat ik was. 
Halverwege wist ik met een paard een toren te slaan. Een 
kwaliteit voor dus. De tijdnoodfase naderde. Met nog 2 se-
conden te gaan drukte ik net op tijd de klok in, weer 10 se-
conden erbij. De kwaliteit voor wist ik vast te houden en de 
partij in winst om te zetten. Zo werd de eindstand na deze 
spannende slotfase 3-3. Mede-teamgenoten, hartelijk dank 
voor de inzet.    Hans Derendorp 
Gedetailleerde uitslag Zevenaar-3-ASV-11: Tonie Claessen 
(1670)-Tom Katoen (1544) 0-1; Jeroen van der Poel (1677)-
Kazem Mollahosseini (1406) 1-0; Daan Wijnholts (1604)-Liedewij 
van Eijk (1419) 1-0; Pieter van der Poel (1556)-Clemens Wijman 
(--) 0-1; Nico Döll (1283)-Hans Derendorp (1348) 0-1; Menno 
Verbakel (--)-Theo van Lotringen (--) 1-0. Eindstand 3-3.  
 
ASV-12j biedt goed partij: De tegenstander van ons jeugd-
team ASV-12 was een maatje te groot. Wageningen-7 was 
immers niet voor niets koploper. Onbedoeld maakten zij het 
nog wat spannender door incompleet naar Arnhem af te moe-
ten reizen. Jacob Langedijk kon het gratis punt ophalen. 
Gelukkig kon hij later nog een partij tegen de tegenstander 
van Henk Schunck die ASV-10-De Toren-5j was toch al snel 
klaar waren. Berke Bulgurcu speelde in de opening wat te 
snel en moest al spoedig gedwongen zijn dame geven. Hij 

speelde daarna nog voor wat hij waard was maar zijn gerou-
tineerde tegenstander gaf geen kans meer weg. Max Timmers 
speelde op een gegeven moment in een vrij gesloten stelling 
wat te opportunistisch. Dit kostte hem een stuk waarna de 
stelling instortte en nog meer materiaal moest worden inge-
leverd. Hetzelfde gold in zekere zin voor Teun Gal. Hij stel-
de zich degelijk op maar naar verloop van tijd ontstonden er 
wat verzwakkingen en raakte hij de controle op de stelling 
kwijt. Materiaalverlies kon daarna niet worden voorkomen. 
De 1-3 nederlaag werd zo een feit. 
Gedetailleerde uitslag ASV-12j-Wageningen-7: Max Timmers 
(583)-Wim Wiegant (1475) 0-1; Berke Bulgurcu (509)-Jos Fi-
scher (1388) 0-1; Teun Gal (501)-Henk Bakker (1340) 0-1; Jacob 
Langedijk (202)-NO 1-0 (Regl.). Eindstand 1-3. 
 
ASV-14 ten onder in spannend duel: In de wedstrijd tegen 
het Dierense Theothorne-2 was op alle borden sprake van 
volop strijd. Helaas bleef ASV-14 met lege handen. Ze verlo-
ren met 1-3. Als vanouds speelde Kazem Mollahosseini weer 
erg snel en deze keer pakte dat goed uit en bracht hem dat de 
overwinning. Zijn tegenstander speelde bijna á tempo mee en 
na tegengestelde rokades ontstonden er voor beiden aanvals-
kansen op de koningsstelling. De aanval van Kazem was 
echter sneller en toen zijn tegenstander in wanhoop ging 
forceren won Kazem via wat tussenschaakjes twee torens en 
was de winst een feit. Theothorne kwam weer op gelijke 
hoogte nadat Nedzat Sulejmani na een mislukte opening wat 
verwarring trachtte te zaaien en daarbij materiaal investeerde. 
Dit pakte verkeerd uit omdat zijn tegenstander heel nuchter 
counterde en gedecideerd de overwinning pakte. Even later 
kwamen we op achterstand. Thijs Stomphorst stond na de 
opening volkomen gelijk en was op een bepaald moment 
even niet op zijn hoede. Zijn tegenstander vlocht een vorkje 
in de stelling en won een stuk. Er werd nog even doorge-
speeld, maar zijn opponent liet niet meer los. Als laatste 
speelde Seyma Zararsiz nog. Tegen haar geroutineerde te-
genstander pakte zij na pionverlies in de opening de draad 
weer op. Toen zij fel op winst ging spelen en een aanval 
tegen de koning opzette volgden velen geboeid deze partij. 
Helaas sloeg de aanval niet door en won haar tegenstander in 
de tegenaanval. 1-3 verlies maar zeker na een goede wed-
strijd.     Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag ASV-14-Theothorne-2: Kazem mollahos-
seini (1406)-Dirk Gerbrands (1543) 1-0; Nedzat SDulejmani 
(1441)-Roderik Kant (1465) 0-1; Thijs Stomphorst (1351)-Henk 
Limbeek (1330) 0-1; Seyma Zararsiz (825)-Piet Loerts (1329) 0-1. 
Eindstand 1-3.  
 
Hengelo: Xadya van Bruxvoort nam op zaterdag 16 januari 
deel aan het Jan Krul Caravans snelschaaktoernooi in het 
Overijsselse Hengelo. Het bijzondere aan dit toernooi is dat 
het niet alleen wordt gespeeld in de showroom van dit cara-
vanbedrijf maar ook in de caravans zelf. De deelnemers 
speelden 9 ronden, elk 1x met wit en 1x met zwart tegen 
elkaar. Dus niet in januari in weer en wind buiten maar over-
dekt en warm in de grote showroom terwijl tijdens dit toer-
nooi de verkoop gewoon doorging. Per caravan of tent 2 
spelers die 2 partijen tegen elkaar spelen en dan de volgende 
ronde weer verhuizen. Een vermakelijk tafereel maar ook 
bijzonder genoeglijk voor schakers en bezoekers terwijl er 
intussen wel heel serieus werd gespeeld!! Xadya kwam uit-
eindelijk met een score van net geen 50% (8½ uit 18) uit de 
caravans tevoorschijn! 
 
Ermelo: Aan het Rie Timmer rapidtoernooi zaterdag jl. in 
Ermelo werd deelgenomen door Ruud Wille en Ko Kooman. 
In dit toernooi worden de deelnemers ingedeeld in groepen 
van 6 op speelsterkte. Er waren 64 deelnemers, een voor 
schaken passend aantal! Vijf partijen dus met 25 minuten per 
persoon. Ruud Wille werd uiteindelijk in groep A achter 
toernooiwinnaar Andries Mellema van ZSG (Zwolle) tweede 
met 3 uit 5. Het onderlinge duel eindigde in de 2e ronde in 
remise. Ko Kooman won groep F onbedreigd met 4 uit 5. 
Daar zag het eerst niet naar uit want Ko verloor al meteen de 
1e ronde maar daarna was hij ook meteen wakker en won hij 
vervolgens 4 keer op rij waarmee hij de anderen het nakijken 
gaf. Het was een gezellig en goed georganiseerd toernooi. 
 
Uitslagen 16e ronde interne competitie (21 januari 2016): 
Wilgenhof-Beeke 0-1; Bus-Knuiman 1-0; van Tol-R. Wille 
1-0; Hogerhorst-van Dijk 1-0; Vermeer-Kusters 0-1; van 
Belle-Peters ½-½; Eder - Wong ½-½; Koeweiden - Mercan 
0-1; van Buren-Witmans 1-0; Koen v. Keulen-Veerman 1-0; 
Mollahosseini-Arends 0-1; Derendorp-Kooman 1-0; Kees 
van Keulen-de Kok 0-1; Zuidema-Wijman 1-0; van Lotrin-
gen-Schunck 1-0; Rijmer-Stomphorst 1-0; Gubbels-
Sulejmani 1-0; Hartogh Heijs-Stibbe 1-0; Visser-Maas 1-0; 
Wisse-Meijer 0-1; Burger-P. van Bruxvoort 0-1. 
Correctie 15e ronde: Meijer-Gubbels ½-½ moet zijn 0-1. 
 

Uitslag ASV-bekercompetitie: Holtackers-Taal ½-½. 


