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Oploswedstrijd: Vorige week stond er een stand uit de partij 

tussen de Russen Wan-
ka en Skala gespeeld in 
1960 in een locale wed-
strijd op het demonstra-
tiebord. Wit aan zet 
vond hier een mooie 
winst. Oplossing: 1. b4, 
Dd8 2. Dxf6+ en na 3. 
Lb2 is het mat of gaat 
het mat. 
 
Externe competitie: De 
meeste aandacht ging 

afgelopen week uit naar de vrijdagavond jl. gespeelde ont-
moeting tussen ASV-4 en PION-2 met als inzet het kampi-
oenschap en promotie naar de OSBO-Promotieklasse. Het 
sprookje na de eerdere titels van ASV-3 en ASV-5 werd in 
deze bizarre wedstrijd vol blunders wreed verstoord. Het 
vierde verloor uiteindelijk met 5-3 en eindigde daarmee als 
tweede. Natuurlijk de slechtst denkbare positie maar geluk-
kig blijft er nog een kansje open wanneer UVS-1 zich weet 
veilig te stellen in de KNSB. Op 12 mei weten we meer! Een 
dag daarvoor won ASV-5 zijn slotwedstrijd met 6½-1½ van 
Theothorne-1. Complimenten aan het vijfde met dit onge-
slagen kampioenschap met 7 zeges op rij!!  
 
OSBO-cup: De competitie is weliswaar bijna ten einde maar 
de bekerstrijd in de OSBO-cup nog allerminst. Vanavond 
bijt ASV-4 het spits af in de kwartfinale tegen Ede. Volgen-
de week donderdag 10 mei treedt ASV 3 aan tegen PION 2 
en speelt ASV-5 tegen Pallas. Welk ASV-team zal zich 
weten te plaatsen voor de finaledag op zaterdag 2 juni in 
Arnhem. Het eerste team dat hierover zekerheid heeft is 
Caïssa uit Elburg dat Mook met 3-1 wist te verslaan. 
 
ASV-4 verknoeit kampioenschap tegen PION-2: Hoeveel 
blunders mag je maken op één avond? Eigenlijk was het een 
gênant slechte kampioenswedstrijd, maar ja in de spanning 
van het moment gaat nu eenmaal wel eens iets mis. Ditmaal 
veelal aan Arnhemse kant. Als je dan even de teleurstelling 
vergeet, dan was het een prachtige slotronde. Tot midder-
nacht was onduidelijk wie kampioen zou worden en wie de 
tweede degradant zou zijn. Wat dat laatste betreft waren het 
onze vrienden van Wageningen-3 of die van De Toren-2. 
Onze Zuiderburen bleven in een hectische slotfase tenslotte 
nipt overeind. ASV-4 deed dat niet en dat was helemaal aan 
hen zelf te wijten. Erika Belle opende met een snelle remise. 
Daar was niets op tegen. Ook de remise van Siert Huizinga 
was acceptabel. Dat Erik Wille op remise bleef steken was al 
teleurstellend, want na prachtig openingsvoordeel had er 
toch meer te halen moeten zijn. Gerben Hendriks nam ver-
volgens remise in de wetenschap dat er op andere borden 

punten aan kwamen. Er kwam echter een kink in de kabel. 
Murat Duman verspeelde in een eindspel met twee pionnen 
meer zijn dame tegen een toren en ook een kansrijke stelling 
van Jan Knuiman verdween na een fout. Murat had echter 
een engeltje op zijn schouder, want zijn tegenstander ver-
zuimde de dame weg te zetten toen deze werd aangevallen. 
Dat was een cadeautje van een vol punt. Dat had genoeg 
moeten zijn; ook na de nederlaag van Jan Knuiman. Robert 
Naasz greep echter ook al opzichtig mis. In plaats van mate-
riaalwinst te behalen, leverde onze ASV-
Nieuwseindredacteur een stuk in. Een prachtig opgezette 
schwindle kwam tenslotte te laat. De Groesbeker liep niet 
mat en Robert wel. Captain Anne Paul Taal moest toen win-
nen. En hoewel hij lang iets beter stond, mede ook door 
tijdvoordeel, was dat niet genoeg voor de winst. Dus ging hij 
door de muur en dat was teveel. In de counter volgde een 
mat. Een teleurstellende afloop derhalve, maar verliezen 
hoort nu eenmaal ook bij sport. Wie weet is er nog een ach-
teringang naar de promotieklasse, maar dan moet UVS-1 
zich wel handhaven in de derde klasse KNSB. Rest ons 
PION 2 te feliciteren en De Schaakmaat te bedanken voor de 
gastvrijheid.    Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: Erik Wille–Jasper Bons ½-½ Jan 
Knuiman–Wim Gielen 0-1; Erika Belle–Arno Arents ½-½; 
Gerben Hendriks–Jo de Valk ½-½; Siert Huizinga–Jack 
Janssen ½-½; Anne Paul Taal–Ronald Zollinger 0-1; Mu-
rat Duman–Martin van Wettum 1-0; Robert Naasz–Michel 
Auwens 0-1. Eindstand 3-5. 
 
ASV-6 sluit bewogen seizoen af met winst: Met een 6-2 
overwinning op Schaakstad-6 kreeg ASV-6 misschien iets te 
veel. Maar dat mocht ook wel, want in vorige matches was 
ASV-6 vaak de pechvogel. Frits Wiggerts liep ver voor de 
troepen uit. Al naar een uurtje spelen had hij de winst op 
zak. Hij won de dame, maar moest daarvoor wel een toren, 
loper en twee pionnen geven. Zijn tegenstander kreeg een 

vrijpion op de zesde rij en dacht aan 
eeuwig schaak, maar Frits probeerde 
nog een valletje. Dit leverde toren-
winst en de partij op. Jan Vermeer 
speelde slecht en zijn tegenstander 
ook. De Apeldoorner schoof alles 
dicht en aan remise viel niet meer te 
ontkomen. Abbes Dekker lanceerde 

een ingewikkelde Hollandse aanval op koningsvleugel. Eerst 
won hij een kwaliteit en later de dame of mat. Jan Groen 
stond direct gewonnen, want met zijn opening -
Koningsgambiet (f4)- schrok zijn opponent zo, dat hij nooit 
verder is gekomen dan verdedigen. Dat liep niet goed af. 
Eerst won Jan een kwaliteit en later op stelling de partij. Bij 
Tom Bentvelzen werd het evenwicht niet verbroken. Welis-
waar nam Tom risico door zijn koningspionnen op te schui-
ven, maar met zijn loperpaar kon de stelling prima verdedigd 

Jan Vermeer ½
Dick Hajee 1 
Abbes Dekker 1 
Frits Wiggerts 1 
Hans Rigter ½
Jacques Boonstra ½
Tom Bentvelzen ½
Jan Groen 1 



worden. Invaller Hans Rigter kroop door het oog van de 
naald. Na prima te hebben gestaan met een koningsaanval 
overzag Hans een venijnige pionzet. Dat koste een kwaliteit 
en de aanval. Hans stond verloren, maar had geen zin te 
verliezen. Petje af voor zijn mentaliteit. Hij wist de zaak 
remise te houden! Jacques Boonstra kwam een loper voor. 
Maar toch wist hij die voorsprong niet te verzilveren en 
moest in remise berusten. Dick Hajee speelde een voor zijn 
doen slechte partij. Hij vergat te rokeren en stond de hele 
partij met de rug tegen de muur te verdedigen. Maar het 
eindspel speelde hij wel goed! Stellingsgeluk zat volop in de 
stelling. Een torenoffer en de daaropvolgende promotie werd 
niet door Dick gemist. En tot overmaat van ramp verloor de 
Apeldoorner onmiddellijk zijn gepromoveerde dame. ASV-6 
had dit seizoen maar liefst 8 invallers nodig. Deze speelden 
samen 11 partijen. De invallers hebben doorgaans niet posi-
tief bijgedragen voor het uiteindelijk resultaat. Toch worden 
allen bijzonder hartelijk bedankt voor hun invalbeurt! Vaak 
werden zij vlak voor de wedstrijd benaderd en moesten zij 
bij wijze van spreken hun bord eten aan de kant zetten. 
ASV-6 heeft slechts één ronde in de volledige samenstelling 
gespeeld. Daar werd dan ook de grootste zege 6½-1½ (op 
Uchelen, niet gedegradeerd) behaald. Met een 4e plaats kan 
ASV 6 niet tevreden zijn.    Jan Vermeer 
 
Krappe winst voor onze senioren: De gezamenlijke slotronde 
werd in overleg met de OSBO-competitieleider gespeeld in 
het Grand-Café van het Lorentz, perfect georganiseerd door 
ons bestuur, nadat De Sleutelzet zich hiervoor vanwege een 
verbouwing van hun speelzaal had 
afgemeld. De tegenstander van ASV-
9 was Dodewaard-3. Het eerste punt 
werd gescoord door Hans Meijer, die 
na kwaliteitsverlies er toch in slaagde 
zijn pionnenformatie zodanig in te 
zetten voor een aanval op de koningsstelling die daardoor uit 
elkaar werd geslagen waarna Hans in 4 zetten mat kon ge-
ven. Jacob Zandbergen kreeg in het middenspel te maken 
met toenemende druk van de zwarte centrumpionnen met als 
gevolg een kleiner wordende speelruimte en een ongunstige 
positie van de stukken. De tegenstander buitte dit overwicht 
steeds meer uit zodat tenslotte mat niet meer kon worden 
voorkomen. Gerrit Verbost kwam met zwart goed uit de 
opening en bouwde daardoor een ruimtelijk overwicht op 
met pionwinst als resultaat. Hierdoor gesterkt werd na afruil 
nogmaals pionwinst geboekt. Dit voordeel was zodanig 
groot dat de tegenstander het na nog enkele zetten te hebben 
gedaan voor gezien hield. In de partij van Henk Kelderman 
ging het tot na de opening gelijk op totdat met afruil van de 
dames pionwinst werd geboekt. Bij verdere afruil werd tijde-
lijk nog een pion veroverd maar door een minder goede 
verdediging kwam wit onder druk te staan door een aanval 
van de zwarte paarden en de zwarte loper op de damevleu-
gel. Hierdoor verloor Henk een loper waardoor de stelling 
onhoudbaar werd. Hein van Vlerken, na een korte ziekte 
weer van de partij profiteerde op de 12e zet van een blunder 
van de tegenpartij wat hem een loper opleverde. Hein hield 
dit voordeel vast en voegde nog twee pionnen aan dit over-
wicht toe. Na verdere afruil zag de tegenstander het nuttelo-
ze van verder spelen in en gaf op met mat in drie in het 
vooruitzicht. Als laatste was Bob Hartogh Heijs nog in de 
strijd. Geen van beiden slaagden erin enig voordeel te beha-
len en na afruil bleef de stand materieel en positioneel gelijk 
met lopers van ongelijke kleur en een vastgelopen pionnen-
formatie met de kleur van de eigen loper. Ook de positie van 
de koningen kon hierin geen verandering brengen zodat 

remise werd overeengekomen. De eindstand werd hierdoor 
bepaald op 3½-2½ voor ASV-9. Onze senioren eindigden 
door deze winst op de 5e plaats met 6 matchpunten en 18½ 
bordpunten.   Henk Kelderman.  
 
Eindstand en uitslagen 7e ronde 1e t/m 4e klasse OSBO: 

OSBO 1e klasse B: Wageningen-3 – UVS-3 6½-1½; ASV-4 
– PION-2 3-5; Veenendaal-2 – De Toren-2 3½-4½; Ede – 
De Schaakmaat 5-3. 
OSBO 2e klasse D: BAT Zevenaar-3 – Ede-2 2-6; Doetin-
chem-2 – PION-3 1½-6½; Theothorne – ASV-5 1½-6½; Het 
Kasteel-2 – Velp 5-3. 
OSBO 2e klasse B: Pallas-2 – De Zeven Pionnen 5½-2½; 
ASV-6 – Schaakstad-6 6-2; Ugchelen – Lochem 5½-2½; 
Zutphen-2 – VDS 3½-4½. 
OSBO 2e klasse C: SMB-5 – Tornado 6½-1½; De Toren-3 – 
Veenendaal-3 1½-6½; De Cirkel – ASV-7 3½-4½; BAT 
Zevenaar-2 – Bennekom-2 3½-4½. 
OSBO 3e klasse G: SMB-7 – Velp-2 1-5; ASV-8 – De To-
ren-6 j 1½-4½; OPC – De Schaakmaat-2 1-5; Rheden – 
Elster Toren-2 1-5. 
OSBO 4e klasse F: De Sleutelzet-2 – De Toren-7 0-6; 
Mook-2 – PION-5 2-4; Dodewaard-3 – ASV-9 2½-3½; 
UVS-5 – SMB-8 1½-3½ 
OSBO 4e klasse D: Rokade-3 – Voorst-3 j 3-3; WDC-3 – 
Theothorne-2 3½-2½; Kameleon-2 – ASV-10 4-2; BAT 
Zevenaar-4 – De Toren-8 2½-3½ 
 
Uitslagen interne competitie ronde 29 (26 april 2007): 
Sloots – Huizinga ½-½; Verkruissen – Tangarife 1-0; Jonk-
man – de Freytas 0-1; Keizer – Weijsenfeld 0-1; R. Wille – 
Wiggerts 1-0; Dijkstra – Hajee 0-1; Steenhuis – Rood 1-0; 
Au – Bentvelzen 0-1; Boonstra –Egging 1-0; Zunnebeld – 
Velders 0-1; Ariëns – van Buren 0-1; de Munnik – Veerman 
0-1; Zuidema – Hartogh Heijs 1-0; van der Krogt – de Kok 
1-0; Kelderman – van Vlerken 1-0; Stibbe – Verbost 0-1; 
Visser – van Dijk 0-1 
ASV-bekercompetitie (Kroongroep): Jurrius–Haggeman 1-0. 

Jacob Zandbergen `0
Hans Meijer 1
Bob Hartogh Heijs ½
Gerrit Verbost 1
Henk Kelderman 0
Hein van Vlerken 1

OSBO 1e klasse B: OSBO 2e klasse D:
1 PION-2 12 31 K 1 ASV-5 14 38 K 
2 ASV-4 11 35 2 Het Kasteel-2 11 30½ 
3 De Schaakmaat 8  32 3 Ede-2 8  31 
4 De Toren-2 7  28 4 PION-3 7  30 
5 Ede 7  26½ 5 BAT Zevenaar-3 7  27 
6 Veenendaal-2 6  29 6 Velp 6  30 
7 Wageningen-3 5  27½ D 7 Doetinchem-2 2  22    D 
8 UVS-3 0  15    D 8 Theothorne 1  15½ D 
OSBO 2e klasse B:  OSBO 2e klasse C: 
1 VDS 13 35 ½ K 1 Bennekom-2 14 35½ K 
2 Pallas-2 11 36 2 SMB-5 10 32½ 
3 Zutphen-2 10 32½ 3 Veenendaal-3 10 32 
4 ASV-6 9  32 4 De Toren-3 8  30 
5 De Zeven Pionnen 6  28 5 De Cirkel 5  29 
6 Ugchelen 4  23½ 6 BAT Zevenaar-2 5  28 
7 Schaakstad-6 3  17½ D 7 ASV-7 3  22½ D
8 Lochem 0  19    D 8 Tornado 1  14½ D 
OSBO 3e klasse G:  OSBO 4e klasse F: 
1 De Toren-6 j 14 32  K 1 De Toren-7 12 30 
2 Elster Toren-2 11 28½ 2 PION-5 12 30 
3 De Schaakmaat-2 7  22 3 Mook-2 9  27½ 
4 OPC 7  19½ 4 UVS-5 8  21 
5 Velp-2 6  21 5 SMB-8 6  19 
6 ASV-8 4  16½ 6 ASV-9 6  18½ 
7 SMB-7 4  14 7 Dodewaard-3 3  16 
8 Rheden 3  14½  D 8 De Sleutelzet-2 0  5 

OSBO 4e klasse D: 
1 BAT Zevenaar-4 12 28  K 5 WDC-3 7  18 
2 Rokade-3 10 26½ 6 ASV-10 5  18½ 
3 Voorst-3 j 8  22½ 7 De Toren-8 5  17½ 
4 Kameleon-2 8  22 8 Theothorne-2 1  15 


