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Oploswedstrijd: In Tsjechië is de naam Pachman beroemd. 
Ludek was een onvervaard grootmeester. Omdat de pro-
bleemwereld veel kleiner is werd Vladimir minder bekend. 
Hij werd beroemd om zijn meerzetten. Dit waren vooral 
vier- en vijfzetten. Deze tweezet was voor hem een uitje. De 

humor ontbreekt dan 
ook niet. Wit geeft mat 
in twee zetten. Oplos-
sing: 1. Tf2. De grap is, 
dat als je niet goed 
doordenkt het nog altijd 
mogelijk is, dat je de 
totale oplossing niet 
vindt. Daarbij speelt 
ook de variant 1...Dxb7 
2. 0-0-0 een grote rol. 
 

ASV-bekercompetitie: 
De eerste kampioen is bekend. Het was niemand minder dan 
onze wedstrijdleider Hedser Dijkstra zelf die de prijs in de 
wacht sleepte. Hij won in de finale van de Bekergroep van 
Ignace Rood. In de eerste partij was het remise geworden 
zodat de beide finalisten met verwisselde kleuren opnieuw 
de degens moesten kruisen. Dit keer bleek Hedser met wit de 
sterkste. In de opening deed zwart het aanvankelijk nog goed 
en kwam minstens gelijk te staan. Toen Ignace echter lang 
rokeerde kreeg Hedser aanknopingspunten op de zwarte 
koningsstelling. Wit nam heel vlot het initiatief over en 
zwart kreeg een erg verkrampte stelling. Hedser bleef de 
druk opvoeren en hield het initiatief. De zwarte stelling zat 
in een houdgreep. Uiteindelijk kwam Ignace in tijdnood en 
gaf een stuk weg in een voor hem totaal verloren stelling. 
Hedser was zeer tevreden over de door hem gespeelde partij. 
Hij plaatste zich hiermee voor de ¼-finale van de Kroon-
groep.  
 
Beker: Dat ASV het dit jaar uitstekend doet in zowel de 
KNSB-bekercompetitie als in de OSBO–cup is al een com-
pliment waard. In de landelijke bekerstrijd wist ASV-1 zich 
te plaatsen bij de laatste 8 en in de OSBO-cup is het succes 
nog groter want daar heeft ASV maar liefst 3 teams bij de 
laatste 8. Maar krijgt dit succes een vervolg? Morgenavond 
weten we meer want dan neemt ASV-1 het in de kwartfinale 
van de KNSB-bekercompetitie in Hintham bij Den Bosch op 
tegen HMC Calder. Een sterke ploeg natuurlijk dat in de 
Meesterklasse uitkomt. Toch is het aardig om even terug te 
blikken naar de En Passant van 30 januari 2003 waarin een 
verslag staat van de bekerwedstrijd die ASV-1 toen tegen 
HMC had gespeeld en met 3½-½ had gewonnen. Intussen is 
HMC er zeker sterker op geworden maar het geeft maar aan 
hoe onverwacht bekerwedstrijden kunnen aflopen. 

Voor de ¼-finale van de OSBO-cup is inmiddels ook geloot. 
Dit leverde voor al onze ASV-teams een thuiswedstrijd op. 
ASV-3 is als enige team uit de promotieklasse overgebleven. 
Dat maakt hen overigens niet meteen favoriet. Het spelen 
met viertallen is toch altijd wat anders dan in een team van 8 
spelers. ASV-3 treft PION-2 uit Groesbeek als tegenstander 
dat in de 1e klasse OSBO de strijd uitvecht om promotie in 
de poule van ons vierde. ASV-4 ontvangt Ede-1. Beide 
teams troffen elkaar al eerder in competitieverband. Daarin 
won ASV-4 met 5-3 maar als we de eerste vier borden er bij 
pakken dan eindigde deze strijd onbeslist in 2-2. Ook dit zal 
dus een spannend bekertreffen worden. Voor deze wedstrijd 
is inmiddels donderdag 3 mei als speeldatum afgesproken. 
ASV-5 tenslotte is gastheer van Pallas-1. Hoewel ons vijfde 
het verschil inmiddels heeft weggewerkt, spelen de Deven-
tenaren dit seizoen een klasse hoger dan ons vijfde Zij heb-
ben in de sterke 1e klasse A van de OSBO een plaats in de 
middenmoot ingenomen. ASV-5 zal hier dan ook zeker een 
zware dobber aan hebben. Voor de wedstrijden van ASV-3 
en ASV-5 is nog geen speeldatum afgesproken. De laatste 
kwartfinale gaat tussen Mook en Caïssa (Elburg). De win-
naars van deze kwartfinales maken op de finaledag op zater-
dag 2 juni a.s. uit wie winnaar van deze OSBO-cup wordt. 
Deze finaledag wordt gehouden in het Lorentz Onderne-
merscentrum tegelijkertijd met het Vierkampentoernooi dat 
ASV in dat weekend organiseert. Het zou mooi zijn als ASV 
met één of meerdere teams op de finaledag vertegenwoor-
digd zou zijn maar het kan ook zo maar niet lukken. We 
moeten ons dus zeker niet rijk gaan rekenen!! 
 
Schaakdemo: In het kader “schaken op straat” is ASV a.s. 
zaterdag 14 april zelfs op 2 plaatsen actief. Zo zal ASV we-
derom in de Bibliotheek staan om daar belangstellenden 
warm te maken voor het spelen in clubverband. Dit keer is 
hiervoor in de hal op de begane grond nabij de ingang plaats 
ingeruimd. Overigens wordt momenteel al weer met de bi-
bliotheek gesproken over een vervolg van de overeenkomst 
zodat ASV zich ook volgend seizoen aan het publiek zal 
tonen. Dan niet alleen in de locatie aan de Koningstraat maar 
ook in de vestiging op Presikhaaf. Verder zal het zaterdag op 
het gebied nabij het gemeentehuis en de Eusebiuskerk een 
drukte van belang zijn want daar organiseert het Sportbedrijf 
Arnhem het jaarlijkse Sportplein waar Arnhemse sportvere-
nigingen zich kunnen presenteren. ASV heeft een plaats 
toebedeeld gekregen vlakbij de kerk schuin tegenover de 
Kerkstraat. De officiële opening van dit Sportplein wordt 
verricht door NOC*NSF voorzitter Erica Terpstra. Zowel de 
schaakdemonstratie in de bibliotheek als op het Kerkplein 
duurt van 13.00–16.00 uur. Natuurlijk bent u van harte wel-
kom maar ook enige extra ondersteuning kunnen we nog 
goed gebruiken. 



Externe competitie: In de komende 2 weken worden de slot-
ronden gehouden van onze teams die in de 1e t/m 4e klasse 
van de OSBO uitkomen. De charme van deze slotronden is 
dat alle wedstrijden in een poule op één centrale plaats wor-
den gespeeld. Hoogste tijd om dus alvast vooruit te blikken. 
Morgenavond bijt ASV-8 het spits af. Deze slotronde wordt 
georganiseerd door onze “zuiderburen” De Toren. Voor 
ASV-8 zijn de belangen groot. Ik heb de stand er ter oriënta-
tie nog maar even voor u bijgepakt. Hoewel alleen nummer 8 
degradeert is ons achtste nog niet bevrijd van degradatiezor-
gen. Het resultaat van Rheden in deze slotronde is van groot 
belang. Dit team krijgt Elster Toren-2 als tegenstander. 
Normaal gesproken is het team van Elster Toren-2 favoriet 
en dan is er voor ons achtste niets aan de hand. Maar je weet 

het natuurlijk nooit. ASV-8 treft 
zelf het nog ongeslagen jeugd-
team van De Toren-6, dat in-
middels het kampioenschap heeft 
veiliggesteld. Voorts ontmoeten 
Velp-2 en SMB-7 elkaar. Ook zij 
zullen de wedstrijd van Rheden 
dus met belangstelling volgen. 

Volgende week donderdag speelt ASV-6 bij VDS in Beek-
bergen tegen Schaakstad-6. Het zesde kan vrijuit spelen 
want de veilige plaats in de middenmoot biedt geen uitzicht 
op meer. Diezelfde avond speelt ASV-7 bij Veenendaal 
tegen De Cirkel uit Ede. Helaas is het zevende reeds gede-
gradeerd zodat ook dit duel slechts om des keizers baard 
gaat. Op vrijdag 20 april reist ASV-10 wederom af naar 
Voorst. Dit keer voor de slotronde tegen Kameleon-2 uit 
Terborg. Ook in deze wedstrijd gaat het slechts om de eer. 
Op dinsdag 24 april organiseert ASV de slotronde van het 
negende als vervanger van De Sleutelzet, dat door een ver-
bouwing van hun locatie de speelzaal niet kan gebruiken. 
Deze slotronde wordt nu gespeeld in het Grand Café van 
Lorentz Ondernemerscentrum. Iedereen is natuurlijk van 
harte welkom om onze senioren van ASV-9 te steunen. Te-
genstander is Dodewaard-3. Kampioen ASV-5 reist op 
donderdag 26 april af naar Ede voor de wedstrijd tegen het al 
gedegradeerde Theothorne uit Dieren. Tenslotte volgt op 
vrijdag 27 april de klapper want dan staat in Apeldoorn bij 
De Schaakmaat het kampioensduel tussen ASV-4 en PION-
2 op het programma. Het vierde heeft aan een gelijkspel 
genoeg voor promotie naar de promotieklasse van de OSBO 
waaruit men vorig seizoen degradeerde. Voor het zover is 
spelen intussen ook onze eerste drie teams op zaterdag 21 
april thuis in het Lorentz hun voorlaatste ronde en ook daar 
staat nog het nodige op het spel. Er wachten ons dus nog 
spannende weken niet alleen in competitieverband maar ook 
in de bekerstrijd.  
 
Voorst: In de vierde ronde van het Open Kampioenschap 
van Voorst hield Fokke Jonkman de achtervolging gaande 
op koploper Rudy Bloemhard. Met wit was het na pionwinst 
voor Fokke niet echt moeilijk meer. Velen dachten nog dat 
zwart remise kon houden in een dubbel toreneindspel maar 
de witte koning kon de vrijpion helpen promoveren. Fokke 
kwam daarmee op 3 uit 4 en heeft dus nog steeds een vol 
punt achterstand op de nummer 1 maar hoop doet leven. 
Bloemhard treft in de 5e ronde nummer 2 oud ASV-er Jeroen 
Bosch die een ½ punt minder heeft en dus voor zijn laatste 
kans zal strijden. Fokke kan hier mogelijk van profiteren als 
hij zelf wint van Marcel Kraaijkamp die evenals Fokke 3 
punten heeft. In de onderste regionen speelde Hendrik van 
Buren een spannende partij. Hij had een mataanval ingezet 
maar daar stond een opgerukt pionnencentrum van zijn te-

genstander tegenover. Uiteindelijk verloor Hendrik maar hij 
had toch een leuke 
avond gehad, mailde hij 
uw redacteur. Op 23 
april is de voorlaatste 
ronde in deze titelstrijd. 
 
Rapidcompetitie: Met 
nog 1 rapidavond en dus 
nog vier partijen voor de 
boeg heeft Remco de 
Leeuw de leiding over-
genomen van Richard 
van der Wel die tijdens 
deze 4e speelavond niet 
in actie kwam. Remco 
profiteerde hiervan en 
voegde 3½ punt aan zijn 
totaal toe. Alleen tegen 
Gerben Hendriks moest 
hij een halfje afstaan. 
Samen met Richard 
voert Gerben het achter-
volgende veld aan. Maar 
ook Anne Paul Taal en 
Theo Jurrius liggen nog 
op de loer en kunnen het 
Remco misschien nog 
lastig maken. Op 24 mei 
is de laatste speelavond 
in de rapidcompetitie en 
zal de beslissing vallen 
wie dit seizoen rapid-
kampioen wordt. 
 
Scouting: Het bestuur 
van de scouting heeft 
mij nogmaals gevraagd 
te melden dat er geen 
fietsen tegen het gebouw 
mogen worden geplaatst. 
Hiervoor is immers een 
goed alternatief. Achter 
het gebouw is een fiet-
senstalling waar u uw 
fiets veilig kunt stallen. 
Denk ook aan het sluiten 
van de deur bij de hel-
lingbaan wanneer u daar 
even een sigaretje hebt 
gerookt. 
 

Uitslagen interne competitie 26e ronde (5 april 2007): 
Tangarife – Hendriks 0-1; R. Wille – Keizer 1-0; van Dijk – 
Hogerhorst 0-1; Vermeer – Verhoef 1-0; Wiggerts – Boon-
stra ½-½; van Belle – Egging 1-0; Hajee – van Buren 1-0; 
Kooman – van Deursen 1-0; Ariëns–Hartogh Heijs 1-0; Eder 
– Meijer 1-0; Zunnebeld – Zuidema 0-1; de Munnik – van 
der Krogt 0-1; Rietmeijer – Zandbergen 0-1; de Kok – Ver-
bost ½-½; Kelderman – Stibbe 1-0.  
ASV-bekercompetitie (Kroongroep): Jonkman – Plomp 0-1; 
Reulink – Weijsenfeld ½-½; Naasz – Schleipfenbauer 0-1; 
de Freytas – Huizinga ½-½. 
Finale Bekergroep: Hedser Dijkstra – Ignace Rood 1-0. 

OSBO 3e klasse G: 
1 De Toren-6 j 12 27½ K 
2 Elster Toren-2 9  23½ 
3 OPC 7  18½ 
4 Schaakmaat-2 5  17 
5 Velp-2 4  16 
6 ASV-8 4  15 
7 SMB-7 4  13 
8 Rheden 3 13½

Stand ASV-rapidcompetitie 
na 16 ronden 

Nr. Naam Pnt. Part. 
1 Remco de Leeuw 11 8 
2 Richard v.d. Wel 10½ 10 
3 Gerben Hendriks 10½ 11 
4 Theo Jurrius 10 13 
5 Anne Paul Taal 10 12 
6 Siert Huizinga 9½ 13 
7 Martin Weijsenfeld 9½ 16 
8 Tony Hogerhorst 9  12 
9 Paul de Freytas 9  16 
10 Erwin Velders 9  8 
11 Ruud Wille 9  14 
12 John Sloots 8½ 6 
13 Harold Boom 8½ 9 
14 Dick Hajee 8½ 14 
15 Rob van Belle 8  6 
16 Gonzalo Tangarife 8  8 
17 Henk Kuiphof 8  7 
18 Hedser Dijkstra 8  11 
19 Jan Groen 8  7 
20 Jochem Woestenburg 8  4 
21 Tijs van Dijk 8  8 
22 Jan Vermeer 8  15 
23 Harm Steenhuis 7½ 5 
24 Eric Hartman 7½ 7 
25 Barth Plomp 7½ 7 
26 Jonathan v.d. Krogt 7½ 8 
27 Otto Wilgenhof 7  4 
28 Theodoor Keizer 7  4 
29 Theo van Amerongen 7  5 
30 Jan Looijen 7  7 
31 Frans Veerman 7  11 
32 Theo Koeweiden 7  9 
33 Ko Kooman 7  16 
34 Philip Stibbe 7  8 
35 John Bijlsma 6½ 4 
36 Horst Eder 6½ 12 
37 Gerrit Verbost 6½ 5 
38 Bob Hartogh Heijs 6½ 11 
39 Ruud Verhoef 6  2 
40 Bert Sigmond 6  2 
41 Jacques Boonstra 6  3 
42 Jan Zuidema 6  3 
43 Hendrik van Buren 6  5 
44 HansMeijer 6  5 
45 Lion de Kok 6  8 
46 Hein van Vlerken 6  10 
47 Jacob Zandbergen 5½ 15 
48 Paul Schoenmakers 5  1 
49 Abbes Dekker 5  2 
50 Leon van Tol 5  2 
51 Frits Wiggerts 5  3 
52 Tom Bentvelzen 5  3 
53 Wim Zunnebeld 5  6 
54 Ingrid Rietmeijer 5  7 
55 Ignace Rood 4½ 3 
56 André de Groot 4½ 3 
57 Henk Kelderman 4½ 13 
58 René de Goeij 4 3 


