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50e jaargang no. 21       donderdag 26 mei 2011 
Oploswedstrijd: In de 17e partij Petrosian – Spassky in de match om 

het WK kwamen zoals altijd veel 
analyses van derden te voor-
schijn. Hier is de beslissende 
stand uit die variant. Hoe zou 
zwart hier gewonnen hebben. 
Oplossing: 1…Txg2+ 2. Kh1 
(wit kan niet op g2 slaan, want 
dan staat na 2…Dc6: het paard 
op d5 gepend.) 2…Txh2+ 3. 
Kg1, Th1+ 4. Kxh1, Dxc6 en 
opnieuw is de penning van het 
paard beslissend. 
 
Eén week rust daarna snelscha-
ken: Volgende week donderdag 
2 juni is er geen clubavond van-

wege Hemelvaartsdag. Een week later, op donderdag 9 juni, gaan 
we gewoon weer verder. Dan staat het ASV snelschaakkampioen-
schap op het programma. 
 
Finaledag OSBO-cup en ASV-Vierkampentoernooi: Het aantal 
deelnemers voor de zesde editie van ons Vierkampentoernooi dat 
morgenavond start als omlijsting van de finaledag van de OSBO-
cup, is hopelijk in de afgelopen dagen gegroeid. Bij het sluiten van 
deze EP, afgelopen zondag, stond de teller nog op 19 schakers. 
Vorig jaar mochten we 46 schakers verwelkomen. Veel schakers 
melden zich vaak pas laat aan dus wie weet. Als u zich nog niet 
heeft aangemeld doe dit dan vanavond nog. Zaterdag gaan de laatste 
4 clubs in de OSBO-cup de strijd aan wie deze cup mee naar huis 
mag nemen. De vier teams zijn: Het Kasteel uit Wijchen (dat in de 
2e ronde ASV-4 uitschakelde), Pallas-2 uit Deventer, Voorst-1 en 
ZSG-1 uit Zwolle. Zij gaan uitmaken wie de  opvolger wordt van 
bekerhouder Denk en Zet uit Hattem dat in de 3e ronde werd uitge-
schakeld door ZSG-1. Zaterdag om 9.45 uur wordt er geloot voor de 
halve finale die om 10.00 uur begint. Na de lunch begint om 15.00 
uur de finale en de wedstrijd om de 3e/4e plaats. Om 19.00 uur we-
ten we wie zich OSBO-cup winnaar mag noemen. Natuurlijk wordt 
er op de ASV-site verslag van gedaan maar nog leuker is om in het 
Grand Café van het Lorentz te komen kijken maar vooral om mee te 
doen!! 
 
Uitslagen 9e ronde/eindstanden KNSB/OSBO-promotieklasse: 

KNSB 2e klasse C: Spijkenisse - De Pion-2 5½-2½; Kennemer 
Combinatie-1 - HWP Haarlem 4½-3½; Messemaker 1847 - Charlois 
Europoort 2-6; Oegstgeest ’80 - ASV-1 3-5; DSC Delft-2 Via-
nen/DVP 2½-5½. 
Messemaker 1847 en Oegstgeest’80 zijn beiden gelijk geëindigd. 
De onderlinge wedstrijd was 4-4. Het 8e en 7e bord van de onderlin-
ge wedstrijd waren beiden remise. Het 6e bord is echter gewonnen 
door Messemaker 1847. Dit bord valt af waardoor Oegstgeest’80 
zich handhaafde in de 2e klasse. 
KNSB 3e klasse C: Zeist - Promotie 3-5; Oosten Toren – Wagenin-
gen-2 3-5; PION – PSV/DoDo 6½-1½; Zukertort Amstelveen-3- 
ASV-2 3-5; Caïssa-3 – Amersfoort-2 7-1. 

OSBO Promotieklasse: De Toren-2 - ZSG 3-5; De 
Toren-3 – Wageningen-3 3½-4½; Het Kasteel – Ben-
nekom 4½-3½; SMB-2-ASV-3 3-5; ASV-4–Velp 4-4. 
 
Snelschaken: Met de deelname van slechts 11 teams, 
waaronder 4 teams (3 minder dan vorig jaar) van ASV 
werd afgelopen zaterdag in Bennekom het OSBO snel-
schaakkampioenschap voor clubteams georganiseerd. 
De gehele dag is als een rush voorbij gegaan, maar dat 
hoort ook bij snelschaken. De deelname van slechts 8 
verenigingen viel dus behoorlijk tegen. Door het be-
perkt aantal mensen ontstond al snel een ons-kent-ons-
sfeertje. Nu kon ASV zelf net geen 5 teams op de been 
brengen (met 18 spelers werden 2 teams van 5 gefor-
meerd) maar als je dan ziet hoeveel verenigingen er 
uiteindelijk zijn dan is dat ronduit teleurstellend. Met 
deze beperkte bezetting speelden alle teams eerst tegen 
elkaar waarna vervolgens de bovenste 6 in de dubbel-
rondige finale tegen elkaar speelden om de titel en de 
andere 5 ploegen in de 2e groep speelden. De krachts-
verschillen waren hierbij soms heel erg groot. Zo trof 
Xadya het niet met tegenstanders als Sander van Eijk, 
Erik v.d. Dikkenberg en Wouter van Rijn. Toch liet ze 
weer aardige dingen zien maar de tegenstand was na-
tuurlijk te sterk. Ook de andere spelers uit ASV-9 had-
den het moeilijk. Onze jeugdspeler Tom Verberk deed 
het echter uitstekend aan bord 4 en werd topscorer van 
de 4e klasse, waarvan ASV-9 overigens helaas de enige 
vertegenwoordiger was. Wat deden onze toppers? 
ASV-1 verdedigde de titel maar de puntenmachine 

kwam dit keer niet zo op gang. In de voorronde werd 
één keer verloren maar dat was dan ook meteen een 
fikse: 4-0 tegen Veenendaal maar daar tegenover stond 
de 2½-1½ winst op Wageningen. Het waren allemaal 
speldenprikken want in de finale begon iedereen toch 
weer op 0 punten! In de finale werd, toen het er echt 
om ging, eerst tegen ASV-3 met 4-4 gelijkgespeeld. 
Duur verlies in bordpunten dus maar ook een eclatant 
gelijkspel van het derde. Vervolgens werd met mini-
maal verschil revanche (4½-3½) genomen tegen Veen-
endaal. De beslissing viel in de wedstrijd tegen Wage-
ningen. Op bordpunten was ASV-1 al achterop geraakt 
dus er moest gewonnen worden. Dat lukte niet. Wage-
ningen was met 5-3 te sterk dat dan ook uiteindelijk 
terecht kampioen werd met 29 bordpunten op ruime 
afstand gevolgd door ASV-1 met 23 bordpunten. Veen-
endaal en SMB deelden de 3e plaats met 22½ bordpunt, 
ASV-3 deed het prima, plaatste zich voor de finale-
groep en werd hierin 5e met 15½ bordpunt en daarmee 
winnaar van de teams uit de Promotieklasse daar het 
voor Bennekom eindigde dat 7½ bordpunt vergaarde. 

KNSB 2e klasse C:   KNSB 3e klasse C: 
1 Kennemer Comb.-1 18 52½ K 1 Caïssa-3 16  45½ K 
2 Charlois Europoort 16 47 2 PION Groesbeek 16  45 
3 HWP Haarlem 11 39½ 3 ASV-2 13  43 
4 Vianen/DVP 10 38 4 Promotie 13  42½ 
5 ASV-1   9 36½ 5 Zukertort A’veen-3   7  36½ 
6 Spijkenisse   9 34½ 6 Amersfoort-2   7  30½ 
7 DSC Delft-2   5 30 7 PSV/DoDo   6  28½ 
8 Oegstgeest’80   4 28½ 8 Oosten-Toren   4  30½ 
9 Messemaker 1847   4 28½ D  9 Wageningen-2   4  29    D 
10 De Pion-2   4 25    D 10 Zeist   4  29    D 

OSBO-Promotieklasse: 
1 Het Kasteel 15  40½ K 6 ZSG   8  34 
2 ASV-4 13  41    P 7 Wageningen-3   8  30  
3 ASV-3 12  42 8 Bennekom   7  37½ 
4 De Toren-3 11  38½ 9 De Toren-2   5  31    D 
5 SMB-2   8  35 10 Velp   3  30½ D 

Persoonlijke resultaten ASV - ers bij OSBO -
snelschaken voor clubteams op 21 mei ‘11  

ASV-1              voorronde finale totaal 
Wouter van Rijn       8-10   5½-10  13½-20 
Dirk Hoogland         8-10   4½-10  12½-20 
Peter Boel            7½-10  5-10   12½-20 
Richard van der Wel   7½-10  8-10   15½-20 
ASV-3 
Jochem Woestenburg    3½-8   2-8    5½-16 
Daan Holtackers       4-8    4-8    8-16 
Koen Maassen vd Brink 4½-8   4-8    8½-16 
René van Alfen        4½-8   2-8    6½-16 
Marco Braam           4½-8   3½-8   8-16 
ASV-4 
Barth Plomp           2½-8   5-6    7½-14 
Ruud Wille            3½-8   4-6    7½-14 
Jan Vermeer           1-8    4-6    5-14 
Theo Koeweiden        1-8    1½-8   2½-16 
Bent Schleipfenbauer  1-8    2½-6   3½-14 
ASV-9 
Xadya van Bruxvoort   0-10   0-8    0-18 
Ko Kooman             3-10   2-8    5-18 
André de Groot        2½-10  1-8    3½-18 
Tom Verberk           3- 10   5 - 8    8 - 18 



Topscorer van ASV-1 werd Richard van der Wel met 15½ punt. Het 
gemengde team van ASV-4 met spelers uit diverse ASV-teams kon 
het niet bolwerken en kwam niet tot aansprekende resultaten. Ook 
voor Bent Schleipfenbauer was het hard werken voor de punten 
maar ook weer een mooie ervaring. Huub Blom, geassisteerd door 
Martien Smit van Bennekom, leidde ons als een echte master of 
ceremonies door de dag. De sfeer was goed, het bier was koud (en 
de koelkast al vanaf een uur of 11 open) de zon scheen, gewoon een 
beregezellig toernooi. Het is belangrijk dat dit soort toernooien 
blijven bestaan! Bennekom is een fijne hangplek voor de schaker 
van alle leeftijden! Laten we hopen dat er volgend jaar meer deel-
name is en dat de clubs meer initiatief nemen om tot een afvaardi-
ging te komen!! Het is gewoon een superleuke afsluiting van een 
extern seizoen. Dat verdient meer belangstelling!! 
    (met dank aan Marco Braam) 
 
ASV-5 “handhaaft” zich maar met moeite: Voor het seizoen was de 
doelstelling voor het vijfde duidelijk. Handhaving in de eerste klasse 

was het doel. Dat moest met een vrijwel geheel nieuw team gebeu-
ren. ASV-5 moest namelijk verder zonder Jan Knuiman, Tony Ho-
gerhorst en Wouter Abrahamse, want zij hadden carrière gemaakt 
naar de zaterdagteams. En Robert Naasz en Theo van Amerongen 
deden een stapje terug naar ASV 6. Echter met Martin Weijsenfeld, 
Barth Plomp, Ruud Verhoef, Rob van Belle en Albert Marks kwam 
er voldoende routine bij om niet in de problemen te hoeven komen. 
Hoe anders liep het seizoen. Tegen twee van de zwakste teams werd 
geopend met volkomen onverdiende zeges. Daarna ging het ineens 
draaien en met nog twee ronden te gaan, gloorde de titel aan de 
horizon. En juist in de beslissende wedstrijd tegen de latere kampi-
oen gaf ASV-5 de winst in de laatste tien minuten uit handen. Wat 
restte was een derde plaats met maar liefst elf matchpunten. Zelfs 
promotie als beste nummer twee ging aan onze neus voorbij. Eigen-
lijk is dat een heel zuur einde van een enorm goed seizoen, maar de 
doelstelling is gehaald. We hebben ons ternauwernood, dat wel, 
gehandhaafd in de eerste klasse. Een compliment aan captain Barth 
Plomp is op zijn plaats. Hij regelde alles fenomenaal en zorgde 
bovendien voor een prima sfeer in het team. En daarnaast gaf onze 
teamleider met 6½ uit 7 nog eens het goede voorbeeld. Ook Martin 
Weijsenfeld, Ruud Verhoef en Rob van Belle scoorden goed. Het 

meest bijzondere was, dat slechts één keer een invaller nodig was. 
En dat ook nog eens door ziekte. Daar kan menig team een voor-
beeld aan nemen!     Erik Wille  
 
ASV-10 heeft prachtig seizoen: ASV heeft dit seizoen met vijf 
teams in de vierde klasse gespeeld. De nummering van de teams 
was daarom zo geregeld dat de teams die het minste invallers nodig 
zouden hebben de laagste teams zouden zijn. Daardoor was ASV-10 
dit seizoen eigenlijk een vrijwel geheel nieuw team. Naast de erva-
ren teamspeler André de Groot namen vier jeugdspelers, Jan Pieter 
Lourens, Hugo van Essen, Aly Asad Najak en Pieter Verhoef plaats. 

Ook de senioren Jos Aarntzen en Jelle Noordhuis debu-
teerden in een ASV-team. Daar waar de jeugd niet mee 
kon doen, konden we een beroep doen op spelers uit 
het sterke ASV-12. En zo werd het een heel leuk sei-
zoen, waarin de resultaten ook nog eens boven ver-
wachting goed waren. Jammer was, dat Dodewaard 2 
zich terugtrok nadat ze met 0-6 klop gehad hadden van 
ons tiende. ASV-10 verloor na spannende strijd slechts 
van kampioen Veenendaal 4. Er werd twee keer gelijk-
gespeeld en drie keer gewonnen. Net niet genoeg voor 
een promotie via de tweede plaats, omdat Bennekom 4 
ons nog voorbij stak. Jos Aarntzen was dit seizoen de 
grote man van het tiende met 5½ uit 6. Maar niet alleen 
Jos scoorde goed; dat gold eigenlijk voor het hele team. 
Nog belangrijker was het enorme spelplezier en de 
strijdlust tijdens de wedstrijden. Dit tiende bleek een 
gouden greep!      Erik Wille  
 
OSBO-Kamp: Ook de persoonlijke kampioenschappen 
van de OSBO zijn al enige tijd beëindigd. Door alle 
teamverslagen was een terugblik op de slotronde van 
dit kampioenschap blijven liggen. De titel ging in de 
hoofdklasse naar Stefan Bekker (Veenendaal), die in de 
slotronde aan een remise voldoende had voor de titel. 
Guust Homs sloot het toernooi af met een zege. Hij 
eindigde het toernooi met 4 punten op een gedeelde 4e 
plaats samen met oud-ASV-er Fokke Jonkman. Voor 
Martin Weijsenfeld verliep het toernooi teleurstellend. 
Daar waar hij sterk begon met 2 uit 3 ging het daarna 
mis en verloor hij vervolgens 4 partijen op rij om op 2 
uit 7 te eindigen! Hoewel Marcel Kraaijkamp (Voorst) 
in de eerste klasse een vol punt voorsprong had op een 
vijftal achtervolgers, waaronder onze clubgenoot Tony 
Hogerhorst, was er sprake van een spannende slotron-
de, omdat de koploper wegens vakantie verhinderd was 
en dus een reglementaire nul moest incasseren. Hier-
door had Tony nog kans op de gedeelde eerste prijs. Er 
werd op alle borden zware strijd geleverd. De eerste 
beslissing viel aan het bord van Tony zelf. In een taaie 
partij wist hij concurrent Jan van Laar in het eindspel 
de baas te blijven. Clubgenoot Désiré Fassaert, van wie 
hij eerder in het toernooi ook al enige hulp had gehad, 
speelde eindelijk weer eens een goede partij en scha-
kelde concurrent Bas West uit. De twee overgebleven 
mededingers, Jan den Besten en Philippe Friesen, deel-
den na een opwindend tijdnoodduel met wisselende 
kansen het punt. Hierdoor behaalde Tony Hogerhorst 
een fraaie gedeelde eerste plaats met 6½ uit 9. De titel 
ging echter op weerstandspunten naar Marcel Kraaij-
kamp. Een gedeelde 3e  prijs met 6 uit 9 ging naar Dési-
ré Fassaert en oud-clubgenoot Eric Hartman, die in de 
slotronde René van Alfen de baas bleef. René viel 
daarmee terug in de rangschikking en eindigde op 5 uit 
9 op een gedeelde 12e plaats. Theo Koeweiden eindigde 
op 3½ uit 9. Hij verloor de slotpartij van Luc van Dijk 
(Lelystad) tegen wie hij in het afgelopen Hogeschool 
Zeeland toernooi (Augustus 2010) ook had gespeeld. 
Het werd een leuke spannende partij. Theo kwam in het 
middenspel een pion voor maar kon deze niet behou-
den. Ze kwamen in een zelfde soort eindspel terecht als 
destijds in Zeeland (loper,paard en 5 pionnen). Er ont-
stond een remisestelling maar Theo kwam in tijdnood 
en verloor door een vorkje zijn paard en kon meteen 
opgeven. Henk Kuiphof kon zijn teleurstellend verlo-
pen deelname in de 2e klasse niet met een zege afslui-
ten. De laatste partij eindigde in remise waardoor Henk 
op 4 uit 9 eindigde. Bij de veteranen streed Paul Tulfer 
met Henk Abels om het recht op een beslissingstwee-
kamp voor het kampioenschap (concurrent Berend 
Koetsier had zijn partij al snel gewonnen). Paul verde-
digde zich met zwart met succes tegen een koningsaan-
val, en wist door een langdurige penning op de c-lijn 
een pion te winnen. Het eindspel van paard en 4 pion-
nen tegen loper en 3 pionnen bleek echter niet te win-
nen, ondanks verwoede pogingen. Door deze remise 
eindigde Paul als gedeelde 2e met 3½ uit 5. 
 
Uitslagen interne competitie 31e ronde (19 mei 2011): 
Homs–Boel ½-½; Woestenburg–Hoogland 0-1; Weij-
senfeld–Abrahamse 0-1; F. Schleipfenbauer–E. Wille 
1-0; Hogerhorst – Gerlich 1-0; Naasz–Huizinga ½-½; 
Groen–Marks 1-0; Dekker–Braam 0-1; van Eck – 
Vermeer 0-1; Wiggerts–van Belle ½-½; Au–
Bentvelzen 0-1; de Kok–van Buren 0-1; van der Krogt–
Koeweiden 1-0; Zuidema–Kelderman 0-1; B. Sanders–
Rijmer ½-½; Kooman–Medze 1-0; B. Schleipfenbauer–
Viets 1-0; van Vlerken–Stibbe 0-1; Kees van Keulen–
Diekema 1-0; Visser–Koen van Keulen 0-1.  

ASV 5               1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Erik Wille          1 0 ½ ½ 1 0 ½ 3½-7  1984 1934 - 0,5 
Barth Plomp         ½ 1 1 1 1 1 1 6½-7  1935 2271 + 2,2 
Martin Weijsenfeld  ½ 1 1 1 0 1 1 5½-7  1869 2048 + 1,6 
Albert Marks        1 0 - ½ ½ 0 1 3-6   1811 1804 - 0,1 
Rob van Belle       ½ ½ 1 0 1 ½ ½ 4-7   1799 1785 - 0,1 
Nico Schoenmakers   0 ½ 1 ½ 0 ½ 1 3½-7  1767 1695 - 0,7 
Ruud Verhoef        1 1 ½ ½ 1 0 ½ 4½-7  1763 1954 + 1,7 
Abbes Dekker        0 ½ 1 0 0 ½ 0 2-7   1753 1611 - 0,8 
Invallers : 
Jan Vermeer         - - ½ - - - - ½-1   1701 1769 + 0,1 
De 7 wedstrijden op een rij : Eindstand OSBO 1 e klasse B :  
1 De Schaakmaat -ASV-5 3½-4½ 1 Denk en Zet   12 33½  K 
2 ASV-5 – WDC 4½-3½          2 VDS           12 32½  P 
3 VDS - ASV-5 1½-6½          3 ASV-5         11 33 
4 ASV-5 – Schaakstad-4 4-4   4 VSG            8 32 
5 VSG – ASV-5 3½-4½          5 Schaakstad-4   5 28 
6 ASV-5 – Denk en Zet 3½-4½  6 De Schaakmaat  4 22½  
7 ZSG-2 - ASV-5 2½-5½        7 ZSG-2          2 22  D 
                             8 WDC            2 2 0½ D 

ASV 10             1 2 3 ( 4)  5 6 Score KNSB TPR  W- We 
André de Groot     - 1 0 (1) ½ 1 3½-5  1363 1602 -0 ,1 
Jelle Noordhuis    0 1 0 (1) ½ 1 3½-6  1149 1410 +0 ,8 
Jos Aarntzen       1 1 1 (1) ½ 1 5½-6   --  1739  - - 
Jan-Pieter Lourens ½ - 1 (-) ½ 0 2-4    --  1381  - - 
Aly-Asad Najak     0 1 - (-) - 1 2-3    --  1201  - - 
Hugo van Essen     ½ - 1 (-) 0 - 1½-3   --  1291  - - 
Invaller:  
Herman de Munnik   1 - - (1) - 0 2-3   1481 1568 +0 ,2 
Bert Sigmond       - - - (1) - - 1-1   1555 1686 +0 ,3 
Ko Kooman          - - - (1) - - 1-1   1456 1556 +0 ,3    
Pieter Verhoef     - 1 0 (-) 0 – 1-3    --  1078  - - 
Fabian Engelhardt  - 0 – (-) - - 0-1    906  706 -0 ,5 
De 7 wedstrijden op een rij : Eindstand OSBO 4 e klasse E:  
1 ASV-10 –Bennekom-4 3-3     1 Veenendaal-4   10 21  K 
2 De Toren-9j - ASV-10 1-5   2 Bennekom-4      7 22  P 
3 ASV-10 – De Cirkel-4 3-3   3 ASV-10          6 17  
(4 Dodewaard-2 - ASV-10 0-6) 4 Tornado-2       3 12 ½ 
5 ASV-10 – Veenendaal-4 2-4  5 De Cirkel-4     3 11  
6 Tornado-2 – ASV-10 2-4     6 De Toren-9j     1  6 ½ 
Dodewaard-2 trok zich na de 4 e ronde terug. Alle uitsla-
gen tegen dit team werden uit de competitie geschrapt  


