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Oploswedstrijd: Soms zijn tweezetten net iets te simpel, 
zoals deze van Seliavkin uit 1985. Maar misschien is dat ook 

wel een keertje leuk. Wit 
geeft mat in twee zetten. 
Oplossing: de sleutelzet 
is 1. Te7-e4. 
 
Rapid: Vanavond valt de 
beslissing in de rapid-
competitie. Weet Peter 
Boel zijn leidende positie 
met slechts een half punt 
voorsprong op nummer 2 
Wouter van Rijn en een 
vol punt op Léon van Tol 
en John Sloots te behou-

den?? Nog 4 spannende ronden voor de boeg dus op deze 
rapid-slotavond en dan weten we het. Ook de liefhebbers 
voor een wat langzamer tempo komen natuurlijk aan bod. De 
belangstelling voor deze extra competitie, die dit seizoen in 

het leven is geroepen voor wie 
de rapidcompetitie net even geen 
optie is, moet duidelijk nog wat 
op gang komen maar het vormt 
toch een welkome aanvulling op 
het competitieaanbod blijkt uit 
verschillende reacties van deel-
nemers. Hein van Vlerken is de 
trotse lijstaanvoerder, op een 
punt gevolgd door Hendrik van 
Buren en Danny Hageman. 
 
Lustrum: Weet u het nog? Op 
donderdag 7 mei 2009 werd u 
welkom geheten in Activiteiten-

centrum Schreuder voor onze eerste clubavond in deze nieu-
we speellocatie nadat we daarvoor bijna 5 jaar, vanaf 19 
augustus 2004, gebruik maakten van het gebouw van Scou-
ting St. Christoforus aan de Monnikensteeg. Maar nu zitten 
we dus alweer 5 jaar met veel plezier aan de Vlamoven op 
IJsseloord in een prachtig mooi gebouw waar we intussen 
menig partijtje speelden. Het eerste lustrum hebben we 
daarmee bereikt! We hopen nog lang van deze locatie ge-
bruik te maken! 
 
ASV-Nieuws: Volgens de aanvankelijke planning zou er op 
22 mei een nieuw nummer van ASV-Nieuws uitkomen. He-
laas lukt dit onze eindredacteur Robert Naasz vanwege zijn 
werk niet. Zo wordt de deadline voor het aanleveren van 
kopij verschoven naar 29 mei. Dat is op zich mooi voor u 
want zo heeft u net even wat langer voor het aanleveren van 
kopij wat u toch al zo lang van plan was, nietwaar..?! En als 
het u dan nu niet lukt dan is er aan het eind van het seizoen 
nog een nummer. Dus….?! 
 
Externe competitie: A.s. zaterdag wordt de slotronde ge-
speeld van onze 4 zaterdagteams. ASV-2 en ASV-4 zijn 
daarbij nog niet zonder zorgen. Ik neem de wedstrijden van 
zaterdag even met u door. Onze eerste 4 teams spelen allen 
een uitwedstrijd. ASV-1 reist af naar Tilburg voor de wed-
strijd tegen De Stukkenjagers. Dit team staat met 2 match-
punten meer één plaats boven ons eerste. Er kan vrijuit, zon-
der enige spanning worden gespeeld. Voor ASV-2 ligt dat 
duidelijk anders in de 2e klasse C. Na een goede start met 3 

overwinningen en 1 nederlaag werd vervolgens maar liefst 4 
keer achtereen verloren. In deze slotwedstrijd is ASV-2 bij 
een gelijkspel of winst veilig. Het Witte Paard-2 en Amers-
foort bepalen onderling wie degradeert. Voor de tegenstander 
van ASV-2, De Pion uit Roosendaal, telt alleen winst. In dat 
geval valt het doek voor ons tweede door het geringe aantal 

bordpunten. Santpoort is zo 
goed als zeker van handha-
ving. Zij treffen koploper 
LSG-2. En ASV-3 dan…? 
Dat reist zonder zorgen af 
naar Zaandam waar het 
sterke ZSC-Saende wacht 
dat de ranglijst samen met 
Messemaker 1847 aanvoert 

beiden met 14 matchpunten. Het team uit Gouda heeft 2 
bordpunten meer maar treft het zeker niet gemakkelijke Zu-
kertort Amstelveen-3. Het derde moet dus de sportieve plicht 
doen. In de Promotieklasse van de OSBO wacht ASV-4 nog 
een lastig middagje bij de gezamenlijke slotronde in Zwolle. 
Op zich is de 7e plek een veilige maar 1 plaats zakken kan 
fataal zijn. Door de degradatie van OSBO-teams uit de 
KNSB-competitie dreigt namelijk versterkte degradatie. 
Accres Apeldoorn-3 en Denk en Zet uit Hattem zijn op dit 
moment al gedegradeerd. Daar de OSBO dit jaar 2 promotie-
plaatsen heeft, is er nog niets aan de hand. Echter, een even-

tuele derde KNSB-degradant 
(Doetinchem is in groot gevaar) 
heeft gevolgen voor het team dat 
als achtste eindigt. PSV/DoDo 
vecht met UVS-2 in een recht-
streeks duel om deze plek. ASV-4 
kan bij een nederlaag tegen het 
reeds gedegradeerde Pallas-2 op 
de achtste plek terecht komen. 

Kortom veel bespiegelingen over deze slotronde. Een gelijk-
spel lost daar de problemen al op. Zaterdagavond tegen ze-
ven uur weten we zeker meer. Volgende week leest u er alles 
over in de volgende EP. 
 
OSBO-cup: ASV-4 is er maandag 28 april in geslaagd om de 
finaledag van de strijd om de OSBO-cup te bereiken. Een-
voudig ging dit, zoals vooraf ook al verwacht werd, bepaald 
niet. Tegenstander Bennekom-2 was dan ook zeker geen 
makkelijke opgave. Aanvankelijk leek er geen vuiltje aan de 
lucht. Zeker niet toen Pieter Verhoef al vrij snel via een ko-
ningsaanval het punt liet noteren. Bij de andere drie spelers 
stond het op dat moment redelijk gelijk maar het was nog 
vroeg in de wedstrijd. Bij Ivo van der Gouw viel de eerstvol-
gende beslissing. Hij leek langzaam wat beter komen te staan 
maar een fout waardoor een vijandelijke pion kon doorlopen 
besliste de partij. Gerben Hendriks zag intussen zijn ko-
ningsaanval stranden maar hij bleef aanvallen. Dit bleef 
zonder succes. Sterker nog, hij bleef in het eindspel met 
zwakkere pionnen zitten. De kansen leken dus te keren maar 
Gerben wist zijn paard voor de laatste pion te geven waar-
door er een eindspel van toren tegen toren+loper ontstond. 
Hierin claimde Gerben remise. Niet terecht want winst was 
voor zijn tegenstander zeker mogelijk maar deze kon de 
winst niet vinden en ging akkoord. Ook bij Bent Schleipfen-
bauer ontstond een spannende partij met wisselende kansen. 
Eerst won hij een pion die zijn tegenstander later weer te-
rugwon. Deze kreeg ook kansen maar Bent wist de stelling 
na spannende strijd toch remise te houden. Er moest na deze 

Stand extra competitie tijdens 
rapidavonden na 4 ronden  

seizoen 2013-2014: 
Nr. Naam Pnt Part 
1 Hein van Vlerken 4 4 
2 Hendrik van Buren 3 4 
3 Danny Hageman 3 3 
4 Pim Rijmer 2½ 4 
5 Gerard Viets 1½ 3 
6 Bob Hartogh Heijs 1 3 
7 Werner Gubbels ½ 1 
8 Philip Stibbe ½ 1 
9 Jelmer Visser 0 2 
10 Hans Meijer 0 2 
11 Henk Kelderman 0 1 
12 Jan Sanders 0 2 
13 Bob Sanders 0 1 
14 Clemens Wijman 0 1 

KNSB 2
e
 klasse C: 

6 Santpoort   6  31½ 
7 ASV-2   6  25½ 
8 HWP Sas v Gent-2   5  29 
9 Amersfoort   5  28 
10 De Pion   4  26½ 
Programma onderin: 
De Pion – ASV-2 
HWP Sas v Gent-2 - Amersfoort 
LSG-2 - Santpoort 

OSBO-Promotieklasse: 
6 UVS-2   7  32 
7 ASV-4   7  31 
8 PSV/DoDo   6  30½ 
9 Pallas-2   2  21    D 
10 De Toren-3   0  20½ D 
Programma onderin: 
Pallas-2 – ASV-4 
UVS-2 – PSV/DoDo 



2-2 eindstand in de reguliere partijen dus een beslissing via 
snelschaken aan te pas komen om een winnaar aan te wijzen. 
Daarin moest ASV-4 winnen omdat bij een hernieuwd ge-
lijkspel het laatste bord zou afvallen en juist daar had ASV-4 
gewonnen. Gespeeld werd met een tempo van 3 minuten + 5 
seconden per zet. Bij het begin van deze snelschaakpartijen 
stonden de ASV-ers allen op tijd achter. Maar net zoals in de 
reguliere partijen zette Pieter ASV-4 op voorsprong. Ook nu 
gebeurde dit in de aanval waarin hij zijn tegenstander kans-
loos liet. Ivo revancheerde zich prima en liet 2-0 aantekenen. 
Gerben moest eerst een koningsaanval afweren. Toen dit was 
gelukt nam hij het initiatief over en besliste met zijn zege de 
wedstrijd. Bent was in de slotfase net even wat handiger dan 
zijn tegenstander. Een pion die niet meer te stoppen was 
bracht hem het volle punt en zo werd het snelschaken door 
ASV-4 met 4-0 gewonnen maar ook dit ging bepaald niet 
makkelijk hoewel de uitslag anders doet vermoeden. ASV-4 
plaatste zich hiermee evenals Bennekom-1, PSV-DoDo en 
De Toren-3 voor de finaledag van de OSBO-cup die op za-
terdag 31 mei in het Grand Café van het Lorentz wordt ge-
speeld. Eerst ‘s-morgens beide ½-finales en ’s-middags de 
finale en de strijd om de 3e en 4e plaats. Omdat dit tegelijker-
tijd wordt gespeeld met het ASV-Vierkampentoernooi is dit 
een mooie gelegenheid om hieraan deel te nemen en tegelij-
kertijd de ASV-ers te steunen.  
Gedetailleerde uitslag Bennekom-2 - ASV-4: Chris van 
Oosterwijk (1761) - Gerben Hendriks (1896) ½-½ (0-1); 
Gary Dinsbach (1760) - Ivo van der Gouw (1848) 1-0 (0-1); 
Jan Wouters (1812) – Bent Schleipfenbauer (1717) ½-½ (0-
1); René Bakker (1697)-Pieter Verhoef (1804) 0-1 (0-1). 
Eindstand 2-2 (na snelschaken 0-4. ASV-4 bekert door). 
 
Wageningen: Afgelopen maandag 5 mei werd in Wagenin-
gen de 66e editie gespeeld van het Bevrijdingstoernooi. Maar 
liefst 164 schakers waaronder 13 ASV-ers waren op dit toer-
nooi afgekomen. Een prachtig mooi aantal. Het is altijd goed 
toeven in Wageningen. Zo ook nu. In de ruime sporthal werd 
gespeeld in 3 groepen. In de hoofdgroep met deelname van 
enkele grootmeesters en meesters en vele andere sterke spe-
lers moesten onze clubgenoten Barth Plomp en Anne Paul 
Taal het opnemen. Zware tegenstand dus voor hen. Zo trof 
Barth in de openingsronde IM Afek, die voor de organise-
rende vereniging in de externe competitie uitkomt. Barth trok 
hierbij aan het kortste eind en kwam pas na 0 uit 4 tot scoren. 
Zo eindigde hij uiteindelijk op 2 uit 7. Anne Paul kwam in de 
eerste vier ronden tot 2 remises met wit maar daar bleef het 
voor hem bij. 1 uit 7 dus. 6 ASV-ers kwamen uit in de B-
groep (tot 1900). Pieter Verhoef speelde daarin een heel goed 
toernooi en speelde steeds op de bovenste borden. Met nog 1 
ronde te spelen kwam hij samen met nog 3 spelers waaronder 
clubgenoot Ruud Wille, die met 2 remises was gestart en 
daardoor terrein moest goedmaken, met 5 uit 6 aan de lei-
ding. In het onderlinge duel kreeg Pieter in het verre midden-
spel de beste kansen via een verre vrijpion. Nog maar net kon 
Ruud die pion stoppen waarna een spannende slotfase ont-
stond. Pieter had hierbij voor eeuwig schaak moeten kiezen. 
Toen hij hier even van afweek gaf hij de partij uit handen. 
Ruud werd hierdoor met 6 uit 7 gedeeld eerste. Het had hem 
bepaald niet tegen gezeten. Zeker in de 1e ronde had zijn 
tegenstander pionpromotie kunnen realiseren ten koste van 
een stuk. Door een onnodige loperzet van zijn opponent kon 
Ruud nog net remise bereiken. En zo zat het in de slotronde 
dus ook mee. Pieter werd nu gedeeld vijfde met 5 uit 7. Hij 
kreeg ook de jeugdprijs uitgereikt. Eenzelfde score behaalden 
eveneens Tony Hogerhorst en Désiré Fassaert die daarmee 
ook in de top eindigden. Bij Ruud Verhoef en Hedser 
Dijkstra verliep het net even wat minder succesvol. Ruud 
scoorde 3 punten en Hedser kwam tot 2½ punt. In de C-
groep was Oscar Mercan de beste ASV-er met 4½ uit 7. Hij 
ging naar eigen zeggen voor de eindzege maar slaagde hier 
niet in en viel buiten de prijzen. Hub Kusters volgde met 3½ 
punt. Theo Koeweiden, die de hoogste Elo had in deze groep, 
had zijn dag niet en kwam tot 3 punten evenals Ko Kooman 
en Kazem Mollahosseini. Het onderlinge duel werd door Ko 
gewonnen. Het toernooi kwam diezelfde avond nog bij Om-
roep Gelderland uitgebreid op TV in een overzicht van de 
bevrijdingsactiviteiten van die dag. En dat was mooi, die 

aandacht voor onze schaaksport. Het toernooi was prima 
georganiseerd en verliep vlekkeloos.  
 
Voorst: Zoals u weet neemt Ko Kooman deel aan het Open 
Kampioenschap van Voorst, dat in de periode januari t/m mei 
wordt gespeeld op 6 maandagavonden. Ko stond in de B-
groep na mijn vorige bericht op 2 uit 3 via een bliksemstart 
met 2 winstpartijen. Intussen zijn er alweer 2 ronden achter 
de rug. De tegenstanders waren dus extra alert. Dat bleek ook 
in de ronden 4 en 5. Ko kwam zeker niet onaardig te staan 
maar in het verdere verloop van de partijen bleken zijn te-
genstanders toch net even wat sterker. Zo heeft Ko nu 2 uit 5. 
Op maandag 19 mei wordt de slotronde gespeeld. 
 
Uitslagen/standen 7e ronde 1-4 klasse OSBO-competitie: 

OSBO 1e klasse B: ASV-6 - Rokade 3½-4½; ASV-5 – 
Zutphen 4-4; UVS-3- SMB-2 3-5; Elster Toren - PION-2 
5½-2½. 
OSBO 2e klasse D: Wageningen-4 - Elster Toren-2 2½-5½; 
ASV-7 - Variant 3½-4½; UVS-5 – Mook 2-6; Het Kasteel-2 
– PION-3 6½-1½. 
OSBO 3e klasse C: Wageningen-6 - Veenendaal-5 3-3; 
ASV-9 - Bennekom-3 3-3; SMB-3 - OPC 4-2; Edese SV-2 –
De Cirkel-2 3½-2½. 
OSBO 3e klasse E: De Cirkel-3 - Koningswaal 2½-3½; 
SMB-4 – Dodewaard 4-2; Tornado - ASV-8 4½-1½; Het 
Kasteel-4 – Rhenen 1-5. 
OSBO 3e klasse F: De Toren-6 - Het Kasteel-3 1½-4½; De 
Sleutelzet – SMB-5 1½-4½; Velp-2 - ASV-10 3½-2½; Ze-
venaar-3 – PION-4 3½-2½. 
OSBO 4e klasse D: Mook-2 - ASV-11j 1½-4½; Millingen – 
UVS-7 5½-½. 
OSBO 4e klasse E: Tornado-3j – De Toren-8 3½-2½; Edese 
SV-3 - ASV-13 4-2. 
OSBO 4e klasse F: Rhenen-2 - ASV-12 3½-2½; Wagenin-
gen-7 - De Toren-9j 2-4; Bennekom-4 - UVS-6 1½-4½; 
Tornado-2 – De Cirkel-4 1½-4½. 
 
Uitslagen interne competitie 29e ronde (1 mei 2014): 
Boel - Woestenburg 0-1; F. Schleipfenbauer - Hoogland 1-0; 
Reulink - Fassaert 1-0; Boom - R. Wille 0-1; Huizinga - 
Bentvelzen 1-0; Hogerhorst - Boonstra 1-0; Wong - van 
Belle 0-1; Vermeer - Dijkstra 0-1; Vliek - Mercan ½-½; 
Kusters - Kooij ½-½; Eder - Manschot ½-½; de Kok - van 
Buren 0-1; Koen van Keulen - Kooman 1-0; Schunck - Mol-
lahosseini ½-½; J. Sanders - Derendorp 0-1; Wijman - Kel-
derman 1-0; van Deursen - van Vlerken 1-0; Meijer - Visser 
1-0; Viets - Hartogh Heijs ½-½; Burger - Stibbe 0-1. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: Knuiman - Weijsenfeld 1-0. 

OSBO 1
e
 klasse B:    OSBO 2

e
 klasse D: 

1 Rokade 13  34½ K 1 Het Kasteel-2 12  33½ K 
2 ASV-5 11  31  2 ASV-7 11  33 
3 Elster Toren-1   9  34  3 Mook   8  31 
4 Zutphen   9  31  4 Variant   8  29½ 
5 PION-2   5  25½  5 PION-3   6  24 
6 UVS-3   4  25½  6 Elster Toren-2   5  29½ 
7 ASV-6   3  24    D 7 Wageningen-4   4  24    D 
8 SMB-2   2  18½ D 8 UVS-5   2  19½ D 
OSBO-3

e
 klasse C:   OSBO 3e klasse E: 

1 De Cirkel-2 12  31  K 1 Rhenen 11  27  K 
2 Edese SV-2 11  28 2 Koningswaal 11  23½ 
3 Bennekom-3   9  23 3 SMB-4   9  25 
4 OPC   7  19½ 4 De Cirkel-3   8  25½ 
5 Veenendaal-5   6  18 5 Tornado   6  19½ 
6 ASV-9   5  18½ 6 ASV-8   5  15½ 
7 Wageningen-6   4  16 7 Het Kasteel-4   4  16½ 
8 SMB-3   2  14  D 8 Dodewaard   2  15½ D 
OSBO 3

e
 klasse F:   OSBO 4

e 
 klasse F: 

1 Het Kasteel-3 13  27½ K 1 De Toren-9j 13  29     K 
2 SMB-5   9  25 2 UVS-6 11  25½  P 
3 Velp-2   8  22 3 Rhenen-2   9  23½ 
4 De Toren-6   8  20½ 4 De Cirkel-4   8  22 
5 Zevenaar-3   7  21½ 5 Bennekom-4   7  20 
6 De Sleutelzet   5  17½ 6 ASV-12   4  16 
7 PION-4   4  19½ 7 Wageningen-7   3  18 
8 ASV-10   2  14½ D 8 Tornado-2   1  14 
OSBO 4e klasse D:   OSBO 4

e
 klasse E: 

1 Millingen 10  25 K 1 Edese SV-3 12  29   K 
2 Mook-2   6  20 2 Tornado-3j   5  13½ 
3 ASV-11j   5  16½ 3 ASV-13   4  15 
4 UVS-7   3  10½ 4 De Toren-8   3  14½ 


