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Ook deze ASV-Nieuws, de vijfde alweer van 
dit seizoen, is weer gevuld met allerlei fraaie 
bijdragen. Het is helaas wel een wat dunnere 
Nieuws dan we gewend zijn. Zo ontbreekt 
o.a. het verslag van Frank Schleipfenbauer 
over het wel en (wat meer) wee van ASV1. 
Hij geeft zelf aan waarom er dit keer niets 
van zijn hand is verschenen. 
 
Frank, ga je gang: 
 

“Er is slecht en goed nieuws,  
 

Slecht; Ik ben zodanig van slag geraakt door de aan-
blik van die Hunebedden (Obelix heeft dus dus echt 
bestaan!), dat ik er niet meer toe gekomen ben een 
stukje te schrijven over de door ASV 1 verloren histo-
rische slag tegen Voerendaal 1 om het Kampioen-
schap van de KNSB klasse 2D.  
Goed; Ik maak het voor de volgende ASV nieuws 
goed, waar je dan tevens een verslag krijgt van het 
heroische gevecht dat ASV 1 a.s. zaterdag 15 mei 
gaat leveren in Roermond waarbij ik voorspel dat 
Voerendaal 1 haar laatste wedstrijd gaat verliezen en 
ASV 1 nipt wint waardoor ASV 1 alsnog de titel gaat 
pakken! “ 

 
Kijk, dat is de juiste instelling. Geen gejammer maar 
aanpakken! Geen getreur maar er tegen aan! De redac-
tie zal zorgen dat er fotografen  en verslaggevers aan-

wezig zijn om dit Historische Gevecht te ver-
slaan! Nog een kampioenschap er bij, waar-
om niet? ASV4 ging onze hoofdmacht al 
voor! ASV4, gefeliciteerd! Naast deze prijs 
heeft ASV als vereniging ook weer een prijs  
gepakt: Door  opvallende promotionele activi-
teiten werd de Danny Stemvers Wisseltrofee 
aan ASV toegekend. ASV, gefeliciteerd met 
deze mooie onderscheiding!  

Verder zijn er natuurlijk weer De Regels, Interne Com-
petitie, verschillende verslagen en meer, en ook weer 
een (al zeg ik het zelf) mooie voorkant.  
Het was de bedoeling dit seizoen elke ASV-Nieuws -
voorkant van een foto van De Opbouw te voorzien, 
steeds in een wat andere hoek genomen. Leg de 5 
Nieuwsen van dit seizoen naast elkaar en dan zie je het 
goed: Alsof je langs De Opbouw loopt. Een week gele-
den wilde ik weer een foto maken maar tot mijn ergernis 
waren de steigers nog niet weg. Toch maar een foto ge-
nomen en na een tijdje bewerken waren de steigers di-
gitaal verwijderd en past deze ASV-Nieuws mooi in de 
serie. Nog één ASV-Nieuws te gaan. Nog één mooie 
foto. En dan is De Opbouw als ons clubgebouw verle-
den tijd. Ik word er nu al droevig van… 
 
Ondanks dit, veel leesplezier gewenst! 

Ignace Rood 
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Het gaat goed op het sportieve vlak, goed met de op-
komst op de clubavonden, goed met de betrokkenheid 
bij onze club en er komen ook met enige regelmaat 
nieuwe leden naar onze club. Het gaat dus goed met 
ASV en tegelijkertijd staan we aan het begin van een 
cruciale fase voor onze club. We hebben immers nog 
steeds geen zekerheid over ons onderkomen voor de 
komende jaren. Het bestuur heeft de afgelopen maan-
den diverse locaties bezocht en bij veel zaalverhuurders 
geïnformeerd naar de mogelijkheden. We zijn op dit mo-
ment echter alleen nog in gesprek met Scoutinggroep St 
Christophorus Lichtdraagsters over hun clubgebouw 
aan de Monnikensteeg. Als die gesprekken een positief 
vervolg krijgen dan zullen wij u hierover binnenkort uit-
gebreid informeren. 
 
Tot zover voor nu in het kort het nieuws over de zaal-
ruimte. Nu weer aandacht voor de zaken die betrekking 
hebben op het schaken zelf. 
 
Positief was natuurlijk dat het OSBO-bestuur afgelopen 
maand besloot ASV de Danny Stemverstrofee uit te rei-
ken. Deze prijs is bedoeld voor clubs die opvallen door 
hun promotionele activiteiten. Elders in ASV-Nieuws 
vindt u het ‘jury-rapport’. Het bestuur van ASV heeft sa-
men met u het winnen van deze prijs gevierd, omdat het 
van mening is dat we ASV met zijn allen uitdragen bin-
nen de schaakwereld. 
 
Van het sportieve vlak was er goed en slecht nieuws. Zo 
werd ASV 4 enigszins onverwacht nog kampioen, nadat 
het twee ronden voor het einde nog twee punten achter 
stond op concurrent Schaakstad Apeldoorn 4. De man-
nen van captain Anne Paul Taal bleken toch over de 
langste adem te beschikken. Proficiat! Na dit succes 
slaagde ASV 4 er ook in om zich te plaatsen voor de fi-
naledag van de OSBO-cup. Veel succes daar! Teleur-
stellend is echter de vrijwel zeker lijkende degradatie 
van ASV 5. De versterkte degradatie door het slechte 
presteren van de OSBO-teams in de 3e klasse KNSB 
laat diepe sporen na en ook ASV ontspringt de dans dus 
waarschijnlijk niet als er op 15 mei geen wonderen ge-
beuren. 
 
Op 24 april heeft ASV weer flink aan haar PR gewerkt 
door maar liefst met acht viertallen deel te nemen aan 
het Snelschaakkampioenschap van de OSBO. Het vier-
tal Wouter van Rijn, Remco de Leeuw, Otto Wilgenhof 
en Peter Boel haalde de titel binnen. Wij feliciteren hen 
met de prolongatie van dit kampioenschap. 
 
Afgelopen maand zijn we er met het NIVON uitgekomen 
om het daglichtschaak in het seizoen 2004-2005 te con-
tinueren. Op 4 mei werd de laatste middag van dit sei-
zoen afgesloten met een kleine prijs voor alle spelers. 
Op de eerste dinsdagmiddag van oktober starten we 
weer. In januari 2005 zullen we éénmalig uitwijken naar 

de tweede dinsdag. Jan Vermeer heeft inmiddels toege-
zegd deze activiteit te blijven organiseren namens ASV. 
Dank daarvoor! 
 
Ondanks de al zeer drukke agenda blijft ASV ook actief 
om nieuwe activiteiten te ontplooien. Zo zullen we op 12 
juni in een massakamp de degens kruisen met Wage-
ningen. De belangstelling voor deze vriendschappelijke 
ontmoeting is aan ASV-kant redelijk groot. Binnenkort 
zullen we met Wageningen afstemmen op hoeveel bor-
den deze tweestrijd zich zal afspelen. 
 
Het blijven organiseren van nieuwe activiteiten, zoals 
een massakamp, staat ook genoemd in ons beleidsplan 
“ASV sterk door jeugdig elan”. In het kader van het jaar-
plan voor 2004 hebben we onlangs gesproken met Willy 
Hendriks, de verenigingsconsulent van de KNSB. Het 
gesprek stond met name in het teken van de jeugdoplei-
ding. Albert Marks en Tijs van Dijk waren dan ook aan-
geschoven om enkele knelpunten te kunnen bespreken. 
Het werd een nuttig gesprek, waarbij enkele handige 
tips de jeugdopleiding zeker ten goede zullen komen. 
Tegelijkertijd leerden we dat doorstroming van jeugd 
naar de senioren niet geforceerd kan worden. Daarmee 
is onze doelstelling uit het beleidsplan om jaarlijks twee 
jeugdleden te laten doorstromen ondergraven. Een kwa-
litatief goede jeugdopleiding leidt bij de jeugd echter tot 
een grotere interesse in schaken. En dat maakt de kans 
op doorstroming weer groter. Het bestuur gaat in de 
aanloop naar het nieuwe seizoen dan ook met de jeugd-
leiding samen bekijken welke verbeterpunten op korte 
termijn te realiseren zijn.  
 
We hebben in TRIO-ijsspecialiteiten aan de Steenstraat 
weer een nieuwe adverteerder binnengehaald. Wij kun-
nen u aanbevelen om eerst een bloemetje te halen bij 
Futura, daarna lekker te “Chinezen” bij Kwong Chow om 
vervolgens een gezellige dag af te sluiten bij TRIO en 
dat allemaal aan de Steenstraat in Arnhem. Om aan de 
weg te kunnen blijven timmeren, proberen we ook weer 
een nieuwe inkomstenbron aan te boren in de vorm van 
verkoop van loten van de Sponsorloterij. Dus koop loten 
en u en ASV lopen binnen! 
 
Tenslotte zal de OSBO-ledenwerfactie binnenkort in 
Arnhem van start gaan. ASV gaat de OSBO bij deze 
start ondersteunen bij het lesgeven op straat. “Schaken 
is geen duffe sport”, is daarbij het thema van deze les-
sen. Als u dit leest, kunt u dit seizoen nog een aantal ke-
ren op het bord ervaren dat schaken geen duffe sport is, 
maar dat wisten wij al! 
 

Van het bestuur 
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Afgelopen 16 April speelden we in Groes-
beek onze laatste teamwedstrijd van het sei-
zoen in de gemeenschappelijke slotronde 
van de 1e klasse B van de OSBO. 
Bijna gelijktijdig kwamen de 4 (!) ASVchauf-
feurs bij het cultureel centrum de Mallemolen 
aan. 
Het was net half acht en we waren het eer-
ste team, dat aanwezig was. 
Gelukkig was het lekker weer en konden we 
buiten even bijpraten en ondertussen het 
een na het andere team zien aankomen. 
Om vijf voor acht gingen we naar binnen en 
zagen dat we op het podium zaten samen met 
onze directe concurrent (en koploper met 2 bordpunten 
meer) Schaakstad 4. Zij speelden tegen  
PION 2, dat nog niet veilig was en wij traden aan tegen 
UVS 2, dat in principe vrijuit kon spelen. 
Verder was ook Velp nog kanshebber in het geval 
Schaakstad 4 en ASV 4 verloren en zij zouden winnen 
van Westervoort. 
Leon Muys opende de avond en 
was samen met Theo Wijnhoven 
wedstrijdleiding. 
De wedstrijd begon goed, omdat 
Paul na 8 zetten een stuk won en 5 
zetten later mat zette. 1-0. 
Toen even later PION 2   1-0 voor-
kwam grapte Barth, dat we nu samen op kop stonden. 
Lange tijd bleef het bij deze standen tot de aanval van 
Rob niet doorsloeg en die van Schut wel: 1-1. 
Even later hoorde ik een zwaar gezucht aan het bord 
van Barth en bleek dat Willemsen getruct 
was en na materiaalverlies genadeloos werd opge-
bracht: 2-1. 
Edgar vergat a4 in een aangenomen Damegambiet en 
verloor een pion, die hij ondanks ver-
woede 
pogingen niet meer terugzag. In zijn 
ijver om toch die pion terug te winnen 
verloor hij een stuk en kon opgeven 
2-2. Ondertussen was ook deze tus-
senstand bij Schaakstad 4 – PION 2 
bereikt en was de spanning om te 
snijden. 
Nico had een superieure opening ge-
speeld en leek achter elkaar het punt 
te gaan drukken, maar 
zette vervolgens te passief zijn aan-
val op en de Jong kon in de wedstrijd terug komen. 
Op verschillende manieren kon de Jong vervolgens Ni-

co’s dame winnen, maar nu was hij 
te voorzichtig en bood Nico goed 
getimed remise aan. 2½  - 2½ . 
De meest woeste taferelen speelden 
zich natuurlijk weer af bij Boonstra-

Wüstefeld en om hier te 
gaan kijken is voor een teamleider niet aan 
te raden. In vliegende tijdnood had Jacques 
de langste adem en won gedecideerd.  3½  -  
½ . 
Inmiddels stond het bij Schaakstad 4 – PI-
ON 2  3½ - 3½  en werd het immens span-
nend. 
Tegen Cees Fens had ik een zenuwslopen-
de partij en met zicht op de verloren staande 
Jan Willem 
moest ik dus winnen. 
Het beeld wisselde sterk en de kansen wa-

ren er voor alle twee in deze partij. Cees dacht op een 
gegeven moment in een lopereindspel de lopers te kun-
nen ruilen, maar had het verdere eindspel niet goed uit-
gerekend en verloor op 1 tempo 4½ - 2½  . 
Even later hoorden we , dat het 4-4 was geworden bij 
Schaakstad 4  en waren we kampioen !! 
Jan Willem verloor inderdaad, na lang in het middenspel 
gewonnen te hebben gestaan, en zo werd de einduit-
slag 4 ½ - 3 ½ .    
ASV 4 promoveert dus naar de Promotieklasse en ASV 
speelt volgend jaar met 4 teams op zaterdag!! 
 

ASV 4 KAMPIOEN !! 
Anne Paul Taal 
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Zoals beloofd in de vorige aflevering van deze rubriek 
wordt dit maal artikel 9 besproken, het artikel dat over 
remise handelt. Hoe biedt men remise aan? Wanneer is 
een partij remise? Hoe claimt men remise? We vallen in 
herhaling, maar toch; voor deze rubriek wordt geput uit 
de “FIDE Regels voor het Schaakspel” (hierna: “de Re-
gels”), officiële Nederlandse vertaling, KNSB maart 
2001.  
 
Artikel 9 bestaat uit 6 leden. 
 
Artikel 9.1 behandelt een ‘evergreen’, die in samenhang 
met artikel 5.2, sub c, dient te worden gelezen. Het lijkt 
zo makkelijk, maar in de schaakpraktijk blijkt het aanbie-
den van remise telkens weer toch niet zo eenvoudig te 
zijn. Daarom, jawel hoor (zonder hen gaat het immers 
niet), lees en onthoud: 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Barth”? 
Barth: “Ja Ernie”? 
Ernie: “Báhárth”? 
Barth: “Jáhá Ernie”? 
Ernie: “Zeg Barth, weet jij eigenlijk hoe je remise aan-
biedt Barth?” 
Barth: “Jazeker Ernie, je doet je zet, je biedt remise aan 
en daarna pas druk je de klok van je tegenstander in Er-
nie”. 
Ernie: “Hè, hè, wist ik wel hoor Barth, makkelijk hè 
Barth”! 
Barth: “Ja hoor Ernie, makkelijk hè”! 
 
Leuk en aardig natuurlijk hetgeen die Ernie weet, maar 
wist u dat ieder ander moment voor het aanbieden van 
remise kan worden aangemerkt als het hinderen van de 
tegenstander? Hierover gaat artikel 12, lid 5, een be-
langrijk artikellid, dat nog vaker ter sprake zal komen. 
Wat vrijwel niemand doet, maar wel voorschrift is, be-
paalt sub b van dit artikellid. Een remiseaanbod dient 
door elke speler op zijn notatieformulier te worden aan-
gegeven met het teken “=”. Vanaf nu: Doen dus! 
 
Artikel 9.2 is een bepaling die in nauwe samenhang met 
artikel 5.2, sub d, dient te worden gelezen. Artikel 5.2, 
sub d, bepaalt, dat de partij remise kan worden ver-
klaard als een identieke stelling tenminste drie maal op 
het punt staat op het schaakbord te verschijnen of is 
verschenen. 
Artikel 9.2 bepaalt, dat de partij remise is als de aanzet 
zijnde speler terecht claimt dat dezelfde stelling voor 
minstens de derde keer (niet noodzakelijk door opeen-
volgende herhaling van zetten): 
a) tot stand gaat komen, als hij eerst zijn zet op zijn no-
tatieformulier noteert een de arbiter meedeelt dat hij de 
zet gaat spelen, of 

b) zojuist tot stand is gekomen, en de speler die remise 
claimt aan zet is. 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “Huh?”. 
Barth: “Ja hoor Ernie, moeilijk hè Ernie”! 
 
In de vorige aflevering van deze rubriek behandelden 
we ook sub e van artikel 5.2. Ter herinnering: de partij 
kan remise worden verklaard als tijdens de laatste 50 
opeenvolgende zetten door beide spelers geen pion is 
verplaatst en geen stuk is geslagen. 
Artikel 9.3 bepaalt, dat de partij remise is, als de aanzet 
zijnde speler terecht claimt dat: 
a) er met de door hem genoteerde en aan de arbiter 
meegedeelde zet de situatie is bereikt, dat er met de 
laatste 50 opeenvolgende zetten van beide spelers 
geen pion is verzet en geen stuk is geslagen, of 
b) er met de laatste 50 opeenvolgende zetten van beide 
spelers geen pion is verzet en geen stuk is geslagen. 
 
Artikel 9.4 bepaalt, dat als een speler een zet doet zon-
der remise te hebben geclaimd hij het recht verliest om 
op grond van artikel 9.2 of 9.3 remise te claimen. In het 
verlengde hiervan bepaalt artikel 9.5, dat als een speler 
remise claimt op grond van artikel 9.2 of 9.3 hij onmid-
dellijk beide klokken stil moet zetten. Verder mag hij zijn 
claim niet intrekken. 
 
Ernie en Barth 
 
Ernie: “logisch, hè Barth?”. 
Barth: “Ja hoor Ernie, logisch hè Ernie”! 
 
Artikel 9.5, sub a, bepaalt vervolgens, dat wanneer de 
claim terecht is de partij onmiddellijk remise is. Artikel 
9.5, sub b, bepaalt de sanctie bij een onterechte claim. 
Systematisch gezien zou deze strafbepaling beter op 
zijn plaats zijn in artikel 12. Derhalve zal dit sublid te ge-
legener tijd bij artikel 12 nader worden besproken. 
 
Zoals de vorige keer besproken bepaalt artikel 5.2, sub 
b, dat de partij remise is wanneer een stelling is ont-
staan waarin geen van beide partijen de koning van zijn 
tegenstander mat kan zetten met een reeks reglemen-
taire zetten; “de dode stelling”. Dit beëindigt de partij on-
middellijk. Ook artikel 9.6 bepaalt dit nog eens, zij het in 
iets andere bewoordingen. Deze bepaling zou gevoeg-
lijk uit de ”Regels” kunnen worden geschrapt. Verder 
zou een samenvoeging van de artikelen 5 en 9 kunnen 
worden overwogen. Tot besluit van deze vierde afleve-
ring van “de Regels” kan worden aanbevolen, dat het 
bepaalde in artikel 9.5 wordt vastgelegd in artikel 12. 

De Regels voor het Schaakspel (4) 
featuring “Ernie en Barth” 

door Nico Schoenmakers onder auspiciën van Barth Plomp 



7 

  mei 2004                                                                                          ASV-Nieuws 

Vrijdagavond begon met een zwartpartij tegen een spe-
ler van SC Groningen met 1444. Een versnelde draak 
met Pb3. Ik deed na een zet of 18 een fijn zetje om Pd5 
eruit te halen waarop mijn tegenstander antwoorde met 
het verrassende Pd5. Hij dacht door een tussenschaak-
je een pion te winnen maar ik had verder gerekend en 
won de pion plus een kwaliteit terug met dameruil en 
kon het eindspel uitschuiven (1 uit 1). Lekker vroeg naar 
het ouderlijk huis, lekker geslapen.  
 
De volgende ochtend tegen iemand met 1764 met wit. 
Een c3 siciliaan met 2....d5, en wel een voor mij redelij-
ke onbekende zijvariant. Ik moest in de opening zwaar 
in de denktank maar kwam prachtig te staan met een 
gedekte vrijpion in het centrum en een zeer aktieve stel-
ling. Ik wilde hem snel afmaken en wikkelde dus niet af. 
Echter, langzamerhand liet ik mijn voordeel glippen en 
kwam in tijdnood. Ik moest een lastige beslissing ne-
men: 
gedwongen afwikkelen naar eindspel met ongelijke lo-
pers met minuspion met remise kansen of hem de kans 
geven de dames erop te houden en op aanval spelen. Ik 
koos voor het laatste en met succes. Mijn tegenstander 
deplaceerde zijn dame op a2 om een pion te winnen, 
zag een dreiging over het hoofd en pats, ondekbaar 
mat! (2 uit 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wit: Robert Naasz 
Zwart: Timo Können 
Groningen 2004 BDO-Weekendtoernooi: 
 
Zwart’s laatste zet was 30….Da2-d5. Hij overziet daarbij 
een pijnlijk mat. Wit wint namelijk direct met 31. Te3-e8+  
 
 

De derde ronde tegen een jongen met 1684 met zwart. 
Een Bogo-Indier waarin ik redelijk uit de opening kwam. 
Op den duur had hij waarschijnlijk beter kunnen spelen 
maar deed wat mindere zetten waarna ik dacht beter te 
staan. 
Nadat ik een vergiftig pionnetje niet had gepakt bood hij 
remise aan wat ik na een tijdje denken aannam omdat ik 
zag dat ik toch niet beter stond (2,5 uit 3).  
 
Zaterdagavond een bye en de volgende ochtend met 
frisse moed met wit tegen een jochie met 1638. Weer 
een c3 siciliaan, dit keer met 2....Pf6 en ik kwam redelijk 
uit de opening. Op een gegeven moment speelde hij f6 
terwijl hij nog niet gerokeerd had. Na Dh5 schaak, g6, 
Pxg6 had hij nog iets wat op een verdediging leek kun-
nen spelen maar hij was niet meer zo gemotiveerd. Bij 
navraag bleek dat hij Dh5+ niet had gezien (3,5 uit 4). 
 
De laatste ronde, weer met wit, tegen de koploper, een 
vriendelijke jongen met 1666. Een spanjaard met Lc5 
waarin ik na twaalf zetten een zeer gewaagde zet deed 
waarna ik goeie kansen op een koningsaanval dacht te 
hebben. Mijn tegenstander had helaas een zeer sterk 
antwoord dat mijn structurele zwakte bloot legde. Na 
een tijd kon ik nog vluchten in een toreneindspel maar 
dat bleek ook hopeloos verloren (3,5 uit 5). Mijn tegen-
stander won het toernooi. Ik was wel tevreden over het 
geheel maar het was jammer dat ik de laatste partij vrij 
eenvoudig verloor.  
Alle partijen zijn te vinden op de website van SC Gronin-
gen, met uitzondering van de eerste. 
  
 

BDO-Weekendtoernooi Groningen 
Robert Naasz 

(In een recente EP gaf ik al in het kort aan dat ons "bijna lid" Robert Naasz onlangs deelnam aan een 
weekendtoernooi in Groningen. In de B-groep scoorde hij 4 uit 6 waarmee hij gedeeld 8e werd. Nadat 
ik de En Passant had afgerond en gekopieerd ontving ik van hem een wat meer gedetailleerd verslag-

je van de door Robert gespeelde partijen in dit toernooi. Dit treft u hierbij aan – Ruud Wille) 
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Danny Stemvers was van 
1990 tot 1995 de voorzitter 
van de OSBO. Bij zijn af-
scheid stelde hij deze wis-
seltrofee beschikbaar voor 
verenigingen die opvallen 
door promotionele activitei-
ten. Na zijn overlijden in 
1997 heet het de Danny 
Stemvers Wisseltrofee. 
 
 
Tot op heden hebben 7 
verenigingen deze prijs ge-
wonnen. 
Vanavond wordt de prijs 
uitgereikt aan een vereni-
ging die al jaren goed aan 
de weg timmert en met haar PR-activiteiten een goede 
weg is in geslagen. 
 
Met een aantal voorbeelden zal ik aangeven waarom 
deze vereniging deze prijs wint. 
 
1.    Elke donderdagavond ligt er een informatieblaadje 

op de wedstrijdtafel. Een A4-tje weerszijde helemaal 
vol met nieuws van de vereniging en de spelers. Al-
le successen die de spelers buiten de deur hebben 
behaald worden opgenoemd. 

2.    De club heeft ook een clubblad, dat uitblinkt in haar 
opmaak en humoristische stijl van schrijven. 

3.    De PR / communicatie naar de leden is goed. Maar 
de club richt zich ook naar buiten. 

4.    De internetsite is landelijk bekend en heeft daarvoor 
zelfs een prijs gekregen. Deze internetsite is zelfs 
beter dan die van de OSBO. Toen vorig seizoen het 
OSBO PK onbeslist eindigde en er een driekamp 
gehouden moest worden, kon die driekamp ui-
teraard bij deze vereniging gespeeld worden. De In-
ternetsite was toen zeker een bezoekje waard. Met 

alle drie de spelers stond 
er een interview op de si-
te. 
5.       Maar de vereniging 
weet ook andere OSBO-
activiteiten naar zich toe te 
trekken: vorig jaar twee 
slotronden. 
6.       De vereniging krijgt 
het ook voor elkaar om 
spelers te motiveren om 
aan OSBO-activiteiten 
deel te nemen. Voor het 
snelschaken van 24 april 
zijn maar liefst zeven 
teams ingeschreven. Maar 
ook weet deze vereniging 
het aantal vrijwilligers te 

laten groeien binnen haar vereniging. Leden worden 
op cursus gestuurd om het kader te vergroten. 

7.   Met een sterk voorjaarstoernooi weet het de aan-
dacht te trekken. 

8.   De club weet de krant te vinden en de verslagen 
worden geplaatst 

 
En tot slot, maar ik kan nog veel meer positieve zaken 
noemen 
 
9.   Het OAK, Open Arnhem Kampioenschap, waarvan 

de Arnhemse wethouder zelfs pleitte voor een inter-
nationaal toernooi, omdat schaken altijd positief in 
het nieuws komt. Een groot compliment voor ASV.  

 
Staat ASV voor AllerSchaakVriendelijkst? Het lijkt er wel 
op. 

 
In tegenstelling tot die Arnhemse voetbalclub hoort ASV 
wel degelijk in het linkerrijtje thuis! 

 
ASV, proficiat! De prijs is dik en dik verdiend. 

Jury Rapport 
 

De Danny Stemvers Wisseltrofee 

‘Op 1 april 1572 verloor Alva zijn bril', dat wil zeggen 
Den Briel. Op die dag vielen 250 geuzen met 27 sche-
pen ‘in naam van Oranje' het huidige Brielle binnen on-
der leiding van Willem graaf van der Marck, heer van 
Lumey en Bloys van Treslong. Het jongetje Paddeltje 
had de schepen al zien liggen. Toen de geuzen van 
veerman Coppelstock hoorden dat er geen Spanjaarden 
waren, vielen ze de havenstad binnen. De inname werd 
de eerste belangrijke overwinning op de katholieke 

Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-
1648). Aanvoerder van die strijd was de hervormde/
protestantse prins Willem van Oranje (1533-1584). De 
onafhankelijkheidsoorlog in de Lage Landen werd uitein-
delijk bezegeld met de erkenning van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden in 1648. (bron: http://www.rnw.
nl/ van Karin-Ilse Niessen) 

Het lijkt wel een oud verslag van het in 2004 verspeelde 

OSBO-snelschaakkampioenschap voor clubteams 
 

Erik Wille 
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OSBO-snelschaakkampioenschap voor clubteams. Op 
24 april 2004 veroverde ASV Gendt. Op die dag vielen 
32 schakers met acht teams in naam van ASV het huidi-
ge Gendt binnen onder leiding van bondscoach Erik Wil-
le. De inname van Gendt was de eerste belangrijke stap 
naar de overwinning in het OSBO-toernooi.  

 
Het was een imponerend gezicht op die vroege zater-
dagmorgen. In het kleine plaatsje krioelde het van de 
ASV-ers. Acht van de zevenentwintig teams waren van 
ASV. Voegen we daar de teams van de Toren aan toe, 
dan kan makkelijk gesproken worden van het Open 
kampioenschap van ASV. Alle lof gaat uit naar De Vrijpi-
on. Een van de kleinere clubs in het OSBO-gebied nam 
opnieuw op voortreffelijke wijze de organisatie van dit 
evenement op zich. Toch zou dit toernooi verder moeten 
groeien en dan is het de vraag of de huidige locatie veel 
meer teams kan herbergen. De OSBO zou moeten stre-
ven naar een verdubbeling van het aantal teams in bij-
voorbeeld drie jaar tijd. Dat moet makkelijk kunnen als 
we weten wie er dit jaar allemaal niet waren. 

 

 
SMB was er slechts met één team, bestaande uit Bram 
van den Berg en drie talentvolle jeugdspelers. Dat bete-
kent dus dat van zo’n grote club in het OSBO-gebied, 
maar één senior meedeed! Nog bonter maakten het 
Schaakstad Apeldoorn, BAT Zevenaar, PION Groes-
beek, Veenendaal, UVS en ZSG door als topverenigin-
gen uit het OSBO-gebied te schitteren door afwezigheid. 
Nee, dan zijn complimenten op zijn plaats aan de kleine-
re clubs als bijvoorbeeld Mook, Aalten, Doesborgh, Ko-
ningswaal en De Vrijpion wel een team op de been 
brachten. 
 
De invasie van ASV-teams deed menig tegenstander 
verzuchten, dat ze ook weleens tegen een ander team 
dan weer ASV wilden spelen. Misschien wel begrijpelijk, 
maar bij een grotere deelname van de andere verenigin-
gen speelt dat probleem helemaal niet meer. 

 

VOORRONDE 
In de voorronde liet ASV 1 al blijken de titel te willen pro-
longeren. Het viertal Wouter van Rijn, Remco de Leeuw, 
Otto Wilgenhof en Peter Boel bleven met 27½ uit 36 de 
concurrentie al 3½ punt voor. Dat beloofde wat voor de 
finaleronden. Niet alleen ASV 1, maar ook ASV 2 en 3 
plaatsten zich voor de hoogste groep. Het leek wel alsof 
het uitgekiend was, want ASV 4, 5 en 6 plaatsten zich 
voor de tweede finalegroep en ASV 7 en 8 voor de laag-
ste groep. ASV 8 begon overigens met een hele goede 
ronde. Dankzij onder meer een 2-2 tegen De Toren 2 
plaatste het op papier zwakste team zich voor de derde 
voorrondegroep. Dat was een beetje te hoog gegrepen 
en vele nullen volgden. 
 
Met zoveel teams werden er heel wat  “ASV-derbys” ge-
speeld: 
Voorronde:                      FINALE: 
ASV 1-ASV 2   3-1            ASV 1-ASV 2   6½-1½ 
ASV 2-ASV 3   2-2            ASV 1-ASV 3   6½-1½ 
ASV 3-ASV 5   3-1            ASV 2-ASV 3   5-3 
ASV 3-ASV 8   4-0            ASV 4-ASV 5   3-5 
ASV 4-ASV 7   4-0            ASV 4-ASV 6   4½-3½ 
ASV 6-ASV 7   3½-½       ASV 5-ASV 6   4-4 
                                         ASV 7-ASV 8   7½-½ 
Opvallend was in de onderlinge duels dat Erika Belle 
namens ASV 3 tot drie keer toe Frank Schleipfenbauer 
(ASV 2) klopte. Ook de 1½-½ zege van Ruud Wille 
(ASV 3) tegen Otto Wilgenhof mag niet onvermeld blij-
ven. Ook de jeugd deed van zich spreken. Zo versloeg 
Bijan Zahmat (ASV 6) Siert Huizinga (ASV 4) met 1½-½ 
en Murat Duman liet Paul Schoenmakers zelfs met 2-0 
achter. Bijan Zahmat was trouwens toch op dreef, want 
ook Jacques Boonstra bleef tegen hem met lege han-
den. Het mooiste moment was misschien wel de luide 
juichkreet toen Sander Berkhout na twee nullen in de 
derde ontmoeting Wouter van Rijn klopte. Het geeft 
maar weer eens aan in welke ontspannen sfeer het toer-
nooi zich afspeelde. 
 
Finalegroep A: 
ASV 1 werd in deze groep met overmacht kampioen 
door alle wedstrijden winnend af te sluiten. Wageningen 
1 en de Schaakmaat 1 bleven nog enigszins in de scha-
duw van de nieuwe (en oude) kampioen. De onderlinge 
duel waren wel heel spannend. De Schaakmaat 1 ver-
loor maar met het kleinst mogelijke verschil (4½-3½) en 
Wageningen 1 moest ASV 1 met 5-3 voor laten gaan. 
Met de slotronde tegen Meppel nog te gaan had ASV 1 
inmiddels vier bordpunten meer dan directe concurrent 
Wageningen 1. Het Arnhemse viertal haalde met 6-2 
vervolgens gedecideerd de titel binnen. ASV 3 hielp 
zonder dat het nodig was nog een beetje mee door Wa-
geningen 1 slechts een kleine 4½-3½ zege te gunnen 
met een opvallende 2-0 zege van Erik Wille op Fred 
Jonker en een zege van Erika Belle op toernooitopsco-
rer Erik van den Dikkenberg. Rogier van Gemert zorgde 
tegen Hendrik Marks voor het laatste halfje en dat had 
zelfs nog wel meer kunnen zijn. Voor ASV 1 maakte het 
allemaal niet uit. Wouter van Rijn, Remco de Leeuw, Ot-
to Wilgenhof en Peter Boel hadden deze zaterdag geen  

ASV6 schaakt snel 
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hulp nodig; ook niet van ASV 3! ASV 2 speelde in de 
schaduw van ASV 1 een uitstekend toernooi. Helaas 
was er na de tegenvallende 4-4 tegen Meppel een dipje 
met een 6½-1½ nederlaag tegen ASV 1 en een 5½-2½ 
verlies tegen De Schaakmaat 1. Toch was ASV 2 de 
beste van de rest. 
 
EINDSTAND FINALEGROEP A: 
1. ASV 1                           54 
2. Wageningen 1              48½ 
3. De Schaakmaat 1        45 
4. ASV 2                           38 
5. Bennekom, Meppel 
    en De Toren 1              35 
8. ASV 3                           25 
9. De Schaakmaat 3        24 
10. SMB                           22½ 
 
In finalegroep B eisten Wageningen 4 en De Schaak-
maat 2 de hoofdrol voor zich op. De 5-3 zege van Wa-
geningen 4 op De Schaakmaat 2 in de vierde ronde 
vormde de basis voor de latere winst van Wageningen 
4. In de schaduw van deze topteams speelden drie 
ASV-teams mee. Het jeugdige ASV 6 scoorde met 41 
punten het hoogst. De routine van ASV 4 en 5 moest 
het waarschijnlijk op conditie afleggen tegen Murat Du-
man, Kasper Uithof, Bijan Zahmat en Umit Duman. Jam-
mer, want hier had toch met name van de prijsvechters 
van ASV 4 (deze keer spelend als ASV 5) wel iets meer 
verwacht mogen worden. 
 
EINDSTAND FINALEGROEP B: 
1. Wageningen 4    49½ 
2. De Schaakmaat 2        46½ 
3. O & O                 44 
4. VSG                   42 
5. ASV 6                 41 
6. ASV 4                 40 
7. ASV 5                 38½ 
8. De Vrijpion en de Toren 2 29½ 
 
In finalegroep C duldde Wageningen 3 geen concur-

rentie. In de eerste ronde werd het OSBO-bestuur 
slechts met 4½-3½ geklopt, maar daarna volgde nog 
enkele grote uitslagen. ASV 7 en 8 konden geen voor-
aanstaande rol spelen, maar met veel plezier werd ge-
knokt voor ieder punt. Thomas Janssen was voor ASV 8 
bijvoorbeeld als enige succesvol tegen de poulewinnaar. 
Het jeugdlid van ASV deed het trouwens toch goed.  
 
EINDSTAND FINALEGROEP C: 
1. Wageningen 3   41 
2. OSBO-bestuur   35 
3. Koningswaal      32½ 
4. Doesborgh                    31 
5. Mook en ASV 7 28½ 
7. Aalten                20 
8. ASV 8                  8½ 
 
Voor ASV waren er op het eind nog twee prijzen. De 
spelers van ASV 1 gingen allen met een vleespakket 
naar huis. Voor de spelers van ASV 8 was er een aan-
moedigingsprijs in de vorm van een doos eieren. Een 
leuke geste van het organiserende De Vrijpion die ge-
lukkig ook oog hadden voor de schakers die niet om de 
prijzen spelen.  
 
Het was bijzonder leuk om met zo’n grote groep ASV-
ers op pad te gaan. Leuk om te zien hoe groot de saam-
horigheid binnen de club is. Gelukkig heeft iedereen be-
langstelling voor elkaar. Of je nu goed of iets minder 
goed kan schaken. En daar is een schaakclub toch ei-
genlijk voor bedoeld. 
 
Gaan we komend jaar opnieuw voor de titel en mis-
schien wel met een bus vol naar Gendt? Wat mij betreft: 
JA, al was het alleen al voor de gezelligheid! 

Jong tegen Oud 

ASV1 - Schaakmaat1 
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Dinsdag 4 mei was alweer de laatste Daglichtschaak 
van dit seizoen. Het seizoen is redelijk geslaagd. De 
sfeer was zeer goed. De koffie stond altijd klaar. De op-
komst was beter dan toentertijd Schaken Overdag. Het 
bestuur heeft daarom besloten met Daglichtschaak door 
te gaan. Hopelijk krijgen we volgend seizoen een nog 
betere opkomst. 17 Schakers gaven dit seizoen één of 
meer keren acte de présence, waaronder 10 trouwe be-
zoekers. 
Op de laatste dag waren er slechts 7 schakers. Rob 
Lubbers moest in de eerste ronde aantreden tegen wed-
strijdleider en koploper Jan Vermeer. Uit erkentelijkheid 
voor zijn werkzaamheden voor het Daglichtschaak bood 
hij Jan een fles wijn aan. Het mocht niet baten. Jan gaf 
de partij niet weg. Jan was ook de eindwinnaar. Hij on-
dervond dit seizoen weinig concurrentie. Dat maakt 
geen vrienden, want in de allerlaatste ronde wenste ie-
dereen Gerrit Verbost veel succes met zijn partij tegen 
Jan Vermeer. Daarin slaagde Gerrit ook nog bijna in, 
een winnende combinatie overzag hij. Henk Kuiphof 
was wegens gezondheidsproblemen niet aanwezig. Hij 
is een goede tweede geworden met een score van 71%. 
Ook Wim Zunnebeld heeft prima gepresteerd en bereik-
te met een hoge score de derde plaats. De voorzitter 
Erik Wille reikte tot slot aan alle aanwezigen een prijs 

uit. Hij maakte ook nog enige foto’s die op internet ge-
plaatst zijn. 
Volgend seizoen zullen we weer met een publiciteits-
campagne en Daglichtschaak promoten. 
 

 

Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

Ambachtelijk Italiaans ijs 
Dagelijks vers bereid 

Volgens oud Italiaans recept 

Steenstraat 15 
6828 CA Arnhem 

026 - 4420937 

(advertentie) 
 
 
Eindstand: 
 
Naam                          score      rating   TPR 
1.Jan Vermeer            18½/20    1544     1765          
2.Henk Kuiphof           7/9           1453     1578 
3.Wim Zunnebeld       12/17       1466     1524 
4.Dick Hajee               8/11         1440     1500 
5.Rinus van Wissen    2/3           1599     1518 
6.Niels Matser            2/3           1410     1443 
7.Henk Wille               10/15       1408     1389 
8.Jacob Zandbergen  5/9           1411     1441 
9.Bob Hartogh Heijs   5½/12      1395     1416 
10.Gerrit Verbost        7½/17      1389     1386 
11. Horst Eder            4½/11      1387     1365 
12.Albert Marks          1/3           1739     1411 
13.Rob Lubbers          7/17         1353     1326 
14.Martin Verhage      2/8           1362     1303 
15.Piet Blees              2½/9        1362     1288 
16.Peter Hamers        0/3           1370     1205 
17.Jacques Gosseling 2/19         1285     1121          
 
 
 

(zie bladzijde 20 voor alle uitslagen) 
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Mijn tegenstander speelt Lb6. Ojee, niet gezien. Ach het 
gebeurt nogal eens. Vreemd, in een willekeurige stelling 
kan je ongeveer 40 zetten doen. Meer niet. En elke keer 
weer: niet gezien. Vervelend is dat, vooral omdat ande-
ren alles zien. Soms twijfel ik daar wel eens aan. Maar 
als je analyses leest komt daar maar zelden iets in voor 
als “niet gezien”. Goed, ik weet, dat sommige groot-
meesters na een partij hele variantenregens loslaten 
over de net afgelopen partij. Dat moeten ze dus alle-
maal gezien hebben. Waarvandaan dan toch die twijfel? 
Ik kwam erop, toen ik in een oud tijdschrift zat te blade-
ren. Daarin stond een artikel van grootmeester Razuva-
jev. In zijn goede tijd (25 jaar geleden) iemand met ge-
zag. Hij schreef een artikel over de overgang van het 
middenspel naar het eindspel. Daarin geeft hij o.a. de 
volgende stand uit de partij: Yermolinsky – Polovodin, 
gespeeld in Leningrad 1979. De witspeler kennen we te-
genwoordig vrij goed vanwege zijn gedurfde spel in par-
tijen in zijn nieuwe vaderland, de VS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat zijn leuke standen: witte vrijpionnen op de dame-
vleugel versus een zwart blok in het centrum. Volgens 
Razuvajev is hier een moeilijke keuze tussen het kwali-

Gezien 
Hendrik van Buren 
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teitsoffer b4 en het gespeelde 18.Tc2. Mijn computer 
geeft 0,2 voor wit. Er volgde 18…Lxb2 19.Txb2 Da5. 
Volgens de analyse een gedwongen keuze anders lo-
pen de pionnen zwart omver. Mijn computer twijfelt tus-
sen Da5 en Df6 en kiest uiteindelijk voor het laatste. 
Dan volgen een paar opgelegde zetten. 20.b4 Dxa3 21. 
Da1 Dxa1 (Het commentaar zwijgt over de mogelijkheid 
Dc3.) 22. Txa1 en er dreigt b5 – Zwart moet de pion wel 
teruggeven. 22…a6 23. Lxa6 Ta8 (Dit vindt mijn compu-
ter een duidelijke fout. Zijn waardering voor wit was in-
middels 0,4. Maar nu schiet dat ineens naar 0,7, terwijl 
Lxa6 de waardering op 0,4 laat.) 24.b5 Pb8 25. Tba2 
Lxa6 26.bxa6 Tfc8 27.Ta5  Ik geef weer even een dia-
grammetje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij deze stand zegt het commentaar: “Deze stand had 
wit in gedachten toen hij 18. Tc2 speelde.” Wat moet je 
daar nu van geloven? Negen zetten diep en geen opge-
legde variant. Het valt niet te ontkennen, dat wit nu iets 
beter staat. Hij won de partij ook. Maar vanuit het twee-
de diagram kostte dat nog wel 24 zetten waarbij zwart 
het verhaal ook nog eens verrijkte door een vraagteken-
zet te produceren. Heeft wit gewonnen omdat hij met 
een gewonnen stand bezig is, of wint hij omdat hij bijna 
honderd ratingpunten meer heeft – op dat moment 2450 
versus 2355. Laat de commentator hem zo ver vooruit 
zien omdat het artikel handelt over de overgang naar 
het eindspel of heeft hij echt de blik achter de horizon 
gehad? Ik heb veel respect voor grootmesters, maar 
ook geloof ik, dat ze nog wel eens groter gemaakt wor-
den dan ze al zijn. Een ding staat vast: ze zien veel 
meer dan ik, maar waar ligt hun grens? 
 
 
Laat ik u nog verder laten delen in mijn twijfels. Hier is 
een stand uit de partij Moliboga (2329) – Zachartsjenko 
(2362). De partij werd 14 april j.l. gespeeld in het Nabok-
ov herdenkingstoernooi in Kiev. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natuurlijk heb ik hier geen analyse gezien. Daar is de 
partij te onbelangrijk en te recent voor. Zwart heeft een 
kwaliteit voor twee pionnen, maar kan hij er nog eentje 
terugwinnen? 
 
 
31…Txc4 (Hij doet het!) 32. Txc4 Dxc4 33. Ld4 (Ai, over 
het hoofd gezien? Nu moet hij zijn kwaliteit ook nog inle-
veren) 33…Txd4 34. Pxd4 Dc1+ 35. Kg2  Dxa3. Niet ne-
gen zetten later, maar toch maar weer een diagramme-
tje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwart zou nog altijd kunnen stellen, dat hij alles gezien 
heeft. Materieel is de stand in evenwicht, maar zijn pion-
nenmeerderheid op de damevleugel is van zulke strate-
gische waarde, dat hij hier rechtstreeks op aangestuurd 
heeft. Als dat zo zou zijn is het jammer, dat wit uit de di-
agramstand de partij direct kan beslissen met 36. Pf3. 
De mataanval zal minimaal Lg8 het leven kosten. Overi-
gens zag wit dit ook niet en koos voor het veel zwakkere 
Dc7+, ook al won hij wel. 
Dat maakt het internet toch ook weer nuttig. Zolang je 
het gevoel hebt, dat de meesters af en toe ook zouden 
horen te roepen “niet gezien” is dat een pleister op de 
ziel, die de meeste donderdagavonden toch wel gewond 
raakt.   
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Afgelopen donderdag werd de 28e ronde van de interne 
competitie gespeeld. Dat betekent dat er dit seizoen nog 
5 ronden te gaan zijn en voor de spelers van ASV 1, 2 
en 3 nog één extra. De spelers OSBO-cupteam ASV 4 
zullen zelfs nog twee keer achter het bord komen. 
 
De belangrijkste conclusie van de afgelopen weken was 
het afhaken van Frank Schleipfenbauer in de strijd om 
het clubkampioenschap. Frank speelde tot dusver 18 
partijen en kan nu dus het vereiste aantal van 25 niet 
meer halen. Ook lijkt Gonzalo Tangarife uitgeschakeld 
voor de hoofdprijs. Zijn nederlaag in Meppel voor de 
OSBO-cup en daarna voor de interne tegen Jan Knui-

man wierpen Tangarife terug in de strijd. De twee reste-
rende kanshebbers zijn Otto Wilgenhof en Sjoerd van 
Roosmalen. Daarbij zal het niet meer gaan om wie de 
hoogste TPR haalt. Het verschil tussen Otto Wilgenhof 
en Sjoerd van Roosmalen is zo groot dat slechts de 
vraag of Otto 25 partijen haalt bepalend zal zijn voor het 
kampioenschap. Otto Wilgenhof zal dan alle resterende 
partijen inclusief de slotronde van ASV 1 tegen ’t Pion-
neke moeten spelen. De spanning zal dus tot de laatste 
donderdag van dit seizoen te snijden zijn. In onder-
staande lijst staan alle spelers die het vereiste aantal 
van 25 partijen kunnen halen. 

Interne Competitie 
Erik Wille 

Plts  Speler             TPR  TOTAAL  %     TPRI INTERN  %     TPRE EXTCUP    %   
  1.Otto Wilgenhof       2225 12½-19 65.8   2166  6 - 9 66.7   2278  6½-10 65.0  
  2.Sjoerd v Roosmalen   2088 21 -31 67.7   2041 14 -23 60.9   2224  7 - 8 87.5  
  3.Gonzalo Tangarife    2057 16 -25 64.0   2162 14 -19 73.7   1724  2 - 6 33.3  
  4.Richard van der Wel  2004 15½-26 59.6   2112 12½-18 69.4   1762  3 - 8 37.5  
  5.Barth Plomp          1952 11 -20 55.0   1909  3 - 8 37.5   1981  8 -12 66.7  
  6.Siert Huizinga       1946 19½-34 57.4   1966 13½-24 56.3   1898  6 -10 60.0  
  7.Anne Paul Taal       1944 15½-24 64.6   1826  7 -14 50.0   2109  8½-10 85.0  
  8.Kees Verkooijen      1932 14½-28 51.8   1906  9 -20 45.0   1995  5½- 8 68.8  
  9.Theo Jurrius         1893 10½-21 50.0   1898  7 -14 50.0   1884  3½- 7 50.0  
 10.Ruud Wille           1853 16½-34 48.5   1841 11½-24 47.9   1881  5 -10 50.0  
 11.Erik Wille           1849 15 -31 48.4   1844 10½-22 47.7   1861  4½- 9 50.0  
 12.JanWillem v Willigen 1837 11 -21 52.4   1865  6 -12 50.0   1799  5 - 9 55.6  
 13.Erika Belle          1821 11 -22 50.0   1786  5 -11 45.5   1856  6 -11 54.5  
 14.Paul Schoenmakers    1773  9 -20 45.0   1803  7½-15 50.0   1681  1½- 5 30.0  
 15.Frits Wiggerts       1757 14½-26 55.8   1754 11½-20 57.5   1766  3 - 6 50.0  
 16.Henk Kuiphof         1753 14 -22 63.6   1779  7½-12 62.5   1720  6½-10 65.0  
 17.Ruud Verhoef         1751 15½-26 59.6   1768 11½-19 60.5   1705  4 - 7 57.1  
 18.Jan Vermeer          1744 15 -32 46.9   1800 12½-24 52.1   1576  2½- 8 31.3  
 19.Rob v Belle          1743 13 -26 50.0   1748  9½-19 50.0   1727  3½- 7 50.0  
 20.Jacques Boonstra     1711  8 -20 40.0   1692  5 -14 35.7   1754  3 - 6 50.0  
 21.Hedser Dijkstra      1675 10½-27 38.9   1709  8 -20 40.0   1578  2½- 7 35.7  
 22.Tijs v Dijk          1660 10 -21 47.6   1693  6½-14 46.4   1593  3½- 7 50.0  
 23.Roland Stravers      1640 17 -28 60.7   1644 12½-21 59.5   1628  4½- 7 64.3  
 24.Dick Hajee           1639 10½-27 38.9   1639  8 -21 38.1   1640  2½- 6 41.7  
 25.Hendrik v Buren      1638 11½-27 42.6   1624  8½-21 40.5   1685  3 - 6 50.0  
 26.Harold Boom          1635 11 -21 52.4   1635 11 -21 52.4      0  0 - 0  0.0  
 27.Ignace Rood          1612 10½-24 43.8   1567  7 -18 38.9   1748  3½- 6 58.3  
 28.Theo Koeweiden       1603 13 -21 61.9   1603 13 -21 61.9      0  0 - 0  0.0  
 29.Erwin Velders        1595 11½-23 50.0   1595 11½-23 50.0      0  0 - 0  0.0  
 30.Wim Zunnebeld        1565 12½-23 54.3   1565 12½-23 54.3      0  0 - 0  0.0  
 31.Jacob Zandbergen     1547 13 -24 54.2   1551 11 -19 57.9   1533  2 - 5 40.0  
 32.Bert Sigmond         1508  8½-21 40.5   1597  8 -15 53.3   1287   ½- 6  8.3  
 33.Rene Lemein          1493 12½-20 62.5   1510 12 -18 66.7   1345   ½- 2 25.0  
 34.Wilfred Ariens       1478 12½-25 50.0   1478 12½-25 50.0      0  0 - 0  0.0  
 35.Piet Blees           1466 11 -24 45.8   1412  8 -20 40.0   1735  3 - 4 75.0  
 36.Herman de Munnik     1443 13½-28 48.2   1365  8½-20 42.5   1638  5 - 8 62.5  
 37.Hans Meijer          1426 15 -28 53.6   1390 12 -22 54.5   1558  3 - 6 50.0  
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Afgelopen jaar slaagden 37 spelers erin in de eindstand 
opgenomen te worden. Dat record kan dus gebroken 
worden. Blijf dus komen! 
 
De eerste titel is inmiddels vergeven. Remco de Leeuw 
prolongeerde zijn rapid-titel met 16 punten. De speler 
van onze hoofdmacht begon met een punt voorsprong 
aan de laatste rapidavond. Geheel op eigen kracht haal-
de Remco vervolgens de titel binnen. Hij won al zijn par-
tijen en de laatste winst op Dick Hajee bracht hem de ti-
tel. Het verschil met de achtervolgers Sjoerd van Roos-
malen en Barth Plomp bedroeg aan het eind zelfs 1½ 
punt. In totaal speelden 69 ASV-ers mee in de rapid-
competitie, waarvan 33 tenminste tien partijen speelde. 
Opvallend waren de hoge klasseringen van Siert Huizin-
ga en Paul Schoenmakers die beiden met 11 punten bij 
de eerste tien eindigden, terwijl het snellere schaak niet 
hun grootste kracht is. Ook Hans Meijer en Erwin Vel-
ders vielen met 9½ punt in positieve zin op. 
 
De bekerstrijd gaat de komende weken de laatste fase 
in. De ontknoping van de kwartfinale leverde tenminste 
één daverende verrassing op. Anne-Paul Taal slaagde 
er niet in om de winnaar van de bekergroep klein te krij-
gen. Enkele weken geleden leverde een zwaar gevecht 
met Tom Bentvelzen slechts remise op. Met wit zou Taal 
zich dan toch wel bij de laatste vier weten te spelen. 
Niet was minder waar! Tom Bentvelzen gaf opnieuw 

geen krimp en ditmaal kon Anne-Paul zich niet beheer-
sen. Hij offerde twee pionnen en ging er vervolgens te-
gen een zeer nauwkeurig spelende Tom Bentvelzen 
kansloos af. Ook in de andere kwartfinalepartijen was 
het spannend. Ruud Wille stond lange tijd beter tegen 
Gonzalo Tangarife, maar uiteindelijk vond hij zelfs geen 
weg naar remise. Ook de duels tussen Laurens Snuve-
rink en Richard van der Wel en Olivier Bruning en Jac-
ques Boonstra hadden een barrage nodig. In beide ge-
vallen bleef de favoriet daarin overeind. Richard van der 
Wel treft nu met zwart de cupfighter Tom Bentvelzen. 
De andere halve finale gaat tussen Olivier Bruning en 
Gonzalo Tangarife. Eind mei zijn dan de finalisten be-
kend en dan wacht in juni de finale. Zou ook deze prijs 
naar een speler van het eerste gaan? Het woord is aan 
Olivier Bruning. 
 
Het laatste kampioenschap dat nog verspeeld moet wor-
den is het snelschaakkampioenschap. Op de eerste 
donderdag van juni zal die titelstrijd gestreden worden. 
Gaat Remco de Leeuw voor de vierde achtereenvolgen-
de keer met de titel aan de haal? 
 
De super-prestigeprijs is een prijs voor de meest veelzij-
dige speler. Ook daarin is de strijd ongemeen span-
nend. Als de strijd om het clubkampioenschap boven-
staande tussenstand als eindstand krijgt, dan ziet het er 
als volgt uit: 

plaats speler rapid interne beker snelschaak totaal 
1 Sjoerd van Roosmalen 13 28   41 
2 Gonzalo Tangarife 7 24 6/10/12  37/41/43 
3 Richard van der Wel 10 20 6/10/12  36/40/42 
4 Otto Wilgenhof  32   32 
5 Barth Plomp 13 16   29 
6 Remco de Leeuw 16    16 
7 Siert Huizinga 2 12   14 
8 Anne-Paul Taal  8 3  11 
9 Ruud Wille 7  3  10 
10 Tom Bentvelzen   6/10/12  6/10/12 
11 Olivier Bruning   6/10/12  6/10/12 
12 Kees Verkooijen  4   4 
13 Laurens Snuverink   3  3 
14 Jacques Boonstra   3  3 
15 Erika Belle 2    2 
16 Paul Schoenmakers 2    2 

In de bekercompetitie zijn de vier halve finalisten zeker 
van zes punten. De finalisten krijgen echter 10 en 12 
(winnaar) punten. Bij het snelschaken zijn nog 8, 7, …, 
1 punten te verdienen. De spanning is hier dus onge-
kend. Bij het snelschaken lijkt Richard van der Wel een 
kans te maken meer punten te halen dan Sjoerd van 

Roosmalen en Gonzalo Tangarife. De beker gaat ook 
nog verschillen veroorzaken. Eind juni zullen we het 
weten! 
 
Tenslotte volgen we ook altijd snelle stijgers en dalers. 
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Het wereldschaaknieuws van het eerste kwartaal. Het 
oudste schaaktoernooi is en blijft “Hastings”. De eerste 
uitgave vond plaats in 1895. De kijkersvraag ligt dus 
voor de hand. Voor de hoeveelste keer vond “Hastings” 
dit jaar plaats? Juist: voor de negenenzeventigste keer! 
Jammer, maar helaas, dus.  
Vandaar deze herkansing. Wie won Hastings in 1895? 
Kòm mààr, kòòmm màààrr, kòòòmmm mààààrrr … in-
derdaad: Pillsbury! 23 ronden werden er destijds ver-
speeld; geweldig nietwaar? En dan te bedenken dat de 
winnaar van dit jaar - de Schot Rowson - kon volstaan 
met 9 ronden. 
Verder kan de peetvader onder de Nederlandse schaak-
trainers tevreden zijn. Zijn “Stufenmethode” is definitief 

op de Duitse markt doorgebroken. Specifiek Duits, maar 
eveneens belangwekkend, is de match tussen wereld-
kampioen Vladimir Kramnik en het Duitse team. In Bris-
sago aan het Lago Maggiore (“Hé, Don”! Spreek uit: 
“Eéh Dónnè”! Maar dit voor ‘insiders’ en derhalve terzij-
de) toonde onze Vladimir zich de sterkste. Goed voorbe-
reid won hij van het viertal Lutz, Dautov, Hübner en 
Bischoff met 2,5-1,5. 
 
De zesenzestigste uitgave van het schaakfestival in Wijk 
aan Zee werd een prooi voor Vishy Anand met 8,5 uit 
13. Peter Leko en Michael Adams werden op een halfje 
gedeeld tweede. Publieksmagneet was dit maal het 
Noorse supertalent Magnus Carlsen. Deze 12-jarige 

Wereldschaaknieuws in ASV-nieuws - 10 
 

door Nico Schoenmakers 

 
 
De speler die zich dit seizoen het best ontwikkeld heeft 
is Roland Stravers. Hij won al 257 punten. René Lemein 

is met +187 een goede tweede. Theo Koeweiden 
(+137), Tom Bentvelzen (+131) en Bob Hartogh Heijs  
(+101) hebben ook een uitstekend seizoen. 
De stijgers hebben de punten vooral weggehaald bij 
Dick Hajee. Onze routinier maakt naarmate de avond 
vordert nog weleens een foutje en dat kostte hem al 220 
punten.  

 
 
Ook Hedser Dijkstra (-166), Jorinde Klungers (-138), 
Jacques Boonstra (-109), Hendrik van Buren (-101) en 
Sherman Maduro (-100) hebben voor het volgend sei-
zoen weer een mooie uitdaging. Het voordeel van veel 
verliezen is, dat je het seizoen erop een groot kansheb-
ber bent voor de klassering als snelste stijger. 

Strijd om Superprestige 

Op weg naar de 25 

Snelste stijger 
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“schaak-Mozart” deed met zijn overwinning op schaak-
senior Etmans de kranten verzuchten, dat het boekje 
“Oom Jan leert zijn neefje schaken” nu definitief her-
schreven is. 
Het “Aeroflot-Open”, het supertoernooi dat in 2002 voor 
het eerst in Moskou werd gehouden, werd dit jaar ge-
wonnen de Rus Sergej Rublewski. De Armeniër Rafael 
Vaganjan en de Rus Valeri Filoppov werden respectie-
velijk 2e en 3e, terwijl onze Loek van Wely met 6,5 uit 9 
op een halfje achterstand verdienstelijk 4e werd. ‘De 
gouden regel’ voor een Monster-Open (minimaal 200 
veelal gelijkwaardige deelnemers bij negen ronden) luidt 
als volgt. “De laat-
ste twee ronden 
dienen gewonnen 
te worden. Eén of 
twee halfjes mor-
sen tijdens de 
eerste zeven ron-
den levert vaak 
een iets minder 
sterke tegenstan-
der in de volgen-
de ronden op. Op 
het eind telt ech-
ter ieder punt te-
gen de directe 
concurrentie dub-
bel!”  
 
Linares, het Wim-
bledon van het 
schaken, werd 
gewonnen door 
Vladimir Kramnik. 
Met de score van 
7 uit 12 bleef hij 
Peter Leko en 
Gari Kasparov 
een halfje voor. 
Tijdens de afslui-
tende persconfe-
rentie gaf Kramnik de volgende verklaring af. “Volgens 
mij is Kasparov niet meer de nummer 1 van de wereld. 
Anand, Leko en ik zijn nu sterker dan hij. Voor mij is het 
moeilijker tegen Anand en Leko te spelen dan tegen 
hem. Kasparov staat alleen nog maar eerste op de we-
reldranglijst, omdat hij zo weinig speelt. Indien hij meer 
wedstrijden zou spelen, dan zou zijn ELO verder dalen”. 
Deze verklaring van Kramnik staat. Uw redactie is be-
nieuwd naar het antwoord van Kasparov op het schaak-
bord. 
 
De verjaardagskalender. Mister “sähr schwär” werd op 
12 januari j.l. zestig. We hebben het uiteraard over de 
sympathieke Tsjechische schaakgrootmeester en t.v. 
co-presentator Vlastimil Hort. “Jaaa, Helmut, weisst du, 
das ist sähr schwär…”  
19 februari j.l. werd David Bronstein tachtig. Hardnekkig 
blijft het verhaal, dat Bronstein voor de laatste partij van 
zijn WK-match tegen Botwinnik bezoek van de KGB 

kreeg. Wie er vervolgens wereldkampioen bleef wordt 
bekend verondersteld. En de kijkersvraag is … 
 
In de vorige aflevering van deze rubriek maakte ik reeds 
gewag van het recent verschenen boek van Hans Böhm 
en Kees Jongkind “Bobby Fischer, de dolende koning”. 
Een bekende anekdote uit dit boek wil ik u niet onthou-
den.  
Fischer, 16 jaar jong, speelde in 1959 tegen de oude 
Hongaarse grootmeester Barcza. Hij heeft geen voor-
deel, maar probeert het met meer dan 100 zetten in drie 
verschillende sessies. Als de partij uiteindelijk toch remi-

se wordt, bij ge-
brek aan materi-
aal, vraagt Fi-
scher direct na 
afloop aan zijn 
uitgeputte tegen-
stander: “Laten 
we de partij even 
doornemen, ik 
heb het gevoel 
dat ik ergens iets 
gemist heb”. 
 
Dat Bobby tegen-
woordig zaken 
niet meer binnen 
een juist per-
spectief ziet, is 
bekend. De 
vraag die op-
doemt is: In hoe-
verre kan een 
mens paranoïde 
worden, indien hij 
gedurende lange-
re tijd bespio-
neerd wordt? 
 
 
 

De “Philadelphia Inquirer” van 17 november 2002 meldt 
het volgende. 
 
‘FBI-files laten zien, dat de overheid de familie Fischer 
gedurende dertig jaar in de gaten heeft gehouden, en 
zelfs op een bepaald moment bang was dat Russische 
agenten Bobby Fischer probeerden te rekruteren. De 
FBI concludeerde uiteindelijk dat zijn moeder, Regina 
Fischer, geen spion was, maar dat was pas na een ja-
renlang onderzoek, waarin de post werd gelezen, bank-
zaken werden bestudeerd en de buren werden onder-
vraagd’. 
 
Is Fischer uiteindelijk een slachtoffer van de koude oor-
log? “Brrrr … kippenvel …” 
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Mijn OSBO jaar zit er  op. En met mijn score van 4 uit 6 
ben ik erg tevreden: TPR 1750. 
Ik kon er helaas niet bij zijn toen ASV 7 tegen Glazen-
burg speelde. De partij mocht niet vooruit gespeeld wor-
den. Wat ik erg jammer vond. 
Maar ik heb met Glazenburg wel tegen een ASVer ge-
speeld. De thuiswedstrijd moesten we tegen Velp 2 en 
ik moest tegen Erwin Velders. Ik verloor jammerlijk de 
partij. Want tegen een clubgenoot wil je een OSBO partij 
zeker winnen. Maar de volgende dag moesten we in de 
clubcompetitie weer tegen elkaar. En kon ik dus revan-
che nemen: 
  
Partij 1: 
Theo Koeweiden  (1510) -  Erwin Velders (1551) 
OSBO competitie ronde 6 
24-03-2004 
 
1. c4 Pf6,  2.d4 e6,  3.Pc3 d5,  4. e3 Le7, 5. Pf3  0-0, 6. 
cxd5 exd5, 7. a3 Lf5, 8. Ld3 Lxd3, 9. Dxd3 c6, 10. 0-0  
Pbd7, 11. b4, a5 12. Tb1 axb4, 13.axb4 Te8, 14. Ld2  
Ld6, 15.Tfc1  Pe4.  Hier maakte ik een fout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Pxe4?  dxe4, 17. De2  exf3, 18. Dxf3  Dh4,  19. g3  
Dh3, 20. b5 ( e5 was beter geweest denk ik) Pf6, 21. bx-
c6  bxc6,  22. Txc6  Pe4, 23.Lc1  Ta2, 24. Tb2  Txb2, 
25. Lxb2  Pg5, 26. Dd5  Ld7.      wit geeft het op 0-1 
  
22 uur later, 
ASV interne competitie ronde 23. 
25-03-2004 
  
Erwin Velders (1600) - Theo Koeweiden (1501) 
  
1. d4  e6, 2. c4  d5, 3. Pc3  h6, 4. Lf4  a6, 5. e3  Pf6, 6. 
Ld3  c5, 7.cxd5  cxd4, 8.  exd4  Pxd5, 9. Lxb8  Txb8, 10. 
Pf3  Lb4, 11.Tc1  0-0,  12. 0-0  b5, 13. Pe4   Lb7, 14. a3  
Le7, 15. Pc5  Lxc5, 16. dxc5  Tc8, 17. h3  Pf4, 18. Tc3  
Df6, 19. Dc1  Lxf3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. … gxf3? ( met Lh7+ zou hij nog wat tegenspel heb-
ben) 20….Dg5+ wit geeft het op 0-1 
  
Ik had natuurlijk liever in de OSBO competitie van hem 
gewonnen, maar ja het is niet anders. 
 

Revanche 
Theo Koeweiden 
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Als ASV 3 ooit een kans gehad heeft de derde klasse 
KNSB te halen, dan was het misschien dit seizoen wel. 
Geheel onnodig werden punten gelaten aan Lelystad, 
De Toren en Doetinchem. Naast deze gelijke spelen 
werd verloren van Bennekom en Het Kasteel. Twee off-
days en weg kansen! Even naar de stand en het pro-
gramma van de laatste ronde kijken: 
 
    Promotieklasse              Mp          Bp 
1.  Doetinchem                     13            37 
2.  De Toren                         12            39½ 
3.  Meppel                            11            40 
4.  Het Kasteel                     11            37 
5.  ASV 3                              9              31½ 
6.  Bennekom                       8              32½ 
7.  Schaakmaat 2                 7              28 
8.  Lelystad                           6              29 
9.  Wageningen 3                 3              24 D 
10.SMB 4                             0              21½ D 
 
Slotronde in Lelystad: 
Lelystad             - Doetinchem 
Meppel              - ASV 3 
Schaakmaat 2   - Het Kasteel 
De Toren           - Wageningen 3 
SMB 4               - Bennekom 
 
Het valt op dat ASV 3 gewoon van de twee kampioens-
kandidaten had kunnen winnen. Voor ASV 3 staat er 
echter vooral door de twee hele slechte zaterdagen 
niets meer op het spel. De slotdag in Lelystad is dus 
vooral spannend door de strijd aan kop en misschien 
meer nog onderaan. Wageningen 3 en SMB 4 hebben 
het niet gered. Echter door het slechte presteren van de 
OSBO-teams in de KNSB-competitie degradeert er ten-
minste nog een team en misschien wel twee.Dat bete-
kent dat de organisator van de slotronde tegen degrada-
tie strijdt en met kampioenskandidaat Doetinchem als 
tegenstander belooft dat een mooi treffen. Gaan onze 
vrienden van De Toren nog met de eer strijken? We ho-
pen het, want deze club timmert al jaren zo voortvarend 
aan de weg, dat een derdeklasseschap wel verdiend 

zou zijn. 
 
De afgelopen twee ronden streed ASV 3 tegen Doetin-
chem en Lelystad. Koploper Doetinchem is waarschijn-
lijk nog steeds niet genezen van het blauwe oog dat het 
toen opliep. Helaas maakten we het niet af. Ster van de 
dag is zonder twijfel Erika Belle geworden. Aan het eer-
ste bord liet ze Marius van Hal geen kans. Ook Gerben 
Hendriks maakte geen fout. De winst had al vroeg niet 
meer in gevaar gekomen als Erik Wille tevreden was ge-
weest met een positioneel voordeel. In plaats daarvan 
vond hij een briljante combinatie die tot materiaalwinst 
moest leiden. Helaas was het de tegenstander die het 
materiaal overhield, omdat in plaats van Td1 ook na 0-0-
0 de toren op d1 komt. Later in het duel verzuimde 
Johan van den Brink nog torenwinst te halen en ook 
Siert Huizinga verzuimde een remisekans te grijpen. 
Kortom: deze wedstrijd was een verkorte weergave van 
het hele seizoen. Ook tegen Lelystad was er winst voor 
Erika Belle. Met een overwinning van Siert Huizinga op 
komst leek ook hier de wedstrijd in winst omgezet te 
kunnen worden. Helaas ging het in spannende partijen 
aan de topborden mis. Zowel Ivo van der Gouw als 
Hans Rigter lieten zich neppen en dat leidde tot twee 
onverwachte nullen en weer een gelijkspel. 
 
In de slotronde wacht Meppel. De Noorderlingen heb-
ben in de afgelopen ronde de kansen op het kampioen-
schap verspeeld. Zij zullen er echter alles aan doen om 
nog tweede te worden. Immers, de gaan steeds vaker 
geruchten dat er teams uit de KNSB-competitie zich 
gaan terugtrekken. De namen van Sopsweps en ZZICT 
2 worden in dat verband genoemd. Als die geruchten 
bewaarheid worden dan promoveert ook de nummer 
twee uit de OSBO-competitie en voor die plaats komen 
vier teams (inclusief Doetinchem) in aanmerking. Aan 
ASV 3 de taak om hun sportieve plicht te doen. Boven-
dien zou een overwinning wel weer een keer smaken. In 
juni hoort u de afloop van dit spannende seizoen in de 
promotieklasse. 

ASV3: Gemiste kansen 
Erik Wille 
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Uitslagen Daglichtschaak 
Jan Vermeer 

1.ronde   2.ronde   3.ronde   
1.Blees  Hamers 1-0 1.Vermeer Blees 1-0 1.Lubbers Vermeer 0-1 
2.Verbost Vermeer 0-1 2.Zunnebeld Lubbers 0-1 2.Kuiphof Verbost ½-½ 
3.Zandbergen Zunnebeld 0-1 3.Matser Kuiphof 0-1 3.Zandbergen Blees 1-0 
4.Lubbers Gosseling 1-0 4.Hartogh Heijs Verbost 0-1 4.Zunnebeld Hajee 0-1 
5.Kuiphof Hartogh Heijs ½-½ 5.Hamers Zandbergen 0-1 5.Gosseling Matser 0-1 
6.Hajee Matser 0-1 6.Gosseling Hajee 0-1 6.Hamers Hartogh Heijs 0-1 
Henk Wille vrij.         
4.ronde   5.ronde   6.ronde   
1.Hajee Vermeer 0-1 1.Vermeer Verhage ½-½ 1.Eder Vermeer 0-1 
2.Verbost Lubbers 1-0 2.Hajee Lubbers 1-0 2.Verbost Hajee 0-1 
3.Piet Blees Zunnebeld 0-1 3.Zunnebeld Verbost 1-0 3.Verhage Blees 0-1 
4.Verhage Eder 1-0 4.Wille Blees ½-½ 4.Lubbers Wille 1-0 
5.Gosseling Wille 0-1 5.Eder Gosseling 1-0 5.Gosseling Zunnebeld 0-1 
7.ronde   8.ronde   9.ronde   
1.Vermeer Zunnebeld 1-0 1.Vermeer Zandbergen 1-0 1.Lubbers Vermeer 0-1 
2.Lubbers Zandbergen 0-1 2.Zunnebeld Lubbers 1-0 2.Zandbergen Zunnebeld 0-1 
3.Verhage Hartogh Heijs 0-1 3.Hartogh Heijs Wille 1-0 3.Gosseling Hartogh Heijs 0-1 
4.Wille Blees 1-0 4.Verhage Eder ½-½ 4.Wille Verhage 1-0 
5.Eder Gosseling 1-0 5.Blees Gosseling 0-1 5.Blees Horst Eder 0-1 
10.ronde   11.ronde    12.ronde   
Zunnebeld Verhage 1-0 Kuiphof Lubbers 1-0 Vermeer Kuiphof 1-0 
Hartogh Heijs Vermeer 0-1 Hartogh Heijs Zunnebeld 0-1 Zunnebeld Zandbergen 1-0 
Zandbergen Verbost 1-0 Verbost Gosseling 1-0 Verbost Hartogh Heijs 0-1 
Lubbers Kuiphof 0-1 Verhage Zandbergen 0-1 Gosseling Lubbers 0-1 
13.ronde    14.ronde   15.ronde   
Vermeer Marks 1-0 Kuiphof Marks 1-0 Vermeer Verbost 1-0 
Hajee Gosseling 1-0 Eder Hajee 0-1 Kuiphof Gosseling 1-0 
Verbost Kuiphof 0-1 Lubbers Verbost 0-1 Marks Eder 1-0 
Lubbers Eder 1-0 Gosseling Vermeer 0-1 Lubbers Hajee 0-1 
16.ronde   17.ronde   18.ronde   
Vermeer van Wissen 1-0 Vermeer Hartogh Heijs 1-0 Zunnebeld Vermeer 1-0 
Hartogh Heijs Lubbers 0-1 Zunnebeld van Wissen 0-1 van Wissen Hartogh Heijs 1-0 
Verbost Zunnebeld 1-0 Gosseling Verbost 1-0 Gosseling Lubbers 0-1 
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• verzekeringen 
• spaarregelingen 
• hypotheken 
• financieringen 
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6851 LS Huissen 
tel. 026-3257695 
fax 026-3252306 


