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Oploswedstrijd: Deze maand zijn de “gemiste kansen” het 

thema. Met opzet 
gekozen, want zo 
kon onze “proble-
menmaker” ook 
nog eens een stand 
van zichzelf geven. 
Het is er een van 
vorige maand: van 
Buren–Zunnebeld. 

Wit haalt winnend 
voordeel. Hoe? De 
correcte variant 
geeft u drie punten. 
Oplossing: Dat het 
1. Pxf5 moest zijn, 

had ik zelf wel gedacht en dus ook gespeeld. 1…..Kxf5. 
Maar toen ging het fout. 2. Dd3+, Kxf4 en dan moet je nog 
een stuk offeren met 3.Pg5 met ondekbaar mat via 4. Df3. 
Quizvragen:  
1. Dit jaar wordt er weer een schaakolympiade gehouden. 

Waar? (1 punt) Antwoord: Mallorca 
2. De hoeveelste olympiade wordt dat? (2 punten, indien 

er 1 keer naast 1 punt) Antwoord: 36e olympiade. 
 
Hemelvaartsdag: Volgende week donderdag blijven de 
deuren van ons clubgebouw een weekje gesloten vanwege 
Hemelvaartsdag. Wij zien u graag weer op 27 mei a.s. voor 
de 29e ronde van de interne competitie. Een week later (3 
juni) komen de liefhebbers van het snelschaken aan bod 
want dan zal het interne ASV snelschaakkampioenschap 
worden gehouden. 
 
ASV-bekercompetitie: De 4 spelers die de halve finale van 
de Kroongroep bereikten zijn bekend. Verrassend was de 
plaatsing van Tom Bentvelzen, die zich als winnaar van de 
bekergroep voor deze Kroongroep plaatste. Hij versloeg 
Anne Paul Taal in het tweede duel nadat de eerste partij al in 
remise was geëindigd. In de halve finale treft Tom met wit 
nu Richard van der Wel. De andere partij gaat tussen Olivier 
Bruning met wit tegen Gonzalo Tangarife.Wie worden de 
finalisten?? 
 
Externe competitie: Komende zaterdag spelen onze eerste 
drie teams hun slotwedstrijd. Zij reizen af naar Roermond, 
Almere en Lelystad. Na de teleurstellend verlopen vorige 
ronde zijn de kansen op succes behoorlijk geslonken. Maar 
waar nog kansen zijn moet worden gestreden. Daarom nog 
maar eens de mogelijkheden op een rijtje gezet. Door de 
nederlaag van ASV-1 tegen Voerendaal (En Passant wordt 
overigens via de ASV-site ook in Limburg gelezen zo bleek 
mij aan een bezoekje aan de site van deze vereniging) in de 
8e ronde hebben de Limburgers de koppositie overgenomen 
en kunnen het karwei tegen middenmoter SOPSWEPS’29 

afmaken. ASV-1 mag slechts hopen op een klein wonder. 
Natuurlijk moet het eerste eerst zelf winnen om te kunnen 
profiteren van een even-
tuele misstap van Voe-
rendaal. Dat moet dan 
gebeuren tegen het 
Roermondse ’t Pionneke. 
Een zeker geen gemakkelijke klus. Zo verloor ASV-1 vorig 
seizoen met 4½-3½ van dit Limburgse team. Dan ASV-2. 
Het was zo mooi geweest. Een heuse finale tegen Almere 
met als inzet promotie. Helaas een off-day tegen Sneek in de 
vorige ronde gooide roet in het eten en maakte aan alle illu-
sies een einde. Anne Kloosterman, tegenstander van Cees 
Verkooijen, in de wedstrijd van ASV-2 - Sneek-1 schreef na 
de nederlaag van het tweede het volgende in ons gastenboek 
op de ASV-site.  
Beste ASV'ers!  
Hopelijk laten jullie het kopje niet hangen na (zwarte) 
zaterdag. Neem maar van ons aan: er is nog leven na het 
schaken! Zoals ooit een onsterfelijke het eens formuleer-
de: "There can be only one" en dat is dit jaar even niet 
gelukt. Jammer, maar het (schaak)leven gaat door en 
maak dus het schaakleven in de laatste ronde van de ande-
re kampioenskandidaat maar flink zuur! Nobless oublige 
n'est ce pas? By the way: complimenten voor jullie ver-
zorgde schaaksite! Ga zo door! Groeten út Snits.  
Inmiddels zijn we bijna 4 weken verder en kunnen we vast-
stellen dat ASV-2 als gepromoveerd team een uitstekend 
seizoen achter de rug heeft, maar dat verder succes nog iets 
te veel gevraagd bleek. Om toch nog even aan te geven hoe 
de minimale kansen liggen voor ASV-2 aan de vooravond 
van de slotronde heb ik ook hier de stand aan kop even 

weergegeven. Er moet 
zonder meer gewonnen 
worden van koploper 
Almere om dit team op 
de ranglijst te passeren. 
Daarnaast mogen zowel 

Unitas-2 tegen Veenendaal als ING/ESGOO-2 tegen heri-
kon bv/Borne niet winnen en zeker Unitas-2 ook niet gelijk-
spelen gezien het verschil in bordpunten. Het mag duidelijk 
zijn dat het dan wel op heel veel fronten moet meezitten en 
dat mag als uitgesloten worden geacht. Daar zult u het onge-
twijfeld mee eens zijn. Toch kan ASV-2 nog een rol spelen 
in de strijd om promotie daar bij een goed resultaat tegen 
Almere de nummers 2 of 3 hiervan kunnen profiteren. De 
wedstrijd van ASV-2 tegen Almere zal dus in Groningen en 
Enschede met belangstelling worden gevolgd. 
Tot slot ASV-3 dat het in de gezamenlijke ronde in Lelystad 
moet opnemen tegen Meppel. Begin deze maand lukte het 
in de OSBO-cup niet op 4 borden, misschien heeft ons derde 
meer succes op 8 borden. Feit blijft dat het derde aan Mep-
pel een sterke tegenstander krijgt ofschoon dit team zich wel 
als uitgeschakeld mag beschouwen voor promotie. In deze 

Stand aan kop KNSB 2e klasse D:
1 Voerendaal 13  41 
2 ASV-1  12  38 
3 Veldhoven 11  35

Stand aan kop KNSB 3e klasse B: 
1 Almere  12  43½ 
2 Unitas-2 12  39 
3 ING/ESGOO-2 12  37 
4 ASV-2  11  36½ 



Promotieklasse is sprake van 
versterkte degradatie door 
het slechte presteren van 
OSBO-teams in de KNSB-
competitie. ASV-3 loopt op 
zich geen gevaar meer. Want 
rekent u maar even mee voor 
het geval ASV-3 zaterdag 
zou gaan verliezen. De de-

gradanten (Wageningen-3 en SMB-4) zijn reeds bekend 
maar door de versterkte degradatie gaan er meer teams uit 
de promotieklasse verdwijnen dan de huidige nummers 9 en 
10. Twee degradanten uit de KNSB staan reeds vast (SMB-3 
en BIS-Apeldoorn-3). Daardoor verdwijnt ook de nummer 8 
(nu Lelystad) naar de 1e klasse OSBO. Als er nog een derde 
team (i.c. ZSG-Zwolle) uit de KNSB degradeert dan zal ook 
nummer 7 (nu Schaakmaat-2) degraderen. De kans daarop is 
heel reëel. Schaakmaat-2 zou ASV-3 nog kunnen inhalen 
maar zij moeten dan ruim winnen van Het Kasteel. Hierbij 
ga ik er vanuit dat Bennekom wel zal gaan winnen van 
SMB-4 om bij een verlies van ASV-3 een plaatsje te stijgen. 
Een 6e plaats is dus voor het derde voldoende. Dit kan al-
leen nog problemen geven indien er nog een vierde OSBO-
team (i.c. PION-Groesbeek) uit de KNSB-verdwijnt, maar 
daar gelooft zelfs een raspessimist niet meer in. Wel zal 
ASV-5 in het geschetste scenario bij drie KNSB-
degradanten het kind van de rekening worden in de 2e klasse 
OSBO en het volgend seizoen een klasse lager moeten gaan 
proberen en dat is wel weer heel zuur.  
Tot zover weer de bespiegelingen voor deze slotronde. Heeft 
u het helemaal in beeld? U moet het eerst snappen om het te 
kunnen begrijpen (inderdaad een citaat van een groots oud-
voetballer). Volgende week de verslagen en dan weten we 
precies hoe het allemaal is afgelopen. 
 
Daglichtschaak: Deze schaakactiviteit heeft vorige week de 
laatste schaakmiddag voor dit seizoen beleefd. Jan Vermeer 
werd winnaar. 
Het Daglicht-
toernooi gaat 
ook in het 
nieuwe seizoen 
verder. Op de 
eerste dinsdag 
van oktober 
wordt dan weer 
het startsein 
gegeven voor 
een nieuwe 
serie van 7 
schaakmidda-
gen, steeds op 
de eerste dins-
dag van de 
maand (m.u.v. 
januari). En 
laten we hopen dan met nog meer belangstelling. 
 
Bevrijdingstoernooi: Op 5 mei was het weer zover. Wage-
ningen staat dan niet alleen in het teken van de Bevrijdings-
feesten maar het is tevens het Mekka van de schakers. Het 
Bevrijdingstoernooi trekt jaarlijks veel maar ook sterke 
schakers. Dit jaar bleef de teller steken op bijna 190. En dat 
voor een eendaags toernooi. Geweldig! In de hoofdgroep 
greep Daniel Fridman (2617) de eindzege met een score van 
7 uit 8. Hij bleef GM Erik van den Doel een halfje voor. De 
ASV-ers dan in deze groep. Wouter van Rijn eindigde 
evenals oud-ASV-er Vincent Deegens op 4½ uit 8. Erika 
Belle deed het in deze groep zeker niet onverdienstelijk met 

4 uit 8, terwijl Ruud Wille het er buitengewoon slecht vanaf 
bracht met 2 uit 8 (incl. een vol punt door een bye vanwege 
het oneven aantal spelers) en werd zo ongeveer voorlaatste 
in deze uit 67 spelers bestaande groep. In de B-groep (74 
spelers) deden Theo Jurrius en Barth Plomp van zich spre-
ken. Beiden startten met 5 uit 6 en leken om de eindzege 
mee te gaan spelen. Maar Theo verloor de laatste 2 ronden 
daar waar Barth nog slechts een halfje scoorde. Zo werd 
Barth met 5½ uit 8 gedeeld 6e en moest Theo het met 5 uit 8 
met een gedeelde 12e plaats doen. Hedser Dijkstra kwam via 
3½ uit 6 uiteindelijk op 4 uit 8 uit en daar was hij niet echt 
tevreden over. In de C-groep (48 spelers) bracht Theo Koe-
weiden het tot een score van 4½ uit 8. Hij had graag 5 pun-
ten willen halen maar was achteraf toch wel tevreden. Het 
was weer een prima en goed georganiseerd toernooi. 
 
Voorst: In de 5e ronde van het Open Kampioenschap van 
Voorst wist Hendrik van Buren zijn score via een winstpartij 
om te buigen naar 50%. Met 2½ uit 5 heeft hij na een moei-
zame start weer een plekje in de middenmoot veroverd. 
 
Veens open: Inmiddels is ook het Open Veens Kampioen-
schap (georganiseerd door de Veenendaalse S.V.) van start 
gegaan. Een 9-rondig toernooi waarbij door zo’n 65 deel-
nemers in 1 groep wordt gespeeld. De donderdag is hier de 
vaste speelavond. Ruud Verhoef koos voor deelname aan dit 
toernooi om zo meer ervaring in dit soort wedstrijden op te 
doen. In de openingsronde verloor hij van de sterke jeugd-
speler Ali Bitalzadeh, die voor ESGOO dit seizoen al in de 
KNSB-Meesterklasse heeft gespeeld. Deze verkreeg in het 
middenspel het loperpaar voor toren en pion. “Hij was ge-
woon veel handiger en manoeuvreerde met deze sterke lo-
pers heel knap naar winst”, aldus Ruud, die dan ook in het 
verder kansloos bleek hoewel de partij nog zo’n 50 zetten 
duurde. Geen schande dus. In de 2e ronde moest Ruud echter 
opnieuw een nederlaag incasseren. Dit keer tegen een speler 
met een lagere Elo. Ruud was niet scherp genoeg. Een po-
ging om de stelling te forceren mislukte. Voor de 3e ronde 
van a.s. donderdag heeft Ruud Verhoef een bye opgenomen. 
In de komende EP’s zullen we de resultaten van Ruud op de 
voet blijven volgen. 
 
Schaakacademie: Zoals u wellicht weet is onlangs op inter-
net de schaakacademie van start gegaan 
(www.schaakacademie.nl). Zeker voor de beginnende 
schaker is dit een mooie lesmethode om het schaakspel te 
leren. Iedereen kan lid worden van de schaakacademie en de 
schaaktraining starten. Momenteel is stap 1 voor de begin-
nende schaker volledig beschikbaar. Stap 2 zal per les be-
schikbaar worden gesteld. Het ligt in de bedoeling om in de 
zomer stap 2 in zijn geheel te publiceren. Stap 3 en 4 zullen 
dan naar verwachting volgen in de tweede helft van 2004. 
Als u zich voor 20 juni 2004 aanmeldt als lid, dan ontvangt 
u 10% korting op de normale abonnementsprijs! U betaalt 
dan € 8,78 als lid van de KNSB. Na 20 juni geldt het norma-
le tarief van € 9,75.  
 
Uitslagen interne competitie 28e ronde (6 mei 2004): 
Wilgenhof – Huizinga 1-0; Tangarife – Knuiman 0-1; van 
Roosmalen–E. Wille 1-0; R. Wille–N. Schoenmakers ½-½; 
van Willigen–Steenhuis ½-½; Vermeer–Boonstra 1-0; Stra-
vers–Wiggerts ½-½; R. van Belle–Hajee 1-0; Boom–
Dijkstra 1-0; Rood–Hogerhorst 0-1; Zandbergen – Velders 
1-0; de Munnik – Zunnebeld 1-0; Koeweiden – Lemein 1-0; 
Meijer – Sigmond ½-½; van der Leer–van Vlerken 1-0; 
Hefti–Kelderman 0-1; Visser–Verbost 0-1; Klungers–Stibbe 
1-0; de Jong–Rietmeijer 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Taal – Bentvelzen 0-1; 
Snuverink – van der Wel 0-1. 

Stand Promotieklasse OSBO 
(onderste helft ranglijst): 
5 ASV-3 9  31½ 
6 Bennekom 8  32½ 
7 Schaakmaat-2 7  28 
8 Lelystad 6  29 
9 Wageningen-3 3  24    D 
10 SMB-4 0  21½ D 

Eindstand Daglichtschaak na 21 ronden:: 
Naam score rating TPR 
1 Jan Vermeer 18½/20 1544 1765 
2 Henk Kuiphof 7/9 1453 1578 
3 Wim Zunnebeld 12/17 1466 1524 
4 Dick Hajee 8/11 1440 1500 
5 Rinus van Wissen  2/3 1599 1518 
6 Niels Matser 2/3 1410 1443 
7 Henk Wille 10/15 1408 1389 
8 Jacob Zandbergen 5/9 1411 1441 
9 Bob Hartogh Heijs 5½/12 1395 1416 
10 Gerrit Verbost 7½/17 1389 1386 
11 Horst Eder 4½/11 1387 1365 
12 Albert Marks 1/3 1739 1411 
13 Rob Lubbers 7/17 1353 1326 
14 Martin Verhage 2/8 1362 1303 
15 Piet Blees 2½/9 1362 1288 
16 Peter Hamers 0/3 1370 1205 
17 Jaques Gosseling 2/19 1285 1121 


