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Oploswedstrijd: Een stand tussen de reuzen Pars-
hutin en Sakovtsev uit het toernooi Cherepovets 
1978. Ach, toch niet onaardig. Zwart aan zet 
bereikt een gewonnen stand. Oplossing: 1...Pe5-

f3 en het is 
al uit. Een 
beetje mak-
kelijk dit 
keer. Maar 
dat moet 
ook af en 
toe. 
 

Snelscha-
ken: Zo aan 
het eind van 
het seizoen 

is het snelschaakkampioenschap van ASV altijd 
een fel begeerde titel. Volgende week donderdag 
5 juni is er dus geen ronde voor de interne com-
petitie maar gaan we snelschaken. Voor wie lie-
ver een wat rustiger partij kiest dan kan dat na-
tuurlijk ook. Want schaken kan bij ASV altijd. 
 
OSBO-cup: Het belooft a.s. zaterdag in het Grand 
Café van het Lorentz een spannende eindronde te 
worden in de strijd om de OSBO-cup. Vier pro-
motieklassers zullen het gaan uitvechten. Wage-
ningen-2 lijkt licht favoriet als kampioen van de 
Promotieklasse maar dan hebben we het wel over 
teams van 8 spelers en in de OSBO-cup moet een 
viertal het doen!! Dat maakt toch een belangrijk 
verschil. Ook Bennekom is een gevaarlijke con-
current. Daarnaast kan ook PSV/DoDo uit Putten 
een sterk viertal op de been brengen en is daar-
mee een gevaarlijke outsider. De routine van 
ASV-4 kan ons team wellicht nog een eind bren-
gen. Zaterdag om 10.00 uur begint na de loting de 
½-finale en om 14.00 uur de finale en de strijd om 
de 3e/4e plaats. De partijen zullen natuurlijk live 
op de ASV-site worden weergegeven en gecom-
pleteerd worden door een verslag van de wed-
strijden! Als u niet meespeelt met ons vierkam-
pentoernooi dat tegelijkertijd wordt gehouden (zie 
hieronder) kom dan in ieder geval kijken!! 
 
ASV-Vierkampentoernooi: We staan dus aan de 
vooravond van ons tweede schaaktoernooi van dit 
jaar dat als omlijsting van de OSBO-cup plaats-
vindt. Morgenavond starten we met de vierkam-
pen. Het belooft vooral een gezellig gebeuren te 
worden. Heeft u zich nog niet aangemeld doe dit 
vanavond dan alsnog! Morgen om 19.30 starten 
we en op zaterdag sluiten de speeltijden aan bij de 
partijen van de OSBO-cup. 

ASV-beker: De beide finalisten zijn bekend. Otto Wilgenhof en Ri-
chard van der Wel zullen gaan uitmaken wie de bekerstrijd op zijn 
naam gaat schrijven. Richard versloeg in de ½-finale Frank Schleipfen-
bauer en lijkt daarmee meteen ook een beslissende slag te hebben ge-
slagen in de strijd om het clubkampioenschap van ASV. 
 
Voorst: Frank Schleipfenbauer trof in de slotronde van dit toernooi 
koploper Rudy Bloemhard. Het werd een spannende partij. Zijn tegen-
stander moest winnen omdat zijn naaste concurrent Koen Lambrechts 
(Pallas) zijn partij in de loop van de avond won en op 5 uit 6 kwam. 
Frank kwam niet best uit de opening en moest eigenlijk heel lang kee-
pen toen hij een aanval op zijn lange rokade te verwerken kreeg maar 
via een bevrijdende zet kwam Frank onder de druk uit en kreeg nu zelf 
kansen op de korte rokade van zijn tegenstander. Er volgde een span-
nende tijdnoodfase en werd het een loterij waarin Frank helaas mis-
greep en zomaar een stuk verspeelde. Met voor beiden nog ca. 1 minuut 
op de klok gaf Frank namelijk een schaakje met een paard op f3 dat zijn 
opponent kon slaan met zijn paard. Frank dacht te kunnen terugnemen 
met zijn g-pion op g4 maar die bleek op g5 te staan. Terugslaan met een 
ander stuk zou ook direct verliezen dus gaf Frank maar op. Rudy 
Bloemhard werd daarmee met 5½ uit 6 de nieuwe Open Kampioen van 
Voorst. Frank bleef bij zijn debuut in dit toernooi met 3 uit 6 op 50% 
steken. Fokke Jonkman, al jaren in Voorst succesvol actief (hij was in 
1996 al winnaar van dit toernooi en won daarna nog twee keer!), speel-
de in de slotronde een saaie remise in 11 zetten tegen de sterke Cees 
van Bohemen, de ratinghoogste in het deelnemersveld. Beide spelers 
waren uitgeschakeld voor de titel en gingen er daarom niet meer voor 
zitten. Fokke werd zo samen met van Bohemen met 4 uit 6 gedeeld 3e. 
 
Veenendaal: Ruud Verhoef verloor afgelopen donderdag met wit zijn 
partij in de 2e ronde van het Open Kampioenschap van Veenendaal. 
Daarmee lijkt hij zijn draai nog niet te hebben gevonden want tweemaal 
trof hij een “rating-zwakkere” speler. Maar ook dat zegt niet altijd wat 
dat weten we met z’n allen maar al te goed. Ruud heeft dus ½ uit 2. 
Vanavond speelt hij de 3e partij. Daarover volgende week meer. 
 
Gronau: In het afgelopen weekend werd in Gronau, net over de grens 
bij Enschede, het Gronau Chess Tournament gespeeld. Het bijzondere 
aan dit toernooi was dat er in de B-, C- en D-groep een negendaagse 
reis naar het Las Vegas Schaakfestival van 2009 te verdienen viel. Met 
deze unieke formule trachtte de Nederlandse organisatie schakers met 
een lagere rating toch een kans te geven om een schitterende prijs te 
winnen. Nu is Fokke Jonkman toch wel bij elk schaaktoernooi te vinden 
maar een kans op zo’n reisje naar Las Vegas zag hij natuurlijk zeker 
zitten. Vandaar zijn deelname ook aan dit toernooi. Het aantal schakers 
aan dit toernooi viel echter ondanks deze aanlokkelijke prijzen toch wat 
tegen want dit weekendtoernooi trok maar 64 spelers! De A-groep (Elo 
2200+) met een 1e prijs van € 500,-- werd zelfs wegens gebrek aan 
belangstelling geannuleerd. Om deze groep niet geheel te laten ver-
dwijnen speelden op zaterdag nog wel 4 Fide-meesters een vierkamp 
met een speeltempo van een uur per persoon per partij maar dit kon 
natuurlijk niet de A-groep vervangen zoals men zich had voorgesteld. 
Fokke kwam uit in groep C (Elo 1800-1999), een groep van slechts 15 
schakers. In deze groep was Fokke weliswaar op Elo als zevende ge-
plaatst maar de Elo-verschillen waren gering. Dus er waren zeker kan-



sen om hoog te eindigen. Helaas verloor Fokke 
meteen zijn partij in de openingsronde waarin de 
Duitser Torsten Hoge hem de baas was. Deze 
speler werd uiteindelijk ook groepswinnaar. Dit 
verloren terrein kon Fokke in het verdere toer-
nooiverloop niet meer goedmaken. De zaterdag-
ochtend werd nog wel goed begonnen met een 
winstpartij maar de andere 2 partijen op zaterdag 
eindigden in remise. Daarmee stond Fokke na 4 
ronden nog steeds een vol punt achter op 4 kop-
lopers. In de vijfde ronde won Fokke wederom 
maar de slotronde ging opnieuw verloren. Daar-
mee eindigde Fokke met 3 uit 6 in de midden-
moot. Een uitslag waar hij niet geheel tevreden 
mee zal zijn. 
 
Seizoenoverzicht ASV-1: “Tja, wat te zeggen....”, 
was de eerste reactie van teamleider Richard van 
der Wel op de vraag van uw EP-redacteur over 
het seizoenverloop van ASV-1. “We hebben 
eigenlijk wel een redelijk goed seizoen gehad”, 
aldus Richard na enig nadenken. We waren op 
Elo immers als vierde team geplaatst en we zijn 
uiteindelijk tweede geworden, dus op basis daar-
van is het zeker goed te noemen. Helaas kregen 
we na een goede seizoensstart met 4 overwinnin-
gen halverwege een dip. Zo speelden we toen 
gelijk tegen Lewenborg, de latere degradant. Als 
je mee wilt doen om promotie mag dat eigenlijk 
niet gebeuren. Een jaar eerder verloren we zelfs 
van dit team. Daarna stond de topper tegen Hom-
burg-2 uit Apeldoorn op het programma. Maar in 
deze wedstrijd waren we volledig kansloos. Vorig 
jaar wonnen we nog van dit team en nu kwamen 
we er niet aan te pas. Zij zijn dan ook terecht 
kampioen geworden. En ook daarna tegen Dion 
Hardenberg bleven we op 4-4 steken. Deze twee 
gelijke spelen en vooral de dikke nederlaag tegen 
concurrent Homburg-2 kostte ons de promotie. 
We zijn geëindigd met een paar sterke overwin-
ningen. Vooral in de wedstrijd tegen Dr. Max 
euwe-1 werd goed gespeeld maar ook tegen Fi-
scher Z liep het perfect. Toen had het zelfs 8-0 
kunnen worden. Positieve uitschieters waren 
Léon van Tol met 5 uit 6 en Eelco de Vries met 6 
uit 9. Slecht is er eigenlijk door niemand ge-
scoord. Verder was de sfeer weer erg goed te 
noemen. Volgend jaar proberen we het gewoon 
weer opnieuw!!  Richard van der Wel 
 
Seizoenoverzicht ASV-2: Het was van begin af 
aan al duidelijk dat het dit jaar een lastige compe-
titie zou gaan worden. Stadgenoot De Toren had 
zich flink weten te versterken en was veruit favo-
riet; maar ook andere teams, zoals UVS-1, waren 
niet te onderschatten. Het seizoen kreeg twee 
kanten. In de eerste ronde verloren we van Alte-
veer, ook al geen zwak team, maar daarna her-
stelden we ons met vier overwinningen op rij. In 
de winterstop zag de ranglijst er komisch uit: vijf 
teams (dus de helft van de poule) stonden gedeeld 
bovenaan, waaronder ASV-2. De tweede sei-
zoenshelft verliep echter minder rooskleurig. In 
de zesde ronde speelden we door een beslissing 
van de wedstrijdleider nog gelijk, maar daarna 
konden we tegen de sterkste teams (De Toren en 
UVS resp.) niet voldoende tegengas geven. Ook 
in de slotronde werd verloren, maar er stond al 

niets meer op het spel. In het seizoen hadden we relatief veel invallers 
nodig. Opmerkelijk genoeg scoorden zij in de eerste helft alleen maar 
remises, terwijl in de tweede helft de uitslagen meer divers waren… 
Topscorer werd dit jaar Vincent de Jong, met 4½ uit 7. Door de drie 
nederlagen in de laatste drie ronden kreeg het seizoen een wat wrange 
nasmaak, maar gezien de eerste seizoenshelft hoeven we niet ontevre-
den terug te kijken op de competitie.  Daan Holtackers 
 
ASV-jeugd: Een groep van 7 jeugdspelers was zaterdag jl. actief bij het 
IJSCO-toernooi in Duiven. En niet zonder succes want Jia Jun Zhu 
werd gedeeld 1e met 7 uit 9 in de C-groep. Aly-Asad Najak scoorde in 
deze groep 6 uit 9. Hij won hiermee de ratingprijs. De anderen vielen 
helaas buiten de prijzen maar er waren al leuke dingen te zien!! 
 
Uitslagen interne competitie 30e ronde (22 mei 2008): 
Jonkman – van Roosmalen ½-½; Hendriks – Knuiman 1-0; Huizinga – 
de Freytas 0-1; Boele – Verkooijen 1-0; Weijsenfeld – Braam 1-0; R. 
Wille – N. Schoenmakers ½-½; Steenhuis – Hogerhorst ½-½; van Belle 
– Naasz ½-½; Rood – Groen 1-0; Au – Vermeer 1-0; de Munnik – van 
Buren ½-½; Eder – Manschot 1-0; Bijlsma – Veerman 0-1; van Eck – 
van Maanen 1-0; Zuidema – M. Dijkstra 1-0; de Kok – Kooman 0-1; 
Singendonk – Peters 1-0; Visser – J. Sanders 0-1; van Vlerken – Kel-
derman ½-½; Stibbe – van Dijk 0-1. 
Uitslag ASV-Bekercompetitie (½-finale Kroongroep):  
Schleipfenbauer – van der Wel 0-1. 

ASV-1               1 2 3 4 5 6 7  8 9 Score Bord Elo  TPR
Otto Wilgenhof      1 0 1 ½ 0 0 0  ½ 1 4-9   2,1  2216 2083 
Eelco de Vries      0 1 1 1 1 1 0  0 1 6-9   2,7  2209 2265 
Wouter van Rijn     0 ½ - 1 ½ 0 0  0 – 2-7   3,3  2152 2008 
Léon van Tol        1 – 0 – 1 – 1r 1 1 5-6   3,3  2217 2315 
Sander Berkhout     - 1 0 1 ½ 0 –  1 1 4½-7  4,0  2144 2206 
Remco de Leeuw      - 0 ½ ½ 1 0 1  - ½ 3½-7  5,1  2188 2039 
Peter Boel          1 1 ½ 1 0 0 0  1 1 5½-9  5,4  2081 2156 
John Sloots         0 ½ 1 ½ 0 – 1  1 1 5-8   6,1  2015 2119 
Richard van der Wel – 1 – 1 - ½ 1  0 – 3½-5  7,4  1986 2233 
Invallers: 
Bert Buisman        1 - - - - ½ - -  - 1½-2  7,5  2070 2292 
Fred Reulink        - - - - - - - -  1 1-1   8,0  2026 2061 
Vincent de Jong     - - ½ - - - -  - - ½-1   8,0  1984 2052 
Theo Jurrius        1 - - - - - -  - - 1-1   8,0  2007 2240 
De 9 wedstrijden op een rij:   Eindstand KNSB 2e klasse A 
1 ASV-1 – VAS-2 5-3            1 Homburg Apeldoorn-2 18 52 K
2 HSG-2 – ASV-1 3-5            2 ASV-1               14 43 
3 ASV-1 – SISSA 4½-3½          3 Dr. Max Euwe-1      13 45½ 
4 Unitas-2 – ASV-1 1½-6½       4 HSG-2               10 36 
5 ASV-1 – Lewenborg 4-4        5 Dion Hardenberg-1   10 35 
6 Homburg A’doorn-2–ASV-1 6-2  6 VAS-2                9 38 
7 ASV-1–Dion Hardenberg-1 4-4  7 Fischer Z            8 31 
8 Dr. Max Euwe-1 – ASV-1 3½-4½ 8 SISSA                4 31½ 
9 ASV-1 – Fischer Z 7½-½       9 Lewenborg            4 28 D
                             10 Unitas-2             0 20 D

ASV-2                 1 2 3 4 5 6  7 8 9 Score Bord Elo TPR
Sjoerd van Roosmalen  0 ½ 1 – 0 1  ½ ½ ½ 4-8   2,0 2153 2102
Bert Buisman          - - ½ 1 1 –  0 ½ 0 3-6   2,2 2070 2088
Koert van Bemmel      ½ ½ ½ - 0 -  0 1 ½ 3-7   2,7 2048 2029
Frank Schleipfenbauer ½ 1 1 0 1 0  ½ 0 0 4-9   4,1 2030 1934
Fred Reulink          - ½ 1 – ½ 1r 1 - - 4-5   6,0 2026 2057
Daan Holtackers       0 1 1 1 ½ 0  0 0 – 3½-8  4,6 2009 1950
Theo Jurrius          - 1 0 0 ½ 1  ½ ½ 1 4½-8  5,3 2007 1997
Vincent de Jong       1 1 – 1 1 ½  0 – 0 4½-7  4,9 1984 2019
Invallers: 
Paul de Freytas       ½ - - - - -  - - - ½-1   3,0 1956 2058
Richard van der Wel   ½ - ½ - - -  - - - 1-2   6,0 1986 1997
Remco Gerlich         - - - - - -  - - 0 0-1   7,0 1893 1765
Jan Vermeer           - - - ½ - -  - - - ½-1   7,0 1810 1838
Ivo van der Gouw      ½ - - - - -  - - - ½-1   7,0 1934 1987
Theo van Amerongen    - ½ - ½ - -  - - - 1-2   7,0 1863 1756
Jan Knuiman           - - - - - 0  - ½ 1 1½-3  7,3 1922 1951
Koen Maassen vd Brink - - - ½ - ½  - - - 1-2   8,0 1750 1904
Gerben Hendriks       - - - - - -  - 0 – 0-1   8,0 1873 1716
De 9 wedstrijden op een rij:   Eindstand KNSB 3e klasse C: 
1 ASV-2 – Alteveer 3½-4½       1 De Toren-1         16 51  K
2 Zeist-2 – ASV-2 2-6          2 UVS-1              14 41½ 
3 ASV-2 – Heemsteedse SC 5½-2½ 3 Alteveer           11 38 
4 Moira-Domtoren – ASV-2 3½-4½ 4 Caïssa-2           10 37 
5 ASV-2 – Paul Keres-3 4½-3½   5 Heemsteedse SC     10 36 
6 Zukertort A’veen-3–ASV-2 4-4 6 ASV-2              9  36½ 
7 ASV-2 – De Toren-1 2½-5½     7 Paul Keres-3       7  33½ 
8 UVS-1 – ASV-2 5-3            8 Zukertort A’veen-3 7  31½ 
9 ASV-2 – Caïssa-2 3-5         9 Moira-Domtoren     6  32  D
                             10 Zeist-2            0  23  D


