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Oploswedstrijd: We begonnen de maand juni vorige week met een tweezet. 

Het betrof een tweezet van de 
Joegoslaaf Savo Zlatic uit 1956. 
Wit begint en zet dus mat in 2 
zetten. De sleutelzet was voldoen-
de. Oplossing: 1. Dh5. 
 
Bekerfinale: De beide finalisten in 
de Kroongroep van de ASV-
bekercompetitie zijn bekend. Na-
dat eerder Otto Wilgenhof zich al 
ten koste van Richard van der Wel 
voor de eindstrijd plaatste, won 
vorige week donderdag Fokke 
Jonkman van Guust Homs in de 
andere halve finale.  
 
Snelschaken: Vanavond zal wor-
den uitgemaakt wie zich dit sei-
zoen de snelschaakkampioen van 

ASV mag gaan noemen. Voor wie het allemaal te snel gaat kan natuurlijk 
altijd in een rapidgroepje met elkaar spelen. Volgende week vervolgen we 
met de voorlaatste ronde van de interne competitie. 
 
OSBO-snelschaakkampioenschap: Zaterdag j.l. hebben ASV-1 en ASV-10 
in Elst de snelschaaktitel voor clubviertallen veroverd. Het viertal Eelco de 
Vries, Remco de Leeuw, Wouter van Rijn en Léon van Tol was in de 
KNSB-klasse met overmacht de sterkste. De concurrentie eindigde op een 
straatlengte achterstand. Aan de hand van Umit Duman veroverde ASV-10 
met verder Theo Koeweiden, André de Groot en Jesse Giling de titel in de 
vierde klasse. ASV trok zaterdagochtend met een karavaan van 35 spelers 
naar Elst om met negen teams aan dit snelschaakspektakel mee te doen. 
Het werd een dag die het best getypeerd kan worden door de termen span-
nend, gezellig, vermoeiend, warm, blijdschap, teleurstelling …. kortom 
veel schaken. Prachtige stellingen werden opgebouwd, maar verdwenen 
soms door een baggerzet als sneeuw voor de zon, kapitale blunders en 
briljante korte combinaties wisselden elkaar af en de echte snelschaakkam-
pioen moet natuurlijk goed kunnen schaken, maar ook goed met de tijds-
verdeling kunnen omgaan, stalen zenuwen hebben en de concentratie een 
hele lange dag bewaren. Dit alles is slechts aan weinigen gegeven.  Hieron-
der vindt u een korte weergave van de belevenissen van ieder team: ASV-1 
had in 2005 de titel verloren aan het nu niet deelnemende team van De 
Schaakmaat-1. De mannen waren er dus op gebrand om de titel terug te 
brengen naar Arnhem. Het viertal startte met een imponerende reeks van 14 
zeges op rij, waarna het uitgerekend ASV-4 was die hen het eerste punt 
afhandig maakte. Eelco de Vries opende met twaalf zeges en Léon van Tol 
zette een serie van elf winstpartijen neer. En maar liefst negen keer werd de 
maximale score gehaald. Een verdiende titel derhalve. Doordat de over-
macht zo groot was, liep in de laatste ronden de concentratie wat terug, 
anders waren zeker nog meer punten gehaald. Proficiat mannen! Het zal u 
niet verbazen dat ook de hoogste individuele score door een van de kampi-
oenen werd gehaald. Eelco de Vries stond slechts vier remises toe in zijn 
24 partijen, ruim voldoende voor de kwalificatie topscorer. ASV-2 pro-
beerde schaakkwaliteiten aan gezelligheid te koppelen. En die mix werkte 
lang goed. In de tweede helft van het toernooi kenden Sander Berkhout en 
Rogier van Gemert na een paar biertjes hun sterkste periode, terwijl die 
‘doping’ bij Peter Boel en Theo Jurrius averechts werkte. Het team werd 
uiteindelijk vierde tussen de KNSB-teams, maar nummer één in het bier-
klassement. ASV-3 bestond uit spelers van ASV-2, 3 en 4 uit de reguliere 
competitie. Het viertal Koert van Bemmel, Gonzalo Tangarife, Fokke 
Jonkman en Paul de Freytas had veel kwaliteiten, maar duidelijk een ge-
brek aan snelheid. Koert van Bemmel was één van de vier spelers die Eelco 
de Vries een half punt kon afsnoepen. Het zal dan ook niet helemaal toeval-
lig zijn geweest dat Koert de topscorer van de nummer laatst uit de KNSB-
klasse werd met 12½ punt. ASV-4 telde drie spelers van promotieklasser 
ASV-3 en de altijd degraderende captain van ASV-4. Het viertal kende een 
hoogtepunt tegen ASV-1. Zeges van Ruud Wille op Wouter van Rijn en 
Erika Belle tegen Léon van Tol kostte de kampioen het eerste punt. Erik 

Wille werd 
topscorer 

onder meer 
dankzij zeges 
op Erik van 
den Dikken-
berg, Sander 
Berkhout en 
twee remises 
tegen Bob 
Beeke. ASV-
4 werd voor-
laatste net 
voor ASV-5. 
Dit team had 
in de sterke 
KNSB- en 
promotieklas-
sepoule een 
zware dag. 
Het viertal 
ontbrak het 
aan de pure 
snelheid en 
dat leverde 
flinke series 
nullen op. 
Ook de pres-
tigestrijd met 
het team van 
de Willes 
ging twee 
keer verloren 
en dat waren 
de vervelend-
ste nederla-
gen.  ASV-4 
en ASV-5 
eindigden op 
de laatste 2 
plaatsen in de 
promotieklas-
se. In de pou-
les van de 
lagere OSBO-
klassen was 
een aantrek-
kelijk compe-

titiesysteem 
waar ieder team elke speler van het andere 
team trof. In de eerste en twee klasse bete-
kende dat wel dat 28 partijen gespeeld moes-
ten worden. Voor sommigen een verademing, 
voor anderen een beproeving. ASV-6 speelde 
met topscorer en teamcaptain Nico Schoen-
makers steeds in de subtop mee. Nico kon 
vooral genieten van zijn 3 zeges op WDC 
(zijn andere club). ASV-7 eindigde dankzij 
topsnelschaker Tony Hogerhorst net even 
boven ASV-6 op de tweede plaats achter 
WDC. Slechts tegen De Toren-2 verloor 
Tony een partij. Daarnaast stond hij nog vier 
remises af, maar zijn 23 zeges waren impone-
rend en met afstand voldoende voor de top-
scorersprijs. Ook Harold Boom had met 16 
punten een uitstekende middag. Voor ASV-8 
begon de dag al teleurstellend toen bleek dat 
er maar drie spelers waren. Gelukkig bleek de 

OSBO-snelschaak voor  
clubteams 

KNSB+Promotieklasse OSBO 
ASV 1 score 
1 Eelco de Vries 22-24 
2 Remco de Leeuw 18-24 
3 Wouter van Rijn 20-24 
4 Léon van Tol 17½-24 
ASV 2 score 
1 Sander Berkhout 14½-24 
2 Peter Boel 13½-24 
3 Theo Jurrius 15-24 
4 Rogier van Gemert 13½-24 
ASV 3 score 
1 Koert van Bemmel 12-24 
2 Gonzalo Tangarife 7½-24 
3 Fokke Jonkman 9-24 
4 Paul de Freytas 8-24 
ASV 4 score 
1 Erik Wille 10-24 
2 Ivo van der Gouw 7-24 
3 Ruud Wille 7-24 
4 Erika Belle 8-24 
ASV 5 score 
1 Martin Weijsenfeld 4½-24 
2 Paul Schoenmakers 5½-24 
3 Siert Huizinga 3½-24 
4 Henny Haggeman 6-24 
1e + 2e klasse OSBO  
ASV 6 score 
Nico Schoenmakers 18½-28 
Tijs van Dijk 17½-28 
Tjé Wing Au 15-28 
Horst Eder 11,5-28 
ASV 7 score 
Tony Hogerhorst 25-28 
Jan Vermeer 11-28 
Harold Boom 16-28 
Jacques Boonstra 11-28 
ASV 8 score 
Roland Stravers 9-28 
Ko Kooman 9½-28 
Hendrik van Buren 4½-28 
spelers WDC 12½-28 
4e klasse OSBO 
ASV 10 score 
Theo Koeweiden 5½-24 
Umit Duman 20½-24 
André de Groot 6-24 
Jesse Giling 4-24 



vijfde man van WDC bij toerbeurt bereid in te vallen, zodat het toch nog 
een leuke dag werd. Het team ontbeerde het wel enigszins aan snelschaak-
kwaliteiten, maar het plezier was er niet minder om. ASV-8 eindigde ten-
slotte voorlaatste. In de derde en vierdeklassepoule speelde ASV-10. De 
tegenstand was soms wat te sterk, maar vooral Umit Duman trok zich daar 
niets van aan. Met vier zeges tegen Mook (met Huub Blom) en De Toren-5 
was Umit soms ongenaakbaar. Hij verloor dan ook maar twee partijen en 
werd topscorer in zijn klasse. En omdat de concurrentie ontbrak werd het 
team ook kampioen. Deze dag was voor het derde jaar op rij weer zeer 
geslaagd. Het was vooral heel gezellig. Een speler van het vierde tegen Ivo 
van der Gouw: “Ik geef nu al stukken weg, waarvan ik niet eens wist dat ik 
ze had”. Ivo: “Dan mis je ze ook niet”. “En Hendrik, begin jij ook steeds 
minder te zien”. Hendrik: “Nee hoor, ik zie nog steeds evenveel. Ik speelde 
net Kc3xg7 en daar was mijn tegenstander behoorlijk door overdonderd. 
Hij kon nog net uitbrengen ‘maar dat mag niet’ “. Het was weer fantastisch 
dat ASV van jong tot oud, met sterke en minder sterke spelers weer mas-
saal zijn gezicht liet zien op deze OSBO-activiteit. Kortom: wie er niet bij 
was, heeft wat gemist en dat geldt dus voor heel veel OSBO-clubs! Daar-
mee is opnieuw weer veel positieve reclame voor onze club gemaakt en 
zijn we weer een voorbeeld voor vele andere clubs.  Erik Wille 
 
ASV-8 hoort gewoon in de 3e klasse thuis! Na vorig seizoen gepromoveerd 
te zijn naar de 3e klasse, moest ASV-8 nog maar eens bewijzen dat zij hier-
in thuishoort. De resultaten van afgelopen seizoen lijken het te bevestigen: 
ASV-8 hoort thuis in de 3e klasse. We zijn ruim buiten de degradatiezone 
gebleven en er had meer in gezeten! De eerste ronde speelden we tegen 
Dodewaard met een bijna compleet team en met, je zou hem bijna vaste 
ASV-8 invaller kunnen noemen, Wilfred Ariëns. Hetzelfde geldt voor Ko 
Kooman die bij verschillende wedstrijden enthousiast acte de presence 
heeft gegeven. Een van de mooiste anekdotes tijdens deze externe competi-
tie kwam ook van deze man, namelijk in de slotronde. Zijn tegenstander 
bood hem hierin een remise aan maar Ko verstond “biertje?”. Waarop hij 

antwoordde: “Nee doe maar een Tonic.” In 
het achterhoofd hebbende dat hij nog moest 
rijden. Herman had de eerste wedstrijden niet 
zijn gebruikelijke vorm, maar kwam in de 
loop van het seizoen op gang. Bert Sigmond 
speelde ook goede partijen, toch denk ik dat 
zijn puntenaantal soms wat achtergebleven is 
bij zijn zeer degelijke spel. Dick Hajee won 
bijna al zijn partijen, een vaste waarde dus 
voor ASV-8, hoewel ik bang ben dat hij zijn 
uitdaging iets hoger zal willen zoeken. Her-
man van der Meulen speelde ook een goede 
partij als invaller, jammer dat hij op het laatst 
een gewonnen staande partij nog uit handen 
gaf tegen Bennekom-3, winst had ons als 
team een goede kampioenskandidaat ge-
maakt. Tornado was een sterk team, hoewel 
er voor de eer zeker meer in gezeten moet 
hebben. Ede-4 was net als overigens vorig 
jaar een zwak team waar we met duidelijke 
cijfers van wonnen. De Cirkel-2 won ver-
diend, met natuurlijk de bij ASV spelende 
Harold Boom in hun team. Bij OPC hadden 
we het heel koud en het verlies kon dit niet 
compenseren. De slotronde stond er toen niks 
meer op het spel maar we hebben daar nog 
eens bewezen, in de 3e klasse thuis te horen.
   Roland Stravers 
 
Seizoenoverzicht ASV-10: Het tiende heeft 
naar verwachting gepresteerd. Er was geen 
reden om aan te nemen dat wij kampioen 
zouden worden, we hebben het wel gepro-
beerd, maar daarvoor waren wij toch nìet 
sterk genoeg. Verder werd vooraf ingeschat 
dat we toch wel wedstrijden zouden moeten 
kunnen winnen, hetgeen ook gebeurde. Twee 
wedstrijden werden winnend afgesloten. De 
eerste van het seizoen, met drie jeugdspelers 
erbij werd nipt verloren. De tweede was al 
direct tegen de uiteindelijke kampioen, waar 
we niet eens een bordpunt mochten hebben. 
Daarna volgden er drie overwinningen op rij, 
en de laatste twee ontmoetingen gingen ver-
loren. Misschien ook wel omdat die beiden 
uitwedstrijden waren, de jeugd doet dan niet 
mee (alhoewel Jesse toch een keer mee uit 
gegaan is) en het bleken lastige avonden voor 
de invallers. Eenmaal traden wij incompleet 
aan en gaven we dus zomaar een bordpunt 
aan onze tegenstander. Hoe staat het met de 
individuele resultaten? Dan zit je altijd weer 
met de vraag: Hoe bepaal je de topscorer, 
want niet iedereen heeft evenveel partijen 
gespeeld. Is het Umit Duman met 100% (1 uit 
1), of moet je juist Theo Koeweiden nemen 
met 57% (4 uit 7) die de meeste partijen 
speelde. Andere kandidaten voor de topscorer 
titel zijn Jonathan van der Krogt met 65.5% 
(2½ uit 4) en Jesse Giling met 50% (2 uit 4). 
Spelers die 1 of 2 partijen meespeelden tel ik 
niet mee voor de topscorerstitel, die be-
schouw ik als invallers. U mag voor uzelf 
uitmaken wie er nu topscorer is. Over het 
algemeen genomen was het een goed seizoen, 
we hebben een hoop plezier gehad bij onze 
wedstrijden. Met een beetje mazzel en 
natuurlijk de medewerking van een hoop 
spelers, doen we volgend jaar weer mee, als 
ASV-10 bedoel ik dan. Andre de Groot 
 
Uitslagen interne competitie ronde 32 (1 juni 
2006): 
Wilgenhof–Tangarife 1-0; de Freijtas– Hart-
man 0-1; Marks–Weijsenfeld 0-1; Hajee–R. 
Wille ½-½; Huizinga–Kuiphof 1-0; P. 
Schoenmakers–Vermeer 1-0; Hogerhorst–van 
Buren 1-0; Rood–Boom 1-0; Au–N. 
Schoenmakers 0-1; van Belle–van Dijk 1-0; 
Velders–Dijkstra ½-½; Zandbergen–Ariëns 
1-0; Eder–Askes 1-0; Zuidema–Zunnebeld 
½-½; Verbost– Koeweiden 0-1; van der 
Krogt–Koooman 1-0; v. Vlerken–Egging 0-1; 
Giltay–Visser 0-1; de Kok–Stibbe 1-0. 

ASV 8 1 2 3 4 5 6 7 Score KNSBTPR RaTg W-We 
Dick Hajee 1 - 0 1 1 1 ½ 4½ uit 6 1846 1913 1720 +0,5  
Roland Stravers 1 1 ½ 1 1 0 0 4½ uit 7 1647 1654 1552 +0,3  
Frans Veerman ½ ½ - - 0 - ½ 1½ uit 4 1617 1572 1659 +0,2  
Bert Sigmond ½ ½ 0 - 1 0 ½ 2½ uit 6 1526 1488 1545 -0,9 
Herman de Munnik 0 0 0 1 0 1 1 3 uit 7 1521 1524 1574 -0,2  
Wilfred Ariens 1 0 1 - 0 0 - 2 uit 5 1530 1602 
Invallers: 
Theo Koeweiden - - - 1 - - - 1 uit 1 1523 1722 1536 +0,5  
Wim Zunnebeld - - 0 - - - - 0 uit 1 1602 1478 1741 -0,3  
Ko Kooman - - - 0 - 0 ½ ½ uit 3 1520 1327 1600 -0,7  
Herman van der Meulen - ½ - - - - - ½ uit 1 1440 1440  
Jonathan van der.Krogt - - - ½ - - - ½ uit 1 1392 1392  
De 7 wedstrijden op een rij:  Eindstand 3e klasse F: 
1 ASV-8 – Dodewaard 4-2   1 Tornado  12  26½ K 
2 Bennekom-3- ASV-83½-2½  2 Bennekom-3 10  24½  
3 ASV-8 – Tornado 1½-4½   3 Dodewaard 9    24½ 
4 Ede-4 – ASV-8 1½-4½    4 OPC   8    22 
5 ASV-8 – De Cirkel-2 3-3   5 ASV-8  6    20½ 
6 OPC – ASV-8 4-2    6 Veenendaal-4 5    19½ 
7 Veenendaal-4 – ASV-8 4-4  7 De Cirkel-2 5    17½ 
    8 Ede-4   1     13½ D 

ASV 10 1 2 3 4 5 6 7 Score KNSBTPR RaTg W-We 
André de Groot 0 0 - 1 0 1 0 2 uit 6 1430 1286 1411 -0,1  
Umit Duman 1 - - - - - - 1 uit 1 1367 1642 1530 +0,7  
Herman van der Meulen 0 0 ½ - - - - ½ uit 3 1440 1210 1483 -0,4  
Jolien van Eck - - 0 - - - - 0 uit 1  
Thomas Janssen 0 - ½ - - - - ½ uit 2 1176 1368  
Jesse Giling ½ - ½ - 1 0 - 2 uit 4 1453 1453 
Teun van der Leer - - - ½ 0 0 0 ½ uit 4 1392 1204 1540 -0,5 
Invallers: 
Theo Koeweiden ½ 0 0 1 1 1 ½ 4 uit 7 1523 1551 1501 +1,4 
Ko Kooman - - - 1 - - 0 1 uit 2 1520 1446 1446 -0,2  
Jonathan van der Krogt - 0 1 - ½ - 1 2½ uit 4 1581 1494 
Jan Zuidema - 0 - - - - - 0 uit 1 1519 1312 1490 -0,5  
Peter Giltay - - - 0 - 0 0 0 uit 3 1063 1399 
René Lemein - - - 0 1 - - 1 uit 2  1284 1416 1416 +0,7  
Jelmer Visser - 0 - - - - - 0 uit 1  
(niet opgekomen) - - - - - 0r - 0 uit 1 
De 7 wedstrijden op een rij:      Eindstand 4e klasse D: 
1 ASV-10 – Veenendaal-5 2-4      1 De Cirkel-3  13 32½ K 
2 De Cirkel-3 – ASV-10 6-0      2 Sleutelzet-1  11 27 
3 ASV-10 – Ede-5 2½-3½       3 Veenendaal-5  9 25½ 
4 Dodewaard-3 – ASV-10 2½-3½     4 De Toren-6   9 23 
5 ASV-10 – Rhenen-2 3½-2½      5 Rhenen-2   4 19½ 
6 De Toren-6 –ASV-1- 4-2       6 ASV-10   4 15  
7 De Sleutelzet-1 – ASV-10 4½-1½    7 Dodewaard-3  2 14 
        8 Ede-5   2 11½ 


