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Oploswedstrijd: Vorige week starten we het jaar met een tweezet. Dit 

keer van J.B. Verdonk, een minder beken-
de componist. Het laat zien, dat er best 
mooie problemen uit die hoek komen. Wit 
geeft mat in 2 zetten. Oplossing: de sleu-
telzet is 1. Te1. 
 
Externe competitie: Een druk competitie-
programma meteen al begin januari. Dat 
begon zaterdag jl. met onze eerste 4 teams. 
Zo was er een soort mini-massakamp in 
Wageningen. ASV-1 werd 2 belangrijke 
matchpunten rijker door Wageningen-1 

nipt met 5½-4½ te verslaan. Dat gold ook voor ASV-4. Ook zij moes-
ten winnen en dat deden zij met 4½-3½ van Wageningen-3. Prachtige 
resultaten!! ASV-2 won daarnaast met 5-3 van ZSC Saende-2, ASV-3 
daarentegen was het enige team dat verloor. DSC Delft-2 was met 5-3 
te sterk. In deze EP de eerste verslagen maar ook 2 verslagen van 
teams die nog niet aan bod waren gekomen. Verder natuurlijk de 
stand en uitslagen uit de 3e OSBO-ronde. Dat is het uitgangspunt voor 
de 4e ronde die deze week van start ging. Ook vanavond worden 
hiervoor enkele thuiswedstrijden gespeeld. 
 
Sterke winst ASV-1: Het spelen van een competitiewedstrijd is toch 
wat anders dan de jaarlijkse massakamp. Natuurlijk de vriendschap-
pelijke band tussen beide verenigingen blijft maar het ging zaterdag 
toch vooral om 2 belangrijke matchpunten. Wageningen-1 nam de 
leiding. Frank Schleipfenbauer kwam wat minder uit de opening en 
verloor ergens een pion. Hij miste vervolgens het nodige in de stel-
ling en moest met hangen en wurgen overeind zien te blijven. Toen 
hij dacht een stuk te verliezen, wat overigens niet het geval was, gaf 
hij in een toch al duidelijk mindere stelling op. Bob Beeke trof Jan 
Timman. Bob kwam niet in zijn spel. Hij was soms net te traag en de 
stukken kwamen op de verkeerde velden daar waar bij zijn opponent 
met een duidelijk plan speelde, elke zet raak leek en goed voor ogen 
had waar het in het type stelling, wat op het bord kwam, om ging. 
Kortom Bob kwam er niet aan te pas. Na een remise van Dirk Hoog-
land in een partij waarin niet veel gebeurde en de stelling in even-
wicht bleef, zorgde Otto Wilgenhof voor een winstpunt. Zijn tegen-
stander kwam in een wat mindere variant terecht door een actie in het 
centrum daar waar de koning nog stond. Voor Otto was het vervol-
gens makkelijk spelen en voor zijn tegenstander werd het steeds 
moeilijker om de juiste zetten te vinden. Na deze winst volgde een 
remise van Léon van Tol. Na een paar mindere zetten in de opening 
stond hij een fractie minder. Hij kwam terug in de partij en miste toen 
een paar keer een betere voortzetting. De partij is nooit echt uit balans 
geweest. Wouter van Rijn zorgde vervolgens voor de gelijkmaker. Er 
ontstond een open en complexe stelling, heel scherp waar veel tactiek 
bij kwam kijken. Belangrijk moment was toen de witte fianchettolo-
per werd geruild voor een paard. Wouter kreeg toen de controle over 
de lange diagonaal. Een mataanval besliste de partij. Jaap Vogel 
speelde een degelijke partij waarin hij de witte kansen wist te neutra-
liseren en in het eindspel wellicht zelfs een fractie beter stond. Hij 
was op dat moment content met remise. Tom Bus won vervolgens 
toen tegenstander Sander van Eijk meer wilde dan remise, wat eigen-
lijk niet mogelijk was. Tom won een pion en daarna vrij eenvoudig 
het toreneindspel. Eelco de Vries stond niet helemaal optimaal na de 
opening. Dit bleef zonder gevolgen. Hij hield de stelling onder con-
trole. In het eindspel leek het remise te worden. Afek moest echter 
doorspelen. Deze kwam toen wat minder te staan in een fase waarin 
Eelco ook heel goed speelde. Hij had een duidelijk winstplan voor 
ogen. Toen Afek zijn koning aanraakte en daar mee moest spelen 
kreeg Eelco beslissend voordeel en was winst voor ASV-1 een feit. 
Peter Boel speelde een goede partij maar bleef met lege handen ach-
ter. Hij offerde aanvankelijk een kwaliteit tegen een pion. Later werd 
de kwaliteit teruggeofferd waarna zijn tegenstander door een mindere 
koningsstelling van Peter praktische kansen kreeg. Ergens moet bij 
nauwkeurig spel remise mogelijk zijn geweest. Het lukte niet, de 
dreigingen werden op een gegeven moment teveel. ASV-1 won met 
miniem verschil. “Een belangrijke winst maar we zijn er nog niet, 
aldus captain Léon van Tol. “Veel teams zijn erg aan elkaar gewaagd 
dus er kan nog van alles gebeuren”. 
Gedetailleerde uitslag Wageningen-1-ASV-1: GM Jan Timman (2556)-Bob Beeke 
(2250) 1-0; David van Eekhout (2175)-Jaap Vogel (2215) ½-½; IM Sander v. Eijk 

(2413)-Tom Bus (2170) 0-1; Erwin Oorebeek (2177)-Otto Wilgen-
hof (2222) 0-1; IM Yochanan Afek (2296) - Eelco de Vries (2238) 
0-1; Stefan Bekker (2297)-Frank Schleipfenbauer (2101) 1-0; Erik 
van den Dikkenberg (2127)-Léon van Tol (2215) ½-½; Jermo 
Kooijmans (2237)-Wouter van Rijn (2159) 0-1;Bert Torn (2145)-
Dirk Hoogland (2112) ½-½; Fred Jonker (2144)-Peter Boel (2178) 
1-0. Eindstand 4½-5½. 
 
ASV-2 wint in slechte wedstrijd: In hetzelfde biljart-
sportcentrum in Zaandam waar ASV-3 eerder dit sei-
zoen nog verloor van HWP Zaanstad kwam ASV-2 
tegen het nog puntloze ZSC-Saende-2 bepaald niet tot 
hoogstaand spel. “Het was zeker niet best wat we 
lieten zien”, aldus Richard van der Wel de volgende 
middag aan de telefoon. “Maar als je zo’n wedstrijd 
dan toch gewoon met 5-3 wint en aansluiting houdt bij 
koploper BSV Bennekom dan doe je toch gewoon 
mee”. Een terechte conclusie. Richard speelde zelf de 
slechtste partij van de dag. Hij ging al op de 6e zet in 
de fout en verloor een pion. De stelling was daarna 
niet te repareren. Hij viel van het ene probleem in het 
andere. Pieter Verhoef won haast vanzelf zo eenvoudig 
ging het. Hij won eerst een pion, later gevolgd door 
een stuk. Het niveauverschil was in deze partij ge-
woonweg te groot. Sander kwam met zwart wel wat 
beter te staan. Hij was nog niet fit genoeg om de strijd 
echt aan te gaan. Hij bleef dus behoudend spelen en zo 
hield zijn opponent makkelijk remise. John Sloots 
kwam tegen een aanvallend ingestelde speler moeilijk 
te staan en moest alles in het werk stellen om overeind 
te blijven. Zijn tegenstander leek aan alle kanten te 
kunnen binnenvallen. Toen John met de nodige moeite  
zijn stelling had weten te consolideren werd remise 
een feit. Sjoerd van Roosmalen verzuimde in zijn 
partij in de opening de standaardzet e4 te spelen. Zijn 
tegenstander wist nu de stelling dicht te metselen en in 
een potremisestelling moest Sjoerd wel met een halfje 
accoord gaan. Jan Knuiman speelde een goede partij. 
Hij kreeg ruimtevoordeel en een prettige stelling. Toch 
schrok hij toen hij opeens een kwaliteit verloor. Maar 
toen hij nog even goed keek bleek de loper waarmee 
de toren van Jan was buitgemaakt juist het sterkste 
stuk in de zwarte stelling. Het bleek dus onbedoeld een 
winnend offer. Murat Duman, invaller voor de zieke 
Johan Wolbers, speelde sterk in een dynamische stel-
ling. Hij won een pion op h2 en b2 waarop zijn tegen-
stander er genoeg van kreeg en maar een stuk offerde 
voor aanval. Murat verdedigde goed en gaf geen kans 
weg. Toen de aanval tot staan was gebracht was de 
winst een feit! De tegenstander van Koen Maassen van 
den Brink ruilde alles wat maar mogelijk was. Zo 
ontstond er een eindspel met beiden een stuk en 4-3 
pionnen op de koningsvleugel en 2-3 pionnen op de 
damevleugel. Een stelling dus waar Koen met meer 
technische vaardigheden raad mee zou weten. Helaas 
liet hij de stelling in remise verzanden. Zo eindigde 
deze wedstrijd rond 5 uur in een 5-3 zege. Tegenval-
lend dat wel maar de punten tellen daar gaat het uit-
eindelijk om. 
Gedetailleerde uitslag ZSC Saende-2-ASV-2: Erik Janssen (2004)-
Sander Berkhout (2136) ½-½; Willem de Boer (1955)-Murat 
Duman (1891) 0-1; Robert Boes (1902)-Jan Knuiman (1975) 0-1; 
Ben van den Bergh (1861)-Richard van der Wel (2039) 1-0; Ma-
chiel Moes (1767)-Sjoerd van Roosmalen (2084) ½-½; Dirk-
Willem Swart (1816)-John Sloots (2018) ½-½; Sjaak Veth (1649)-
Pieter Verhoef (2006) 0-1; Mels van der Water (1693)-Koen Maas-
sen van den Brink (1971) ½-½. Eindstand 3-5. 

 
ASV-8 speelt gelijk: ASV-8 trad op 11 december jl. in 
Groesbeek door enkele misverstanden slechts met vier 
spelers tegen PION-4 aan. Besloten werd om aan de 
laatste vier borden te spelen. Die beslissing pakte 
wonderwel goed uit. Theo Koeweiden speelde een 
gedegen Franse opening waarna de partij lang in 
evenwicht bleef. Zijn tegenstander begon echter enkele 
kleine foutjes te maken waardoor de positie van Theo 



steeds  beter werd en uiteindelijk leidde tot winst. We stonden nog 
maar met 2-1 achter. Bob Kooij kwam in een Siciliaan goed uit de 
opening en verkreeg een uitstekende positie. Door enkele iets minde-
re zetten verspeelde hij dit voordeel toch weer grotendeels. Het beter 
staande eindspel wist Bob toch nog snel te winnen mede omdat zijn 
tegenstander een matcombinatie over het hoofd zag. Zo was het 2-2. 
Oscar Mercan stond al vrij snel na de opening onder druk. Zijn tegen-
stander wist een gewonnen positie te verkrijgen maar die bleek niet 
zomaar in winst om te zetten. Oscar wist de partij dankzij enkele 
valstrikken nog lang te rekken maar uiteindelijk was het verlies toch 
onvermijdbaar. Lion de Kok slaagde er in een thema van de laatste 
schaaktraining van Pascal Losekoot op het bord te krijgen. Handig! 
Helaas verspeelde hij een tijdje later onnodig een loper. Er stond 
slechts een pion tegenover maar gelukkig ook een wat betere stelling. 
Lion (met wit) kreeg vervolgens de partij geleidelijk weer in even-
wicht. Een remise leek er aan te komen, maar Lion's tegenstander 
ging toch op winst spelen. De kansen gingen vervolgens in een spec-
taculaire tijdnoodfase over en weer. Net toen zwart toch nog remise 
kon forceren (en daarmee PION-4 de overwinning had kunnen geven) 
gaf zwart tot ieders verrassing op. Hij dacht dat hij verloren stond. En 
daarmee wist ASV- 8 heel opmerkelijk met slechts vier spelers gelijk 
te spelen tegen het qua rating veel sterkere PION.  Bob Kooij 
Gedetailleerde uitslag PION-4-ASV-8: Leo Wijnhoven (1986) - NO 1-0 (regl.); Pieter 
Thissen (1848)-NO 1-0 (regl.) Anton Grutters (1633)-Bob Kooij (1621) 0-1; Jacques 
Thijssen (1624)-Theo Koeweiden (1604) 0-1; Dirk Arts (1584)-Lion de Kok (1512)  
0-1; Jan van Kessel (1504)-Oscar Mercan (1487) 1-0. Eindstand 3-3. 
 
Jeugd ASV-12 biedt goed verweer: De jeugd van ASV-12 bezorgde 
in de 3e ronde tegenstander Tornado-4 een lastige avond. Ze kwamen 
al snel op voorsprong toen Berke Bulgurcu zijn tegenstander verraste 
in de opening. De vijandelijke koning stond opeens mat midden op 
het bord na een aanval met verdubbelde torens. Teun Gal stond lang 
zeker niet minder. Na een fout verloor hij echter een stuk. Vanaf dat 
moment liep hij achter de feiten aan. Hij kreeg geen tegenkansen 
meer en zijn tegenstander wikkelde vervolgens eenvoudig af naar 
winst. Jacob Langedijk kreeg wat openingsnadeel door een achter-
stand in ontwikkeling. Dit kostte hem zelfs een stuk. In het verre 
middenspel ging er nog een stuk verloren en was verdere tegenstand 
zinloos. Luc Reijnier kwam naarmate de partij vorderde vanuit een 
gelijkwaardige stelling positioneel steeds beter te staan. Zeker toen de 
stelling werd geopend kon Luc het initiatief nemen. Zijn tegenstander 
kwam bovendien in tijdnood. Toen bleek echter dat de klok niet goed 
was ingesteld en geen tijd bijtelde. Dit werd gecorrigeerd en kregen 
beide spelers er tijd bij. Net daarna, op een moment dat Luc mogelijk 
beslissend voordeel had kunnen bereiken, maakte hij een beslissende 
fout waarna de stelling ineen stortte. Ondanks de 3-1 nederlaag kreeg 
onze jeugd na afloop veel complimenten van hun tegenstanders voor 
de geboden tegenstand.  
Gedetailleerde uitslag Tornado-4-ASV-12j: Wim Nijs (1428)-Berke Bulgurcu (509) 
0-1; Thijs Banken (1462)-Teun Gal (501) 1-0; Pieter van Dijk (1367)-Luc Reijnier 
(336) 1-0; Geert Smulders-Dinh (1484)-Jacob Langedijk (202) 1-0; Eindstand 3-1. 
 
OSBO-PK: Ko Kooman begon zaterdag 19 december op de 2e speel-
dag van het OSBO-PK met 1 uit 2 aan de 3e en 4e ronde. De 3e ronde 
verliep moeizaam. Hij kwam wel redelijk uit de opening met een pion 
voorsprong. Maar verder wilde het niet zo best lukken. Ko meende 
wel wat beter te staan, ook toen zijn tegenstander de pion terug won 
en vervolgens remise aanbood. Een eindspel met lopers van ongelijke 
kleur en 4 pionnen leek Ko nog kansen te bieden. Nadat zijn tegen-
stander de loper moest offeren voor 2 doorgebroken pionnen werd het 
inderdaad een punt. De middagpartij was bijzonder wild tegen een 
jeugdspeler die het schaken na een aantal jaren weer had opgepakt. 
Ko meende met wit een goede aanval te hebben toen hij insloeg op de 
g-lijn en daarmee een paard offerde voor 2 pionnen. De vijandelijke 
koning moest aan de wandel en kwam op d7 terecht. Maar Ko had 
toch niet alles goed doorgerekend. Om de druk te verhogen moest hij 
nog een stuk offeren. Dat was teveel van het goede. Zorgvuldig spel 
van zijn tegenstander bezorgde hem de overwinning. Met 2 punten op 
zak start Ko op 30 januari de 3e speeldag voor de 5e en 6e partij! 
 
Groningen: Het jaarlijkse schaakfestival in Groningen in de kerstpe-
riode trok ook weer enkele ASV-ers. Voor Jaap Vogel verliep het 
Open toernooi minder voorspoedig. Met 2 punten uit 7 partijen via 4 
remises liet hij de laatste 2 ronden aan zich voorbij gaan. Succes was 
er wel voor Mick van Randtwijk in groep B. Steeds speelde hij in de 
top van de ranglijst. Na 6 ronden ging hij zelfs alleen aan de leiding 
met 5½ punt. Maar na een nederlaag in ronde 7 moest hij weer in de 
achtervolging op een half punt van 2 koplopers. Dit lukte niet hele-
maal meer maar een geweldige 2e plaats met 7 uit 9 mocht er zeker 
wezen! Dan was er nog een toernooi over 5 ronden, het zgn. Com-
pact-toernooi. Daar kwam Pieter Verhoef in groep A tot een knappe 
prestatie. Hij werd in groep A met 4 uit 5 tot een gedeelde 2e plaats. 
Hij bleef ongeslagen met 3 winstpartijen en 2 remises. Ook Dick 
Vliek speelde een sterk toernooi. In Compact groep C scoorde ook hij 
4 uit 5 met eveneens 3 keer winst en 2 remises en ook dat was goed 
voor een gedeelde 2e plaats. 
 
Tilburg: Op zondag 27 december speelden Barth Plomp Anne Paul 
Taal (beiden in de A-groep) en Désiré Fassaert (B-groep) in Tilburg 
in het Kerstrapidtoernooi van De Stukkenjagers. In hun schitterende 
nieuwe speellocatie Cinecitta speelden 96 deelnemers in 3 groepen. 
Het toernooi was goed bezet met in de A-groep Jan van de Mor-

tel(2407) als elosterkste. Het toernooi werd na stevige 
strijd uiteindelijk gewonnen door Joep Nabuurs (2303) 
met 6 uit 7. Jan van de Mortel en Peter Huibers werden 
2e en 3e met 5½ punt. In dit elogeweld deden Barth en 
Anne Paul het redelijk. Barth speelde zoals gebruike-
lijk oerdegelijk en won van de mannen met net wat 
minder Elo en speelde een goede remise tegen Erik 
Nicolai (2128). Zo eindigde hij op een keurige 14e 
plaats in een veld van 34 met 3½ uit 7. Anne Paul had 
een bliksemstart met winst op Jerzy Cebula (onlangs 
nog winnaar van rapidtoernooi in Mook) en de latere 
nummer 2 Peter Huibers, waarna het tegen Bianca 
Mühren in het verre eindspel net misging. Vervolgens 
verloor hij er nog 3 en won gelukkig de slotronde en 
kwam zo op 3 uit 7. Désiré was in groep B op Elo één 
van de favorieten. In de 1e ronde liet hij zich verrassen 
en moest vervolgens in de achtervolging. Dat deed hij 
heel bekwaam. Uiterst geduldig rolde hij de een na de 
ander op om vanaf ronde 5 tegen de medefavorieten 
aan te treden. Hier liet hij ook geen steek meer vallen 
en zo eindigde hij als gedeeld eerste op 6 uit 7!  
 
Uitslagen/stand 3e ronde OSBO-competitie 1e -4e klasse: 

 
1e klasse B: VSG-ZZS! 4-4; Meppel-2-De Schaakmaat-1j 3½-4½; 
Schaakstad Apeldoorn-3-Pallas-2 6-2; ASV-5-De Toren-4 4½-3½. 
1e klasse A: Rokade-ASV-6 5-3; PION-2-UVS-3 4½-3½; Het 
Kasteel-2-Veenendaal-3 3-5; De Toren-3-Elster Toren 3½-4½. 
2e klasse D: Velp-SMB-2 6-2; Zutphen-2-Rokade-2 4-4; Zevenaar-
2-UVS-5 5½-2½; ASV-7-Theothorne 6-2. 
3e klasse H: PION-4-ASV-8 3-3; Tornado-2j-Millingen ½-5½; 
UVS-6-Het Kasteel-3 4-2; SMB-5-Elster Toren-3 4-2. 
3e klasse D: BSV Bennekom-3-Dodewaard 5-1; De Toren-7j-De 
Cirkel-2 2-4; ASV-9-Tornado 1-5. Wageningen-5 was vrij. 
3e klasse F: Veenendaal-4-ASV-10 4½-1½; De Toren-5j - Wage-
ningen-6 5-1; Edese SV-3-PSV/DoDo-3 3½-2½. VSG-2 was vrij. 
3e klasse G: Doesborgh-De Toren-6j 4-2; ASV-11-Doetinchem-2 
3½-2½; Rokade-3-Zevenaar-3 3½-2½. De Kameleon was vrij. 
4e klasse C: Wageningen-7-De Toren-10 4-0; Veenendaal-6j-UVS-7 
2½-1½; SMB-7-Mook-3 3-1; Tornado-4-ASV-12j 3-1. 
4e klasse D: Veenendaal-5-Wageningen-8 3-1; Velp-6j-BSV Benne-
kom-4 0-4; ASV-13-Rhenen-2 0-4. De Cirkel-3 was vrij. 
4e klasse F: Zutphen-4-ASV-14 2-2; Theothorne-2-De Schaakmaat-
4 2½-1½; Velp-4j-De Toren-9 1½-2½; Doesborgh-2-Doetinchem-3 
2-2. 
4e klasse B: Velp-3-Tornado-3 3-1; Dodewaard-2j-Koningswaal-2 
1½-2½; UVS-8-Mook-2 1-3; ASV-15-SMB-6j 4-0. 
 
Uitslagen interne competitie 14e ronde (7 januari 2016):  
Wilgenhof-F. Schleipfenbauer 1-0; Holtackers-Sloots 1-0; Reulink - 
R. Wille ½-½; Knuiman-van de Linde ½-½; Braun-Gerlich 1-0; 
Huizinga-de Mol ½-½; Naber-Peters 1-0; Witmans-Wong 0-1; 
Mercan-Arends 1-0; Manschot-van Buren 1-0; de Kok-Eder 0-1; 
Wijman-Veerman 0-1; Zuidema-Mollahosseini 0-1; Sulejmani-Kees 
van Keulen 1-0; Stibbe-Meijer 0-1; Rijmer-van Lotringen 0-1; 
Gubbels-J. Sanders 1-0; Burger-Hartogh Heijs 0-1; Visser-Viets 0-1. 
 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Kusters-Derendorp 1-0; Schunck-
Hieltjes 0-1; Vermeer-Kooij 1-0; Passchier-Brachten 1-0. 

OSBO 1
e
 klasse B:    OSBO 1

e
 klasse A: 

1 De Schaakmaat-1j   6  13½ 1 Elster Toren 6  14 
2 Meppel-2   4  15  2 UVS-3 4  14 
3 Schaakstad A’doorn-3   4  14½ 3 Rokade 4  13½ 
4 ASV-5   4  12  4 PION-2 4  13 
5 ZZS!   3  14  5 Veenendaal-3 4  13 
6 De Toren-4   2    9  6 De Toren-3 2  11½ 
7 VSG   1  11  7 ASV-6 0    8½ 
8 Pallas-2   0    7   8 Het Kasteel-2 0    8½ 
OSBO-2

e
 klasse D:   OSBO 3e klasse H: 

1 Velp   6  16 1 PION-4 5  13 
2 Zutphen-2   5  15½ 2 ASV-8 4  10½ 
3 Zevenaar-2   4  16 3 SMB-5 4    9 
4 SMB-2   3  11½ 4 Elster Toren-3 3  10 
5 Rokade-2   2  11 5 UVS-6 3    9½ 
6 ASV-7   2  10 6 Millingen 3    9 
7 Theothorne   2  10 7 Het Kasteel-3 2    8½ 
8 UVS-5   0    6 8 Tornado-2j 0    2½ 
OSBO 3

e
 klasse D:   OSBO 3

e 
 klasse F: 

1 Tornado   6  14 1 Veenendaal-4 6  14½ 
2 De Cirkel-2   4  10 2 De Toren-5j 6  12 
3 Wageningen-5   4    8½ * 3 VSG-2 2    7  * 
4 BSV Bennekom-3   2    8½  4 Wageningen-6 2    6 
5 ASV-9   2    6 * 5 Edese SV-3 2    4  * 
6 De Toren-7j   0    4½ 6 ASV-10 0    5½ 
7 Dodewaard   0    2½ * 7 PSV/DoDo-3 0     5  * 
*wedstrijd minder gespeeld  *wedstrijd minder gespeeld 
OSBO 3e klasse G:   OSBO 4

e
 klasse C: 

1 Rokade-3   6  11½ 1 Wageningen-7 6    9½ 
2 Doesborgh   4  10 2 Veenendaal-6j 6    8 
3 Zevenaar-3   3  10 3 SMB-7 5    8 
4 ASV-11   2    6 * 4 Tornado-4 3    6 
5 De Kameleon   2    5 * 5 UVS-7 2    7 
6 Doetinchem-2   1    7 6 Mook-3 1    4½ 
7 De Toren-6j   0    4½* 7 De Toren-10 1    2 
*wedstrijd minder gespeeld  8 ASV-12j 0    2 
4

e
 klasse D:   4

e
 klasse F: 

1 Rhenen-2   5  10 1 Theothore-2 6    8½ 
2 Veenendaal-5   5    8½ 2 De Toren-9 4    7½ 
3 De Cirkel-3   4    5½ * 3 Doesborgh-2 4    6½ 
4 BSV Bennekom-4   2    6 4 Velp-4j 3    6 
5 ASV-13   2    4 * 5 De Schaakmaat-4 2    5½ 
6 Wageningen-8   0    2 * 6 ASV-14 2    4 
7 Velp-6j   0    0 7 Doetinchem-3 1    4½ 
*wedstrijd minder gespeeld  8 Zutphen-4 (-2) 0    5½ 

4
e
 klasse B: 

1 Mook-2 6  10 5 UVS-8 2    5½ 
2 ASV-15 6  10 6 Velp-3 2    4½ 
3 Koningswaal-2 6    9½ 7 Tornado-3 0    1 
4 Dodewaard-2j 2    6½ 8 SMB-6j 0    1 


