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45e jaargang no. 20       donderdag 18 mei 2006 
Oploswedstrijd: In deze stelling wint zwart een stuk en de partij. Het is 
een stelling uit de oude doos. U weet, dat N.N. toen (1908) regelmatig 

meespeelde met erg povere resul-
taten. Hier verliest hij overigens 
erg leuk. U moet de oplossing tot 
en met de vijfde zet geven. De 
rest is oninteressant. Oplossing: 
1...c3! 2.Tce8, Txe4+ 3. Txe4, 
cxb2 4. Te8, Te7+ 5. Txe7, 
b1D+ 6.Te8, Dxc2 +  
 
Geen schaken: Volgende week 
donderdag 25 mei blijven de 
deuren van het scoutinggebouw 
gesloten. Het is dan Hemel-
vaartsdag en is er dus geen 
clubavond. Op donderdag 1 

juni gaan we gewoon weer verder met de interne competitie en wel 
voor de 32e ronde daarvan. 
 
Massakamp: In 2004 hebben we voor het eerst tegen het einde van het 
seizoen in Arnhem een massakamp gespeeld tegen de S.V. Wageningen. 
Toen aan 26 borden met senioren en 11 borden met jeugd. Afgelopen 
jaar herhaalde zich dit treffen nu in Wageningen met 25 senioren en 10 
jeugdspelers. Beide wedstrijden kenmerkten zich door een plezierige en 
ontspannen sfeer. Vandaar dat we hier graag een traditie van willen 
maken als een soort afsluiting van het seizoen. We hebben met Wage-
ningen afgesproken om op zaterdag 17 juni, aanvang 12.00 uur de 
derde aflevering van deze massakamp te houden. We spelen deze keer 
weer in Arnhem. Hiervoor zal het Grand-café van het Lorentz Onder-
nemerscentrum als speellocatie gaan dienen. Het speeltempo is 2 uur per 
persoon voor de hele partij. Deze partij telt niet mee voor de interne 
competitie of ASV-ELO. Ik hoop dat we er opnieuw in slagen om met 
25 senioren en 10 jeugdspelers tegen onze Wageningse vrienden te kun-
nen strijden. U kunt zich voor deze wedstrijd bij mij aanmelden.  
 
Jubileumviering: Morgenavond en zaterdag is het Grand Café van het 
Lorentz Ondernemerscentrum de locatie van wat een mooie schaakhap-
pening moet gaan worden. Daarbij vormen de finales in de KNSB-beker 
en de OSBO-cup het hoogtepunt van dit schaakfestijn waarbij als om-
lijsting een vierkampentoernooi wordt georganiseerd. Ook is er een 
schaakboekenmarkt. In de EP van vorige week kon u reeds alles hier-
over lezen. We zijn als organisatie natuurlijk zeer benieuwd hoeveel 
deelnemers we aan de vierkampen mogen begroeten. Op het moment dat 
ik dit schrijf is het zondagavond. Er zijn dus nog een aantal dagen waar-
bij men zich kan aanmelden. Maar met het binnenhalen van finales in de 
KNSB-beker en OSBO-cup is de spanning zeker gegarandeerd. Vol-
doende redenen dus voor een bezoek aan het Lorentz om te kijken of om 
deel te nemen! Voor de volledigheid nog even het programma. De vier-
kampen starten vrijdagavond om 19.30 uur. De 2e ronde start zaterdag-
ochtend om 10 uur tegelijkertijd met de ½ finale van de beker. Om 
15.00 uur begint de bekerfinale en de 3e ronde van de vierkampen.  
Seizoenoverzicht KNSB-beker en OSBO-cup: De link met de beide 
finalewedstrijden die ASV zaterdag a.s. samen met de OSBO mag orga-
niseren naar de resultaten van onze teams in de KNSB-beker en de OS-

BO-cup in het afgelopen seizoen is natuurlijk 
gauw gelegd. Daarom in deze EP een terugblik. 
ASV-1 was in de voorronde van de KNSB-
beker vrijgeloot, won vervolgens na snelscha-
ken met 2½-1½ van BAT Zevenaar maar ging 

in de 2e 
ronde 

onderuit 
bij het 
sterke U-
Boat Worx 
uit Breda. 
In Den 

Bosch, 
waar deze 

wedstrijd 
werd gespeeld in de thuisbasis van HMC Cal-
der, werd het een 3-1 nederlaag. Datzelfde 
HMC wist een ronde later zelf U-Boat Worx uit 
te schakelen en is zaterdag één van de vier 
teams in de halve finale van deze KNSB-
bekerstrijd die we in Arnhem mogen begroeten. 
Zo is het cirkeltje weer rond.  
In de OSBO-cup nam ASV afgelopen seizoen 
met drie teams deel. ASV-5 sneuvelde al in de 

1e ronde tegen 
Mook, het 
team van 

OSBO-
competitielei-
der Huub 
Blom, die a.s. 

zaterdag samen met Barth Plomp wedstrijdlei-
der zal zijn. In Mook werd het 2½-1½. Voor 
deze eerste ronde waren de andere teams, ASV-
3 en ASV-4, vrijgeloot. ASV-4 was het volgen-
de team dat uitgeschakeld werd. Na de vrijlo-
ting voor de openingsronde trof men in de 2e 
ronde Wageningen-4. Moeizaam werd met 3-1 
van dit team gewonnen. Maar in de 3e ronde 
ging het dan toch mis. In Groesbeek tegen PI-
ON-2 werd het zowel na de reguliere wedstrijd 
maar ook na het snelschaken 2-2. Het resultaat 
van het 4e bord valt dan volgens de reglementen 
af en dat was in het nadeel van ASV-4. Daar-

mee kwam 
voor het 
vierde dus 
een eind aan 
het beker-

avontuur. 
Dat leek 
voor ASV-3 
al meteen 
tot de 

moge-

ASV-1 in KNSB-beker 2005-2006:
Voorronde: vrijgeloot 
1e ronde BAT Zevenaar – ASV-1 2-2 
(ASV-1 wint snelschaken met 1½-2½
2e ronde: U-Boat Worx – ASV-1 3-1.
Persoonlijke scores: 1e 2e 
Otto Wilgenhof ½ (1) 0 
Remco de Leeuw ½ (0) - 
Wouter van Rijn 0 (1) 0 
Peter Boel 1 (½) ½ 
Eelco de Vries - ½ 

ASV-5 in OSBO-cup 2005-2006: 
1e ronde: Mook – ASV-5 2½-1½ 
Ruud Verhoef 0 
Jan Vermeer ½ 
Ignace Rood 1 
Horst Eder 0 

ASV-4 in OSBO-cup 2005-2006: 
1e ronde: ASV-4 vrijgeloot 
2e ronde: ASV4-Wageningen-4 3-1 
3e ronde PION-2 – ASV-4 2-2 
(PION-2 wint na snelschaken) 
Erik Wille 0 0 (0) 
Paul de Freijtas 1 ½ (1) 
Siert Huizinga 1 1 (0) 
Jan Willem v. Willigen 1 - 
Martin Weijsenfeld - ½ (1) 



gelijkheden te behoren toen bekend 
werd dat het derde tegen Veenendaal, 
koploper van dat moment en de latere 
kampioen in de Promotieklasse, 
moest aantreden. Na een spannende 
strijd waarbij het na de normale par-
tijen 2-2 werd moest het snelschaken 
beslissing brengen. Ook nu werd het 
2-2. Maar dat was voor ASV-3 vol-
doende voor plaatsing voor de derde 
ronde. De gedoodverfde favoriet was 
uitgeschakeld. Velp werd in de derde 
ronde ogenschijnlijk makkelijk ver-
slagen met 3½-½. In de vierde ronde 

was ASV-3 nog het enige team uit de Promotieklasse. Plaatsing voor de 
finaledag behoorde dus tot de mogelijkheden. Maar dan moest wel eerst 
PSV/DoDO uit Putten worden verslagen, een team dat juist op de rand 
stond van promoveren naar diezelfde Promotieklasse en dus zeker niet 
mocht worden onderschat. Helaas liep ASV-3 plaatsing voor de finale-
dag mis. Bij het beslissende vluggeren werd een 2½-1½ nederlaag gele-
den en zo miste ASV deelname aan de finaledag waar men juist de laats-
te drie jaar in was geslaagd met het winnen van de OSBO-cup door 
ASV-4 in 2004 als hoogtepunt.   
 
Terugblik: Zoals u van mij gewend bent blik ik aan de hand van een 
verslag van de betrokken teamleiders elk jaar zo aan het eind van het 
seizoen in de resterende EP’s terug op de resultaten die het team heeft 
behaald. In deze EP de eerste in een serie. Te beginnen met ASV-5. 
Waarom het vijfde, vraagt u zich af? Welnu, dit kwam het eerste in mijn 
mailbox. Het verslag is van captain Tijs van Dijk. 
 
Seizoenoverzicht ASV-5: Het vijfde heeft een goed seizoen achter de 
rug. Het team pakte de titel van “Herbstmeister” maar moest daarna zijn 
meerdere erkennen in de elohoogsten uit de poule. Het was dan ook de 
poule des doods met enorm sterke teams waarvan het fusieteam WDC 
de torenhoge verwachtingen niet eens kon waarmaken daar het 3e van 
Pallas kampioen werd. Het enige wat ons de slotronde restte was aan 
onze laatste ontmoeting 1 bordpunt overhouden om de kampioen van de 
middenmoot te worden. En in die opzet zijn we eveneens glansrijk ge-
slaagd! Vandaar hebben we deze maand een lekker etentje gepland om 
dit heuglijke feit te vieren. Twee kampioenschappen dus, mede door 
onze goede invallers. Acht stuks maar liefst, je zou er een heel team mee 
kunnen (moeten?) vullen. Topscorer werd Albert met 4½ uit 6 al krijgt 
uit objectieve maatstaven Robert net wat meer krediet. Immers, hij 
moest bij de eerste de beste cruciale slotwedstrijd ijzer met handen bre-
ken en een remise forceren tot winst. Dat werd een nul en dus goede 
inzet voor het team. Maar ja, 5 uit 7 is net wat procenten minder dan 

Albert dus hij krijgt de pen, en ook zeker goed 
verdiend met alleen een uitglijder op de slotdag 
en verder allemaal punten voor het team! Wie 
ook nog bijna de pen kreeg was Bijan. Door 
Albert's verlies was een remise genoeg, doch 
ook hij verloor zijn enige partij van het seizoen 
juist toen! Dan de rest van het basisteam. Zij 
zagen hun plusscores in de laatste rondes ver-
schrompelen maar bleven grotendeels nog wel 
op 50%. Nico en Tijs met 3 uit 6, Paul met 2 uit 
4 en Murat met 1,5 uit 3. Eric kreeg het zwaar 
na zijn mooie start met 1,5 uit 2. Hij schoof 
door naar bord 1 en pakte daarop nog maar één 
halfje, volgend jaar als mogelijke teamcaptain 
kan hij dit zelf bepalen! Tijs van Dijk 
 
Snelschaken: Afgelopen zaterdag nam Wouter 
van Rijn deel aan het Lightning Chess Tourna-
ment. Echt snelschaken voor de liefhebbers 
want men krijgt maar 2 minuten bedenktijd per 
partij. Het toernooi kende een deelname van 
maar liefst 187 schakers in de leeftijd van 9 tot 
60. Opnieuw stelde het toernooi grote eisen aan 
de conditie van de deelnemers, aldus het ver-
slag op de site van dit toernooi. Menig deelne-
mer zat er na de voorrondes dan ook al com-
pleet doorheen. Daarna werd er echter pas om 
de prijzen gespeeld. Eerst werden er namelijk 4 
keer een achtkamp gespeeld waarna aan de 
hand van de behaalde punten de finalegroepen 
werden samengesteld. Zo werden in totaal 45 
partijen gespeeld. Wouter, toch wel een lief-
hebber van dit snelle werk, wist zich door zijn 
presteren in de voorronden te plaatsen voor de 
2e finalegroep. Hierin eindigde hij als tweede 
met een score van 11½ uit 17. Toernooiwinnaar 
werd de Let Fridman die vorige week ook al 
succesvol was in Wageningen. Misschien 
maakt hij a.s. zaterdag ook wel deel uit van 
HMC in de KNSB-beker 
 
Weekendtoernooi: Als er wat te schaken valt 
dan is Fokke Jonkman daar heel vaak bij. Zo 
was hij afgelopen weekend in Assen bij het 
Open Kampioenschap van Drente. In totaal 
namen bijna 60 schakers aan dit toernooi deel 
waarvan 23 in de A-groep. Gezien het resultaat 
wilde het niet echt lukken met Fokke in het 
“Land van Bartje” (ook zijn TPR van 1920 
geeft dit eigenlijk al aan). Na 6 ronden eindigde 
Fokke namelijk op 2 punten in de onderste 
regionen. Maar ook bv. Arnhemmer Bobby 
Beeke van De Toren kwam maar op 2½ punt 
uit. Ook tegenvallend dus. Winnaar werd Bon-
no Pel (2312) van Unitas uit Groningen, vooraf 
al de favoriet, met 5 uit 6. 
 
Uitslagen interne competitie 30e ronde  
(11 mei 2006): 
de Leeuw – Wilgenhof 0-1; Tangarife – de 
Freijtas 1-0; Weijsenfeld – Vermeer 1-0; Naasz 
– P. Schoenmakers ½-½; Hajee–van Buren 1-0; 
van Amerongen – Marks 0-1; Dekker – Hoger-
horst 0-1; Verhoef – Au 0-1; Dijkstra – Bent-
velzen ½-½; Rood – Wiggerts ½-½; Ariëns – 
Bijlsma 1-0; Meijer – Manschot 0-1; Sigmond 
– Eder ½-½; Koeweiden – de Munnik ½-½; van 
Vlerken – Zunnebeld 0-1; Zandbergen – Har-
togh Heijs 1-0; van der Krogt – de Kok 0-1; de 
Goeij – Giltay 0-1. 

ASV 5 1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR RaTg W-We
Eric Hartman 1 ½ 0 0 ½ 0 0 2 uit 7 1761 1710 1868 -0,5  
Paul Schoenmakers 0 ½ 1 - - ½ - 2 uit 4 1874 1837 1837 -0,2  
Nico Schoenmakers 1 ½ 1 - ½ 0 0 3 uit 6 1783 1737 1737 -0,3  
Murat Duman ½ 1 - 0 - - - 1½ uit 3 1761 1789 1789 +0,1  
Albert Marks ½ 1 1 - 1 1 0 4½ uit 6 1742 1864 1671 +0,5  
Bijan Zahmat 1 - 1 1 - ½ 0 3½ uit 5 1642 1882 1733 +1,5  
Rpbert Naasz ½ 1 1 0 ½ 1 1 5 uit 7 1739 1826 1668 +0,9  
Tijs van Dijk 1 0 1 0 1 - 0 3 uit 6 1705 1564 1564 -1,1  
Invallers:  
Tony Hogerhorst -  - - 1 0 0 - 1 uit 3 1555 1619 1744 +0,2  
Theo v. Amerongen -  - - ½ - - 1 1½ uit 2 1845 1868 1675 +0,1  
Hedser Dijkstra -  - - - - 0 - 0 uit 1 1693 1538 1770 -0,4  
Henk Kuiphof -  - - - 0 - - 0 uit 1 1796 1510 1609 -0,7  
Jacques Boonstra -  - 1 - - - - 1 uit 1 1692 1799 1520 +0,3  
Jan Vermeer -  ½ - ½ - - - 1 uit 2 1726 1592 1592 -0,2  
Ruud Verhoef -  - - - - - 1 1 uit 1 1654 1864 1688 +0,6 
Tjé Wing Au -  - - - 0 - - 0 uit 1 1626 1489 1738 -0,3 
De 7 wedstrijden op een rij:   De eindstand in OSBO 2e klasse B: 
1 Theothorne-1 – ASV-5 2½-5½  1 Pallas-3 13  38 K 
2 ASV-5 – Doesborgh 5-3    2 WDC 12  40 
3 Twello – ASV-5 1-7     3 VDS 11  34½ 
4 ASV-5 – VDS 3-5       4 ASV-5 6    30 
5 Pallas-3 – ASV-5 4½-3½    5 Zutphen-2 6    25 
6 ASV-5 – WDC 3-5       6 Theothorne 4    25 
7 ASV-5 – Zutphen-2 3-5    7 Twello 2    16½ 

8 Doesborgh 2 15

ASV-3 in OSBO-cup 2005-2006: 
1e ronde: ASV-3 vrijgeloot 
2e ronde: ASV4-Veenendaal 2-2 
(na snelschaken ook 2-2, ASV-3 
bekert verder) 
3e ronde ASV-3 – Velp 3½-½ 
4e ronde PSV-DoDO – ASV-3 2-2 
PSV/DoDO bekert verder na snel-
schaken) 
Gonzalo Tangarife 1 1 ½ (0) 
Barth Plomp ½ 1  1  (0) 
Bert Buisman 0 1  ½ (1) 
Ivo van der Gouw ½ ½ -  
Anne Paul Taal - -  0  (½)


