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Oploswedstrijd: Hoera, vorige week was er ein-

delijk weer eens 
een tweezet. Hij 
is van de En-
gelsman Barnes, 
die er in 1960 
de eerste prijs 
mee haalde in 
een toernooi, 
dat door het 
Duitse Schwal-
be was uitge-
schreven. Wit 
geeft mat in 

twee zetten. Oplossing: de sleutelzet is Lh7. 
 
EK-Toto: Het blijft spannend aan kop van de 
ASV-Toto van het EK-voetbal. Jan Knuiman en 
Ruud Wille gaan na afgelopen zondag, bij het 
sluiten van deze editie, aan de leiding gevolgd 
door Rob Huberts. Huissen doet het dus goed. 
Het Oranje is inmiddels danig verbleekt. “We 
zijn gewoon niet goed genoeg” werd er na afloop 
geconcludeerd. We liggen er dus uit. De grote 
landen gaan door. Geen rondvaart in de Amster-
damse grachten dus!! 
 
Beker: In de interne competitie zijn nog 2 ronden 
te spelen voordat we het seizoen op donderdag 5 
juli afsluiten met een avondje Fischer Random 
Chess. De laatste paar beslissingen gaan dus de 
komende weken vallen. De eerste wellicht van-
avond al want in de voorlaatste competitieronde, 
wordt de bekerfinale in de Kroongroep gespeeld. 
Dirk Hoogland neemt het met wit op tegen Wou-
ter van Rijn. Gaat Dirk, die onlangs het snel-
schaakkampioenschap al op zijn naam schreef en 
op koers ligt voor het clubkampioenschap ook de 
bekerstrijd op zijn naam schrijven of pakt Wou-
ter deze titel?? We gaan het met belangstelling 
volgen.  
 
Simultaan: Een lang gekoesterde wens om weer 
eens een schaaksimultaan te houden in winkel-
centrum Presikhaaf ging afgelopen zaterdag in 
vervulling. Immers zo dicht bij ons clubgebouw 
was het een mooie gelegenheid om de mensen uit 
de nabije omgeving op ASV te wijzen. Een 
fraaie kans voor de nodige propaganda dus en er 
waren zeker een aantal volwassenen en jeugdspe-
lers die er wel voor voelden om bij ASV te ko-
men spelen. Dus wellicht kunnen we binnenkort 
al weer wat nieuwe gezichten voorstellen op 
onze clubavonden. Met medewerking van Stich-
ting Ondernemersbelangen Winkelcentrum Pre-
sikhaaf en Tof Evenementenbureau werd IM 
Hans Böhm bereid gevonden om deze simultaan 
te geven. Zo’n schaakactiviteit doet het altijd 
goed tussen het winkelende publiek. Steeds ble-
ven er wel mensen staan kijken om het tafereel 
gade te slaan. Daaronder veel schaakliefhebbers 
die het mooi vonden om de verschillende partijen 

te volgen. Hans speelde in deze aanschuifsimultaan vanaf 13.00 uur 
gedurende ruim 3 uur aan 11 borden en steeds als er iemand zijn partij 
had beëindigd kon er weer iemand anders achter de stukken plaatsne-
men. Zo kwam Hans op zo’n 20 gespeelde partijen. Daarbij verloor hij 
slechts één partij. Niemand minder dan Jan Vermeer wist Böhm te ver-
slaan. Ook onze jeugdspeler Jean Lewin zorgde met een remise voor een 
prachtig resultaat. We kunnen dus terugkijken op een geslaagde 
schaakmiddag. Wellicht kunnen we in het winkelcentrum ook voor een 
schaakdemo terecht net zoals we dat met enige regelmaat in de biblio-
theek doen. Dit zal verder met de directie van het winkelcentrum wor-
den besproken. Zo kunnen we ons netwerk weer verder vergroten en 
ASV nog meer onder de aandacht brengen! 
 
Massakamp: A.s. zaterdag staat weer onze jaarlijkse ontmoeting met de 
SV Wageningen op het programma. Altijd een mooie afsluiting van het 
seizoen. Wie herinnert zich niet de spannende strijd van vorig jaar toen 
er bij de senioren aan maar liefst 28 borden werd gespeeld en dit uitein-
delijk in een 14-14 gelijkspel eindigde. De ASV-jeugd won toen nipt 
met 25-24. Het krachtsverschil was vorig jaar dus minimaal. Dit jaar 
staat in Activiteitencentrum Schreuder de 9e editie van deze vriend-
schappelijke massakamp, die in 2004 voor het eerst werd gespeeld, op 
het programma. De wedstrijd begint om 13.00 uur. Na de voorgaande 8 
ontmoetingen staat Wageningen bij de senioren met 4½-3½ voor. Het 
wordt dus de hoogste tijd voor de gelijkmaker! De jeugd maakt het voor 
ASV ruimschoots goed want zij staan met maar liefst 6-2 ver voor. On-
getwijfeld wordt het weer een spannende maar belangrijker nog vooral 
een gezellige ontmoeting. U bent natuurlijk van harte welkom! 
 
Seizoenoverzicht ASV-1: Ongetwijfeld zullen de spelers van ASV-1 
nog terugdenken aan de laatste beslissende wedstrijd tegen medekoplo-
per Vianen/DVP. Er moest gewonnen worden. Dat was vooraf duidelijk 
omdat ASV-1 nipt achterstond in bordpunten maar wat kwam ASV-1 

dichtbij het kampioenschap. Er werd een 3½-1½ voorsprong genomen 
en toen was er nog een punt nodig met nog 3 partijen te gaan. De eerste 
daarvan eindigde in remise. Daarmee werd het 4-2 in Arnhems voordeel 
en nog een half bordpunt was er nodig. Maar…. die kwam er niet meer. 
De laatste 2 partijen gingen verloren in de slotfase en wat restte was een 
fikse domper. Een goed seizoen kende zo een dramatisch einde. De 
spelers waren er dan ook behoorlijk ziek van. Na de 2-6 thuisnederlaag 
tegen Venlo leek het er niet op dat ASV-1 nog zo’n rol van betekenis 
zou gaan spelen. Het bleef bij deze enige nederlaag. Er was vier keer een 
4½-3½ overwinning wat zegt dat het kwartje soms ietwat gelukkig onze 
kant op viel, aldus captain Richard van der Wel. Léon van Tol heeft dit 

ASV- 1               1 2  3 4 5 6 7  8 9 Score KNSB TPR  W - We 
Otto Wilgenhof      0 ½ 0 1 0 ½ 0 1 1 4-9   2239 21 18 -1,029 
Léon van Tol        ½ - 0 ½ 1 1 1 1 ½ 5½-8  2189 23 45 +1,713 
Eelco de Vries      1 ½ 1 ½ 1 ½ 1 0 ½ 6-9   2168 21 84 +0,053 
Remco de Leeuw      1 ½ ½ 1 1 ½ - ½ 1 6-8   2159 22 03 +0,531 
Wouter van Rijn     1 1 ½ ½ 0 ½ 0 ½ - 4-8   2146 21 93 +0,211 
Dirk Hoogland       - 0 0 ½ ½ 1 1 0 1 4-8   2141 21 52 +0,320 
Richard van der Wel - 1 0 ½ 0 1 1 1 0 4½-8  2110 21 03 +0,128 
Peter Boel          0 0 0 1 1 - 0 1 - 3-7   2031 19 51 –0,273 
Invallers : 
Sander Berkhout     - - - - - - ½ - 0 ½-2   2118 18 28 -0,713 
John Sloots         ½ - - - - - - - - ½-1   2076 19 34 -0,195 
Jochem Woestenburg  - - - - - 0 - - - 0-1   2028 18 35 -0,539 
Martijn Boele       - 1 - - - - - - - 1-1   1999 21 86 +0,443 
Remco Gerlich       - - - - - - - - 0 0-1   1999 18 56 -0,271 
Jan Knuiman         ½ - - - - - - - - ½-1   1881 19 52 +1,151 
 
De 9 wedstrijden op een rij    Eindstand KNSB 2 e klasse D:  
1 ASV-1 – SV Zevenaar 4½-3½   1 Vianen/DVP        1 5 41½ K 
2 DJC – ASV-1 3½-4½           2 ASV-1             1 5 39½ 
3 ASV-1 – Venlo 2-6           3 DJC               1 0 41 
4 Voerendaal-2 -ASV-1 2½-5½   4 Venlo             1 0 40 
5 ASV-1 – Veldhoven 4½-3½     5 DSC Delft-1       1 0 37½ 
6 DSC Delft-1 -ASV-1 3-5      6 Veldhoven          9 36 
7 ASV-1 – HSC 4½-3½           7 Voerendaal-2       7 34½ 
8 De Toren/VSV-2 - ASV-1 3-5  8 HSC                6 30½ 
9 Vianen/DVP – ASV-1 4-4      9 Zevenaar           6 30  D 
                             10 De Toren/VSV-2     2 29½ D 



seizoen geweldig gepresteerd maar ook Eelco de 
Vries en Remco de Leeuw waren prima op dreef. 
Iets tegenvallend waren de scores van Otto Wil-
genhof en Peter Boel. De rest zat zo'n beetje op 
zijn eigen niveau te schaken. De sfeer was erg 
goed en we hebben veel plezier gehad met el-
kaar, zo vatte Richard het seizoen samen en met 
een blik op het nieuwe seizoen “dan gaan we 
opnieuw een poging doen naar promotie”. 
 
Seizoenoverzicht ASV-11: Een grote primeur in 
het seizoen 2011-2012 was de toetreding van het 
eerste officiële jeugdteam van ASV in de OSBO-
seniorencompetitie. De basiszes, met als kopman 
Pieter Verhoef, bestond verder uit Alain van der 
Velden, Floris van Capelleveen, Jean Lewin, 
Teun Gal en Bryan Hieltjes. Max Timmers was 
onze supersub die altijd, zelfs op het laatste mo-
ment, voor ons klaar stond. Allen in de leeftijd 
tussen de 9 en 12 jaar! Hoewel het ASV-bestuur 
tevoren niet zeker was van deelname, omdat de 
integratie van jeugd en senioren belangrijk is. 
Ook werd vermoed dat alle wedstrijden met 6-0 
verloren zouden worden, maar mede op aanraden 
van het voltallige team jeugdleiders werd beslo-
ten het jeugdteam in te schrijven. Het seizoen 
verliep met ups en downs. Hier en daar werd een 
traantje geplengd, maar voornamelijk werd er 
met veel plezier en spelvreugde geschaakt. Alle 
wedstrijden waren spannend. Bij de twee uitwed-
strijden stonden de jonge koppies echt strak. 
Gescoord werd er ook! Enkel Floris bleef punt-
loos, hoewel hij vaak dichtbij een resultaat was. 
Hij is de jongste van het stel, nog onstuimig en 
hij heeft soms een gebrek aan concentratie. Ie-
dereen weet echter dat het niet lang duurt voordat 
Floris echt door gaat breken. Hij komt er wel. 
Topscoorder in het team werd Pieter, met 3 uit 6. 
Ook Alain had 50%, maar met 5 gespeelde par-
tijen ééntje minder dan Pieter. Ook had Pieter de 
sterkere tegenstanders en speelde natuurlijk altijd 
op het eerste bord. Dat blijkt uit zijn prachtige 
TPR van 1499! Stijlen werden zichtbaar, openin-
gen geleerd en besproken, en de analyses die 
direct na de partijen werden uitgevoerd door de 
altijd hulpvaardige senioren ASV-ers waren zeer 
leerzaam. Hoe zes OSBO-wedstrijden voor pro-
gressie kunnen zorgen! De onderlinge samen-
werking van het team was ook prachtig om te 
zien. De mannen hielpen elkaar, bespraken hun 
partijen, zonder vooroordeel en zonder te lachen 
om fouten. De vele grapjes die gemaakt werden 
waren beleefd en het gedrag bij uitwedstrijden 
was onberispelijk. Ouders stonden altijd klaar 
met vervoer of een bardienst te draaien. De 
teamcaptain had zich geen beter seizoen kunnen 
wensen. Het was waarlijk een prachtig seizoen. 
De beste uitslag was een verlieswedstrijd met 
3½- 2½. Volgend jaar is dat zeker andersom! En 
die integratie naar de senioren? Dat gaat wel 
lukken. Dit seizoen heeft een heel aantal spelers 
al bewezen daar dicht tegenaan te zitten. Allen 
bedankt! Speciale dank aan Daan, André en Leon 
voor de analyses, koffie en ruimhartige aanwe-
zigheid. Resumerend?: 
Pieter - was de uitschieter!  
Alain - schaakt bohèmien!  
Floris - bezorgt zijn tegenstanders sores!  
Jean - kan er wat vean!  
Bryan - zet het bord in lichterlyan!  
Teun - zorgt voor schaakgedreun!  
Max - speelt contra-attaques  
    Martijn Boele  
 
Seizoenoverzicht ASV-13: Het afgelopen sei-
zoen eindigde ASV-13 keurig in de middenmoot. 

Het laatste, zoals ik ASV-13 vaak liefkozend noem, heeft weer een 
prachtig seizoen gespeeld. Er werden zes wedstrijden afgewerkt en 
steeds werd keihard geknokt voor de punten. En maar één wedstrijd 
werd dik verloren. En de gepromoveerde teams van PION-5 en UVS-5 
moesten diep gaan om te kunnen winnen van onze mannen van het laats-
te. Maar liefst 12 spelers droegen dit seizoen bij aan de score en nog 
belangrijker aan de fijne schaakavonden die we samen hadden. André de 
Groot en Jan Diekema scoorden het best, maar leuk was het om te zien 
hoe spannend de partijen waren. Er werden erg veel leuke partijen ge-
speeld. De inzet van de spelers werd beloond met een keurige plaats in 
de middenmoot. Met veel genoegen vervulde ik met André de duobaan 
van teamleider, waarin André het schaaktechnische deel voor zijn reke-
ning nam. Ik ken mijn plaats …. Ik hoop van harte dat we ook komend 
seizoen weer zo’n leuk laatste team hebben. En hoe we dan heten ASV 
13 of ASV.…?!      Erik Wille  
 
Correctie: In de EP van vorige week was in het seizoenoverzicht van 
ASV-8 een foutje geslopen. De partij van Koen van Keulen was in de 

tabel op de OSBO-site abusievelijk bij zijn vader Kees verwerkt. Dat 
krijg je met die gelijke voorletters. Maar het is weer aangepast. Hierbij 
voor onze geschiedschrijving de juiste tabel. 
 
Straatschaaktoernooi: Zondag 1 juli, aanvang 12 uur, het schaaktoernooi 
van Arnhem op de terrassen van 7 bekende kroegen. Doet u ook mee!! 
Aanmelden via straattoernooi@gmail.com. 
 
Uitslagen interne competitie 33e ronde (14 juni 2012):  
Karssen – Homs 1-0; Nadison – F. Schleipfenbauer ½-½; Woestenburg 
– Weijsenfeld ½-½; Vermeer – Knuiman 0-1; Steenhuis – R. Wille 0-1; 
Huizinga – Bentvelzen 1-0; Hogerhorst – de Kok 1-0; Eder – van Belle 
1-0; van Buren – Marks 0-1; Veerman – Koeweiden 1-0; B. Schleipfen-
bauer – Zuidema 0-1; Derendorp – Viets 1-0; Kees van Keulen–Kooman 
½-½; de Groot – van Vlerken 1-0; Wijman – Visser 1-0; de Goeij – 
Koen van Keulen 0-1; Stibbe – Hageman 0-1. 

ASV- 11j                1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Pieter Verhoef         1 ½ 0 1 ½ 0 - 3-6   1208 149 9 +0,419 
Floris v. Cappelleveen 0 0 0 0 – 0 - 0-5    --   79 6 +0,000 
Teun Gal               0 1 0 0 0 0 - 1-6    --  107 8 +0,000 
Bryan Hieltjes         0 0 0 ½ 1 – - 1½-5   --  128 7 +0,000 
Jean Lewin             1 0 1 0 0 0 - 2-6    --  112 1 +0,000 
Alain van der Velden   - 1 0 ½ 0 1 - 2½-5   --  133 8 +0,000 
Invaller : 
Max Timmers            0 - - - 0 0 - 0-3    --  118 3 +0,000 
 
ASV-13                 1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR   W-We 
Jan Zuidema            ½ 0 1 0 1 – - 2½-5  1499 1423 -0,882 
André de Groot         1 1 1 1 0 - 0 4-6   1375 152 8 +0,612 
Bob Sanders            1 ½ 1 0 - - ½ 3-5   1358 152 1 +1,037 
Arif Dundar            - 0 – 0 - - - 0-2   1076 113 3 -0,094 
René de Goeij          - 0 - - - - 0 0-2    937  66 1 +0,000 
Jelmer Visser          0 - - - 0 - - 0-2    --  114 5 +0,000 
Invallers : 
Bob Hartogh Heijs      - - 1 - - - - 1-1   1411 160 4 +0,000 
Aly-Asad Najak         - - 0 - - - ½ ½-2    798  60 5 +0,000 
Clemens Wijman         1 - - ½ 0 - - 1½-3   --  132 3 +0,000 
Pim Rijmer             - - - - 0 - - 0-1    --  116 9 +0,000 
Jelmer Visser          0 - - - 0 - - 0-2    --  114 5 +0,000 
Danny Hageman          - - - - - - 1 1-1    --   --   +0,000 

De 7 wedstrijden van ASV-11j en ASV-13 op een rij:  
1 ASV-11j – UVS-5 2-4          SMB-5 – ASV-13 1½-4½  
2 De Toren-9 - ASV-11j 3½-2½   ASV-13 – PION-5 2½-3 ½ 
3 ASV-11j – ASV-13 1-5         ASV-11j – ASV-13 1-5  
4 Tornado-2 - ASV-11j 4-2      ASV-13 – UVS-5 2½-3½  
5 ASV-11j – SMB-5 1½-4½        De Toren-9 - ASV-13 5-1 
6 PION-5 - ASV-11j 5-1         ASV-13 was vrij 
7 ASV-11j was vrij             ASV-13 – Tornado-2 2 -4 

Eindstand OSBO 4 e klasse B:  
1 PION-5         11 26½ K      5 ASV-13        4 17 ½ 
2 UVS-5          11 25½ P      6 Tornado-2     4 14 ½ 
3 SMB-5           6 16         7 ASV-11j       0 10  
4 De Toren-9      6 16 

ASV 8              1 2 3  4 5  6 7  Score KNSB TPR  W - We 
Saifudin Ayyoubi   1 - 1 – -  0 – 2-3   1848 1799 - 0,130 
Dick Hajee         1 - ½ ½ 1r - - 3-4   1720 1640 - 0,043 
Zekria Amani       0 1 1 0 0  0 1 3-7   1644 1481 - 1,419 
Hendrik van Buren  - ½ ½ ½ 0  1 0 2½-6  1589 1584 - 0,112 
Horst Eder         ½ 1 ½ ½ 0  0 1 3½-7  1494 1574 + 0,610 
Hans Derendorp     - 0 1 ½ 1r ½ - 3-5   1423 1475 + 0,281 
Invaller:  
Henk Kuiphof       - ½ - - 1  1 ½ 3-4   1583 1632 + 0,376 
Bob Hartogh Heijs  - - - 0 -  - - 0-1   1411 1332 - 0,212 
Lion de Kok        1 - - - -  - 0 1-2   1405 1480 + 0,206 
Kees van Keulen    1 0 - - -  - - 1-2    --  1420 + 0,000 
Koen van Keulen    - - - - -  - 0 0-1    --  1297 + 0,000 
 
De 7 wedstrijden op een rij    Eindstand OSBO 3 e klasse D:  
1 ASV-8 – Tornado 4½-1½       1 Wageningen-5     10  25  K  
2 Wageningen-5 - ASV-8 3-3    2 Veenendaal-3     10  24½ 
3 ASV-8 – Dodewaard 4½-1½     3 De Cirkel-3       8  21 
4 Veenendaal-3 - ASV-8 4-2    4 Tornado           8  20 
5 ASV-8 – De Schaakmaat-4 3-3 5 ASV-8             6  22 
6 De Cirkel-3 - ASV-8 3½-2½   6 Bennekom-3        6  18 
7 ASV-8 – Bennekom-3 2½-3½    7 De Schaakmaat-4   4  19 
                              8 Dodewaard         4  18½ D  


