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56e jaargang no. 1      donderdag 5 januari 2017
Oploswedstrijd: Joeri Sushkov was een gewaardeerd com-
ponist. Tegenwoordig is hij nog nauwelijks bekend. Om er 

voor te zorgen, dat 
hij niet helemaal 
vergeten wordt 
moest u vorige week 
zijn tweezet, waar-
mee hij de 2e prijs 
won in het jaarcon-
cours van de Shach-
maty in 1967, zien 
op te lossen. Wit 
geeft mat in 2 zetten. 
Oplossing: de sleu-
telzet is 1. Lh1. 
 
Gelukkig Nieuwjaar: 
Het bestuur van ASV 

wenst u een heel voorspoedig en vooral gezond 2017 toe met 
vanzelfsprekend veel schaakplezier en fraaie partijen. Met 
zijn allen maken we er natuurlijk weer een mooi schaakjaar 
van. Vanavond de eerste clubavond in dit nieuwe jaar en op 
zaterdag 14 januari a.s. volgt het OSBO - snelschaakkampi-
oenschap in ons clubgebouw. Heeft u zich al aangemeld…?! 
 
Fischer Random Chess: Vorige week donderdag sloten we 
de laatste clubavond van 2016 af met een heerlijk ontspan-
nen avondje Fischer Random Chess onder leiding van Nico 

Schoenmakers. Jaap Amesz 
en Werner Passchier mogen 
zich na deze avond beiden 
“herfstkampioen” noemen. 
Zij boekten de maximale 
score van 4 punten (een 
‘Bobby’ derhalve) tijdens 
deze eerste speelavond van 
dit seizoen. Met 3 punten zit 
een viertal schakers Jaap en 
Werner op de hielen. De 
gelukkigste ASV-er op deze 
donkere 29e december was 
echter Ko Kooman. Met 
vlinders in zijn buik speelde 
Ko de eerste 2 ronden met 
vleugels en scoorde hij 2 uit 
2. Tijdens de ronden 3 en 4 
waren zijn gedachten kenne-
lijk elders en verloor hij die 
beide partijen. De beslissing 
in deze competitie valt op 6 
juli, de laatste clubavond van 
dit seizoen.  Nico Schoenmakers 
 

Bennekom: Op vrijdag 30 december hield de Bennekomse 
Schaakvereniging weer haar traditionele Oudejaarstoernooi, 
ook Oliebollentoernooi genoemd. Er waren zo'n 70 deelne-
mers, die in groepen van 6 personen een onderlinge rapid-
competitie speelden (15 min. p.p.p.p.). Helaas was de grote 
animator van dit soort toernooien bij de BSV (Rini Kreeft) 
door ziekte verhinderd. Er waren dit keer niet zoveel ASV -
ers die meededen (4 man). Reeds spoedig was duidelijk dat 
het voor de ASV-ers geen glorieuze avond zou worden. De 
1e ronde begonnen ze allen met een dikke 0. Ondanks dat 
won Koen van Keulen in groep I met 4 uit 5 de groepsprijs 
(een zak snickers). Hij was wel teleurgesteld in de resultaten 

van de andere ASV-ers: Horst Eder in groep H met 2 uit 5, 
Ko Kooman in dezelfde groep als Koen met 1 uit 5 en Kees 
van Keulen in groep J met 2 uit 5. Het leverde dan ook maar 
één onderlinge partij op, die Koen "dus" van Ko won. Er 
werden toch wel veel blunders begaan. Een greep: een te-
genstander van Horst riep al "mat", terwijl het nog lang niet 
zover was, Koen deed een damezet, waardoor hij z'n tegen-
stander in één zet mat kon zetten, maar waarbij hij z'n dame 
cadeau gaf. Zijn tegenstander zag dit cadeautje niet, evenmin 
dat hij mat ging. Ko "begon" met 0 uit 4. Kees speelde een 
tegenstander vol vreugde door de tijd heen, maar gaf daarbij 
wel even een toren en nog wat cadeau. Maar ondanks alles, 
het was weer een gezellig toernooi, dat door Hotze Tette 
Hofstra werd gewonnen. Hij zal wel minder blunders hebben 
begaan dan de ASV-ers.   Kees van Keulen 
 
Externe competitie: In deze eerste EP van 2017 zijn de laats-
te teamverslagen van de decemberronde nog opgenomen. 
Volgende week maar eens even de balans opmaken met alle 
uitslagen en standen. 
   
ASV-9 werd geen krachttoer: Het negende had weer een 
zware taak voor de boeg. De rating van de spelers van 
Doetinchem-2 lag flink hoger dan die van ons. Misschien 
moet de OSBO toch ook eens naar deze invalshoek kijken. 
Alle groepen op één na in de derde klasse hebben één speler 
van boven de 1800. Bij ons zijn dat er vijf. Groep 3F is dus 
beduidend zwaarder dan alle andere. Uit onze groep gaat één 
team degraderen (niet wij) die in een andere groep goed zou 
kunnen meekomen. Wij stonden eigenlijk al met 2-0 achter 
nog voor we achter de borden konden plaatsnemen. Alleen 
dacht Werner Passchier daar totaal anders over. Hij moest 
tegen een speler strijden met een rating van 1907. Een grap-
pig voorval was, dat deze tegenstander voor de partij daar als 
het ware zijn excuses voor aanbood. Werner dacht echter te 
zien, dat zijn opponent niet helemaal volgens de theorie 
speelde. Kort daarop bood de man remise aan. Dit werd snel 
in dank geaccepteerd. Aan het eerste bord ging het Zekria 
Amani niet zo voor de wind. Hij speelde de opening niet 
goed en kwam daardoor in de verdrukking. Het liep snel fout 
af. Ook Horst Eder kreeg soortgelijke problemen te verwer-
ken. Maar ook hij was niet geïmponeerd en offerde zelfs een 
pion. Die zag hij echter nooit meer terug. Toch kwam hij 
nog een eind. Alleen promoveerde de Doetinchemmer een 
zet eerder. Dat bleek het einde. Aan het zesde bord speelde 
Kees van Keulen in zijn nieuwe vorm. Die is nog nauwelijks 
te vergelijken met de oude. Hij is plots flink veel sterker 
gaan schaken. In het middenspel poogde hij steeds het spel 
te compliceren. De tegenstander ging er niet direct aan on-
derdoor, maar verwaarloosde wel zijn verdediging. Daar wist 
Kees weer handig gebruik te maken. Een winstpunt dus! 
Zoon Koen had een lange avond. Hij vergaarde een mooie 
kring Toeschouwers rond zijn bord. Steeds ging de partij 
min of meer gelijk op. Toen brak echter de tijdnoodfase aan. 
Die gold echter slechts alleen Koen. Zijn tegenstander zat 
nog redelijk in de tijd. Maar vanaf dat moment ging het mis 
met hem. Hij zette zijn stukken nog al eens verkeerd neer en 
Koen maakte daar met grote snelheid gebruik van. Dat werd 
een welverdiend punt. Wie heeft meegeteld komt nu uit op 
2½-2½. Zo heeft het in de match niet gestaan, want Hendrik 
van Buren had toen al lang verloren. Daar zat precies ons 
probleem. Hij had naar eigen zeggen geweldig zitten suffen 
in de opening, verspeelde twee pionnen en zat bovendien 
nog in een afschuwelijke penning. Daardoor moest hij ook 

Stand Fischer Random Chess 

Seizoen 2016-2017 na 4 ronden: 

1 Jaap Amesz 4 
 Werner Passchier 4 
3 Rob Huberts 3 
 Bart de Kort 3 
 Oscar Mercan 3 
 Otto Wilgenhof 3 
7 Jeroen Kersten 2½ 
8 Theo van Amerongen 2 uit 2 

9 Barth Plomp 2 uit 3 
 Rob van Belle 2 
 Hans Derendorp 2 
 Jeroen van Ginneken 2 
 Jan Groen 2 
 Siert Huizinga 2 
 Koen van Keulen 2 
 Ko Kooman 2 
 Kazem Molahosseini 2 
 Quirine Naber 2 
 Henk Schunck 2 
20 Fred Reulink 1 uit 2 
 Ruud Wille 1 uit 2 
22 Victor Droop 1 
 Kees van Keulen 1 
 Hub Kusters 1 
 Jan Vermeer 1 
 Patrick v Waardenburg 1 
 Jan Zuidema 1 
28 Hendrik van Buren ½ 
29 Léon van Tol 0 uit 1 
30 Jillis ter Hove 0 
 



de dames nog ruilen. Er was geen redden meer aan. Dat werd 
precies het beslissende winstpunt voor Doetinchem-2. Soms 
is schaken helemaal niet leuk.  Hendrik van Buren 
Gedetailleerde uitslag ASV-9 - Doetinchem-2: Zekria 
Amani (1626) - Niels van der Mark (1726) 0-1; Werner 
Passchier (1633) - Marius van Hal (1907) ½-½; Horst Eder 
(1557) - Iloy Timmerman (1629) 0-1; Koen van Keulen 
(1492) - Rico Langenheim (1381) 1-0; Hendrik van Buren 
(1495) - Frits Went (1469) 1-0; Kees van Keulen (1360) - 
Henk Hamer (1402) 1-0. Eindstand 2½-3½. 
 
ASV-10 gaat opnieuw ten onder met 5-1: Op dinsdag 13 
december jl. gingen de spelers van ASV-10 welgemoed naar 
Ede om daar te spelen tegen De Cirkel 2. Na 2 nederlagen 
lonkte toch enigszins de kans om minimaal 1 punt te scoren. 
Helaas, ook deze tegenstander was te sterk voor ons team. 
Bryan Hieltjes verloor als eerste zijn partij. Hij kwam rede-
lijk uit de opening maar moest wel verdedigend spelen. Na 
een gewaagd paardoffer, met kans op pionwinst, ging het 
helemaal fout. Inmiddels was Henk Schunck aan een mooie 
partij bezig. Zijn op papier sterke tegenstander ruilde alles af 
maar deed dit bij zet 28 foutief waardoor Henk een pion 
winst kon maken. Na verdere afruil stond Henk gewonnen 
door een vrijpion op c7. Helaas was Henk iets te gretig en 
promoveerde direct waarmee hij zijn tegenstander de gele-
genheid gaf eeuwig schaak te forceren, remise dus! Ko 
Kooman moest het opnemen tegen een jeugdig talent. Het 
werd een rustige partij met eerst pionwinst voor Ko, vervol-
gens werd het weer gelijk en zo eindigde de partij in een 
eindspel met voor beiden toren, loper en 3 pionnen. Dit werd 
door zijn jeugdige tegenstander net even iets slimmer ge-
speeld. Lion de Kok speelde aan bord 5 tegen een zware 
tegenstander. Vanaf het begin stond hij onder druk op de 
koningsstelling. Dit resulteerde al snel in pionverlies waarna 
ook nog door een truc van zijn tegenstander stukverlies werd 
veroorzaakt. Ondanks manmoedig verdedigen werd de druk 
uiteindelijk te groot en moest hij opgeven. Hans Derendorp 
speelde met zwart zijn geliefde opening. Geliefd of niet hij 
kreeg na de korte rokade een geweldige aanval op de f-lijn 
tegen zich. Toen de kruitdampen waren opgetrokken stond 
hij een pion en een kwaliteit achter. Dit was teveel en ook hij 
moest opgeven. De mooiste partij werd door Theo Koewei-
den met wit aan bord 1 gespeeld. Een zware partij maar hij 
kwam goed uit de opening en had het initiatief. Doordrukken 
lukte evenwel niet en het initiatief ging in het eindspel gelei-
delijk naar zijn tegenstander die met zijn stukken de vesting 
van Theo belaagde. Mede door tijdgebrek bood Theo remise 
aan dat werd geaccepteerd. Bij latere analyse bleek Theo een 
winstkans te hebben gemist. Jammer maar remise tegen zo’n 
tegenstander was voor Theo een goed resultaat. Eindstand 
dus 5-1. We blijven proberen om handhaving in de 3e klasse 
te realiseren.    Ko Kooman 
Gedetailleerde uitslag De Cirkel-2 - ASV-10: Ben Zee 
(1575) - Theo Koeweiden (1554) ½-½; Peter van der Wijn-
gaart (1735) - Lion de Kok (1519) 1-0; Tobias van der 
Werff (1361) – Ko Kooman (1454) 1-0; Egbert Aalbers 
(1581) – Bryan Hieltjes (1185) 1-0; Dick Wenning (1599) – 
Henk Schunck (1461) ½-½; Tom Smit (1410) – Hans De-
rendorp (1359) 1-0. Eindstand 5-1. 
 
ASV-11 verliest ruim van SMB-3: Het werd met 1½-4½ een 
grote nederlaag tegen het veel sterkere SMB-3. Kazem 
Mollahosseini was weer als eerste klaar. In de opening 
verloor hij een toren en helaas had hij daarna niks meer in te 
brengen en was de wedstrijd snel afgelopen. Daarna was het 
Jan Zuidema die moest opgeven. Al in de opening maakte hij 
een grote fout. Dat koste hem behalve een pion ook een 
slechte stelling. Op zijn gevoel probeerde hij er nog wat van 
te maken maar dat lukte van geen kant. Een over het hoofd 
geziene paardvork was de genadeslag. Kortom: een partij 
voor het Grote Vergeetboek. Danny Hageman kwam in zijn 
partij nergens in de problemen. De stelling bleef in 
evenwicht en toen zijn tegenstander (terecht) dameruil uit de 
weg ging kwam er zetherhaling op het bord en was het 
remise. Jelle Noordhuis speelde weer een lange partij. Zijn 
opening was goed, maar hij had d5 moeten spelen om 
overwicht in het centrum te behouden. Zijn lopers stonden 
gevaarlijk gericht op de koningsstelling maar helaas 

verspeelde hij een paard en daarmee feitelijk de partij. Gerrie 
Arends wist zich erg lang te verdedigen in een mindere 
stelling. Wat hem opbrak was dat hij steeds verder werd 
ingesnoerd en op het laatst daardoor nauwelijks meer 
constructieve zetten kon doen. De tegenstander wist hem 
uiteindelijk heel geduldig een pion afhandig te maken en 
toen viel de stelling van Gerrie om. Tom Katoen was als 
laatste klaar. Hij begon ook als laatste aan zijn partij omdat 
hij eerst zijn patatje nog moest opeten. Zijn tegenstander was 
erg onrustig en dat werd steeds meer naarmate de partij 
vorderde. Tom had een prachtig paard in het centrum staan 
dat niet weggejaagd kon worden. Tom liep regelmatig van 
het bord terwijl zijn tegenstander steeds langer moest 
nadenken en steeds dieper in de problemen kwam. In de 
tijdnoodfase werd hij geheel overspeeld door Tom. Een 
prima winstpartij dus maar dit kon het teamresultaat niet 
voorkomen.    Danny Hageman 
Gedetailleerde uitslag ASV-11 - SMB-3: Tom Katoen 
(1579) - Pieter van Groenestijn (1884) 1-0; Gerrie Arends 
(1483) - Rolf van Geel (1680) 0-1; Kazem Mollahosseini 
(1404) - Geurt Gijssen (1783) 0-1; Danny Hageman (1351) 
- Jaap van Gelderen (1573) ½-½; Jan Zuidema (1369) - 
Henny Goverde (1649) 0-1; Jelle Noordhuis (1283) - Peter 
Groenewald (1472) 0-1. Eindstand 1½-4½. 
 
Maximale zege voor ASV-12: Het enthousiasme bij onze 
jeugdige tegenstanders van Velp-6j was groot maar ook 
gastheer ASV-12 wilde zich in deze thuiswedstrijd in een 
verder leeg clubgebouw zeker laten gelden temeer daar zij de 
vaste spelers van bord 1 en 2 Nedzat Sulejmani en Thijs 
Stomphorst deze ronde moesten missen. Nadat arbiter Barth 
Plomp de wedstrijd in gang had gezet ging het aanvankelijk 
redelijk gelijk op. Dat was zeker het geval bij Theo van 
Lotringen. Hij kreeg het punt in de schoot geworpen vanuit 
een vrijwel gelijke positie. Wit ruilde verkeerd en kwam 
daarbij tot de ontdekking dat hij een toren achterbleef. Jel-
mer Visser zorgde niet veel later voor het volgende punt. Hij 
won al vrij snel na de opening de dame tegen 2 stukken. 
Toen hij de torens er vervolgens bij wist te halen was het 
snel gebeurd. Bert Maas kwam geleidelijk aan steeds meer 
materiaal voor te staan tegen zijn nog niet zo ervaren jonge 
tegenstander en wist de overigens wel leuke partij met winst 
af te sluiten. Werner Gubbels moest hard werken voor zijn 
winstpunt. Daar zag het lang niet naar uit want ook hij kreeg 
een flinke materiële voorsprong. Dit verdween als sneeuw 
voor de zon toen Werner opeens na een aftrekschaakje zijn 
dame moest inleveren. Hij kon toen in feite weer van voren 
af aan beginnen met het opbouwen van zijn stelling. Lang-
zaam maar zeker kreeg hij de beste papieren en wist hij een 
pion te laten promoveren. Mat volgde niet veel later zodat hij 
de eindstand daarmee op 4-0 bracht. 
Gedetailleerde uitslag ASV-12 - Velp-6j: Theo van Lotrin-
gen (1337) - Rick Schuren (--) 1-0; Jelmer Visser (800) - 
Chao Daniels (370) 1-0; Werner Gubbels (908) - Lucas 
Hahné (467) 1-0; Bert Maas (--)-Trustin Burton Göbel 1-0. 
Eindstand 4-0. 
 
ASV-13 gaat als koploper de winterstop in: In de vierde 
klasse spelen de teams in januari niet. Zij hebben dus de luxe 
van een heuse winterstop. Voor ASV-13 komt die onderbre-
king misschien wel op een onhandig moment, want de ploeg 
is in topvorm. Tegen Velp-3 werd de derde zege van het 
seizoen behaald. De 1-3 winst vergrootte het gat met num-
mer 2, De Toren-10, tot drie punten. Wie weet, zit er dus een 
kampioenschap in aan het eind van het seizoen. De debute-
rende Constant Nieuwenstein koos de aanval voor zijn eigen 
koning. Dat pakte een beetje ongelukkig uit, want de tegen-
stander kwam met dame en loper achter de opgerukte ko-
ningspionnen langs en dat leidde tot mat. André de Groot 
zorgde voor de gelijkmaker. Een koningsaanval bleek niet te 
stuiten. Peter van Deursen won in de opening al een pion en 
even later nog één. Een paardvork leverde tenslotte een toren 
en de partij op. De paardvorken waren in. Ook Jan Diekema 
wist met een vork te winnen. Hij won de dame.    Erik Wille  
Gedetailleerde uitslag Velp-3 - ASV-13: Hanna Wierts 
(800) - André de Groot (1390) 0-1; Hans van Riek (--) - 
Peter van Deursen (1244) 0-1; Willem Cramer (--) - Jan 
Diekema (1010) 0-1; Jean Lewin (945) - Constant Nieu-
wenstein (--) 1-0. Eindstand 1-3. 


