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43e jaargang no. 3      donderdag 22 januari 2004 
Oploswedstrijd: Vorige week moest u zich buigen over een 
stand uit de wedstrijd Turkmenië – Tadzjikistan uit 1987. 
Zwart (Karimov) heeft net h6-h5 gespeeld met de verschrik-
kelijke dreiging ….Th6. Wit (Anchundov) kon dit echter 

weerleggen door 1. 
Ta6:, Ta6: 2. Ta6: 
(en nu kan 2…Da6: 
niet wegens 3. Pc7!) 
2…Db7 3. Lg5:, fg5: 
4. Dd6:+ en zwart 
loopt mat. Of 
3….Tg8 4. Td6: met 
groot materiaalverlies 
voor zwart. De juiste 
variant was goed voor 
4 punten. 
Quizvragen:  
1. Hoeveel groot-
meesters telt Neder-
land op dit moment (2 

punten, eentje ernaast 1 punt). Antwoord: 15 
2. En hoeveel internationale meesters? (2 punten, tot drie 
ernaast 1 punt). Antwoord: 55. 
 
ASV-jaarvergadering: Volgende week donderdag  29 
januari wordt de Algemene Leden Vergadering gehou-
den. Het bestuur hoopt dat u in groten getale bij deze 
vergadering aanwezig zult zijn. 
 
IQ-test: Op woensdag 14 januari maakten de ASV-ers Anne 
Paul Taal, Theo Jurrius en Erik Wille hun televisiedebuut bij 
de publieke omroep. Zij waren geselecteerd voor de Natio-
nale IQ-Test 2004 dat door BNN live werd uitgezonden. 
Samen met nog 47 andere schakers bonden zij de strijd aan 
met 50 dronken studenten, 50 kunstenaars, 50 Frans Bauer-
fans en 50 vrouwen met grote borsten. Naast deze publieks-
groepen waren er ook nog 8 bekende Nederlanders uitgeno-
digd waarvan darter Co Stompé door de schakers in hun 
armen werd gesloten door alles wat hij zei met luid gejuich 
te begroeten. De schakers bleken uiteindelijk (hoe kan het 
ook anders) de intelligentste groep van de deelnemers. De 
eindstand was: 1. Schakers 119 2. Dronken studenten 112 
(ook in nuchtere toestand bleven zij met een IQ van 118 
achter de schakers 3. Kunstenaars 107 4. Bekende Neder-
landers 106. Onze ASV-ers bleven helaas wat onder het 
schaakgemiddelde van 119. Theo Jurrius eindigde op 113; 
Erik Wille op 109 en Anne-Paul Taal op 104. Overigens 
wordt nog flink gediscussieerd over de uitkomst van deze 
test op het forum van www.utrechtschaak.nl. Als u de test 
ook nog wilt doen, ga dan naar: www.omroep.nl/bnn/iq/ 
Onze ASV-ers hebben het als een leuke ervaring gezien. De 
beste deelnemer die avond was natuurlijk een schaker en 
wel Cees Hogendijk uit Meppel. 
 
Externe competitie: De teamresultaten waren uiterst pover 
afgelopen week. ASV-1 werd in de KNSB-beker uitgescha-
keld door BIS Apeldoorn terwijl in de competitie alleen 
ASV-6 wist te winnen van SMB-6. Het werd 3½-2½. Een 
belangrijke zege ook! De andere vier teams verloren. ASV-4 
met 1½-6½ kansloos van Schaakstad Apeldoorn-4, ASV-5 
met 5-3 van Theothorne, ASV-7 met 3½-2½ van SMB-7 en 

ASV-9 met 3½-2½ van Ede-4. ASV-8 was vrij. Hoe het 
allemaal tot stand kwam leest u in de verslagen. 
 
ASV-1 mist kans op bekersucces: Ons eerste moest het 
zichzelf aanrekenen dat de wedstrijd tegen BIS Apeldoorn 
verloren was gegaan. De Meesterklasser kwam zonder titel-
houders naar Arnhem en zo ontstond een open strijd. Bij 
Wouter van Rijn viel de eerste beslissing. In een stelling 
waarin nog van alles mogelijk was met nog veel materiaal 
op het bord kreeg hij onverwacht remise aangeboden. Om-
dat het er in de andere partijen goed voor stond werd de 
remise aangenomen. Zeker bij Remco de Leeuw en Peter 
Boel ontwikkelde de partij zich in het voordeel van de ASV-
ers maar ook Otto Wilgenhof kwam goed te staan. Remco 
kwam een pion voor na een opening die hij veel beter kende. 
Zwart zag de pion niet meer terug. Wel probeerde hij nog 
wat tegenspel te krijgen maar dit bleek te traag. Na afruil 
ontstond een eindspel met een dubbelloperpaar waarin Rem-
co de verre vrijpion had. Net voordat hij kon oogsten ging 
het bij Peter Boel mis in zijn broederstrijd. Hij kwam ook 
heel goed te staan maar op het moment dat hij kon oogsten 
verrekende hij zich en verspeelde een toren. Bij de analyse 
waren de meningen over de stelling verdeeld. Toch had 
Peter de betere kansen gehad. Het mag duidelijk zijn dat dit 
materiaalverlies teveel was. Remco bracht de partijen weer 
op gelijke hoogte met zijn goede zege. De laatste partij 
moest het nu gaan uitwijzen. Otto kwam zoals gezegd goed 
te staan maar in de beslissende fase speelde hij het net even 
verkeerd. Zijn tegenstander profiteerde hier handig van. Otto 
raakte materiaal achter en verloor. Er had duidelijk meer 
ingezeten was de conclusie na afloop. Jammer, het beker-
avontuur is voor ASV-1 dit seizoen alweer ten einde. 
Gedetailleerde uitslag: W. van Rijn – M. Jonker ½-½; O. 
Wilgenhof – F. van den Elburg 0-1; P. Boel – M. Boel 0-1; 
R. de Leeuw – H. de Bie 1-0. Eindstand 1½-2½ 
 
ASV-4 kansloos: Na de drie voor-
uitgespeelde partijen was men nog 
optimistisch over het vervolg van 
de wedstrijd tegen Schaakstad 
Apeldoorn-4. Immers de 1½-1½ 
tussenstand na de remises van 
Barth, Nico en Anne Paul gaf 
voldoende vooruitzichten op een 
goede afloop. Hoe bedrogen kwam men uit want alle vijf 
resterende partijen gingen verloren. Het verlies tekende zich 
op een gegeven moment al heel duidelijk aan. Jacques 
Boonstra had teveel risico genomen en speelde te snel e5. 
Ook de lange rokade paste niet in deze stelling. Dit leidde 
partijverlies in. Ook bij Edgar van Seben ging het mis nadat 
deze een kwaliteit had verspeeld. Alex Kruizinga mist op dit 
moment even het schaakritme doordat hij weinig aan spelen 
toekomt. Hij kon het ook niet bolwerken. Jan Willem van 
Willigen zag het verlies al vroeg aankomen. “Dat worden 5 
verliespartijen”, zei hij op een gegeven moment. Hij kreeg 
gelijk. Zelf moest hij ook een nederlaag incasseren en ook 
Rob van Belle had al eerder zijn meerdere moeten erkennen. 
Met deze grote 1½-6½ nederlaag mag ASV-4 zich vrijwel 
kansloos beschouwen in de strijd om de promotie.  
 
Opnieuw verlies ASV-5: Tegen hekkensluiter Theothorne 
uit Dieren leed ASV-5 een desastreuze 5-3 nederlaag. Het 

1 B. Plomp ½
2 E. van Seben 0 
3 A. Kruizinga 0 
4 A.P. Taal ½ 
5 J.W. van Willigen 0 
6 R. van Belle 0 
7 J. Boonstra 0 
8 N. Schoenmakers ½



zat van alle kanten tegen. 1e bord speler Albert Marks was 
verhinderd. Twee uur voor de wedstrijd belde Murat Duman 
af. 21 telefoontjes gepleegd om een invaller te vinden. Bijan 
Zahmat was invaller voor Marks en uiteindelijk werd Hans 
Meijer bereid gevonden om voor Duman in te vallen. Nu de 
wedstrijd zelf. Als eerste was Bijan 
klaar! Hij kwam goed uit de opening. 
Dit resulteerde in paardwinst en de 
partij. Hendrik van Buren kreeg een 
dubbel stukoffer en een mat voorge-
schoteld. Hij had de combinatie 
straal over het hoofd gezien. Frits 
Wiggerts, met wit, sloeg een aanval 
af en kreeg plotseling de kans een loper te offeren op h6 met 
matdreiging. De loper kon niet genomen worden, waarna na 
Lxg7 zwart toch het mat niet kon ontlopen. Jan Vermeer 
kreeg met wit een aangenomen damegambiet tegen zich 
waar hij lange tijd zijn pion niet terug zag. Uiteindelijk 
kreeg hij met onorthodox actief spel zijn pion met pionwinst 
terug. Maar in gewonnen positie blunderde hij de partij weg. 
Hans Meijer deed het keurig. In een Siciliaan won hij een 
pion. Hans kon echter niet door het vijandelijke bastion heen 
komen. Kasper Uithof onderschatte de werking van een 
paard en moest dit met partijverlies bekopen. Hedser 
Dijkstra (zwart) opende met zijn favoriete opening, waarop 
wit met f4 reageerde. Volgens Hedser een heel goede reac-
tie. Door een loperoffer werd onze ASV-er gevloerd en 
kwam hij in een verloren toreneindspel terecht. Peter Lin-
cewicz kwam goed uit de opening en stond een groot deel 
van de partij overwegend. In het eindspel van loperpaar 
tegen de vijandelijke paarden wist Peter de partij, ondanks 
zijn grote tijdnood, net nog remise te houden. Met een ka-
tergevoel togen we weer huiswaarts. Voor de invallers niets 
dan goeds. De komende ronde tegen De Vrijpion zal beslist 
gewonnen moeten worden.   Jan Vermeer 
 
Eerste winst ASV-6: Angstvallig secuur volgen broeder-
teams ASV 6 en ASV 7 elkaars verrichtingen: in de eerste 
ronde speelde men 3-3, daarna 2½-3½ en tot slot 1½-4½. De 
eerste wedstrijd van 2004 moest dan ook wel weer op het-
zelfde resultaat uitlopen: we speelden gezamenlijk uit tegen, 
jawel, SMB 6 en 7, eveneens potentiële degradanten. Een 
eerlijker strijd kon het dus niet zijn: de twee grootste clubs 
van Gelderland, equivalente teams. 
Ook kon nu eens uitgeplozen wor-
den of ASV 6 en ASV 7 het juiste 
etiketje dragen; ofwel: had het 6e 
niet 7e en het 7e niet 6e moeten 
heten zoals een verdwaalde rood-
achtige geest wel eens rondbazuint. 
In ieder geval ging het 6e gehandicapt van start door het 
missen van de 1e- (verhuurd aan het 5e) en 2e bordspeler 
(bridge). Wel slaagden we opnieuw in de opzet 3 
jeugdtalenten op te stellen, en dat in een doordeweekse 
uitwedstrijd! Op onze beider borden 4 was het gauw uit. De 
beide SMB'ers namen halverwege de avond een 1-0 voor-
sprong. Tim van der Meulen was al gauw een stuk 
kwijtgeraakt. Daarna weken onze teams ietwat van de 
parallelle lijn af... het 6de kwam zelfs op een 2-0 achterstand 
te staan. Jacob Zandbergen stond na 10 zetten heel knap 
twee volle pionnen voor maar in het vervolg liet onze 
invaller zich toch nog de kaas van het brood eten, terwijl het 
7e in het 3e uur standhield. Het laatste uur brak aan en het 
zag er zeker aan de topborden miserabel voor het 6e uit waar 
het 7e alle kansen nog openhield. Bord 1 en 2 kenden 
gelijke tot iets mindere stellingen en bord 3 stond ronduit 
verloren met een vol stuk achter en maar lichte 
aanvalscompensatie. Umit Duman bleef echter stug en vol 
overtuiging in de wandelgangen beweren: "Ik ga hem 
inmaken!!!" Ondergetekende liet intussen het witte paard 
vergalopperen naar een oninteressant veld. Eindelijk kon het 
initiatief gepakt worden en een paar fiere aanvalszetten 
leidden onherroepelijk naar stukwinst en een dermate 
stukruil dat winst voor het oprapen lag; wit gaf dus op. De 
eer was gered (2-1)! Umit probeerde ook nog alles uit de 
stelling te halen door een slim remiseaanbod juist op een 
moment dat hij een pion had teruggewonnen. Gedecideerd 
weigerde de zwartspeler waarop Umit nog maar één ding 

maar één ding kon doen: hem inmaken! En wonder boven 
wonder, een stormachtige aanval leidde tot een mat waar je 
U tegen zegt: een echte Umat dus. Tobias van Leeuwen had 
aan bord 1 een aantal kansen laten liggen in stellingen waar 
hij steeds het initiatief had en kwam toen licht materiaal 
achter te staan. In het eindspel speelde hij op de klok van de 
SMB-er en maakte daarbij zo’n blunder dat zijn opponent 
kon promoveren. Het was toen enkel wat pionnen tegen 
dame+pionnen maar ook maar 30 seconden. De SMB-
teamleider adviseerde daarop remise wat het beste resultaat 
was. Intussen had ook ASV 7 de 2½-2½ bereikt en dus zou 
het allemaal bij het oude blijven. Weer elk met exact het-
zelfde resultaat huiswaarts. Toch? Invaller Roland Stravers 
tot slot had in een laveerpartij weer het initiatief in handen. 
Na 10 zetten leek het al een gedane zaak door een verhin-
derde rokade en de koning open in het midden van het bord 
maar Roland speelde te passief en de partij kreeg vele ge-
zichten. In het eindspel gaf hij het herkregen voordeel echter 
niet meer weg en dus verzilverde hij de eerste winst voor 
ons 6e: 3½-2½. In dit directe degradatieduel wonnen we dus 
deze “dubbelepuntenwedstrijd”.  Tijs van Dijk 
 
Ede 4-ASV 9: In deze uitwedstrijd moest er maar weer eens 
gewonnen worden vonden we terwijl wij ons richting Ede 
begaven. Dat dit moeilijk zou worden was duidelijk, 
tenslotte stonden we samen met Ede bovenaan, maar met 1 
wedstijd meer gespeeld. Jans Askes zat achter het 1e bord en 
kreeg naar zijn mening het bizarre f5 als antwoord op zijn 
d4 opening. Ergens in het middenspel verloor hij een loper 
tegen een pion, maar wist met 
zuiver spelen een stuk van zijn 
tegenstander inactief te maken. 
Rond de 50e zet slaagde hij erin om 
zetherhaling af te dwingen. Meer 
zat er ook niet in. Roland Stravers 
speelde een Indischachtige opening 
en er ontstond een stelling met veel kansen en mogelijkhe-
den voor beiden. Roland vergat te rokeren en zijn opponent 
verdubbelde zijn torens. Door hebzuchtig op jacht te gaan 
naar materiaal overzag deze een matdreiging die werd om-
gezet in partijwinst. Hans Meijer kreeg een Engelse opening 
op het bord en kwam beter te staan. Door verkeerd af te 
ruilen verloor hij echter materiaal en kon geen vat meer 
krijgen op de partij en verloor. René Lemein had een gelijk 
opgaande partij en op zoek naar een goed plan gaf hij zijn 
tegenstander de kans een pion enkele velden op te spelen. 
Hierdoor kwam zijn loper vast te zitten. Door secuur spel 
van zijn tegenstander kreeg René geen kansen om dit recht 
te zetten en met 1 pion achter werd hij langzaam van het 
bord gezet. André de Groot had eveneens een gelijk op-
gaande opening met licht overwicht in het centrum. Een 
enorme afruilsessie op d5 resulteerde in een open torenlijn, 
waarop een vijandelijk stuk werd gepend voor de dame. 
Door hierop steeds meer druk uit te oefenen werd de stelling 
van de tegenstander langzaam gesloopt. In een poging nog 
iets te redden volgde er een aanval van een toren, maar die 
stond niet gedekt. Torenwinst en partijwinst dus. Henk Sij- 
brandij kreeg een draak van een partij op het bord. Ik geloof 
dat hij die naam ter plekke heeft bedacht. Hij verloor al snel 
een loper, waarna hij een aggresief plan koos teneinde het 
materiaal terug te winnen. In een lastige stelling ging er 
echter nog een stuk van het bord en capituleerde Henk maar. 
Nu dus 2 wedstrijden op rij verloren, na de eerste 2 te heb-
ben gewonnen. Wij hebben besloten om even tot rust te 
komen, in de hoop weer beter te kunnen presteren. De ko-
mende 2 wedstrijden zullen wij dan ook gewoon niet spelen. 
In de laatste gezamenlijke slotronde hopen wij alle teams 
dan weer te laten zien hoe het moet.  Andre de Groot 
 
Uitslagen interne competitie 16e ronde (15 januari 2004): 
Maduro-Buisman 0-1; Dijkstra-v.Roosmalen 0-1; Vermeer-
E.Wille 1-0; Verhoef-v.Amerongen ½-½; Wiggerts-Verhage 
½-½; Zunnebeld-Rood ½-½; Koeweiden-v.Buren 0-1; Ari-
ens-v.d. Meulen ½-½; Zandbergen-Kelderman 1-0; Blees-
Zuidema 0-1; de Munnik-Stibbe 1-0; v.Vlerken–de Jong 1-0 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Boom-Sigmond ½-½; 
Hajee-R.Wille ½-½; Verkooijen-Reulink 1-0. 

1. J. Vermeer 0
2. H. Dijkstra 0 
3. F. Wiggerts 1 
4. H. van Buren 0 
5. P. Lincewicz ½
6. K. Uithof 0 
7.B. Zahmat 1 
8. H.Meijer ½

1 T. van Leeuwen 0
2 T. van Dijk 1 
3 U. Duman 1 
4 T. v.d. Meulen 0 
5 R. Stravers 1 
6 J. Zandbergen 0 

1. J. Askes ½
2. R. Stravers 1 
3. H. Meijer 0 
4. R. Lemein 0 
5. A. de Groot 1 
6. H. Sijbrandij 0 


