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Oploswedstrijd: Vorige week werd de 
oploswedstrijd afgesloten met de laats-
te opgaven van dit seizoen. Hendrik 
van Buren, de grote man achter deze 
oploswedstrijd weerstond de verleiding 
om met een heel moeilijke uitsmijter te 
komen. Zo werd eerder het tegendeel 
voorgeschoteld waar u met deze twee-
zet nog 3 punten aan uw totaal kon 
toevoegen. Het was een probleem van 

Golz uit 1978 en is een ode aan oud-
wereldkampioen Lasker. Je ziet op het 
bord duidelijk de letters E L. De oplos-
sing was 1. Pf3-d4. 
Quizvragen:  
1. Op de Olympiade 1992 speelde een 
land met de volgende spelers: Ivanch-
uk, Beliavsky, Romanishin, Novikov, 
Eingorn en Mikhalchisin. Welk land 
was dat? (1 punt) Antwoord: Oekraine. 
2. Een ander team bestond uit: Gausel, 
Tisdall, Djurhuus, Fossan, Bern en 
Groenn. Welk land was dat? (2 punten) 
Antwoord: Noorwegen. 
 
Slotavond: Het schaakseizoen is weer 
voorbij gevlogen want vanavond ma-
ken we er voor deze jaargang al weer 
een eind aan. Een bijzondere avond 
ook meteen want het is de laatste 
avond in onze inmiddels zo vertrouwde 
speelzaal van De Opbouw aan de Vel-
perweg. Het eind van een tijdperk dus 
want De Opbouw was bijna 18 jaar 
lang onze vertrouwde thuisbasis sinds 
we hier op 21 augustus 1986 onze 
intrek namen. Ontwikkelingen waarbij 
De Opbouw wordt betrokken in 

nieuwbouwplannen zijn de oorzaak van het verdwijnen van onze speelzaal en we 
daardoor dus moeten gaan verkassen. Het ASV-bestuur bedankt hierbij de mede-
werkers van Stichting Rijnstad voor het plezierige verblijf gedurende al deze 
jaren. Het nieuwe seizoen gaat beginnen op donderdag 19 augustus a.s. met een 
vrije speelavond in onze nieuwe zaalruimte van Scouting St. Christoforus de 
Lichtdraagsters aan de Monnikensteeg 4. Op 26 augustus wordt de traditionele 
simultaan gehouden tegen de clubkampioen en de bekerkampioen van dit seizoen 
(resp. Otto Wilgenhof en Gonzalo Tangarife). Een week later, op donderdag 2 
september, beginnen we met de 1e speelronde van een nieuwe interne competitie. 
Voor nu wens ik u een prettige vakantie, veel schaaksucces als u aan één van de 
vele zomertoernooien gaat deelnemen en graag tot volgend seizoen!  
 
Seizoenoverzicht ASV-1: Helaas is ons eerste team, met captain Frank Schleip-
fenbauer voor het vierde achtereenvolgende jaar aan het roer, er ook afgelopen 
seizoen niet in geslaagd promotie te realiseren. Wel kan op een uitstekend seizoen 
worden teruggekeken want met 7 overwinningen en 2 nederlagen werden zelfs 
drie matchpunten meer behaald dan het seizoen daarvoor. Toch bleken zelfs deze 
14 matchpunten weer niet genoeg om te promoveren. De gewonnen wedstrijden 
waren overtuigend. Maar als het dan mis ging dan ging het ook goed mis. Het 
verlies met 6-2 in de 2e ronde tegen Veldhoven (ook vorig seizoen ging de wed-
strijd tegen dit team verloren) was nog niet zo fataal omdat ook andere kansheb-
bers in het verdere verloop van de competitie punten lieten liggen maar de 2½-5½ 
nederlaag in de voorlaatste ronde in de thuiswedstrijd tegen het sterke Voeren-
daal, dat als uit de 3e klasse KNSB gepromoveerd team meteen tot de favorieten 
kon worden gerekend, bleek beslissend. ASV-1 bleef zo een matchpunt achter dit 
Limburgse team. Qua personele bezetting moest slechts tweemaal een beroep op 
een invaller worden gedaan. Onze “dobbelking” Wouter van Rijn zorgde voor de 
beste persoonlijke score van 7 uit 9 maar ook Otto Wilgenhof zorgde met 6½ uit 

ASV 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score Brd KNSB TPR RaTg 
Eelco de Vries - 0 0 1 1 ½ ½ ½ 0 3½-8 1,4 2281  2148 2191 
Otto Wilgenhof 1 0 1 1 1 1 ½ ½ ½ 6½-9 1,6 2199  2330 2164 
Wouter van Rijn 0 1 1 0 1 1 1 1 1 7-9 3,0 2178  2321 2101  
Sander Berkhout 1 0 1 1 ½ ½ 1 0 ½ 5½-9 3,8 2145  2150 2070  
Peter Boel 1 0 ½ ½ 0 1 1 0 1 5-9 5,1 2100  2056 2013  
Remco de Leeuw ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 0 ½ 5-9 5,8 2155  2081 2038  
Frank Schleipfenbauer ½ 0 1 0 1 ½ 1 0 1 5-9 7,0 2101  2024 1981  
Olivier Bruning ½ ½ ½ ½ - 0 1 ½ ½ 4-8 7,6 1969  1976 1976  
Invallers:  
Bert Buisman - - - - 1 - - - - 1-1 8,0 1985  2198 2025  
Sherman Maduro ½ - - - - - - - - ½-1 8,0 -- 1970 1970 
 
 Eindstand KNSB 2e klasse D: De 9 wedstrijden op een rij: 
1 Voerendaal 15 46 K  1 ASV-1 – Schaakmaat-1 5-3 
2 ASV-1 14 43  2 Veldhoven – ASV-1 6-2 
3 Veldhoven 13 40  3 ASV-1 – SMB-2 5½-2½ 
4 D4 10 36  4 Paul Keres-2 – ASV-1 3-5 
5 RSC ’t Pionneke 10 31½  5 ASV-1 – D4 6-2 
6 SOPSWEPS ’29 9  34  6 ZZICT-2 – ASV-1 3-5 
7 Schaakmaat-1 6  35  7 ASV-1 - SOPSWEPS’29 7-1* 
8 ZZICT-2 5  33½  8 ASV-1 – Voerendaal 2½-5½ 
9 SMB-2 4  31 D  9 RSC ’t Pionneke – ASV-1 3-5 
10 Paul Keres-2 4  30 D    *ronde 7 tegenstander SOPSWEPS’29 speelt 
       alleen uitwedstrijden. 



9 voor een uitstekende score aan één 
van de topborden. De score van Eelco 
de Vries bleef achter bij wat we van 
hem de laatste jaren gewend zijn. De 
vorm van andere jaren was er dit keer 
niet. Olivier Bruning kon op een goed 
eerste jaar in ASV-1 terugkijken De 
andere spelers sloten hun seizoen af 
met een verdienstelijke plusscore van 5 
of 5½ uit 9. Aan promotie heeft ASV-1 
dit jaar dus even mogen ruiken. Vol-
gend seizoen maar weer proberen. 
Eens zal het toch lukken!? 
 
Seizoensoverzicht ASV 7: Voor ASV-
7 was het geen makkelijk jaar. Uitein-
delijk konden we degradatie voorko-
men, maar het was tot het laatste mo-
ment spannend. Wanneer je de per-
soonlijke scores bekijkt van de basis-
spelers, dan blijkt dat vijf van de zes 
spelers een plusscore hebben gereali-
seerd, alleen Bert Sigmond was uit 
vorm en scoorde ver onder zijn niveau. 
Het seizoen begon hoopvol doordat we 
tegen het sterke Duiven 3-3 speelden. 
Weliswaar speelde de vaste 1e bordspe-
ler van Duiven niet mee, desondanks 
was het een goed resultaat. Daarna 
raakten we de kluts kwijt door met vijf 
spelers schlemielig van Glazenburg te 
verliezen met 3½-2½ , waarbij captain 
Ruud Verhoef in de laatste minuten de 
winst van het 7e verspeelde. Blijkbaar 
was er iets geknakt, want de volgende 
match werden we kansloos door Elster 
Toren met 4½-1½ weggespeeld. Tegen 
SMB-7 was het wederom malaise, in 
de uitwedstrijd werd uiteindelijk met 
3½-2½ verloren, net als tegen Glazen-
burg had het ook hier anders kunnen 
lopen. Tegen Velp-2 werd de draad 
weer opgepakt, een belangrijke zege 
waarmee de basis werd gelegd voor 
klassebehoud, op de eerste 3 borden 
werd 100% gescoord (met Horst Eder 
als invaller op bord 3). De thuiswed-
strijd tegen de Toren-5 werd vervol-
gens vrij eenvoudig met 5–1 gewon-
nen, de kust leek veilig, maar… Als 
captain werd ik op de hoogte gesteld 
van het feit dat elke basisspeler mini-
maal 2 keer in de OSBO-competitie 
moest spelen, met als sanctie 2 punten 
aftrek. Met lede ogen zagen we de 
moeizaam vergaarde puntjes als 
sneeuw voor de zon verdwijnen. De 
motivatie voor deze spelregel ben ik 
weer vergeten, maar het effect was 
duidelijk: wederom degradatienood. 
Doordat we tegen de kampioen UVS-5 
in de laatste ronde kansloos verloren, 
was het wachten op de resultaten van 
de andere poules (de 2 slechtste num-
mers zeven degradeerden eveneens). 
Gelukkig kwamen we met de schrik 

vrij, wellicht 
kunnen we 
volgend jaar 
eens bovenin 
meespelen.   
Ruud Verhoef 
 

Seizoenover-
zicht ASV-9: 
Sinds lange tijd 
was er weer een 
negende ASV-
team voor de 

OSBO-
competitie 

aangemeld. De 
belangstelling 

om aan de 
externe compe-
titie deel te 
nemen was 
dermate groot 
dat deze opgave 
gerechtvaardigd 
was. Helaas 
kwam het team 
maar vijf keer 
in actie. Net 
voor de compe-
titiestart trok 
zich nog een 
team terug in 
deze al uit 
zeven teams 
bestaande pou-
le. Enkele spe-
lers in ASV-9 
kenden nog 
geen enkele 

competitie-
ervaring maar 
konden zo 

onder leiding van teamleider André de Groot ondanks het relatief kleine aantal 
wedstrijden toch vast de sfeer proeven die het spelen in teamverband met zich 
meebrengt. Het team startte, misschien wel tot ieders verrassing, sterk met 2 keer 
winst maar bleef in de andere ontmoetingen puntloos. Dit resulteerde toch in een 
derde plaats in de eindrangschikking. En ik maak me sterk dat er volgend seizoen 
niet opnieuw een negende team zal staan en dan met de nodige ervaring rijker.   
 
Veens open: Vorige week berichtte ik u al dat Ruud Verhoef zijn 7e partij in het 
Open Kampioenschap van Veenendaal had verloren. In deze partij bereikte hij 
met wit een goede stelling in het Scandinavisch maar maakte helaas geen gebruik 
van één van de twee winstvarianten die hij voorhanden had. Uiteindelijk verloor 
hij in een dame-eindspel met een pion minder door een handigheidje van de te-
genstander. In de 8e ronde werd het remise tegen een jeugdspeler, waardoor hij 
met een uiteindelijk score van 50% een fractie onder niveau bleef. Voor de slot-
ronde die vanavond wordt gespeeld is Ruud Verhoef verhinderd en heeft hij een 
bye opgenomen. Hierdoor eindigde hij op 4½ uit 9. Omdat in dit toernooi in 1 
groep werd gespeeld leverde dit hem de ene keer een hele sterke speler op en de 
andere keer een speler met een veel lagere Elo.  
 
Uitslagen interne competitie 33e ronde (24 juni 2004): 
Wilgenhof – Buisman ½-½; R. Wille – Theissen 0-1; Vermeer – Naasz ½-½; van 
Belle – Bentvelzen 0-1; van Buren – Hogerhorst 0-1; Eder – Boom ½-½; Amani 
– Velders 1-0; Koeweiden – Zandbergen ½-½; Verbost – Ariëns 0-1; Zuidema – 
Kelderman 1-0; H. van der Meulen – van Vlerken 1-0; Stibbe – Rietmeijer 1-0. 

ASV 7 1 2 3 4 5 6 7 Score Ra TPR W-We 
Henk Kuiphof ½ ½ 0 1 1 1 0 4-7  1697 1693 -0,0 
Ignace Rood ½ - ½ 0 1 1 ½ 3½-6 1632 1736 +0,9 
Donald Dijkers ½ - - - - - 0r ½-1 1646 1635 -0,0 
Ruud Verhoef 1 0 1 0 - 1 ½ 3½-6 1591 1737 +0,6 
Bert Sigmond - 0 0 0 0 0 ½ ½-6 1575 1200 -2,2 
Horst Eder 0 1 0 ½ 1 1 - 3½-6 1499 1541 +0,4 
Herman de Munnik ½ 1 0 1 ½ 1 0 4-7 1523 1630 +1,4 
Invallers: 
Roland Stravers - - - - ½ - - ½-1  1468 
NO - 0r - - - - - 0-1 
 
Eindstand OSBO 3e klasse H:   De 7 wedstrijden op een rij: 
1 UVS-3  12 29 K  1 ASV-7 – Duiven 3-3 
2 Duiven  10 24½  2 Glazenburg – ASV-7 3½-2½ 
3 Elster Toren  8  25  3 ASV-7 – Elster Toren 1½-4½ 
4 Glazenburg  8  23  4 SMB-7 – ASV-7 3½-2½ 
5 SMB-7  6  17  5 Velp-2 – ASV-7 2-4 
6 Velp-2  5  19  6 ASV-7 – De Toren-5 5-1 
7 ASV-7 3  20*  7 UVS-3 – ASV-7 4½-1½ 
8 De Toren-5 2  10½ D 
* 2 matchpunten in mindering

ASV 9 1 2 3 4 5 6 7 Score Ra TPR W-We 
Hans Meijer ½ 0 1 0 - - 1 2½-5 1537 1571 +0,2 
André de Groot 1 1 0 1 - - 0 3-5 1443 1491 -0,1 
Roland Stravers 1 1 0 1 - - 0 3-5 -- 1553 
René Lemein - - ½ 0 - - - ½-2 -- 1347 
Teun.van der Leer0 - - - - - 0 0-2 -- 1344 
Jans Askes 1 - 1 ½ - - - 2½-3 -- 1900 
Horst Eder - 1 - - - - - 1-1 1499 1746 +0,7 
Invallers: 
Jan Zuidema - 1 - - - - 0 1-2 1569 1525 -0,6 
Henk Sijbrandij 1 1 0 0 - - 0 2-5 1211 1246 -0,4 
 
Eindstand OSBO 4e klasse G: De vijf wedstrijden op een rij: 
1 UVS-5 10 21 K  1 ASV-9 – Mook-2 4½-1½ 
2 Ede-4 6  15½  2 Dukenburg-2 – ASV-9 1-5 
3 ASV-9 4  15½  3 ASV-9 – SMB-8 2½-3½ 
4 Mook-2 4  14   4 Ede-4 – ASV-9 3½-2½ 
5 SMB-8 4  12½  5 ASV-9 vrij 
6 Dukenburg-2 2  11½  6 ASV-9 vrij 
 7 UVS-5 – ASV-9 5-1.


