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Oploswedstrijd: Deze maand duiken we de historie in. We 
beginnen in 1750 met een probleem van del Rio. Dit was 
voor zijn tijd een zeer modern probleem omdat het aantal 
stukken gereduceerd is tot het strikt noodzakelijke. Bij het 
oplossen zult u zien, dat het toch ver afwijkt van moderne 

problemen. Wit aan 
zet geeft mat in vier 
zetten. Oplossing. 
1. Da6, Tb8 2. Lc6, 
Dc8  3. Dxa7+, 
Kxa7 4. Ta1 mat. 
Quizvraag: Een 
ronde voor het 
einde is de nieuwe 
OSBO-kampioen al 
bekend. Hij kan niet 
meer ingehaald 
worden. Wie is die 
nieuwe kampioen? 
Antwoord: Vincent 
Rothuis. 
 
Massakamp: Vorige 

week kondigde ik de massakamp tegen Wageningen aan. 
Inmiddels heb ik al 11 aanmeldingen binnen. Dat loopt dus 
lekker. Kan ik u ook noteren. Ter herinnering: de wedstrijd 
wordt op zaterdag 11 juni in Wageningen gehouden. 
 
Zaterdag 21 mei: Wilt u deze datum vrijhouden in uw agen-
da. Wij organiseren dan de boekenmarkt gevolgd door een 
verenigingsavond. Dit geheel zal plaatsvinden in het Grand 
Café van het Lorentz. Nadere gegevens volgen binnenkort!! 
 
Externe competitie: Vanaf a.s. zaterdag start een reeks slot-
wedstrijden van onze teams in de clubcompetitie. Voor onze 
eerste vier teams is zaterdag alleen het duel van ASV-4 echt 
van belang. Immers handhaving in de promotieklasse van de 
OSBO is hier in het geding. Kijkt u de stand in het kader 
hiernaast er maar op na. Een extra dimensie is bovendien dat 
al deze vier teams elkaar treffen. ASV-4 moet het opnemen 
tegen VSG terwijl de beide Apeldoornse teams Schaakstad-
3 en Schaakmaat-2 de degens kruisen. Spanning dus volop. 
Deze wedstrijden worden gespeeld bij de gezamenlijke 

slotronde die dit jaar bij Het Kas-
teel in Wijchen plaatsvinden. Bij 
winst is het vierde gehandhaafd. 
Naast het feit dat het vierde zelf 
dus een goed resultaat moet neer-
zetten speelt ook nog een mogelij-
ke versterkte degradatie uit de 
KNSB een rol. Veenendaal is 

inmiddels uit de landelijke competitie gedegradeerd maar als 
ook Doetinchem, dat momenteel net boven de fatale streep 
staat op een degradatieplaats beland, heeft dit ook gevolgen 
voor de nummer 8 uit de promotieklasse. ASV-3 speelt de 
slotwedstrijd in deze klasse tegen SMB-3. Voor beide teams 
staat er niet meer op het spel. Datzelfde geld voor onze twee 
teams in de KNSB. Hoewel de tegenstander van ASV-1 te 
weten Messemaker 1847 uit Gouda daar anders over denkt. 
Dat team speelt voor de laatste kans om handhaving en is bij 
winst op ons eerste zelfs afhankelijk van het resultaat van 
RSC ’t Pionneke, het team waar ons eerste in de vorige 
ronde zo smadelijk met 7-1 van verloor. Ons eerste heeft dus 
in die zin zeker iets recht te zetten. ASV-2 treft koploper 
Unitas-2 uit Groningen dat reeds het kampioenschap in 
bezit heeft. Het tweede zal zeker tegen de koploper een goed 
resultaat willen bereiken. Zowel ASV-1 als ASV-2 spelen 
thuis in het Grand Café van het Lorentz. Aanvang 13.00 uur. 
Altijd de moeite waard dus om een kijkje te nemen. Ook 

voor onze “doordeweekse” teams begint maandag de geza-
menlijke slotronde. Eerst is het a.s. maandag in Rhenen de 
beurt aan ASV-8. Ook hier een blik op de stand. Het achtste 
moet in ieder geval zelf winnen tegen Dodewaard-3 en dan 
hopen op misstappen van de andere 2 titelkandidaten. Deze 
kans acht ik zelf niet zo groot. Jammer is het natuurlijk dat 
ASV-8 juist tegen deze beide teams een 3½-2½ nederlaag 
leed eerder dit seizoen. In feite werd daarmee een kampi-
oenschap al verspeeld. Eigenlijk stijgen in deze slotronde de 
kansen per dag want de kansen voor ASV-6 zijn al wat 
rooskleuriger. Het verschil met Elster Toren-1 is slechts 1½ 
bordpunt. ASV-6 speelt dinsdag a.s. de slotronde bij De 
Sleutelzet in Het Dorp tegen Dodewaard-1. Over de kans 

dat koploper Elster Toren-1 de 
titel nog uit handen geeft moeten 
we reëel zijn. Maar ook hier doet 
hoop leven. ASV-7 maakt de 
meeste kans op het kampioen-
schap. Zij spelen de slotronde a.s. 
woensdag in Rheden bij Glazen-
burg tegen Eerbeek. Een 3-3 
gelijkspel is genoeg om Duiven-1  
definitief voor te blijven. Vol-
gende week hoort u meer over de 
slotrondes van onze andere 3 
teams. 
 
OSBO-Kamp: In deze titelstrijd 

werd afgelopen zaterdag de slotronde gespeeld. In de 
Hoofdklasse was de strijd al beslist in het voordeel van 
Vincent Rothuis. Wouter van Rijn miste een gedeelde 2e 
plaats door een nederlaag tegen Wageninger John Cornelis-
se. Wouter eindigde op 4 uit 7. Zo passeerde Leon van Tol 
onze ASV-er dankzij een zege met wit op Bob Beeke van 
De Toren. Leon scoorde 4½ punt. In de onderste regionen 
voegde Fokke Jonkman nog een half punt aan zijn score toe 
maar met 2½ punt kon hij onmogelijk tevreden zijn. De 
slotronde in de Veteranengroep was ongemeen spannend zo 
liet Henk Kuiphof, die mij na elke speeldag in dit kampioen-
schap voorzag van de nodige gegevens (waarvoor veel 
dank!!) van onze clubgenoten in deze groep, uw redacteur 
weten. Het werd een spannende en tegelijk amusante vijfde 
en laatste ronde. Voor de wedstrijd begon waren er vijf 
spelers met 3 punten, dus was er volop kans dat er een aantal 
gelijk op de eerste plaats zou eindigen. Piet Blees speelde 
met wit tegen oud-ASVer Frans Veerman. Piet zette zijn 
partij goed op en gaf in het middenspel een stuk voor twee 
pionnen. Daarmee leek hij goede kansen te hebben. Hij 
overzag echter dat een toren aangevallen werd. Daarna ging 
het snel bergafwaarts en Piet kon spoedig opgeven. Henk 
Kuiphof had zwart tegen de 85-jarige Mondria uit Nunspeet. 
Henk kende de kracht van deze speler en stelde zich met het 
Koningsindisch behoudend op. Mondria deed geen moeite 
om de partij naar zijn hand te zetten. Geen van beiden had 
enig voordeel en daarom bood Henk maar eens remise aan. 
Dit werd onmiddellijk geaccepteerd. Jan Vermeer had wit 
tegen Dick Hajee. Dick verloor een kostbare pion en kwam 
zeer bedenkelijk te staan. Jan had zonder veel moeite kun-
nen winnen, maar pakte het niet goed aan. Dick moest kee-
pen en dat ging hem goed af. Toen het hem lukte om met 
dame en loper een diagonaal te bezetten, kreeg hij zelfs de 
overhand. Er was geen houden meer aan en Jan kon opge-
ven. Een fikse teleurstelling. Jan gaf hierbij nog aan “Ik 
moest winnen van Dick. Ik sloeg de pionnen voor zijn ko-
ningstelling weg en won in goede stelling een pion. Maar ik 
kon de winst niet vinden. En zoals zo vaak ga je forceren en 
krijg je de deksel op je neus”. Winst voor Dick dus die 
daarmee op 3 punten kwam. Hoe hard het schaken toch kan 
zijn bleek bij Hendrik van Buren. Hij had zwart tegen Boet 

Stand degradatiezone  
promotieklasse OSBO: 
7 Schaakstad-3 5  26½ 
8 ASV-4 4  24 
9 Schaakmaat-2 3  26 
10 VSG 3  25½ 

Stand aan kop OSBO
4e klasse D: 

1 Bennekom-4 10 21 
2 De Cirkel-2 9  19½ 
3 ASV-8 8  21½ 
Stand aan kop OSBO 

3e klasse F: 
1 Elster Toren-1 10  25½ 
2 ASV-6 10  24 

Stand aan kop OSBO  
3e klasse E: 

1 ASV-7 11 25½ 
2 Duiven-1 9  24½ 



Tan uit Zwolle. Hendrik speelde de Aljechin en kwam goed 
tot gewonnen te staan. Toen het op oogsten aankwam ging 
het plotseling mis bij Hendrik. Hij produceerde een kunst-
zet. Maar die liet hij volgen door een grafzet, verloor daarbij 
een toren en kon gelijk opgeven. Cees Sep had het met wit 
zwaar tegen Frans van den Berg. Hij kwam zelfs een pion 
achter en moest vechten voor remise. Dit laatste deed hij 
bekwaam en hij nam het remiseaanbod direct aan. Cees 
vond dat hij slecht gespeeld had. De langste partij van de 
dag en daarmee tevens beslissend voor het kampioenschap 
was die tussen Ben Zee en Jan Wouters. Wouters veroverde 
ergens een pion en kwam gewonnen te staan. Met elk een 
dame en een pion extra voor Wouters leek hij simpel te gaan 
winnen. Helaas kon een vrijpion van Wouters net niet pro-
moveren, maar die van Zee wel. Met even later drie losse 
pionnen tegen een dame had Wouters geen schijn van kans 
en moest gedesillusioneerd opgeven. Daarmee werd Ben 
Zee uit Ede met 4 punten voor de eerste keer kampioen. Op 
3½ punt eindigden Sep, Mondria en van den Berg. Dick 
Hajee en Henk Kuiphof hadden elk 3 punten. Jan Vermeer 
2½, Hendrik van Buren 1½ en Piet Blees sloot de rij zonder 
punten. In de 1e klasse wist Martin Weijsenfeld een knappe 
gedeelde 2e plaats te vero-
veren met 6½ uit 9. In de 
slotronde speelde hij met 
zwart remise. Eric Hart-
man kwam tot een pun-
tendeling met Huub Blom 
en eindigde op 4½ punt in 
de middenmoot. Van de 
voorlaatste speeldag kreeg 
ik nog een kort verslag 
van de partijen van Horst 
Eder echter na afronding 
van de desbetreffende EP. 
Dus bij deze alsnog zijn 
relaas. ‘s-Ochtends trof hij 
met wit een speler met een 
Elo van 1670. In een Sici-
liaan met wederzijdse 
dreigingen op de tegenge-
stelde rokade wist Horst 
overeind te blijven. Zijn 
tegenstander bood in een 
situatie met 1 licht stuk en 
een pion of 5 remise aan 
hetgeen Horst aannam met 
het oog op de in zijn ogen 
gelijke stand. ‘s-Middags 
had Horst zwart. Zijn 
tegenstander (Elo 1800) 
had enkele verrassende 
zetten en speelde fel op 
het centrum en de koning 
van Horst. In de cruciale 
fase speelde onze ASV-er 
net niet goed genoeg, 
waardoor hij in het nadeel 
kwam. Maar hij wist zijn 
tegenstander toch flink 
aan het denken te zetten 
doch deze maakte geen 
fout meer en zo moest 
Horst de vlag strijken. Het 
toernooi eindigde vervol-
gens zaterdag voor hem 
jammer genoeg net zo als 
het begon, namelijk met 
een verliespartij. Zo bleef 
de score wat magertjes op 
3 punten steken. Volgende 
keer beter. Theo Koewei-
den verdubbelde zijn 
score in de slotronde tot 
maar liefst 2 punten. Hij 
had een leuke partij, de 
stelling zat vast toen Theo 
een combinatie had, die 
als zijn tegenstander het 
goed speelde alleen wat 
meer speelruimte zou 
opleveren. Maar hij sloeg 
met het verkeerde stuk 
waardoor Theo met een 

schaakje een loper kon winnen. Hij moest in het vervolg van 
de partij wel secuur blijven spelen want er zaten veel trucjes 
in maar kon uiteindelijk met dame en toren de koningstel-
ling binnendringen en mat geven. Het was een zwaar toer-
nooi. Met een score van 2 uit 9 ben ik gelukkig net geen 
laatste geworden. Volgend jaar speel ik (denk ik) in de 2e 
klasse, aldus Theo. 
 
ASV-Rapidcompetitie: Op de voorlaatste rapidavond heeft 
Otto Wilgenhof een vol punt voorsprong genomen op zijn 
medekoploper Anne Paul Taal. Remco de Leeuw steeg naar 
de derde plaats via 4 winstpartijen. Theo Jurrius daarentegen 
moest wat terrein prijsgeven. Hij voegde 1½ punt aan zijn 
score toe. Op 12 mei zijn de laatste 4 ronden. Maar er moet 
veel gebeuren wil Otto de rapidcompetitie niet op zijn naam 
schrijven. De actuele stand staat in de linkerkolom. 
 
Voorst: In de 4e ronde van het Open Kampioenschap van 
Voorst (bij Ignace Rood vooral bekend vanwege de flitspa-
len Red.) verspeelde Fokke Jonkman de laatste kans in de 
aansluiting op de koppositie. “Het was rampzalig” meldde 
Fokke. Tegen Michiel Jansen kwam hij in zijn favoriete 
opening na 12 zetten gewonnen te staan maar verzuimde 
daarna de juiste voortzetting te spelen. Hij zag op dat mo-
ment al allerlei spoken van eindspelen van mijn toren tegen 
twee paarden. “Maar als verder nog niets geruild is, is het 
toch nog geen eindspel?!”, aldus Fokke. Daardoor de volle 
speeltijd een verloren spel gespeeld. Dit jaar dus weer geen 
kampioenskansen en hij kijkt dan ook met nog 2 ronden te 
gaan eigenlijk al uit naar volgend jaar. Met 2 uit 4 staat 
Fokke in de middenmoot. Hendrik van Buren boekte zijn 
eerste remise. Hij zag kans om op de vijfde zet al een pion 
weg te blunderen. Derhalve was het de hele partij vechten 
tegen de bierkaai. Normaal is die te sterk; ditmaal lukte het 
Hendrik de partij weer binnen de remisegrenzen te krijgen.  
 
Daglichtschaak: Jan Vermeer heeft het Daglichtschaak op 
zijn naam geschreven. Vorige week dinsdag 5 april werden 
de laatste 3 ronden gespeeld. De achtervolgers Rob Cornips 
en Horst Eder morsten punten en Henk Kuiphof moest zich 
afmelden. Horst Eder snoepte Rob Cornips op karakter een 
halfje af. Rob had nog niet verloren, nota bene in zijn laatste 
partij van dit seizoen bracht Dick Hajee hem de eerste ne-
derlaag toe. Door zijn afmelding zakte Henk Kuiphof naar 
de subtop. Wim Zunnebeld was deze middag onstuitbaar. 
Hij won alle 3 zijn partijen en steeg naar de 4e plaats. In de 
staart finishte Gerrit Verbost met 2½ uit 3 zeer sterk. Elke 
aanwezige schaker mocht na afloop aan de prijzentafel een 
prijsje uitzoeken. Jacob Zandbergen bedankte Jan Vermeer 
voor zijn enthousiaste organisatie. De opkomst van 14 scha-
kers in de slotrondes gaf precies aan hoe het dit seizoen is 
verlopen. Dat was in vergelijking met vorige jaren zeer 

succesvol. Volgend jaar gaan we 
derhalve door met het Daglicht-
schaak. Er zit nog verdere groei in. 
 
Oploswedstrijd: In de vorige EP 
stond de totaalstand van dit aange-
name tijdverdrijf op de clubavond. 
Er wordt echter ook in allerlei 
deelklassementen om de prijsjes 
gestreden. Zo zijn de deelnemers 
naar sterkte in 3 groepen verdeeld 
(1800+, 1550-1800 en 1550- op 
basis van de ASV-ELO van het 
begin van het seizoen. Ook maken 
we eindklassementen van de partij-
stellingen en van de problemen. 
Hoe het er in de diverse klassemen-
ten voor staat ziet u hiernaast. :In 
de C-groep is een tweestrijd gaande 
tussen Henk Kelderman en Hein 
van Vlerken. Beiden hebben 8 
punten bij de problemen en bij de 
partijstellingen staat Henk Kelder-
man met 14-10 voor. Aangezien 
ook de totaalstand en de quizvragen 
zoals afgelopen week gepubliceerd 
prijsjes per groep opleveren, is het 
raadzaam om oplossingen te gaan 
inleveren. Niet veel deelnemers 
zullen dus zonder prijsje eindigen. 

Stand ASV-rapidcompetitie
na 16 ronden: 

Nr. Naam Pnt Part
1 Otto Wilgenhof 13 11 
2 Anne Paul Taal 12 14 
3 Remco de Leeuw 11½ 15 
4 Leon van Tol 10½ 8 
5 Theo Jurrius 10½ 11 
6 Ruud Wille 10 16 
7 Richard van der Wel 9½ 16 
8 Jan Knuiman 9½ 11 
9 Tony Hogerhorst 9½ 16 
10 Siert Huizinga 9 16 
11 Martin Weijsenfeld 9 8 
12 Boleslah Niezgoda 9 4 
13 Bert Buisman 8½ 11 
14 Vincent Theissen 8½ 8 
15 Theo v. Amerongen 8½ 8 
16 Paul Schoenmakers 8 6 
17 Jan Vermeer 8 16 
18 Jacques Boonstra 8 8 
19 Henk Kuiphof 8 15 
20 Tjé Wing Au 8 4 
21 Harold Boom 8 6 
22 Dick Hajee 8 12 
23 Horst Eder 8 14 
24 Erwin Velders 8 12 
25 Theo Koeweiden 8 15 
26 Bert Sigmond 8 11 
27 Wase Omar 8 4 
28 Barth Plomp 7½ 8 
29 Hedser Dijkstra 7½ 12 
30 Roland Stravers 7½ 9 
31 Ignace Rood 7½ 9 
32 Herman v.d. Meulen 7½ 9 
33 Nico Schoenmakers 7 6 
34 Bob Sanders 7 9 
35 Mark Egging 7 8 
36 Jelmer Visser 7 2 
37 Sander Berkhout 6½ 4 
38 Olivier Bruning 6½ 4 
39 Harm Steenhuis 6½ 4 
40 Ruud Verhoef 6½ 7 
41 Bob Hartogh Heijs 6½ 11 
42 Tijs van Dijk 6 3 
43 Walter Manschot 6 6 
44 Jacob Zandbergen 6 7 
45 Dick Bultman 6 3 
46 André de Groot 6 5 
47 Philip Stibbe 6 4 
48 Richard van Zon 5½ 4 
49 Tijs van der Zijden 5½ 9 
50 Jan Zuidema 5½ 4 
51 Hein van Vlerken 5½ 8 
52 Henk Kelderman 5½ 11 
53 Ingrid Rietmeijer 5½ 7 
54 Laurens Snuverink 5 3 
55 Hans Meijer 5 3 
56 Gerrit Verbost 5 6 
57 Wim Zunnebeld 4½ 4 
58 Marcella van Rhee 4½ 3 
59 Karel Polman 4 3 
60 Hendrik van Buren 4 2 
61 Piet Blees 4 1 

A-groep Partijstellingen
1 Barth Plomp  28
2 Remco de Leeuw  24
3 Theo Jurrius  18
4 Otto Wilgenhof  16 
   Anne Paul Taal 16
6 Bert Buisman  10
7 Léon van Tol  8 
8 Gonzalo Tangarife  6 
9 Richard v.d. Wel  2 
   Nico Schoenmakers 2 
A-groep Problemen 
1 Léon van Tol  16
2 Theo Jurrius  12
3 Remco de Leeuw  10
4 Barth Plomp 8 
   Otto Wilgenhof  8 
   Richard v.d. Wel 8 
7 Anne Paul Taal  2 
   Laurens Snuverink  2 
   Bert Buisman  2 
B-groep Partijstellingen
1 Ignace Rood  26
2 Jan Vermeer  18
3 Harm Steenhuis  16
   Horst Eder  16
5 Frits Wiggerts  12
B-groep: Problemen 
1 Jan Vermeer  14
2 Harm Steenhuis  12
3 Ignace Rood  6 
4 Horst Eder  4 
   Dick Hajee  4 


