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Oploswedstrijd: Hoewel er zelfs al in de middeleeuwen 
verrassende studies werden gemaakt kwam de echte 
studie pas laat op gang. In de tijd, dat er al onwaarschijn-
lijk knappe problemen werden gecomponeerd (2e helft 

19e eeuw) moest de 
studie nog even 
wachten. De eerste 
met een uitgebreid 
oeuvre was Aleksej 
Troitski. Van hem 
is deze uit 1897. 
Wit speelt en wint. 
Oplossing: 1. Lc6, 
Tb1+ 2. Ke2, Txh1 
3. Lg2+, Kxg2 4. 
Pf4+, Kg1 5. Ke1, 
g2 6. Pe2+ mat.  
 
Snelschaken: Op 
zaterdag 21 mei 

wordt in Bennekom wederom het OSBO-
snelschaakkampioenschap voor clubteams gehouden. 
Wie gaan er mee? Vorig jaar had ASV 7 teams. Opgave 
kan via Erik Wille. 
 
Vierkampentoernooi: Op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei 
organiseert ASV het Vierkampentoernooi. Rapidtoer-
nooien zijn er genoeg maar deze toernooivorm wordt 
nog maar weinig gespeeld. Een mooie gelegenheid dus 
om in groepen van 4, waarbij er per groep 2 prijzen in 
natura zijn, 3 serieuze partijen te spelen met een speel-
tempo van 2 uur per persoon. Gespeeld wordt in het 
Grand Café van het Lorentz Op zaterdag worden boven-
dien de halve finale en de finale van de strijd om de 
OSBO-cup gespeeld. Dat mag u niet missen. Wij hopen 
weer op een grote deelname. U kunt zich aanmelden bij 
Ruud Wille. 
 
NK-jeugd: De afgelopen week vervolgde Xadya van 
Bruxvoort haar deelname bij de C-meisjes op het NK-
jeugd in Haarlem. Ze eindigde uiteindelijk op 3½ uit 9 
Het resultaat valt dan misschien nog wat tegen, zo 
scoorde ze met zwart slechts 1 uit 5, maar de ervaring 
die ze met het spelen van zo’n toernooi heeft opgedaan 
zal haar zeker ten goede komen. 
 
Externe competitie: A.s. zaterdag worden de laatste 
competitiewedstrijden gespeeld. Voor onze KNSB-teams 
staat er niets meer op het spel, voor onze 2 teams in de 
OSBO-Promotieklasse des te meer! Om in de KNSB te 
beginnen. Daar heeft ASV-1 een veilige plek in de mid-
denmoot maar ook niet meer dan dat. De top-2 in deze 
poule was te sterk dit seizoen daar kon ASV-1 geen rol 
in spelen. In de slotwedstrijd uit tegen het in degradatie-
gevaar verkerende Oegstgeest’80 moet de sportieve 
plicht worden vervuld. Ook ASV-2 kan toekijken. Dat 
doen ze in Groesbeek waar de nummers 1 en 2 Caïssa-3 
en PION exact gelijk staan. Dat wordt dus een hele 
spannende ontknoping. ASV-2 moet het opnemen tegen 
Zukertort Amstelveen-3. De meeste aandacht gaat 
zaterdag uit naar ASV-3 en ASV-4. De slotronde in de 
OSBO-Promotieklasse wordt gespeeld bij ASV in het 
Grand Café van het Lorentz. ASV-4 moet het opnemen 
tegen het al gedegradeerde Velp. Maar makkelijke wed-
strijden zijn er niet dus ook hier wordt het nog een keer 
de mouwen opstropen. Er zijn in deze klasse 2 promotie-
plaatsen naar de KNSB dus bij winst van het vierde is 
ASV volgend seizoen verzekerd van 3 teams in de lande-
lijke competitie. Ook ASV-3, dat het moet opnemen 
tegen SMB-2, kan theoretisch nog op de 2e plaats komen 

maar dan moeten de andere teams punten verspelen. Ter oriënta-
tie: de andere wedstrijden in deze poule zijn De Toren-2 - ZSG; 
De Toren-3 – Wageningen-3 en Het Kasteel – Bennekom. 
Dan kunt u zelf de kansen berekenen zowel bovenin als ook 
onderin voor de 2e degradatieplaats. U bent van harte welkom 
vanaf 13.00 uur om beide ASV-teams te ondersteunen.  
 
Uitslagen/stand KNSB/OSBO-promotieklasse na 8e ronde: 

KNSB 2e klasse C: DSC Delft-2-De Pion-2 5½-2½; Via-
nen/DVP -Oegstgeest ’80 4-4;  ASV-1-Messemaker 1847 4-4; 
Charlois Europoort-Kennemer Combinatie-1 3½-4½; HWP 
Haarlem-Spijkenisse 5-3. 
KNSB 3e klasse C: Caïssa-3–Promotie 4-4; Amersfoort-2-
Zukertort Amstelveen-3 4-4; ASV-2-PION Groesbeek 4-4; 
PSV/DoDo-Oosten-Toren 3½-4½; Wageningen-2–Zeist 6½-1½. 
OSBO Promotieklasse: ASV-4 – ZSG- 2½-5½; Velp-SMB-2 3-
5; ASV-3 – Het Kasteel 3½-4½; Bennekom – De Toren-3 3-5; 
Wageningen-3 – De Toren-2 4½-3½. 
 
Wageningen: Daar waar in Wageningen de Bevrijdingsfeesten 
vele tienduizenden mensen lokten zullen diezelfde mensen geen 
enkele weet hebben gehad dat op enkele kilometers van het 
stadscentrum ongeveer 140 schakers felle strijd leverden in het 
63e Bevrijdingstoernooi. Het was weer een groot succes. Met 6 
grootmeesters en een handvol meesters was de A-groep weer 
heel sterk bezet. Dat ondervonden ook de 4 ASV-ers in deze 
groep. Zo mocht Dirk Hoogland het in de openingsronde opne-
men tegen Jan Timman. Dat ging hem aanvankelijk nog niet zo 
slecht af maar nadat de dames waren geruild bleef een stelling 
met een slechte loper over en dat werd door de grootmeester 
makkelijk in winst omgezet. Ruud Wille trof in de 1e ronde in 
Lorena Zepeda (2185) een damesmeester. Tot zijn eigen verras-
sing wist Ruud de partij met wit zelfs vrij eenvoudig in winst om 
te zetten. Barth Plomp begon goed met een remise tegen FM 
Richard Vedder (2254). Barth had zelfs winstkansen maar koos 
met het oog op de tijd voor een puntendeling. In het verdere 
verloop kwam Dirk op 3 uit 5 met een onderlinge zege op Barth 
Plomp en eindigde het toernooi op 3½ uit 7. Ook Ruud Wille 
kwam uit op 50%. Na winst in de 3e ronde op Stefan Bekker had 
hij 2 uit 3 en mocht hij het opnemen tegen IM Ekrem Cekro 
(2388). In een slechte partij werd Ruud kansloos van het bord 
gezet. Ook de volgende partij was weinig hoogstaand en ook dat 
werd een nederlaag. Maar met 1½ punt in de laatste 2 ronden 
werd toch een prima 50% score bereikt. Barth verloor na zijn 
remise in de 1e ronde vervolgens van IM Manuel Bosboom 
(2420). 2 ronden later stond hij met 2 uit 4 toch weer op 50%. In 
de daaropvolgende 3 ronden werd alleen in de slotronde nog 
remise gespeeld. 2½ uit 7 was dan ook de eindscore van Barth. 
Bij Anne Paul Taal wilde het niet lukken en hij eindigde op 1½ 
punt. In de B-groep scoorde Tony Hogerhorst 4½ uit 7. Vooraf 
behoorde hij toch tot het rijtje kanshebbers maar na de valse start 
met 1½ uit 4 wist hij zich uitgeschakeld voor de prijzen daar 

KNSB 2e klasse C:   KNSB 3e klasse C: 
1 Kennemer Comb.-1 16  48 1 Caïssa-3 14  38½ 
2 Charlois Europoort 14  41 2 PION Groesbeek 14  38½ 
3 HWP Haarlem 11  36 3 ASV-2 11  38 
4 Vianen/DVP   8  32½ 4 Promotie 11  37½ 
5 ASV-1   7  31½ 5 Zukertort A’veen-3   7  33½ 
6 Spijkenisse   7  29 6 Amersfoort-2   7  29½ 
7 DSC Delft-2   5  27½ 7 PSV/DoDo   6  27 
8 Messemaker 1847   4  26½ 8 Oosten-Toren   4  27½ 
9 Oegstgeest’80   4  25½  9 Zeist   4  26 
10 De Pion-2   4  22½ 10 Wageningen-2   2  24 

OSBO-Promotieklasse: 
1 Het Kasteel 13  36 6 Bennekom   7  34 
2 ASV-4 12  37 7 ZSG   6  29  
3 De Toren-3 11  35 8 Wageningen-3   6  25½ 
4 ASV-3 10  37 9 De Toren-2   5  28 
5 SMB-2   8  32 10 Velp   2  26½ D 



konden de 3 winstpartijen ter afsluiting niets aan veran-
deren. Albert Marks eindigde in deze groep keurig op 3½ 
uit 7, een score die ook door oud-ASV-er Paul de Frey-
tas werd behaald. Ruud Verhoef sloot het toernooi af op 
3 uit 7 en dat viel mogelijk toch wat tegen. Dan de C-
groep waar ASV ook nog 5 clubgenoten onder de deel-
nemers had. Theo Koeweiden werd de beste ASV-er in 
deze groep met 4 uit 7. Hij wist zijn goede beginfase, 
toen hij met 3 uit 4 in de top stond, helaas niet vol te 
houden. Ko Kooman bleef hier net achter met 3½ punt. 
Frans Veerman sloot het toernooi af met 3 uit 7 nadat hij 
na 5 ronden pas 1 punt had vergaard. Voor onze jeugd-
speler Pieter Verhoef was het een mooie ervaring. Hij 
eindigde op 2½ uit 7. Zo waren er bij dit weer uiterst 
plezierige Bevrijdingstoernooi weer 12 ASV-ers aan de 
borden te vinden.  
 
Duiven: Afgelopen zaterdag, 2 dagen na het Wageningse 
Bevrijdingstoernooi, werd in Duiven het 3e WDC rapid-
toernooi gespeeld. Er waren 73 schakers. ASV-ers waren 
er in de A-groep niet te vinden. Daar mochten de vele 
titelhouders (waaronder 4 GM en 4 IM) het in een groep-
je van 10 spelers onderling uitmaken. De in Duitsland 
wonende Rus Igor Khenkin (Elo 2620) werd eerste met 
15 punten uit 7 partijen. Ik zie uw wenkbrauwen al fron-
sen. Dit puntentotaal verdient dan ook enige verklaring. 
Evenals vorig jaar werd een winstpartij beloond met 3 
punten en een remise met 1 punt. Vergelijk het dus maar 
met het voetbal waarmee de strijd dus wel werd aange-
wakkerd. Omdat er voor de Elogroep tussen 1900-2000 
de keus was om ook in groep B te spelen deden Koen 
Maassen van den Brink en Ruud Wille niet in groep A 
mee om niet als slachtvee te dienen voor de titelhouders 
maar gaven zij de voorkeur aan groep B waarin ook 
Tony Hogerhorst en Ruud Verhoef speelden. Koen werd 
in deze groep ongedeeld 2e met 16 punten uit 7. Hij won 
5 partijen, speelde in de slotronde remise tegen Tony 
maar verloor in de 4e ronde van de uiteindelijke winnaar 
in deze groep Mark Agterberg van Het Kasteel uit Wij-
chen, die 17 punten scoorde. Ook Ruud Wille en Tony 
Hogerhorst verloren van deze groepswinnaar (een kleine 
revanche van Het Kasteel op de competitienederlaag 
tegen ASV-4? Red). Ruud Wille werd gedeeld 5e met 12 
punten. Dit had misschien nog iets meer kunnen zijn als 
in de voorlaatste ronde de winst was verspeeld toen 
Ruud dacht even een stuk terug te kunnen slaan maar 
vervolgens werd matgezet terwijl bij de goede volgorde 
na een tussenschaakje juist zijn tegenstander midden op 
het bord was mat gegaan. Tony eindigde op 11 punten. 
Hij begon met een nederlaag maar zette daarna een goe-
de serie neer waardoor hij na 5 ronden alweer 4e stond. 
De koploper stond in de 6e ronde verder succes in de 
weg. Ruud Verhoef begon met 2½ uit 3 oftewel 7 punten 
uitstekend maar zijn clubgenoten waren hem niet goed 
gezind. Eerst verloor hij van Ruud Wille en daarna ook 
van Tony en of dat nog niet genoeg was gingen ook de 
laatste 2 partijen verloren. In de C-groep eindigde Theo 
Koeweiden op 12 punten. Hij begon met 1 uit 4 (dus 3 
punten) slecht aan het toernooi maar in de laatste drie 
ronden pakte hij wel de volle winst. Toch viel hij net 
buiten de prijzen. Frans Veerman en Horst Eder haalden 
in deze groep 9 punten. In de D-groep waren de ereplaat-
sen voor de jeugd. Geert van Hoorn (De Toren) won met 
17 punten. Gedeeld 2e werden onze jeugdspelers Pieter 
Verhoef en Bent Schleipfenbauer met 14 punten. Pieter 
verloor het onderlinge duel van Geert in de 6e ronde die 
Pieter in de tijdnoodfase knap met 2 lopers mat zette. Als 
klap op de vuurpijl was er nog teamsucces voor ASV. 
Het team van Koen, Tony, Ruud W. en Theo won de 
teamprijs, een DGT-klok. Een mooie prijs voor onze 
club! Dit ASV-team scoorde 51 punten en bleef daarmee 
De Toren (43 punten) en ons D-team (Bent, Pieter aan-
gevuld met zijn vader Ruud V. en Horst) met 41 punten 
ruim voor. Dus een succesvol dagje met een mooie 
DGT-klok als uitsmijter! Voor alle deelnemers stond er 
na afloop een heerlijk doosje aardbeien klaar. Compli-
menten tot slot aan de organisatie voor een fijn en goed 
georganiseerd toernooi. 
 
Bibliotheek: “April schaakmaand” dat in samenwerking 
met ASV en De Toren in de bibliotheek plaatsvond is 
inmiddels afgesloten. We begonnen op zaterdag 2 april 
met een prachtige simultaan met Hans Böhm, gevolgd 
door allerlei andere activiteiten zoals een expositie, di-
verse schaakdemo’s, Raindropchess, schaken tegen de 

computer etc. Met de laatste activiteit, een extra middag van het 
Daglichtschaak (zie verslag hieronder) werd de schaakmaand 
afgesloten. Veel dank is verschuldigd aan de Bibliotheek dat 
ASV en De Toren de gelegenheid gaf om met het schaken een 
maand lang zo prominent op de voorgrond te kunnen treden!! 
 
ASV promoot Daglichtschaak in de bibliotheek: Op dinsdag 26 
april werd in het kader van de schaakmaand april, een samen-
werking van de bibliotheek Koningstraat met ASV en De Toren 
een extra middagje Daglichtschaak gehouden. De opkomst was 
wat mager, maar ASV ziet al die activiteiten als een diepte-
investering. De start was met 10 man. Na de 1e ronde haakten er 
2 af, zodat de strijd tussen de overige 8 schakers werd uitge-
vochten. Hans Donker kende een bliksemstart. Hij won 3 partij-
en op rij, maar moest in de 4e ronde het hoofd buigen voor Wal-
ter. Voor Walter was het zijn derde winst (helaas gaat hij stude-
ren in Maastricht). Rob Cornips startte goed, maar na de neder-
laag tegen Walter was hij even van slag af en verloor hij ook 
tegen Jan Vermeer. Daarna herstelde Rob zich, maar zijn reste-
rende winstpartijen leverden ‘slechts’ een 3e plaats op. Jan Ver-
meer begon met een nul tegen Hans Donker. Daarna kreeg hij 
tegen Ruud Wille remise cadeau. Ruud promoveerde, maar ver-
gat dat hij schaak stond. Jan had alleen nog de koning over, 
zodat het remise was. Daarna won Jan al zijn resterende partijen, 
zodat hij het toernooitje won. Ruud Wille kwam langzaam op 
gang. In de eerste 2 ronden remise, daarna een sterke serie maar 
verlies in de laatste ronde tegen Jan was voor hem een tweede 
plaats weggelegd. Deze schaakmiddag leverde in dhr. Bergen 
wellicht een nieuwe deelnemer op voor het Daglichtschaak. Ko 
Kooman speelde degelijk en behaalde 3½ punt. Zijn remise 
tegen Walter was zijn grootste wapenfeit. Robbert Lubbers had 
zijn dag niet. Zijn score was slechts één punt. De kans dat het 
Daglichtschaak ook in het nieuwe seizoen een keer in de biblio-
theek is te vinden is zeker aanwezig. Voor de uitslagen en de 
eindstand zie de blog van ASV.                        Jan Vermeer 
 
ASV-7 schaakt zich onzeker door het seizoen: ASV-7 begon zijn 
1e wedstrijd tegen de toekomstige kampioen Variant uit Huis-
sen. We werden naar huis gestuurd met een overtuigende 5½-2½ 
nederlaag. Daarna werd met dezelfde cijfers gewonnen van de 
toekomstige degradant. Aan dit resultaat zou men ‘dus’ in de 
middenmoot moeten eindigen. Maar dat is maar theorie. Tegen 
UVS-3 wonnen we weer, maar tegen Mook werden alle eventue-
le aspiraties de bodem ingeslagen met een 3-5 nederlaag. Een 
echte rampwedstrijd was tegen Het Kasteel-3. Alles liep zo’n 
beetje fout. Te laat aangekomen, miscommunicatie en daardoor 
concentratieverlies leidde tot verlies. Achteraf is het deze wed-
strijd die Het Kasteel van degradatie redde. Tegen De Toren-4-
jeugd werd met minimaal verschil verloren en dat betekende dat 
de laatste wedstrijd in Groesbeek tegen PION-3 gelijk moest 

worden gespeeld om niet te degraderen. PION-3 verloor deze 
match en degradeerde daardoor. Gezien het aantal bordpunten 
had ASV-7 nog een plaatsje hoger kunnen eindigen. Topscoor-
der is met 70% Henk Kuiphof geworden. Jan Vermeer werd met 
64% tweede. De invallers zorgden samen voor een 50% score. 
Dat is verheugend.                                            Jan Vermeer 
 
Uitslagen interne competitie 29e ronde (3 mei 2011): 
Maassen van den Brink–van Tol ½-½; R. Wille-Weijsenfeld 1-0; 
Groen–Hogerhorst ½-½; E. Wille–Huizinga 0-1; Marks–
Kuiphof 1-0; Vermeer–Bentvelzen 1-0; van Belle–v. Buren 0-1; 
Derendorp-van Eck 0-1; Koeweiden - Zuidema 1-0; Kooman - 
Rijmer 0-1; Viets–Noordhuis ½-½; van Vlerken-Diekema 0-1; 
Kees van Keulen-Stibbe 1-0; Koen van Keulen-B. Sanders 0-1. 

ASV 7             1 2  3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Dick Hajee        ½ 1r - 0 ½ 0 ½ 2½-6  1761 1577 -1 ,2 
Jan Groen         - ½  0 ½ - ½ ½ 2-5   1742 1601 -0 ,9 
Frits Wiggerts    0 0  – 1 0 1 1 3-6   1738 1652 -0 ,6 
Tijs van Dijk     0 1  1 0 1 0 0 3-7   1718 1617 -1 ,0 
Jan Vermeer       1 1  1 0 0 ½ 1 4½-7  1701 1824 +1 ,1 
Tom Bentvelzen    0 0  - ½ ½ 1 1 3-6   1648 1525 -1 ,2 
Theo Koeweiden    ½ 1  0 1 0 0 - 2½-6  1596 1484 -0 ,3 
Henk Kuiphof      ½ 1  ½ - 1 - ½ 3½-5  1589 1843 +1 ,7 
Invallers:  
Hendrik van Buren - -  - - - ½ ½ 1-2   1545 1558 +0 ,0 
Frans Veerman     0 –  1 - - - - 1-2   1507 1667 +0 ,4  
Horst Eder        - -  ½ - - - - ½-1   1482 1661 +0 ,2 
Lion de Kok       - -  - - ½ - - ½-1   1433 1573 +0 ,2 
Ton van Eck       - -  1 0 - - - 1-2   1395 1681 +0 ,7 
De 7 wedstrijden op een rij : Eindstand OSBO 2 e klasse D  
1 Variant -ASV-7 5½-2½       1 Variant       13 36½  K 
2 ASV-7 – SMB-4 5½-2½        2 Mook          11 32 
3 UVS-3 - ASV-7 3-5          3 UVS-3          9 32 
4 ASV-7 – Mook 3-5           4 De Toren-4j    8 27 
5 Het Kasteel-3-ASV-7 4½-3½  5 ASV-7          6 28 
6 ASV-7- De Toren-4j 3½-4½   6 Het Kasteel-3  4 22½  
7 PION-3 – ASV-7 3-5         7 PION-3         3 25  D 
                             8 SMB - 4          2 21  D  


