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Oploswedstrijd: In de eerste opgave van de maand juni is wit aan 

zet en geeft mat in twee 
zetten. Hij was goed 
voor een eerste prijs. 
Oplossing. 1. Ld3  
Quizvraag: Veel opzien 
baarde een toernooi met 
de wereldtop, waarbij 
het verboden was remi-
se aan te bieden. Waar 
werd dat toernooi ge-
houden? Antwoord: 
Sofia 
De oploswedstrijd is nu 
al enkele jaren een 
groot succes bij ASV. 
Elke donderdag wordt 
door ruim een kwart 
van de aanwezige scha-

kers druk gepuzzeld op de juiste zet(ten). Met nog 1 maand te 
gaan is het ook enorm spannend in de tussenstand na de maand 
mei: 

 
Snelschaken: Vanavond is het dan zover. Het ASV-
snelschaakkampioenschap. Altijd een spektakel op zich! Wie 
wordt de opvolger van Wouter van Rijn als beste snelschaker. 
Gaat Otto Wilgenhof revanche nemen voor de titel die hij vorig 
jaar bijna in zijn greep had maar in de laatste twee ronden liet 
glippen. Of blijft Wouter gewoon titelhouder? Maar natuurlijk 
zijn er nog vele andere kanshebbers. Vanavond zullen we het 
weten. Uit betrouwbare bron weet uw redacteur dat er door enkele 
outsiders afgelopen zaterdag in het diepste geheim is geoefend. 
 
Massakamp: A.s. zaterdag vindt in Wageningen de tweede editie 
van deze massakamp plaats. Na het succes van vorig jaar zijn we 
dit jaar te gast bij Wageningen. Opnieuw zal er aan zo’n 25 
borden worden gespeeld door senioren terwijl ook de jeugd aan 
10 borden met elkaar de strijd zal aangaan. De middag zal met een 
Chinees buffet worden afgesloten. Volgende week meer over deze 
happening.  

Beterschap: Dick Hajee heeft u al enige weken moeten 
missen op onze clubavonden vanwege een noodzake-
lijke ingreep. Hij is inmiddels daarvan herstellende en 
het gaat hem op zich ook goed hoewel hij toch nog wat 
problemen daarvan ondervindt. Hoe graag hij zich ook 
weer op de donderdagavond wil laten zien moet hij dit 
toch nog even aan zich voorbij laten gaan. Wij wensen 
Dick een voorspoedig herstel toe!!  
 
Seizoenoverzicht ASV-7: Het Zevende is op overtui-
gende wijze kampioen geworden! Wie had dat ver-
wacht! Wij zelf in ieder geval niet. ASV-7 zou moge-
lijk wel een rol van betekenis kunnen spelen, zo was 
de algemene verwachting, en de teamsamenstelling gaf 
hoop dat er wellicht niet van begin tot eind tegen het 
degradatiespook gevochten hoefde te worden. Met 
spanning gingen we de eerste wedstrijd tegemoet. De 
eerste klap is een daalder waard, maar voor wie zou de 
daalder zijn? Bestaat de daalder eigenlijk nog wel? 
Met dit soort zeer diepe filosofoïde beschouwingen 
ging de wedstrijd van start. Het ging evenwel van een 
leien dakje. Er werd gelijk een flinke overwinning 
geboekt van 5–1 op  Schaakmaat-4. Invaller Hendrik 
van Buren leverde een uitstekende prestatie door grie-
perig als hij was, een remise uit de weg te gaan en vol 
op de winst spelen. Het team was opgelucht; degrada-
tie was al niet zo waarschijnlijk meer. Maar na het 
zwaarbevochten gelijkspel tegen het veel sterker ge-
achte Duiven-1 liepen er warempel al enkele spelers te 
dagdromen over een kampioenschap. Of liepen we al 
wat voorbarig met het hoofd in de wolken? De wed-
strijd daarna tegen BAT Zevenaar-4 verliep tegen 
verwachting uiterst moeizaam en het is dat de 2 inval-
lers, Jan Zuidema en Hedser Dijkstra, de volle winst 
pakten anders zou de score heel wat minder gunstig 
zijn uitgevallen dan de behaalde 4-2 overwinning. 
Vervolgens werd koploper Elster Toren-2 met 5-1 
afgedroogd en werd ASV-7 de nieuwe nummer 1 in de 
competitie. We waren er nu wel van overtuigd dat er 
een kampioenschap in zat, het was slechts zaak geen 
gekke misstappen te maken en het hoofd koel te hou-
den. In de volgende wedstrijd werd Glazenburg op een 
forse nederlaag getrakteerd: 4½-1½. Nu moest een 
kampioenschap toch mogelijk zijn. We hadden alles 
nog steeds in eigen hand en er restte ons nog één echt 
zware wedstrijd, tegen Voorst-2, dat aan een indruk-
wekkende inhaalrace bezig was, op de tweede plaats 
stond  en allerlei tegenstanders met grote cijfers te 
pakken had genomen. Dit werd een behoorlijke slijta-
geslag maar uiteindelijk werd een 4-2 overwinning 
behaald. Invaller Harm Steenhuis sleepte een belang-
rijk half punt binnen na een tijdlang verloren gestaan 
te hebben na een blunder in een goede stelling. De 
gezamenlijke slotronde was in feite nog maar een 
formaliteit. Een gelijkspel tegen het laag geklasseerde 
Eerbeek-1 was voldoende voor de titel. “Jullie komen 
nog even de titel ophalen”, vonden de andere teams, 
maar goed, dat moest dan natuurlijk ook nog wel even 
gedaan worden. Dit lukte moeiteloos met de 4½-1½ 
overwinning. Deze wedstrijd werd ook aangegrepen 
om naast het veroveren van de titel, meer matchpunten 
en meer bordpunten te vergaren dan “concurrent” 
ASV-6, hetgeen uiteraard ook lukte. Bovendien bleef 
ASV-7 ongeslagen, in tegenstelling tot ASV-6. Dus 

De top-10 uit de totaalranglijst:  Partijstellingen (A-groep)
1 Harm Steenhuis (B) 40 1 Barth Plomp  30 
2 Remco de Leeuw (A) 40 2 Remco de Leeuw 26 
3 Ignace Rood (B) 38 3 Theo Jurrius 18 
4 Jan Vermeer (B) 38 4 Otto Wilgenhof 18 
5 Barth Plomp (A) 38 5 Anne Paul Taal 18 
6 Theo Jurrius (A) 30 Partijstellingen (B-groep) 
7 Henk Kelderman (C ) 28 1 Ignace Rood 26 
8 Léon van Tol (A) 28 2 Harm Steenhuis 22 
9 Otto Wilgenhof (A) 28 3 Jan Vermeer 20 
10 Horst Eder (B) 26 4 Horst Eder 18 
Problemen (A-groep)  5 Frits Wiggerts 14 
1 Léon van Tol 18 Partijstellingen (C-groep) 
2 Remco de Leeuw 14 1. Henk Kelderman 16 
3 Theo Jurrius 12 2. Hein van Vlerken 12 
4 Otto Wilgenhof 10  
Problemen (B-groep)  Quizvragen: 
1 Harm Steenhuis 18 1 Barth Plomp (A) 13 
2 Jan Vermeer 18 2 Remco de Leeuw (A) 11 
3 Ignace Rood 12 3. Horst Eder (B) 10 
4 Horst Eder   8 4. Anne Paul Taal (A)   9 
Problemen (C-groep) 
1 Hein van Vlerken 12 
2 Henk Kelderman 12 



ASV-7 kampioen, en…. ASV-7–ASV-6: 3-0!! Het moge vrij 

duidelijk zijn dat Het Zevende het meest succesvolle ASV-team is 
van dit seizoen. Dat is wel even slikken en verwerken en aanpak-
ken en tevens een zompige domper voor een zeker heerschap, de 
teamleider van ASV-6. Ik bedenk me plotseling nog dat het eigen-
lijk zelfs 4-0 is, want in tegenstelling tot de teamleider van ASV-
6, bleef de teamleider van ASV7 WEL ongeslagen. HULDE voor 
Het Zevende!!   Ignace Rood 
 
Seizoenoverzicht ASV-9: Het seniorenteam heeft een zeer matig 
seizoen achter zich gelaten. Geen enkele overwinning, slechts 
driemaal een gelijkspel terwijl de overige 4 wedstrijden werden 
verloren. Het begon met een nederlaag tegen Duiven-2 dat op de 
tweede plaats zou eindigen, gevolgd door een remise tegen Wes-
tervoort-2. De volgende wedstrijden tegen Rheden-2, de latere 
kampioen, Velp-2 en SMB-9 werden allen verloren. De laatste 
twee wedstrijden tegen Doesborgh-2 en Theothorne-2 dat als 
laatste zou eindigen leverden weer een puntendeling op. De per-
soonlijke resultaten waren er dan ook naar. Piet Blees en Gerrit 

Verbost, vorig jaar met een score van 80% resp. 42% kwamen nu 
niet verder dan 14% en 20%. Jacob Zandbergen en Henk Kelder-
man boekten nu het beste resultaat. Maar kwamen toch niet verder 
dan 50% en 42%. Ziekte en ongeval hebben grote invloed op deze 
resultaten uitgeoefend. Hierdoor moest 6 keer een beroep op een 
invaller worden gedaan, tegen vorig seizoen driemaal. De inval-
lers leverden een goed resultaat. Uit de 6 partijen werden 4 punten 
behaald terwijl Hans Meijer in de wedstrijd tegen Westervoort-2 
en Wim Zunnebeld tegen Theothorne-2 door een overwinning de 
eindstand op 3-3 konden brengen. In de samenstelling van het 
team kwam geen verandering, de gemiddelde leeftijd is momen-
teel 82 jaar!!. Of er het komend seizoen nog persoonswisselingen 
komen zal uiteraard nog moeten worden afgewacht. Al waren de 
resultaten niet zo gunstig, het plezier in het spel en vooral de 
teamgeest staan toch voorop en met die gedachte hopen we in het 
nieuwe seizoen weer verder te gaan.  Henk Kelderman 
 
Interne competitie: Het zijn de weken van de beslissingen om de 
verschillende titels bij ASV. Tot dusver is alleen de rapidkampi-

oen (Otto Wilgenhof) en de winnaar van de beker-
groep (Robert Naasz) bekend. Vanavond zal de snel-
schaakkampioen bekend worden. We weten inmiddels 
ook al dat Fokke Jonkman en Léon van Tol binnenkort 
de finale van de Kroongroep van het bekertoernooi 
gaan spelen. Maar hoe zit het eigenlijk met de strijd 
om het clubkampioenschap in de diverse groepen. In 
de A-groep heeft Otto Wilgenhof nog steeds de kans 
om zijn kampioenschap te continueren. Richard van 
der Wel is echter de grootste kanshebber, maar hij 
moet tenminste nog twee partijen spelen om aan de 
vereiste 25 partijen te komen. Een verliespartij zal zijn 

TPR dan dicht-
bij die van Otto 
brengen, zeker 
als deze blijft 
winnen. Kort-
om, het zal de 
komende we-
ken heel span-
nend worden. 
Kees Verkooij-
en houdt uit-
zicht op een 
klassering bij 
de beste vijf, 
want Bert 
Buisman mag 
intussen geen 
partij meer 
missen om in 
de ranglijst om 
het clubkampi-
oenschap te 
komen. In de 
B-groep is het 
verschil tussen 
koploper Paul 

Schoenmakers 
en runner-up 
Rob van Belle 
wat groter dan 

in de A-groep. Wel spelen beide spelers veel partijen, 
dus kan er de komende weken nog wat gewonnen en 
verloren worden. Paul heeft zijn topklassering voor-
namelijk te danken aan zijn enorme externe score (8-
11), terwijl Rob juist in de interne heel hoog scoort. 
Dat kan dus de laatste 3 ronden nog in het voordeel 
van Rob werken. In de C groep heeft Jacob Zandber-
gen nog 2 concurrenten. Wilfred Ariëns en Bob San-
ders zijn daarmee impliciet ook in een fel gevecht 
gewikkeld om de tweede plaats. Ook hier geldt dat in 
drie ronden veel kan gebeuren. Als Jacob echter geen 
grote misstappen maakt, zal hij niet meer achterhaald 
worden. Het is aan de anderen om het Jacob moeilijk 
te maken. Voor Wilfred en Bob is de opdracht een-
voudig: blijven winnen! Ook om de prijs van de 
grootste Elo-stijging in dit seizoen wordt nog flink 
geknokt. Zo zal een nederlaag van Richard van der 
Wel de kansen van Dick Hajee en Bob Sanders flink 
vergroten. Richard heeft dus nog veel te winnen, maar 
ook nog het een en ander te verspelen. Hij zal in de 
gaten gehouden worden.  Erik Wille 
 
SMB-open: Toch nog een staartje van dit Nijmeegse 
toernooi. Henk Kuiphof heeft zijn partij uit de 8e ron-
de toch nog vorige week ingehaald. Met wit kwam hij 
wat beter te staan maar niet overwegend. Toen de 
tegenstander een slechte zet deed kon hij wegens da-
meverlies direct opgeven. Zo eindigde Henk op 5 uit 9. 
 
Uitslagen interne competitie ronde 33 (2 juni 2005): 
Verkooijen–van der Wel 1-0; Huizinga–Jonkman 0-1; 
Steenhuis–R. Wille ½-½; Taal–van Belle 0-1; Weij-
senfeld–Naasz ½-½; N. Schoenmakers–Kuiphof ½-½; 
Dekker–Bentvelzen 0-1; Hogerhorst–Velders ½-½; 
Dijkstra – van Amerongen ½-½; Zunnebeld – Vermeer 
0-1; Koeweiden–Rood 0-1; van Buren–Meijer 1-0; 
Verhoef–Au 1-0; Eder–Ariëns 1-0; Sanders–van der 
Meulen 1-0; Stravers–Kelderman 1-0; van Vlerken–de 
Munnik 0-1; Zuidema–Stibbe 1-0; Visser–Blees 1-0. 

ASV 7 1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We 
Frits Wiggerts 1 ½ 0 0 1 ½ 1 4 uit 7 1778 1778 +0,0  
Dick Hajee - ½ - 1 1 - ½ 3 uit 4 1808 1893 +0,5  
Ruud Verhoef 1 ½ ½ 1 0 ½ ½ 4 uit 7 1620 1608 -0,1  
Robert Naasz ½ 1 ½ 1 1 1 1 6 uit 7 1692 1924 +1,8  
Ignace Rood ½ ½ 1 1 ½ ½ ½ 4½ uit 7 1630 1633 +0,1  
Henk Kuiphof 1 0 - 1 1 1 1 5 uit 6 1704 1784 +0,6  
Invallers: 
Harm Steenhuis - - - - - ½ - ½ uit 1 1743 1729 -0,0  
Hedser Dijkstra - - 1 - - - - 1 uit 1 1659 1812 +0,4  
Jan Zuidema - - 1 - - - - 1 uit 1 1569 1762  
Hendrik v. Buren 1 - - - - - - 1 uit 1 1670 1730 +0,2  
De 7 wedstrijden op een rij:  Eindstand OSBO 3e klasse E  
1 Schaakmaat-4 – ASV-7 1-5  1 ASV-7  13  30 Kampioen
2 ASV-7 – Duiven-1 3-3    2 Duiven-1  11  28 
3 Bat Zevenaar-4 – ASV-7 2-4  3 Glazenburg    8  23 
4 ASV-7 – Elster Toren-2 5-1  4 Voorst-2    8  23 
5 ASV-7 – Glazenburg 4½-1½  5 Elster toren-2   8  21½ 
6 Voorst-2 – ASV-7 2-4    6 Bat Zevenaar-4   3  16 
7 ASV-7 – Eerbeek 4½-1½   7 Eerbeek    3  15½ 
      8 Schaakmaat-4   2  11 D

ASV 9 1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We 
Piet Blees 1 0 0 0 0 0 0 1 uit 7 1674 1312 -3,0  
Jacob Zandbergen 0 0 - ½ 1 1 ½ 3 uit 6 1566 1536 -0,2  
Bob Hartogh Heijs ½ ½ 0 - 0 1 0 2 uit 6 1524 1401 -0,6  
Gerrit Verbost 0 - 0 - 0 0 1R 1 uit 5 1474 1137 -1,9  
Henk Kelderman ½ ½ 0 ½ 0 1 ½ 3 uit 7 1399 1385 -0,1  
Hein van Vlerken 0 1 1 0 - 0 - 2 uit 5 1377 1236 -0,8  
Invallers: 
Hans Meijer - 1 - 1 - - - 2 uit 2 1528 1785 +0,9  
Wim Zunnebeld - - ½ - - - 1 1½ uit 2 1573 1784 +0,5  
Jans Askes - - - 0 - - - 0 uit 1  1456  
Jan Zuidema - - - - ½ - - ½ uit 1 1569 1434 -0,2 
De 7 wedstrijden op een rij:  Eindstand OSBO 4e klasse E 
1 ASV-9 – Duiven-2 2-4   1 Rheden-2 14  32   K 
2 Westervoort-2 – ASV-9 3-3 2 Duiven-2 11  28½ 
3 ASV-9 – Rheden-2 1½-4½  3 Velp-2    9  25 
4 Velp-2 – ASV-9 4-2;    4 SMB-7    8  23½ 
5 SMB-7 – ASV-9 4½-1½  5 Doesborgh-2   7  21 
6 ASV-9 – Doesborgh-2 3-3  6 ASV-9   3  16 
7 Theothorne-2 – ASV-9 3-3  7 Westervoort-2   2  11½ 
     8 Theothorne-2   2    8½

Stand A-groep  aantal 
Nr.Naam TPR  partijen 
1. Richard van der Wel 2172 (23) 
2. Otto Wilgenhof 2136 (27) 
3. Bert Buisman 2019 (22) 
4. Fokke Jonkman 2012 (38) 
5. Theo Jurrius 1980 (27) 
6. Kees Verkooijen 1957 (31) 
Stand B-groep   aantal 
Nr. naam  TPR  partijen 
1. Paul Schoenmakers 1891 (34) 
2. Rob van Belle 1839 (40) 
3. Robert Naasz 1801 (25) 
4. Dick Hajee 1795 (27) 
5. Henk Kuiphof 1766 (29) 
Stand C-groep  aantal 
Nr Naam  TPR partijen) 
1. Jacob Zandbergen 1599 (27) 
2. Wilfred Ariëns 1554 (31) 
3. Bob Sanders 1550 (27) 
4. Hans Meijer 1480 (28) 
5. Herman de Munnik 1437 (27) 
Stijgers top 6 (ELO-stijging >100) 
1. Richard van der Wel +160 
2. Dick Hajee +144 
3. Bob Sanders +140 
4. Robert Naasz +125 
5. Harold Boom +109 
6. Rob van Belle +104 


