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Oploswedstrijd: Vorige week een gewone tweezet 
en wel van de Rus Rudenko. In 1960 won hij er een 

eerste prijs mee. 
Het probleem 
sprak mij aan 
wegens de 
logica van de 
sleutelzet. Op-
lossing: 1. Db6. 
 

ASV-
Vierkampen-

toernooi: We 
staan aan de 
vooravond van 
ons vierkam-
pentoernooi dat 
in combinatie 

met de OSBO-cupfinale weer een ongetwijfeld 
spannend toernooi zal bieden. ASV heeft zich dan 
wel niet geplaatst voor de finaledag van de OSBO-
bekerstrijd maar de teams die bij de laatste vier zit-
ten bieden genoeg garantie voor spektakel. De kam-
pioen in de promotieklasse Meppel is wellicht favo-
riet maar de andere drie, Bennekom, Denk en Zet uit 
Hattem en de talentvolle jeugd van De Toren-2, 
zullen er zeker alles aan doen om Meppel van de 
dubbel te weerhouden. Morgenavond beginnen we 
eerst om 19.30 uur met de vierkampen. Zaterdag om 
10 uur wordt dit vervolgd en begint ook de ½-finale 
van de OSBO-cup. Om 14.30 uur start de 3e ronde 
van de vierkampen en de OSBO-cupfinale. Om 
ongeveer 19.15 uur is de prijsuitreiking. Als u zich 
nog niet heeft opgegeven doe dit dan alsnog of kom 
anders zeker een kijkje nemen in het Grand Café van 
het Lorentz. 
 
Clubkampioenschap: Het seizoen loopt ten einde. Na 
het snelschaken van vanavond zijn er nog 3 ronden 
te spelen in de interne competitie. Nog 45 spelers 
kunnen het eindklassement halen. Daarvoor zijn 
immers 25 gespeelde partijen noodzakelijk. In de A-
groep lijkt de titelstrijd beslist. Guust Homs moet 
zijn 25e partij nog spelen, maar met nog één of mis-
schien zelfs meer bekerpartijen te gaan, zal Guust de 
130 punten voorsprong op nummer twee Wouter van 
Rijn (die alle 3 ronden moet spelen om aan de 25 
partijen te komen) niet meer verspelen. Gerben 
Hendriks en Remco Gerlich zijn nog geduchte con-
currenten voor de tweede plaats. In de B-groep is het 
iets spannender. Robert Naasz lijkt echter aan het 
langste eind te trekken. Robert heeft zo’n 50 punten 
voorsprong op Albert Marks, die nog drie partijen 
nodig heeft. Ruud Verhoef moet de lijstaanvoerder 
al 70 punten voor laten gaan. Ko Kooman heeft de 
leiding in de C-groep. Achter hem volgen Herman 
de Munnik op 11 punten en Ton van Eck op 18. Ook 
Liedewij van Eijk is met 27 punten achterstand nog 
niet kansloos. Er staan ons dus nog spannende we-
ken te wachten, waarbij we natuurlijk hopen dat 
zoveel mogelijk mensen het eindklassement halen. 
Op 2 juli sluiten we het seizoen af met een gezellige 
avond Fischer Random Chess!! Erik Wille  
 
Maastricht: In het afgelopen Pinksterweekend na-
men Frank Schleipfenbauer en Paul de Freytas deel 
aan het 3e ENCI Limburg Open, een weekendtoer-
nooi over 7 ronden met iets meer dan 280 deelne-

mers waaronder enkele grootmeesters, meesters en aankomend ta-
lent. Frank kwam uit in de sterke A groep (97 spelers). Paul speelde 
in de B-groep. Frank (Elo 2040) moest even zijn draai vinden. Na 
een bye op de vrijdagavond verloor hij beide partijen op de zaterdag. 
Gezegd moet worden dat dit wel was tegen spelers met een rating 
van rond de 2200. Op 1e Pinksterdag maakte Frank dit meer dan 
goed door twee sterke overwinningen. Eerst versloeg hij Peter Dog-
gers (2279) daarna was hij de meerdere over de sterk opkomende 
jeugdschaakster Anne Haast (2144). Op de slotdag trof Frank in de 
6e ronde de plaatselijke held Joost Heltzel, ook weer eentje met een 
Elo van 2267. Dit was allemaal even teveel van het goede want 
Frank verloor deze partij. Ook in de slotronde ging het mis. Dit keer 
tegen een Belgische speler met 2100+. Dus over tegenstand had 
Frank niet te klagen. Zo eindigde hij op 2½ uit 7 met een TPR van 
2078! Paul de Freytas (Elo 1896) speelde zoals gezegd in groep B. 
Ook hij moest even op gang komen. Na een remise in de openings-
ronde verloor hij zaterdagochtend in de 2e ronde. Daarna kwam hij 
goed op dreef en won hij zaterdagavond en de beide partijen op 
zondag. Met deze drie winstpartijen op rij kwam hij op een gedeelde 
7e plaats met 3½ uit 5 en met 2 ronden voor de boeg op 2e Pinkster-
dag bood dit kansen op een hoge klassering. In de 6e ronde was eerst 
een Duitser met een Elo van 2033 de tegenstander. Ook deze klus 
klaarde Paul. Zo had hij 4½ uit 6 en was hij opgeklommen naar een 
gedeelde 5e plaats. De slotronde trof Paul weer een Duitse opponent 
en opnieuw op papier bijna 100 punten sterker. Helaas ging deze 
partij verloren zodat Paul buiten de prijzen viel. Maar met een TPR 
van 1974 en een score van 4½ uit 7 kan ook Paul terugkijken op een 
goed toernooi. 
 
Seizoenoverzicht ASV-5: Het was een wisselvallig seizoen voor het 
vijfde. Naast de goede prestatie van ASV-5 in de OSBO-cup (pas in 
de kwartfinale eervol uitgeschakeld door OSBO-kampioen Meppel) 
is ons team in de OSBO-competitie in de eerste klasse B geëindigd 
op een teleurstellende zesde plaats. Na een valse start (5½–2½ neder-
laag) tegen WDC volgde er een regelmatige 6-2 winst tegen het 
zwakke team van Schaakstad 5. Hierna kwamen we echt op gang en 
dachten heel even aan een kampioenschap en promotie naar de hoog-
ste klasse van de OSBO. Eerst kwam de ongedachte winst tegen het 
jeugdteam van De Toren 2 en vervolgens een monsterscore van 7-1 
tegen de reserves van Het Kasteel uit Wijchen. Na de vierde ronde 

stonden we op de eerste plaats, maar de juichstemming heeft maar 
even geduurd. De volgende ronde tegen Voorst ging het goed fout. 
In het vierde uur van die wedstrijd zag het er naar uit dat we een 
regelmatige 5-3 overwinning zouden behalen, maar precies toen 

ASV 5                 1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W- We 
Remco Gerlich         0 1 - 1 - - 0  2-4  1881 1856  -0,1 
Martijn Boele         0 1 1 1 ½ ½ 1  5-7  1868 2082  +2,0 
Robert Naasz          ½ 1 0 ½ ½ 1 0  3½-7 1811 1774  -0,3 
Tony Hogerhorst       1 1 ½ 1 ½ ½ -  4½-6 1799 2067  +2,1 
Theo van Amerongen    - 1 1 1 0 ½ 1r 4½-6 1771 1891  +0,8 
Eric Hartman          ½ 0 - ½ 0 ½ 1  2½-6 1766 1749  -0,2 
Jacques Boonstra      0 0 0 1 0 0 ½  1½-7 1753 1505  -2,2 
Abbes Dekker          0 1 - - 0 0 -  1-4  1701 1522  -0,9 
Invallers : 
Paul Schoenmakers     - - - 1 - ½ -  1½-2 1894 2026  +0,3 
Nico Schoenmakers     ½ - - - - - -  ½-1  1807 1761  -0,1 
Dick Hajee            - - ½ - - - -  ½-1  1766 1825  +0,1 
Rob van Belle         - - - - - - ½  ½-1  1775 1734  -0,1 
Albert Marks          - - 1 - 1 - 0  2-3  1815 1925  +0,4 
Jan Vermeer           - - ½ - - - -  ½-1  1732 1757   0,0 
De 7 wedstrijden op een rij :  Eindstand OSBO 1 e klasse B :  
1 ASV-5 – WDC-1 2½-5½         1 De Toren-2j   10 36  K 
2 Schaakstad-5 – ASV-5 2-6    2 Voorst        10 33  
3 ASV-5 – De Toren-2j 4½-3½   3 WDC            9 31 ½ 
4 Het Kasteel-2 – ASV-5 1-7   4 PION-2         9 29 ½ 
5 Voorst-1 – ASV-5 5½-2½      5 Het Kasteel-2  8 28  
6 ASV-5 – PION-2 3½-4½        6 ASV-5          7 30  
7 Elster Toren-1- ASV-5 4-4   7 Elster Toren-1 3 24 ½ D 
                              8 Schaakstad - 5   0 11½ D                               



gaven we het op zeker drie borden op een vreselijke 
manier weg. Een totale deceptie en een 5½-2½ ne-
derlaag, waarmee onze kampioenskansen praktisch 
verdwenen waren. De laatste wedstrijden tegen Pi-
on-2 en Elster Toren-1 leverden nog maar één 
matchpunt op, waarmee we eindigden met 7 match-
punten en op een nog maar net veilige zesde plaats. 
Wel haalden we ruim 50% procent van de bordpun-
ten, waarmee we op een vierde plaats zouden zijn 
geëindigd. De persoonlijke resultaten dan. De top-
borden met Remco Gerlich, Martijn Boele en Tony 
Hogerhorst hebben een uitstekend seizoen gedraaid. 
Tony bleef ongeslagen met drie keer winst en drie 
keer remise. Martijn werd onze topscorer met vijf uit 
zeven. Tegenvallend waren aan de staartborden 
Abbes Dekker met één uit vier en Jacques Boonstra 
met anderhalf uit zeven. Onze invallers daarentegen 
scoorden uitstekend met 5½ uit 9. Het was plezierig 
om teamleider van dit team te zijn. Iedereen las 
nauwkeurig mijn e-mails en er heerste een prima en 
gezellige onderlinge sfeer.   Theo van Amerongen 
 
Seizoenoverzicht ASV-7: Om te beginnen een posi-
tieve opmerking: we zijn niet gedegradeerd. En we 
speelden wel heel vaak met invallers: 14 keer. Als je 
dus in aanmerking neemt, dat we ons hebben kunnen 
handhaven in de 2e klasse met een niet al te homo-
geen team, dan mag je als teamleider niet klagen. 
Iedereen – vaste speler of invaller – heeft naar ver-
mogen zijn steentje bijgedragen. Maar…14 invallers 
in 7 wedstrijden lijkt mij buiten proportie. Geen 
enkele wedstrijd waren we compleet! Twee wed-
strijden speelden we met 4 invallers. Zijn er statisti-
sche gegevens bekend hoe dat zit met andere teams? 
En springt ASV er als vereniging negatief uit? Nu is 
er ook een andere kant: als je er als bestuur van 
uitgaat, dat zo veel mogelijk leden extern moeten 
kunnen spelen en een team is met invallers altijd aan 
te vullen, dan is dat een bewuste keuze. En dat kan 
ook functioneren. Ik kan niet ontkennen, dat we elke 
wedstrijd enthousiast en met een positieve instelling 
begonnen. Zoiets is het halve werk. Ik hoop, dat in 
het komende seizoen dezelfde gezichten altijd (nou 
ja, meestal) achter het bord zullen plaatsnemen. 
    Albert Marks  
 
Seizoenoverzicht ASV-11: Het tweede seizoen van 
ASV 11 is buitengewoon succesvol verlopen. Onze 
mannen en vrouw van het laatste team eindigde 
voorlaatste, maar verloren slechts twee keer. Hoog-
tepunt in het seizoen was natuurlijk naast de zeges 
op het zich later terugtrekkende team van Dode-
waard 3 en Variant 2j het gelijkspel tegen kampioen 
UVS 5. Maar ook in de verloren wedstrijden beet 
ASV 11 van zich af. Het is leuk te zien dat zoveel 
mensen zo graag meedoen in dit team. En dat onder-
schrijft meteen de doelstelling van het team. Natuur-
lijk wil ASV 11 winnen als het achter de borden zit, 
maar het gaat vooral ook om het plezier. ASV 11 
gebruikte 12 spelers. Dat is vaak een diskwalificatie 
voor een team, maar bij ASV 11 juist niet. We wil-
len daar immers zoveel mogelijk spelers ervaring op 
laten doen met spelen in de externe competitie. 
Steeds meer mensen stromen via dit team door naar 
hogere teams en worden vaste waarden in de ASV-
teams. Dat zal ongetwijfeld ook na dit seizoen weer 
gebeuren. Jonathan van der Krogt met 3 uit 4 en Jan 
Zuidema met 2½ uit 3 kenden een uitstekend sei-
zoen. Dat maakt echter de prestaties en inzet van de 
andere spelers niet minder belangrijk. Als ASV 11 
komend seizoen opnieuw het laagste team is, zal ik 
met plezier het teamleiderschap vervullen met als 
belangrijke rechterhand André de Groot, die deze rol 
tijdens de wedstrijden vervulde. Erik Wille 
 
Delft: René van Alfen, die we onlangs voor het eerst 
op een clubavond van ASV mochten begroeten, trok 
afgelopen zondag 31 mei naar zijn vorige club DSC 
Delft om daar samen met Hans Thuijls, die hij nog 
kent uit zijn tijd bij ESV in Ede, een duo te vormen 
bij de zesde editie van het Delftse Kroeglopertoer-
nooi. Zij behaalden in de 7 speelronden 6 matchpun-

ten en eindigden daarmee van de in totaal 78 teams op een gedeelde 
52e plaats. Het grootmeesterlijke duo Jan Smeets en Bianca Muhren 
won. Net als 2 jaar geleden bleek dit duo de sterkste al was de voor-
sprong dit jaar minimaal. Ze moesten de eerste plaats delen met 
Chiel van Oosterom en Joost Michielsen, maar Jan en Bianca hadden 
net 1 weerstandspuntje meer. Het toernooi was een daverend succes. 
Er waren meer deelnemers dan ooit, het was ideaal terrasweer en het 
was bijzonder gezellig in Delft. Kortom, ideale omstandigheden. Om 
12 uur trokken ruim 150 schakers de Delftse binnenstad in om daar 
ruim 7 uur later weer uit tevoorschijn te komen. In de tussentijd 
hadden ze 7 potjes gespeeld in een paar van de vele kroegen die de 
Delftse binnenstad rijk is. Het op papier favoriete koppel Jan 
Smeets-Bianca Muhren wist uiteindelijk de favorietenrol waar te 
maken al moest de eerste plaats zoals gezegd worden gedeeld. Niet 
alleen de eerste plaats telt. In Delft heeft iedereen kans op een prijs; 
ook alle koppels die op een plaats eindigen dat een priemgetal is 
gaan met een prijsje naar huis. Vol spanning wachtte dan ook een 
groot aantal deelnemers op de prijsuitreiking. Na afloop stond er 
voor de liefhebbers een warm buffet klaar. Dat liet men zich goed 
smaken en daarna bleef het nog lang gezellig in het Delftse denk-
sportcentrum. Pas tegen middernacht verliet de laatste gast het pand. 
(Bron: toernooisite DSC Delft). 

 
Uitslagen interne competitie 29e ronde (28 mei 2009): 
de Freytas–Homs ½-½; Woestenburg – van Roosmalen 0-1; Schleip-
fenbauer – Verkruissen 1-0; E. Belle – Huizinga ½-½; Maassen van 
den Brink – Marks 1-0; Gerhardus – Weijsenfeld 0-1; Naasz – Ho-
gerhorst 1-0; Fassaert – Dekker ½-½; Verhoef – Boonstra ½-½; van 
Belle – Au 0-1; Groen – Braam 1-0; Eder – Hajee 1-0; Vermeer – 
Sigmond ½-½; Wiggerts – Kuiphof ½-½; Singendonk – Koeweiden 
0-1; van Eijk – Veerman 0-1; Rietbergen – de Munnik ½-½; van 
Vlerken – Zuidema 0-1; Diekema – Meijer 0-1; van Maanen – B. 
Sanders 1-0; de Kok – Visser 1-0. 
Uitslagen ASV-beker (Kroongroep): Boele – Wilgenhof 0-1; van 
Rijn – Gerlich ½-½.  

ASV 11            1   2 3 4  5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
John Bijlsma      -   - 0 0r – 1 – 1-3   1485 1394 -0,1 
Jan Zuidema       (1r)- ½ 1  - 1 – 3½-4  1474 1654 +0,9 
Andre de Groot    (1r)1 0 0  - 0 1 3-6   1446 1344 -1,1 
Jonathan vd Krogt (1) 1 ½ -  - 1 ½ 4-5   1411 1725 +0,3 
Lion de Kok       (1) ½ - ½  - 0 0 2-5   1275 1082 -1,0 
Wim Peters        (0) 0 0 -  - ½ 0 ½-4        1229 
Invallers : 
Bob Sanders       (1) - - 1  - - - 2-2        1649 
Rob van Maanen     -  ½ - -  - - - ½-1        1371 
Cor van der Jagt   -  - - -  - - 0 0-1        1269 
Thijs Stomphorst   -  0 - ½  - - - ½-2        1165 
Fabian Engelhardt  -  - - -  - - 0 0-1        1256 
Liedewij van Eijk  –  - 0 -  - - - 0-1        1407 
De 7 wedstrijden op een rij : Eindstand OSBO 4 e klasse F :  
1 ASV-11 – Dodewaard-3 5-1*   1 UVS-5         8 21  K 
2 Tornado-2 – ASV-11 3-3     2 Ede-3         8 20½ P 
3 ASV-11 – Ede-3 1-5         3 Het Kasteel-5 5 16½ 
4 UVS-5 -ASV-11 3-3          4 Tornado-2     5 14 
5 ASV-11 vrij                5 ASV-11        4 12 
6 ASV-11 – Variant-2j 3½-2½  6 Variant-2j    0  6 
7 Het Kasteel-5-ASV-11 4½-1½ 
*Dodewaard-3 heeft zich in de 3 e ronde teruggetrokken. 
De uitslagen zijn uit de stand gehaald,de individue le 
r esultaten blijven wel gelden voor de KNSB - rating)   

ASV 7             1 2 3 4 5 6 7 Scor e KNSB TPR  W - We 
Albert Marks      - 1 1 ½ 0 1 – 3½-5  1815 1862 -0, 1 
Dick Hajee        0 1 1 – 0 0 ½ 2½-6  1766 1808 +0, 3 
Frits Wiggerts    0 1 0 1 – 0 – 2-5   1754 1694 -0, 4  
Jan Vermeer       1 0 1 1 0 1 0 4-7   1732 1681 -0, 5 
Tjé Wing Au       1 1 1 0 0 1 – 4-6   1715 1874 +1, 3 
Tom Bentvelzen    1 1 ½ - ½ 0 0 3-6   1688 1721 +0, 3 
Henk Kuiphof      0 - - - ½ ½ ½ 1½-4  1632 1647  0, 0 
Tobias v. Leeuwen 0 0 ½ - - - - ½-3   1605 1266 -1, 3 
Invallers:  
Harm Steenhuis    - - - - - 1 - 1-1   1759 1883 +0, 3 
Hendrik van Buren ½ - - 0 ½ - ½ 1½-4  1519 1576 +0, 2 
Wim Zunnebeld     - - 0 - - - - 0-1   1485 1359 -0, 3 
Hans Rigter       - 0 - - - - - 0-1   1788 1542 -0, 7 
Horst Eder        - - - 0 1 – 0 1-3   1516 1542 -0, 6 
Frans Veerman     - - - 0 - - ½ ½-2   1471 1449  0, 0 
Theo Koeweiden    - - - - - - 0 0-1   1565 1464 -0, 3 
Jan Sanders       - - - 0 - - - 0-1        1186 
De 7 wedstrijden op een rij : Eindstand OSBO 2 e klasse C:  
1 ASV-7 – Zutphen-2 3½-4½    1 Zutphen-2       13 3 5½ K 
2 Wageningen-4 – ASV-7 3-5   2 De Cirkel       11 3 2 
3 ASV-7 – Veenendaal-3 5-3   3 PSV/DoDo-2       8 2 9½ 
4 PSV/DoDo-2 – ASV-7 5½-2½   4 De Schaakmaat-2j 7 2 8 
5 Schaakmaat-2j–ASV-7 5½-2½  5 Veenendaal-3     6 2 8½ 
6 ASV-7- Bennekom-2 4½-3½    6 ASV-7            6 2 5 
7 De Cirkel – ASV-7 6-2      7 Bennekom-2       4 2 7½ D 
                             8 Wageningen - 4     1  1 8  D  


