
 

 

Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIG ING   
       (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 
       Redactie: R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 

6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,  
e-mail: r.wille@planet.nl 

Clubavond: Donderdagavond in Activiteitencentrum 
Schreuder, Vlamoven 22-24, tel. 026-3696970 
Tel. aanmelden: M. Weijsenfeld 06-12618253 

ASV op internet: http://www.asv-schaken.nl  
e-mail: info@asv-schaken.nl 

51e jaargang no. 22       donderdag 7 juni 2012 
Oploswedstrijd: Denemarken had lange tijd één 
topspeler: Bent Larsen. Maar anderen konden toch 
ook aardig meekomen. De spelers Nielsen en Ha-

mann kwamen 
elkaar steeds 
weer tegen. 
Dan in de 

Olympiade-
ploeg dan weer 
in het lands-

kampioen-
schap. Tegen 
elkaar speel-
den zij steeds 
vrolijke partij-
en. Hier een 

voorbeeld. 
Zwart speelt en wint. De stand is uit een lokaal 
toernooi in 1964. Oplossing: 1…Df3+ 2. Kh2, Th5. 
Die zet moest aangegeven worden om in de prijzen 
te vallen. 3. bxc7, Txh4+ 4. gxh4, Dh3+ 5. Kg1, 
Lf3  en mat volgt. 
 
Presikhaaf: Op zaterdag 16 juni zal er in het over-
dekte gedeelte van winkelcentrum Presikhaaf vanaf 
13.00 tot 16.00 uur een aanschuifsimultaan worden 
gegeven door Hans Böhm. Vanzelfsprekend probe-
ren we huisschakers op deze wijze te interesseren 
voor het clubschaak maar aanmelden hiervoor is 
zeker mogelijk. Interesse….? Laat het uw secretaris 
even weten. 
 
Snelschaken met Moskalenko: Vanavond staat het 
ASV-snelschaakkampioenschap op het programma. 
Een hele bijzondere dit keer want we krijgen im-
mers niet elke dag een grootmeester over de vloer. 
GM Viktor Moskalenko komt een paar dagen over 
naar Nederland en zal vanavond meespelen. Vooraf 
houdt hij vanaf ongeveer 19.00 uur een presentatie. 
Dus zeker de moeite waard. Morgenavond geeft hij 
voor de jeugd een simultaan. Na afloop daarvan zal 
hij ongetwijfeld nog enkele interessante partijen 
daarvan analyseren of op andere manier een toegift 
geven. Toeschouwers zijn van harte welkom in ons 
Activiteitencentrum Schreuder om deze jeugdactivi-
teit bij te wonen. Op zaterdagmiddag kunt u zelf 
meespelen in een simultaan tegen Moskalenko. 
Vanaf 14.00 uur zal hij in ons clubgebouw nog een 
simultaan geven waar elke ASV-er aan kan deelne-
men. Vooraf geeft hij in de ochtenduren nog een 
training aan de gevorderde schakers. 
 
Steenstraat: Wat was het vooruitzicht mooi toen 
ASV door één van onze adverteerders in de Steen-
straat werd gevraagd om te komen schaken tijdens 
de Steentjesdag, de jaarlijkse braderie in deze win-
kelstraat. Vorig jaar stralend weer en heel veel men-
sen. Zelfs een aantal van 20.000 bezoekers werd 
genoemd. Daarmee konden we flink reclame maken 
voor ASV. Het beeld van drommen mensen rond de 
schaakborden en het uitdelen van massa’s folders 
aan belangstellenden kwam in mij op maar de wer-
kelijkheid was zoveel anders. Regen en wind moes-

ten worden getrotseerd. Want wat was het vreselijk koud en nat afge-
lopen zondag 3 juni. En dus waren er, zeker de eerste paar uur, ook 
bar weinig mensen. De makkelijkste keus was vooraf gewoon lekker 
thuis blijven maar de buienradarsite gaf aan dat het zo rond één uur 
droog zou worden. Dus dan maar gewoon proberen en zien of er 
liefhebbers waren die wilden schaken. We laten ons niet zomaar uit 
het veld slaan, nietwaar?! Om elf uur, bij de start van de braderie, was 
er dus nog weinig te beleven in de Steenstraat. Jan Vermeer, Ko 
Kooman en uw redacteur namen vast koffie bij de bakker in afwach-
ting van enige zonnestralen. Helaas die kwamen niet. Wel werd het 
droog en onder de tent bij de slager vonden we een plekje zodat we 
beschut en droog zaten voor het geval het weer zou gaan regenen. 
Later schoven Hendrik van Buren en Xadya van Bruxvoort ook aan. 
Er is vooral tegen elkaar gespeeld. Aanloop was er maar bar weinig. 
Van onze clubgenoten kwam Frans Veerman nog langs. Hij heeft nog 
een paar potjes meegespeeld evenals later Martin Weijsenfeld. Al met 
al was het een verregende dag maar ondanks het slechte weer heeft 
ASV zich toch maar weer laten zien.  
 
Snelschaken: ASV-1, bestaande uit Bob Beeke, Remco de Leeuw, 
Léon van Tol en Peter Boel, heeft afgelopen zaterdag in Bennekom 
de OSBO-snelschaaktitel voor clubteams gewonnen en nam daarmee 
de titel weer over van Wageningen-1. Dat team bereikte zelfs heel 
verrassend niet eens de finalepoule. ASV-1 was daarvoor verant-
woordelijk want in de laatste voorronde won ASV-1 met maar liefst 
8-0 van Wageningen-1 waardoor niet zij maar Bennekom-1 bij de 
beste vier teams in de finale kwam. ASV was afgelopen zaterdag met 
6 teams (ter vergelijking: vorig jaar waren het er slechts 4 maar in 
2010 waren het er 7) toch weer uitstekend vertegenwoordigd bij dit 
OSBO snelschaakkampioenschap voor clubteams. In totaal waren er 
echter maar 17 teams naar Bennekom afgereisd. Toch waren dit er 
alweer 6 teams meer dan vorig jaar, toen vermoedelijk het dieptepunt 

werd bereikt, 
in wat toch 
altijd als een 
gezellige sei-
zoensafsluiting 

beschouwd 
kan worden. 
De deelname 
van slechts 8 

verenigingen 
uit het OSBO-
gebied viel 

wederom 
behoorlijk 

tegen. Waar 
blijven die 
andere vereni-
gingen toch? 
De wegblij-
vers hadden 

wederom 
ongelijk. De 
teams werden 
verdeeld in 2 
groepen. De 

KNSB-teams 
en de teams uit 
de Promotie-

klasse in de ene poule en de lagere klassen van de OSBO in de andere 
poule. In groep A, met daarin ASV-1, De Toren, Koningswaal-1, 
Wageningen-1, ASV-2 en ASV-3, alsmede de Promotieklasseteams 

Persoonlijke resultaten ASV - ers bij OSBO -
snelschaken voor clubteams op 2 juni ‘12  

Groep 1:            voorronde finale totaal 
ASV-1A 
Bob Beeke             10½-16  6-8    16½-24 
Remco de Leeuw        11-16   4-8    15-24 
Léon van Tol          9-16    4½-8   13½-24 
Peter Boel            15-16   4-8    19-24 
ASV-1B 
Richard van der Wel   5½-16   4-8     9½-24 
Sander Berkhout       8-16    8-8    16-24 
Daan Holtackers       9½-16   7-8    16½-24 
Fred Reulink          5-16    5-8    10-24 
ASV-2 
Jochem Woestenburg    7-16    4-8    11-24 
Koen Maassen vd Brink 9-16    5½-8   14½-24 
Theo Jurrius          9½-16   --      9½-16 
Marco Braam           1½-16   4-8     5½-24 
ASV-4 
Jan Knuiman           1-16    4-8     5-24 
Anne Paul Taal        5-16    3½-8    8½-24 
Ruud Wille            5½-16   2½-8    8-24 
Murat Duman           10½-16  6-8    16½-24 
Groep 2: poule van 7 ronden van 4 partijen 
ASV-5   
Barth Plomp                          20½-28 
Ruud Verhoef                         16-28 
Rob Huberts                          22½-28 
Jan Vermeer                          15-28 
ASV-7 
Pieter Verhoef                       13½-28 
Tijs van Dijk                        17½-28 
Horst Eder                           11½-28 
André de Groot                        6 ½- 28 



Bennekom-1, ASV-4 en Wageningen-2, werden 
zeven wedstrijden in de voorronde afgewerkt, 
waarbij elke ronde telkens met wit en zwart tegen 
dezelfde speler werd gespeeld. ASV-1 nam in de 
voorronde al een belangrijke 3½ bordpunt voor-
sprong op Koningswaal. In de finaleronde kwam dit 
team nog wel dichtbij maar kon ASV-1 niet meer 
van de eerste plaats verdringen. Ons eerste werd 
kampioen met 64 bordpunten, Koningswaal finishte 
met één punt achterstand als tweede, De Toren werd 
met 58 punten derde. Topscorer van de KNSB-
teams werd ASV-er Peter Boel met 19 uit 24. Fijn 
dat hij er weer bij was.Bennekom won de strijd in 
de Promotieklasse. Met 39 bordpunten bleef dit 
team ASV-4 net voor. 
In groep B belanden de eerste klassers De Cirkel, 
ASV-5 en VSG en de teams die in de 2e klasse 
OSBO spelen t.w. ASV-7, Theothorne, Konings-
waal-2, Bennekom-2 en Wageningen-4. In deze 
groep werden zeven wedstrijden gespeeld, waarbij 
in elk duel in totaal zestien punten waren te verdie-
nen. Van de 1e klasse-teams in groep B was ASV 5 
met 74 punten te sterk. De Cirkel werd knap tweede 
en scoorde 66½ punt. Wageningen-4 pakte de titel 
van de 2e klasse-teams en bleef ASV-7 ruim voor. 
Pieter Verhoef kreeg nog de jeugdprijs uitgereikt. 
Hij scoorde heel verdienstelijk 13½ punt.  
Het was weer een gezellige dag. Laten we hopen 
dat de stijging in de deelname die zich dit jaar aan-
diende zich volgend jaar voortzet en dat de afwezi-
ge clubs ook het initiatief nemen om tot een afvaar-
diging te komen! Dit toernooi verdient een grotere 
deelname!! 
 
Nijmegen: In de slotronde van het open Kampioen-
schap van Nijmegen moest Tony Hogerhorst het 
opnemen tegen de koploper David Miedema (Elo 
2397). Tony trof het dat zijn tegenstander aan remi-
se genoeg had voor de titel. Er werd dus veel ge-
ruild en zo kwam de puntendeling vanzelf tot stand. 
Tony eindigde daarmee op een 8e plaats met 4 uit 7. 
Désiré Fassaert verzuimde een betere stelling tot 
winst te brengen waarna de partij in remise eindig-
de. Désiré werd hiermee gedeeld 9e met 3½ uit 7.  
 
Delft: De Delftse Schaakclub DSC organiseerde 
samen met de plaatselijke horeca tijdens het Pink-
sterweekend op zondag 27 mei het 9e Delftse 
Kroeglopertoernooi. Een middag lang werd men 
onder het genot van een biertje (of een ander drank-
je) en een schaakbord het centrum van Delft inge-
stuurd. Het historische centrum is door de veelheid 
aan kroegjes en cafeetjes een uitstekende locatie 
voor zo’n toernooi. Gespeeld werd met tweetallen. 
Er namen maar liefst 86 duo’s deel. Daaronder 
ASV-er Pascal Losekoot die een koppel vormde 
met Yme Brantjes zijn Baarnse clubgenoot. In dit 
sterk bezette toernooi werden zij met 6½ punt ge-
deeld 43e. Mooi in de middenmoot dus!! Winnaars 
werden GM Jan Smeets samen met Frank Erwich 
met 12½ punt voor het koppel GM Erik van den 
Doel en Eelco Kuipers die 11½ punt scoorden.  
 
Seizoenoverzicht ASV-7: Op wonderbaarlijke wijze 
wist ASV-7 zich dit seizoen te handhaven. Grijn-
zend kwam onze voorzitter bij het begin van het 
seizoen naar mij toe. Hij deelde mij mede dat ik de 
taak had ASV-7 in de 2e klasse te houden. Dat leek 
in het begin helemaal niet te lukken. De eerste vier 
wedstrijden werden verloren. In de laatste drie ron-
den moesten we aantreden tegen de twee zwakste 
en tegen het sterkste team van onze poule. Van 
VDS (Beekbergen) en Voorst wonnen we met 5½-
2½. En toen kwam de tijding dat het slechtste team 
van de 2e klasse ook zou degraderen. Maar onze 
laatste wedstrijd tegen Zutphen (ø 1901) was wel de 
klapper van het seizoen. ASV 7 won die match met 

4½-3½! Achteraf hadden we met 6-2 van Zutphen mogen verliezen 
om niet te degraderen. Topscoorders werden Bent Schleipfenbauer en 
Theo Koeweiden. De score van Bent kwam met gedegen schaak tot 
stand en Theo gebruikte zijn combinatietalent. Tijs van Dijk heeft 
met zijn kromme spel dit seizoen niet verloren. Hoe dat mogelijk is 
mag Joost weten. Ton van Eck heeft in zijn partijen leuke dingen 
laten zien en Jan Vermeer heeft het op bord 1 niet slecht gedaan. Frits 
Wiggerts heeft waardig afscheid genomen van de OSBO-competitie 
door een goede TPR neer te zetten. Xadya van Bruxvoort heeft het 
met haar 2½ punt goed gedaan. Van de vaste teamspelers sluit Tom 

Bentvelzen de rij met twee punten, waarover hij niet tevreden was. 
ASV 7 had weinig invallers nodig. Bob Kooij, Henk Kuiphof, Horst 
Eder en Ko Kooman waren de invallers. Bob Kooij behaalde een 
remise, maar dat was wel tegen Zutphen. De invallers worden zeer 
bedankt. Het was weer een mooie spannende competitie met vreemde 
partijen.   Jan Vermeer 
 
Seizoenoverzicht ASV-9: In het afgelopen seizoen kon ASV-9 aan de 
onverwachte promotie geen vervolg geven. Zelden zal een team voor 
een lastiger opgave gesteld zijn als ASV 9 dit jaar. En zelden zal een 
team zo gevochten hebben voor de punten. Ondanks vaak grote ra-
tingverschillen was ons negende een geduchte tegenstander voor 
iedere ploeg. Vooral in de eerste uren van de wedstrijd zal menige 
ploeg geschrokken zijn van de kracht van het team van Ko Kooman. 
Helaas ging er in de eindfase van de partijen nog vaak iets mis. Het 
was echter prachtig om naar de vaak enerverende partijen te kijken. 
Koen van Keulen was daarbij het voorbeeld voor de ploeg. Of hij nou 
aan het topbord zat of ergens in het midden van het team altijd zocht 
hij de winst en die vond hij ook zo nu en dan. Ko Kooman werd top-

scorer en daarmee gaf hij als teamleider het goede voorbeeld. Ko-
mend seizoen zal ASV 9 weer in de 4e klasse acteren, maar daar zal 
het weer een van de betere teams zijn. En wie weet zien we Ko’s 
vechtmachine dan gauw weer terug in de 3e klasse.  Erik Wille  
 
Uitslagen interne competitie 32e ronde (31 mei 2012): 
Karssen – Wilgenhof 0-1; F. Schleipfenbauer – Woestenburg 1-0; 
Knuiman – Weijsenfeld 1-0; Fassaert – R. Wille 1-0; van Belle – 
Huizinga ½-½; Koeweiden – Hogerhorst 1-0; van Buren – Vermeer 
½-½; Bentvelzen – Marks 1-0; Boom – Kuiphof ½-½; B. Schleipfen-
bauer – Veerman ½-½; Kooman – de Kok 0-1; Eder – de Groot 1-0; 
Stibbe – Derendorp 0-1; Rietbergen – Rijmer ½-½; van Vlerken – 
Wijman 0-1; Zuidema – de Goeij 1-0; Viets – Koen van Keulen 0-1; 
Visser – Kees van Keulen 0-1. 

ASV 7                1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Frits Wiggerts       - ½ 0 0 1 - 1 2½-5  1721 1726 +0,034 
Jan Vermeer          0 0 1 0 1 1 0 3-7   1701 1856 +0,412 
Tijs van Dijk        ½ ½ - 1 ½ 1 ½ 4-6   1694 1912 +1,711 
Tom Bentvelzen       ½ ½ - 0 0 1 – 2-5   1634 1616 -0,130 
Theo Koeweiden       1 1 0 0 1 ½ 1 4½-7  1561 1786 +2,467 
Ton van Eck          0 1 – 0 1 1 – 3-5   1472 1686 +1,752 
Xadya van Bruxvoort  ½ 0 1 ½ 0 0 ½ 2½-7  1222 1515 +1,877 
Bent Schleipfenbauer ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 4½-7  1133 1716 +4,124 
Invallers:  
Hendrik van Buren    0 – 0 - - - - 0-2   1589 1475 -0,395 
Henk Kuiphof         - - 0 - - - - 0-1   1583 1453 -0,331 
Horst Eder           - - 0 - - - - 0-1   1494 1380 -0,290 
Ko Kooman            - - - - - - 0 0-1   1441 1379 -0,180 
Bob Kooij            - - - - - 0 ½ ½-2    --  1592 +0,000 
 
De 7 wedstrijden op een rij : Eindstand OSBO 2 e klasse B  
1 Theothorne - ASV-7 5-3     1 Zutphen       12 42  K 
2 ASV-7 – Twello 3½-4½       2 Pallas-3      10 31½  
3 De Toren-5 - ASV-7 5½-2½   3 De Toren-5     9 29½  
4 ASV-7 – Pallas-3 2½-5½     4 Twello         8 25½  
5 VDS-2 - ASV-7 2½-5½        5 Theothorne     7 28 
6 ASV-7- Voorst-2 5-3        6 ASV-7          6 26½  
7 Zutphen – ASV-7 3½-4½      7 VDS-2          3 19  D 
                             8 Voorst - 2       1 2 2  D  

ASV- 9              1 2 3 4 5 6 7  Score KNSB TPR  W - We 
Ko Kooman          0 1 1 0 1 1 0 4-7   1441 1585 +1 ,363 
Tijs Stomphorst    0 1 0 – 0 0 0 1-6   1352 1227 -0 ,846 
Koen van Keulen    - 1 0 0 ½ 1 ½ 3-6   1350 1534 +0 ,000 
Cor van der Jagt   0 0 0 0 0 0 0 0-7   1261 1068 -0 ,863 
Peter van Deursen  0 0 - - - 0 0 0-4    --  1219 +0 ,000 
Kees van Keulen    1 0 ½ 0 0 0 0 1½-7   --  1282 +0 ,000 
Invallers : 
Henk Kuiphof       - - 1 – 0 - - 1-2   1583 1564 -0 ,527 
Frans Veerman      ½ - - 1 - - - 1½-2  1502 1681 +0 ,461 
Bob Kooij          - - - ½ - - - ½-1    --  1425 +0 ,000 
 

De 7 wedstrijden op een rij:  Eindstand OSBO 3 e klasse H:  
1 Het Kasteel-4 – ASV-9 4½-1½ 1 De Cirkel-2    12 3 3  K 
2 ASV-9 – Veenendaal-4 3-3    2 De Toren-7     12 2 8½    
3 Wageningen-6 - ASV-9 3½-2½  3 Veenendaal-4   10 2 2½ 
4 ASV-9 – PION-4 1½-4½        4 Het Kasteel-4   8 2 0½ 
5 SMB-4 – ASV-9 4½-1½         5 SMB-4           6 2 1 
6 ASV-9 – De Toren-7 2-4      6 PION-4          4 1 7½ 
7 De Cirkel-2 – ASV-9 5½-½    7 Wageningen-6    3 1 2½ 
                              8 ASV - 9           1 12½ D  


