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Oploswedstrijd: Na de tweezet aan het begin van deze maand kreeg u 

vorige week een op zich 
makkelijke driezet van de 
Duitser Fuchs.(1960) voorge-
schoteld. Maar daar moest 
dan wel de volledige oplos-
sing tegenover staan. Oplos-
sing. De opgave is simpel 
omdat er geen varianten zijn. 
De zetten zijn gedwongen. 
1.e4, dxe3 e.p. 2.Le2, Kb4 
3.Tb3 mat. 
 
Voetbal: Ik ben benieuwd 
hoe druk bezocht onze laatste 
paar clubavonden de komen-
de weken nog zullen worden. 

Want het lijkt of er niets anders meer bestaat dan het WK-voetbal, waar 
de voetballers in hun nopjes zijn met hun nieuwe voetbalschoenen, de 
spitsen uit hun slof schieten, sommige scheidrechters naar hun geld 
kunnen fluiten, de keepers maar één doel in hun leven hebben en de 
Duitse voetballers in Berlijn bij een vrije trap weer een muurtje neerzet-
ten. Kortom, voetbal: de belangrijkste bijzaak in ons leven. Maar van-
avond kunnen we gewoon gaan schaken. Geen oranje maar gewoon met 
wit en zwart! Gelukkig, elk nadeel heeft zijn voordeel! Om nog maar 
eens een bekend voetballer te citeren. 
 
Snelschaken: Otto Wilgenhof is de nieuwe snelschaakkampioen gewor-
den van ASV. Hij scoorde 8 uit 9 in de finalegroep en bleef daarmee 
nummer twee Wouter van Rijn, die op 6½ punt bleef steken, ruim voor. 
Een verrassende derde plaats met 6 punten was er voor Gerben Hen-

driks. Reuzen-
doder in de 

finalegroep 
was Tony 
Hogerhorst die 
zowel van Otto 
Wilgenhof als 
van Wouter 
van Rijn wist 
te winnen. 
Voordat het tot 

de finale kwam werden er drie poules geformeerd van ongeveer gelijke 
sterkte waarna de top drie en de beste nummer 4 voor de titel zouden 
gaan strijden.  Sommigen lieten de finale voor wat het was en stelden 
hun plaats beschikbaar. Tony Hogerhorst kwam op deze wijze in de 
finale. Het deed  aan zijn prestatie in deze groep niets af. Tegen Otto 
was vorige week echter niemand opgewassen. Hij werd dan ook de 
terechte kampioen. Anderen voor wie het snelschaken niet zo’n hobby 
is, beperkten zich tot een rapidgroep. De diverse hapjes die bij Kabul 
Market van Saiffudin Ayyoubi waren besteld, vormden gretige aftrek 
bij deze gezellige avond. 

De Grootste: Een nieuwe mijlpaal voor onze 
vereniging kon er onlangs worden genoteerd. 
Want Huub Blom, competitieleider van de OS-
BO, meldde uw secretaris dat hij als BOBO vaak 
informatie ontvangt die meestal direct naar het 
oud papier gaat. Maar bij het doorbladeren van 
de KNSB-stukken las hij dat ASV op 31 decem-
ber 2005 de GROOTSTE club van Nederland 
was met 154 leden. Het Amsterdamse VAS stond 
op de 2e plaats met 151 leden en derde was SMB 
uit Nijmegen met 146 leden. En dat is toch echt 
iets bijzonders waar we met zijn allen heel trots 
op mogen zijn. Het kan natuurlijk inmiddels al 
weer zijn veranderd want we zijn nu immers 
alweer een half jaar verder maar het blijft toch 
een fraai gegeven! Toch blijft het zaak om er niet 
teveel waarde aan te hechten en zeker niet ach-
terover te gaan leunen. Dus actief zijn als vereni-
ging dat zal het motto blijven!! 
 
Wageningen: A.s. zaterdag is het weer zover. De 
volgende editie van de Massakamp tegen onze 
Wageningse vrienden staat dan op het program-
ma. Om 12 uur starten de partijen in het Lorentz 
Ondernemerscentrum. Vooral bij de senioren bij 
ASV is er veel aan gelegen om eindelijk eens te 
winnen want de vorige twee ontmoetingen gin-
gen  verloren en moest onze jeugd het steeds 
goedmaken. Natuurlijk is de strijd achter de 
schermen al begonnen. Zo is op de site van de 
S.V. Wageningen het volgende te lezen: “De lijst 
houd ik hier niet on-line bij, stel je voor dat onze 
Arnhemse vrienden meekijken! Die halen alles 
uit de kast om de uitslag in hun voordeel te kun-
nen beïnvloeden!”. Begrijpelijkerwijs wil men 
ons niet wijzer maken maar men kan er in Wa-
geningen van overtuigd zijn dat er een sterk 
Arnhems team achter de borden verschijnt. 
 
Daglichtschaak gaat op vakantie: Op 6 juni wer-
den de laatste ronden van het Daglichtschaak 
afgewerkt. De opkomst met 10 schakers geeft 
aan dat de vakantietijd is aangebroken. Niettemin 
werd in de laatste ronden nog volop strijd gele-
verd. De volle buit, drie punten, gingen deze 
middag naar Paul Waenink, Jan Vermeer en 
Horst Eder. Dick Hajee liet zich in de laatste 
ronde verrassen door Jacob Zandbergen. Maar 
Dick legde toch met een half punt voorsprong 
beslag op de eerste plaats. Naar wat aanloopver-
liezen heeft Paul Waenink zijn draai gevonden. 
De laatste 10 wedstrijden heeft hij allen gewon-

Eindstand finale ASV-snelschaakkampioenschap 
Nr Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totaal
1 Otto Wilgenhof x 1 1 1 1 0 1 1 1 1 8 
2 Wouter van Rijn 0 x ½ 1 1 0 1 1 1 1 6½ 
3 Gerben Hendriks 0 ½ x 1 ½ 0 1 1 1 1 6 
4 Gonzalo Tangarife 0 0 0 x 1 1 ½ ½ 1 1 5 
5/6 Richard v.d. Wel 0 0 ½ 0 x 1 1 0 1 1 4½ 
5/6 Tony Hogerhorst 1 1 1 0 0 x 0 1 0 ½ 4½ 
7 Paul de Freytas 0 0 0 ½ 0 1 x ½ 1 ½ 3½ 
8 Anne Paul Taal 0 0 0 ½ 1 0 ½ x 0 1 3 
9 Erik Wille 0 0 0 0 0 1 0 1 x ½ 2½ 
10 Rogier v. Gemert 0 0 0 0 0 ½ ½ 0 ½ x 1½ 



nen. Horst Eder ligt het rapidschaak wel. Met zijn vierde plek heeft hij, 
zeker gezien zijn Elo, een sterk seizoen geschaakt. Ook Henk Kuiphof 
heeft een goed seizoen achter de rug. Hij heeft zijn Elo met 100 punten 
opgekrikt en er zit nog meer in het vat gezien zijn TPR. Albert Marks 
heeft de laatste ronden laten lopen, waardoor zijn hoge positie verloren 
ging. Het Daglichtschaak is dit seizoen succesvol verlopen. Niet alleen 
in het aantal deelnemers, maar ook, niet onbelangrijk, in financieel 
opzicht. Hopelijk breekt het volgende seizoen het Daglichtschaak defi-
nitief door, dat wil zeggen elke maand met meer dan twintig deelne-
mers. Dat seizoen begint op dinsdag 5 september. De laatste ronde van 
het volgende seizoen wordt dan gespeeld op dinsdag 1 mei 2007.  
      Jan Vermeer 
 
Seizoenoverzicht ASV-7: Het Zevende heeft gedaan wat het moest 
doen: Zich handhaven in de 2e klasse OSBO. Gemakkelijk ging het 
niet, ondanks de aanwezigheid van twee teams van ongeveer gelijke of 
misschien wat mindere sterkte. Die hadden we gewoon moeten verslaan 
maar dat lukte maar met één van die teams. In de eerste ronde verloren 
we ongelukkig van een team dat uiteindelijk zou degraderen. Nergens is 
een grote nederlaag geleden. Meestal gingen we met 3½-4½ de boot in 
en twee keer met 3–5. Weinig matchpunten gescoord maar wel werden 
steeds een aardig aantal bordpunten verzameld en zo wisten we steeds 
de degradatiezone te ontlopen. Er werden twee overwinningen behaald: 
5½-2½  en 4½-3½. Bij het ingaan van de laatste ronde zou misschien 
een gelijkspelletje al genoeg zijn om onze huid te redden. Met een 
overwinning maakten we een eind aan de onzekerheid. Volgend jaar 
weer tweede klasse! Met dank aan de invallers die steeds bereid waren 
er vol tegenaan te gaan, ook al werden ze soms wel erg kort voor de dag 

van de wedstrijd gevraagd. Allemaal wisten ze 
één of een half punt te scoren: Roland Stravers, 
Harm Steenhuis, Frans Veerman en Bert Sig-
mond. Bedankt voor jullie inzet! In de komende 
ASV-Nieuws zal ik wat uitgebreider ingaan over 
het wel en wee van ASV-7, onder andere over 
een incident in de laatste ronde dat ons nog de 
kop had kunnen kosten…Hulde voor ASV-7!!
    Ignace Rood 
 
Seizoenoverzicht ASV-9: De resultaten van het 
seniorenteam waren nogal afwisselend. Zware 
nederlagen 4½-1½ tegen Het Kasteel-3, 5½-½ 
tegen Elster Toren-3 en 5-1 tegen kampioen De 
Toren-7 werden afgewisseld met zeges op PION-
5 en SMB-8 met 4-2 en tegen sleutelzet-2 met 
5½-½ en een remise, de 3-3 tegen UVS-5. Dit 
leverde het team in een poule van 8 de 4e plaats 
op met 7 punten uit 7 wedstrijden. Dit resultaat 
was beter dan in het vorige seizoen werd behaald 
toen de 7 wedstrijden 3 punten opleverden en 
onze senioren op een zesde plaats eindigden. Het 
bijzondere van de competitie dit jaar was dat het 
team maar liefst 5 uitwedstrijden en slechts 2 
thuiswedstrijden moest spelen. Van die 5 waren 
er weliswaar 2 tegen een Arnhems team maar 
toch…. In de samenstelling van het team kwam 
één wijziging. Helaas was het voor Piet Blees 
wegens ziekte niet meer mogelijk om aan de 
wedstrijden deel te nemen. In zijn plaats kwam 
Hans Meijer, nu de “junior” van het zestal. De 
gemiddelde leeftijd zakte daardoor van 82 naar 
79,4 jaar. Het aantal malen dat een beroep op een 
invaller werd gedaan bleef gelijk aan het vorige 
seizoen namelijk 6. Ofschoon alle teamleden 
altijd een zo goed mogelijk resultaat willen beha-
len staan toch de teamgeest en de vriendschappe-
lijke verhoudingen op de voorgrond.  In die sfeer 
willen we in het volgende seizoen weer voort 
gaan.   Henk Kelderman 
 
Toernooi: Tijdens de Pinksterdagen nam Vincent 
de Jong (Elo 1960) deel aan het Van Berkel–
BSG-weekendtoernooi dat voor de 23e keer op 
de schaakkalender stond. Vincent begin uitste-
kend met 2 uit 3 waaronder een keurige remise 
tegen IM Rob Hartoch. Na een bye in de 4e ronde 
liep het niet meer. In de 3 resterende ronden 
moest een nederlaag worden geïncasseerd zodat 
Vincent met 2½ uit 7 in de tweede helft van het 
klassement eindigde maar wel met een TPR van 
2162, ruim boven zijn Elo.  
 
ASV-Nieuws: Op de slotavond van dit schaak-
seizoen verschijnt het juninummer van ASV-
Nieuws. Een extra reden dus om die laatste club-
avond nog te bezoeken. Volgende week donder-
dag 22 juni is de sluitingsdatum voor het inleve-
ren van de kopij. Een weekje later verschijnt-ie 
dan... ASV-Nieuws, weer boordevol met allerlei 
schaakverhalen, verslagen, enzovoorts. Kunt u 
weer lekker relaxed lezen want Nederland is dan, 
aldus mijn gewaardeerde collega-redacteur Igna-
ce Rood, toch al uitgeschakeld bij het WK en 
hoeven we niet meer te stressen. Hoewel, nou ja, 
in ieder geval, nog even om iets moois te schrij-
ven voor ons geweldige clubblad. 

ASV 9 1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR RaTg W-We 
Jacob Zandbergen 0 1 0 1 - 0 - 2 uit 5 1568 1475 1547 -1,1  
Hans Meijer ½ ½ - ½ 0 - 0 1½ uit 5 1549 1377 1526 -1,1  
Bob Hartogh Heijs 0 ½ ½ 1 0 1 0 3 uit 7 1503 1385 1435 -1,4  
Gerrit Verbost 0 1 ½ 1 0 1 0 3½ uit 7 1413 1345 1345 -0,4  
Hein van Vlerken 0 - 1 1 0 1r 0 3 uit 5 1380 1360 1432 -0,3  
Henk Kelderman 1 ½ - 1 ½ 0 1 4 uit 6 1374 1527 1402 +0,7 
Invallers: 
Theo Koeweiden - - 1 - - - 0 1 uit 2 1523 1744 1744 +0,5 
Wim Zunnebeld - ½ - - - - - ½ uit 1 1602 1450 1450 -0,2 
Philip Stibbe - - - - 0 - - 0 uit 1 1420 1613  
Mark Egging - - - - - 1r - 1 uit 1  
Peter Giltay - - 0 - - - - 0 uit 1 1359 1552 
De 7 wedstrijden op een rij   Eindstand 4e klasse C: 
1 Het Kasteel-3 – ASV-9 4½-1½ 1 De Toren-7  13 28    K  
2 ASV-0 – PION-5 4-2    2 Het Kasteel-3  11 29½ 
3 UVS-5 – ASV-9 3-3     3 Elster Toren-3 9   29½ 
4 ASV-9 – Sleutelzet-2 5½-½  4 ASV-9  7  19½ 
5 Elster Toren-3      5 UVS-5   6   20½ 
6 ASV-9 – SMB-8 4-2     6 SMB-8   6   20 
7 De Toren-7 – ASV-9 5-1   7 PION-5  2   13 
      8 Sleutelzet-2  2     8 

ASV 7 1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR RaTg W-We 
Henk Kuiphof ½ ½ 1 1 ½ 0 ½ 4 uit 7 1796 1885 1835 +0,9  
Hedser Dijkstra 1 - ½ ½ 0 0 ½ 2½ uit 6 1693 1700 1757 +0,0  
Ruud Verhoef ½ 0 - - 0 1 ½ 2 uit 5 1654 1642 1714 -0,1  
Hendrik van Buren 0 - ½ 0 1 1 - 2½ uit 5 1647 1713 1713 +0,4  
Ignace Rood ½ ½ 1 0 0 - ½ 2½ uit 6 1639 1616 1673 -0,2  
Tjé Wing Au 1 0 ½ 1 1 0 1 4½ uit 7 1626 1798 1696 +1,6  
Horst Eder 0 1 1 ½ 1 0 1 4½ uit 7 1570 1768 1666 +1,9  
Jans Askes 0 ½ 0 0 - ½ 0 1 uit 6 1716 1414 1687 -2,2  
Invallers:  
Frans Veerman - ½ - 0 - - - ½ uit 2 1617 1601 1794 -0,0  
Harm Steenhuis - ½ - - - ½ - 1 uit 2 1754 1743 1743 -0,0  
Roland Stravers - - 1 - 0 - - 1 uit 2 1647 1664 1664 +0,1 
Bert Sigmond - - - - - - ½ ½ uit 1 1526 1723 1723 +0,3 
De 7 wedstrijden op een rij:    Eindstand 2e klasse C: 
1 Schaakmaat-3 – ASV-3 4½-3½   1 Veenendaal-2  12  38½   K 
2 ASV-7 – Pallas-1 3½-4½     2 Bennekom-2  12  33½ 
3 Wageningen-4 – ASV-7 2½-5½   3 Pallas-1  11  32 
4 ASV-7 – Bennekom-2 3-5     4 Het Kasteel-2  6    28½ 
5 De Cirkel-1- ASV-7 4½-3½    5 De Cirkel-1  6    26½ 
6 ASV-7 – Veenendaal-2 3-5    6 ASV-7  4   26½ 
7 Het Kasteel-2 – ASV-7 3½-4½   7 Schaakmaat-3  3    19½  D 
        8 Wageningen-4  2    19     D 


