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Oploswedstrijd: Professor Guliaev was een bekend 
onderzoeker van metalen onder hoge temperaturen. 
Misschien is hij nog bekender als auteur van een groot 
aantal schaakstudies en problemen. Maar dat deed hij 
niet onder eigen naam. Hij publiceerde onder de naam 
Aleksander Grin. Hier is het slot van een studie. In de 
diagramstand heeft zwart net Lc6 gespeeld. Wit gaat 
winnen maar heeft nog wel een paar hindernissen op 
zijn weg. Helpen jullie hem maar, maar houdt rekening 
met steeds de beste tegenzet van zwart. Wit speelt en 
wint. Oplossing: 1. Dxc6, b1D 2. g6, Dh1 een prachti-
ge vondst, die mat op de achtste lijn verhindert en pat 
voorbereidt. 3. Dxh1, a4 4. Dh6! een dameoffer is de 

enige mogelijkheid om 
aan pat te ontsnappen. 
4…gxh6. Zwart haalt 
weliswaar als eerste 
dame, maar de witte 
koning is precies op tijd 
op f7 om mat te geven. 
 
Moskalenko: Volgende 
week donderdag onder-
breken we de interne 
competitie weer voor 
een weekje. Dan staat 

namelijk het ASV-snelschaakkampioenschap op het 
programma. Dit keer met een wel heel bijzondere gast. 
Via een goed contact van Peter Boel komt grootmeester 
Viktor Moskalenko een paar dagen naar Arnhem om 
ASV van 7 t/m 9 juni met een bezoek te vereren. Zo zal 
hij (buiten mededinging Red.) meedoen aan het snel-
schaken. Daar blijft het natuurlijk niet bij. Hij geeft ook 
een jeugdtraining op vrijdagavond. Ook de gevorderde 
senioren krijgen een training aangeboden. Dat gebeurt 
op zaterdagochtend 9 juni in ons Activiteitencentrum 
Schreuder. Dit wordt ’s-middags vanaf 14.00 uur ge-
volgd door een simultaan voor alle schakers van onze 
vereniging. Dit duurt tot ongeveer 17.00 (dus nog ruim 
op tijd voordat de EK-wedstrijd van Nederland begint). 
Aanmelden kan per mail bij Richard van der Wel via 
richardschaak@planet.nl. Dit worden vast en zeker ook 
weer een paar leuke schaakdagen. 
 
Braderie: A.s. zondag 3 juni is ASV te vinden op de 
Steentjesdag, een grote braderie in de Steenstraat. We 
staan ter hoogte van Bloemsierkunst Futura vanaf 11-
±17 uur. We hopen zo weer wat extra reclame te maken 
voor ASV! Komt u ook een partijtje meespelen??  
 
Beker: De finalisten in de Kroongroep van de beker-
competitie zijn bekend. Nadat Wouter van Rijn zich al 
eerder plaatste door een overwinning op Guust Homs 
won Dirk Hoogland vorige week donderdag in de ande-
re halve finale van Jochem Woestenburg. In de finale 
heeft Dirk wit tegen Wouter. 
 
Voorst: Martijn Boele heeft zijn titel in het open Kam-
pioenschap van Voorst met succes geprolongeerd. Hij 
mocht dan ook trots de wisselbeker, de Jacques van 
Geldercup bij de prijsuitreiking in ontvangst nemen, 
vernoemd naar Jacques van Gelder die ca. 40 jaar wed-
strijdleider en secretaris van de Voorster Schaakclub 
was. Martijn had bij het ingaan van de slotronde een 
vol punt voorsprong op zijn tegenstander Marcel Flohr. 
Remise was dus voldoende. Na een lange partij kwam 
deze uitslag ook tot stand. Zo eindigde Martijn onbe-
dreigd als eerste met 5½ uit 6. Tony Hogerhorst was al 
niet bijster fit aan de slotpartij begonnen en verloor 

mede daardoor. Hij eindigde op 1½ uit 6. In de B-groep miste Ton 
van Eck door een nederlaag een plaats bij de eerste vijf. Met 3 uit 5 
werd hij nu gedeeld 10e. In de C-groep sloot Ko Kooman het toer-
nooi af met een fraai stikmat in 13 zetten. Zo eindigde Ko met 4 uit 
6 op een gedeelde 4e plaats.  
 
Seizoenoverzicht ASV-6: Het was een wisselvallig jaar voor ons 
zesde team. We eindigden teleurstellend op de 6de plaats in de 
tweede klasse D van de OSBO. Aanvankelijk meenden we op 
grond van ons Elo-gemiddelde samen met Mook en Bennekom 2 te 
kunnen strijden om het kampioenschap. Echter na 3 ronden stond 
ASV-6 stijf onderaan met 0 matchpunten en slechts 8½ bordpunt. 
Een valse start tegen Bennekom-2, waarin we slechts 2 punten 
scoorden werd gevolgd door nederlagen tegen Kasteel-3 en UVS-4, 
teams met gemiddeld ruim 100 ELO-punten per speler minder dan 
ASV 6. In ASV-Nieuws van december leidde dit zelfs tot een felle 
anonieme aanklacht tegen de teamleider en iedere speler van het 
team individueel. Of het dit schrijven is geweest of de onverstoor-
baarheid van de captain, feit is dat er hierna 6 van 8 matchpunten 
werden behaald en liefst 22 bordpunten. Mook werd in onze klasse 
ongeslagen kampioen en Bennekom-2 een goede tweede. Wat de 
persoonlijke resultaten betreft: Theo van Amerongen werd samen 
met Frans van de Wall van Wageningen 2 topscorer in deze poule 
van de 2e klasse met 5½ uit 6. Theo scoorde een TPR van 2028. 
Robert Naasz werd op het eind van de competitie uitgeleend aan 
het vijfde, Voor het zesde scoorde hij heel behoorlijk 3½ uit 5, 
waarmee hij enkele Elo-punten verdiende. Nico Schoenmakers aan 

het topbord startte met een mooie overwinning tegen Bennekom-2, 
hij speelde daarna vrij gedegen verder met drie remises, een winst 
en een verlies. Rob van Belle volgde perfect het ritme van het team: 
eerst 3 nullen en daarna 3,5 uit 4, een sterk herstel. Jan Groen, 
Abbes Dekker en Hedser Dijkstra scoorden allen 3 uit 6 maar ver-
loren daarmee wel de nodige Elo-punten, omdat hun tegenstanders 
meestal van een beduidend minder schaakniveau waren. Vijftig 
procent is te weinig in de tweede klasse aan de lagere borden. Hans 
Rigter scoorde dit jaar slechts 1½ uit 6. Tijdnood was nog al eens 
een storende factor bij Hans. Achtmaal was er een invaller nodig. 
Samen scoorden zij 4 punten.   Theo v. Amerongen 
 
Maastricht en Bussum: Het Pinksterweekend kent de laatste jaren 2 
grote toernooien. Het BSG-Pinkstertoernooi in Bussum heeft al een 
lange historie en werd dit jaar al voor de 27e keer georganiseerd. 
Voor het ENCI Limburg Open in Maastricht was het pas de 6e 
editie. Het aantal deelnemers is in Maastricht vele malen groter. 
Daar waar in Bussum de teller bleef staan op bijna110 deelnemers, 
zaten in de ruime Sporthal De Geusselt in Maastricht maar liefst 
315 schakers. De ASV-ers verdeelden zich. Zes van onze leden 
trokken dit jaar wederom naar het Limburg en 2 clubgenoten trof-
fen we aan op de deelnemerslijst in Bussum. Eerst maar eens be-
ginnen in Maastricht. Een hoofdrol daar werd vertolkt door Bob 

ASV 6             1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Rob van Belle     0 0 0 1 1 ½ 1 3½-7  1797 1630 -1, 799 
Theo v Amerongen  1 ½ 1 1 - 1 1 5½-6  1780 2028 +1, 391 
Hans Rigter       0 1 0 ½ 0 0 – 1½-6  1775 1553 -1. 749 
Robert Naasz      0 1 ½ - 1 - 1 3½-5  1760 1882 +0, 817 
Nico Schoenmakers 1 0 ½ 1 ½ ½ - 3½-6  1756 1800 +0, 388 
Hedser Dijkstra   0 - ½ 1 ½ 0 1 3-6   1688 1528 -1, 221 
Jan Groen         - ½ 0 0 1 ½ 1 3-6   1686 1672 -0, 133 
Abbes Dekker      0 0 1 1 1 0 – 3-6   1663 1622 -0, 329 
Invallers : 
Jan Vermeer       0 - - ½ - 1 – 1½-3  1701 1662 -0, 157 
Hendrik van Buren - - - - 0 - - 0-1   1589 1414 -0, 450 
Theo Koeweiden    - - - - - - 1 1-1   1561 1734 +0, 446 
Ton van Eck       - 0 - - - - 1 1-2   1472 1545 +0, 194 
Bob Kooij         - - - - - - ½ ½-1    --   --  +0, 000 
De 7 wedstrijden op een rij : Eindstand OSBO 2 e klasse D :  
1 ASV-6 – Bennekom-2 2-6     1 Mook          14 41  K 
2 Het Kasteel-3 - ASV-6 5-3  2 Bennekom-2    10 33½  
3 ASV-6 – UVS-4 3½-4½        3 Wageningen-4   8 31 
4 OPC – ASV-6 2-6            4 UVS-4          7 28 
5 ASV-6 – Wageningen-4 5-3   5 Het Kasteel-3  7 25½  
6 Mook - ASV-6 4½-3½         6 ASV-6          6 30½  
7 Rhenen - ASV-6 ½-7½        7 OPC            2 18½  D 
                             8 Rhenen         2 1 6  D  



Beeke. Hij speelde een fantastisch toernooi. Na een bye 
in de openingsronde en een winstpartij in de 2e ronde 
kreeg hij achtereenvolgens maar liefst 3 grootmeesters 
voor de kiezen. Niet de minsten want het waren de 
nummers 2 t/m 4 op de deelnemerslijst. Eerst werd de 
Zweedse GM Emanuel Berg (2587), zoals het op de 
toernooisite stond vermeld, opgeknoopt. In de ronde 
daarna volgde in een betere stand een zeer verdienste-
lijke remise tegen de Braziliaanse GM Alexandr Fier 
(2596), de toernooiwinnaar van vorig jaar!! Deze moest 
wel ingaan op zetherhaling. In de 5e ronde moest Bob 
het opnemen tegen de Poolse GM Grzegorz Gajewski 
(Elo 2622), die uiteindelijk gedeeld eerste werd. Aardig 
was dat ook deze partij via de liveborden thuis te vol-
gen was vanuit de luie stoel. Boeiend om te volgen met 
een voor mij lange tijd onvoorspelbaar slot. Pas in het 
verre eindspel moest Bob helaas zijn meerdere in deze 
grootmeester erkennen. Op de laatste speeldag versloeg 
Bob eerst in de ochtendronde Mees van Osch van De 
Toren. Maar de slotpartij tegen IM Henk Vedder 
(HSG) ging verloren. De eindscore van 4 uit 7 mag er 
gezien de tegenstand zeker wezen!! Er waren nog 2 
ASV-ers in de A-groep t.w. Frank Schleipfenbauer en 
Jochem Woestenburg. Beiden eindigden op 3 uit 7. En 
ook dat kunnen we gerust goede prestaties noemen 
gelet op de tegenstand. Frank opende met een bye, 
gevolgd door een remise en een zege op zaterdag. Dit 
leverde hem op zondagochtend in de sterke jeugdspeler 
Jasper Broekmeulen (2405) een pittige tegenstander op. 
In een complexe stelling raakte Frank mede onder druk 
van de tijd 2 pionnen achter en het eindspel was ver-
volgens niet meer te redden. Maar de 5e ronde werd 
weer gewonnen van Joost Offringa van de Veenendaal-
se SV). Dit leverde op maandag nog weer 2 sterke 
tegenstanders op met de Amerikaanse IM Emory Tate 
als slotpartij. Beide partijen in de 6e en 7e ronde verloor 
onze ASV-er. Jochem speelde alle 7 partijen en won 
meteen de openingsronde. Heel degelijk hield hij zijn 
goede score vast met 4 remises waaronder 3 tegen 
2100+ spelers. De 2 partijen die hij verloor waren tegen 
2200+ spelers. In de B-groep kwamen Tony Hogerhorst 
en Marco Braam uit. Zij kwamen beiden tot een score 
van 4 uit 7. Marco speelde alle 7 partijen en kan terug-
kijken op een heel goed toernooi. Dat was weer eens 
ouderwets. Gewoon goede scores tegen spelers van 
1800 en hoger leverde een mooie plusscore op. Tony 
begon rustig met een bye op de vrijdagavond. Daar 
waar het de laatste paar weekendtoernooien nog al eens 
wat tegenviel liep het nu weer soepel. Opvallend aan de 
resultaten van Marco en Tony was dat beiden de 2 
partijen op zondag verloren en de 2 partijen op maan-
dag wonnen. Toeval…?! Bent Schleipfenbauer speelde 
in de C-groep (Elo tot 1750) en deed dat uitstekend. 
Met een score van 5 uit 7, waaronder 3 winstpartijen 
met wit, eindigde onze jeugdspeler knap op een ge-
deelde 7e plaats en versloeg hij enkele spelers met een 
hogere rating. Klasse!! 
In Bussum namen Ruud Verhoef en zoon Pieter deel. 
Beiden speelden in de B-groep. Beiden openden met 
een bye op vrijdagavond. Ruud eindigde tegenvallend 
onder zijn niveau met 3 uit 7. Twee winstpartijen tegen 
spelers met een duidelijk mindere rating konden de 3 
nederlagen dan ook geen positieve wending meer ge-
ven. Pieter eindigde uiteindelijk dankzij de 2 winstpar-
tijen op de slotdag nog boven zijn vader met een mooie 
score van 3½ uit 7. Hij won hiermee de ratingprijs 
(rating <1550), al moest hij deze wel delen met andere 
talentjes. Voor Pieter had er nog meer ingezeten, maar 
op de 2e dag vergat hij in een gewonnen stelling zijn 
eigen koning Met een TPR van 1618 was het dus voor 
Pieter een goed toernooi. Een prima prestatie van onze 
speler uit de ASV-jeugd bij dit goed georganiseerde en 
zonovergoten toernooi in Bussum. 
 
Seizoenoverzicht ASV-10: Doordat er onder verschil-
lende andere teams uit de 4e klasse geen interesse was 
om het een klasse hoger te proberen, promoveerden 
zowel ASV-9 en ASV-10 in de zomer min of meer “per 
ongeluk”. Handhaven in dit seizoen lukte echter niet. 
Het ging gelukkig niet ten koste van het spelplezier. 
Het seizoen van ASV-10 in de 3de klasse werd geken-
merkt door het tomeloze enthousiasme en positivisme 
van de spelers ondanks de nederlagen die we keer op 
keer moesten incasseren. We waren het team met de 

laagste elo-rating en helaas is dit in de praktijk ook wel zo geble-
ken. We zijn in geen enkele wedstrijd weggespeeld en hebben altijd 
ook wel kansen gehad, maar op één wedstrijd na vielen de dubbel-
tjes toch altijd de andere kant op. Onze tegenstanders zagen dingen 
die wij niet zagen... Zoals een speler aan het einde zo mooi weer 
gaf: 'winnen is ook wel een keer fijn'. We gaan volgend seizoen 
weer in de 4de klasse spelen en daar wordt ook wel naar uitgeke-
ken. Er heerste een fijne sfeer tijdens de wedstrijden van ASV-10! 

Ik vind dat we hier als leden van ASV-10, ook de spelers die in 
wilden vallen, trots op mogen zijn!  Jonathan van der Krogt 
 
Seizoenoverzicht ASV-12: Het afgelopen seizoen mocht ik team-
leider zijn van onze senioren van ASV-12. Een hele eer natuurlijk. 
Toen ik voor het begin van het seizoen verschillende spelers van 
mijn team sprak werd het met een knipoog door mij aangegeven 
argument dat mijn aanstelling gedaan was om de discipline wat aan 
te scherpen door met name Hein van Vlerken met een schamper 
lachje afgedaan. Of hij nu toch gemotiveerder achter het bord 
kwam weet ik niet, feit blijft wel dat Hein topscorer werd van 
ASV-12 met een score van 3 uit 7. Hein, proficiat!! Voor ASV-12 
werd het uiteindelijk een laatste plaats. In de voetballerij betekent 
dit meteen het eind van de trainer. Of datzelfde geldt voor deze 
teamleider die zijn manschappen dus onvoldoende tot grootse da-
den wist te inspireren moet blijken. ASV-12 begon het seizoen 
meteen tegen de uiteindelijke kampioen Zevenaar-3. De 5-1 neder-
laag gaf meteen aan dat onze verwachtingen niet te hoog moesten 
worden ingeschat. Er volgden later nog meer grote nederlagen 
zoals tegen De Toren-10 en tegen de jeugd van de Schaakmaat-5. 
Tegen Voorst-4 en Theothorne-2 liep het net verkeerd af. Toch 
waren er ook goede prestaties dit seizoen. Zo werd tegen Wisch 
prima weerstand geboden en een verdiend matchpunt in de wacht 
gesleept. Maar zeker in de gezamenlijke slotronde, waarin Groenlo 

moest worden bestreden, werd een geweldige teamprestatie gele-
verd. Zeker de sterke winstpartij van Frans Veerman aan bord 1 
mocht er wezen. Het is altijd belangrijk om een goede kopman te 
hebben. Frans speelde steeds aan het topbord en deed dat zeker niet 
onverdienstelijk. Dank ook aan de invallers! Hiervan wilde Bob 
Hartogh Heijs liever een jaartje niet vast in het team spelen maar 
hij was als invaller altijd beschikbaar als het nodig was. Ruud Wille 
 
Uitslagen interne competitie 31e ronde (24 mei 2012): 
Homs - Weijsenfeld 1-0; Fassaert - F. Schleipfenbauer ½-½; 
Knuiman – R. Wille ½-½; Huizinga – Huberts ½-½; Hogerhorst – 
Kooij 1-0; Boom – Vermeer 0-1; B. Schleipfenbauer – van Belle 
½-½; Kuiphof – Bentvelzen ½-½; de Kok – Koen van Keulen 1-0; 
Hageman – Veerman ½-½; Kooman-van Vlerken 1-0; J. Sanders -
Derendorp 0-1; Kees van Keulen-Rijmer 1-0; Viets-Visser 1-0; 
Stibbe was vrij. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: Woestenburg - Hoogland 0-1. 

ASV- 12            1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Frans Veerman     0 ½ 0 ½ 0 ½ 1 2½-7  1502 1406 -0, 432 
Hans Meijer       1 ½ 0 0 - - - 1½-4  1442 1373 -0, 384 
Jan Sanders       - 0 1 0 0 0 ½ 1½-6  1346 1121 -1, 015 
Hein van Vlerken  0 1 0 1 0 0 1 3-7   1273 1246 +0, 197 
Henk Kelderman    0 – 1 ½ 0 0 ½ 2-6   1262 1159 -0, 334 
Wim Peters        0 0 ½ 0 0 – 0 ½-6    860 858  -0, 143 
Invallers : 
Bob Hartogh Heijs 0 - - - - ½ 0 ½-3   1411 1266 -0, 545 
André de Groot    - 1 - - - 0 – 1-2   1375 1418 +0, 104 
Bob Sanders       - - - - 0 - - 0-1   1358 1027 -0, 833 
De 7 wedstrijden op een rij:  Eindstand OSBO 4 e klasse C :  
1 ASV-12–Zevenaar-3 1-5      1 Zevenaar-3      12 2 8 K 
2 Wisch – ASV-12 3-3         2 De Schaakmaat-5  9 2 6 P 
3 ASV-12 – Voorst-4 2½-3½    3 Theothorne-2     9 2 3 
4 Theothorne-2 ASV-12 4-2    4 Groenlo          8 2 3½ 
5 ASV-12 – Schaakmaat-5 0-6  5 De Toren-10      7 2 2 
6 De Toren-10 - ASV-12 5-1   6 Wisch            5 1 5½ 
7 ASV-12 – Groenlo 3-3       7 Voorst-4         4 1 7½ 
                             8 ASV - 12           2 12½  

ASV 10             1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W- We 
Jos Aarntzen       ½ 1 0 ½ 0 – 0 2-6   1778 1514 -2 ,056 
Jonathan vd Krogt  0 – 0 ½ ½ 0 1 2-6   1511 1476 -0 ,288 
Lion de Kok        0 1 0 0 - ½ 1 2½-6  1405 1487 +0 ,590  
Jan Pieter Lourens 0 ½ 0 ½ 0 0 0 1-7   1273 1108 -1 ,283 
Jelle Noordhuis    ½ - - ½ 0 0 0 1-5   1244 1259 -0 ,021 
Hugo van Essen     0 - - 0 0 0 0 0-5   1171  908 -1 ,529 
Invallers:  
Bob Sanders        - 1 0 - - - - 1-2   1358 1574  + 0,551 
Arif Dundar        - 0 - - - - - 0-1   1076  883  + 0,000 
Aly-Asad Najak     - 0 - - - - - 0-1    798  789  - 0,099 
Clemens Wijman     - - - - 0 - - 0-1   --   1392  + 0,000 
Danny Hageman      - - 0 — - 0 – 0-2   --   1264  + 0,000 
De 7 wedstrijden op een rij :  Eindstand OSBO 3 e klasse C :  
1 ASV-10 – WDC-2 1-5          1 Schaakstad-5    14 33  K 
2 De Toren-6 – ASV-10 2½-3½   2 De Schaakmaat-2 11 25 
3 ASV-10 – Pallas-4 0-6       3 Pallas-4         9 26 
4 Velp-2 – ASV-10 4-2         4 Velp-2           8 21½ 
5 ASV-10–De Schaakmaat-2 ½-5½ 5 WDC-2            5 20½ 
6 Schaakstad-5 – ASV-10 5½-½  6 Ons Genoegen-2   4 14 
7 ASV-10 – Ons Genoegen-2 2-4 7 De Toren-6       3 18½ 
                              8 ASV-10           2 9½  D 


