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Oploswedstrijd: Uit 
het Europees Kam-
pioenschap voor 
teams uit 1966 (toen 
Bredewout nog in 
ons nationale team 
speelde) komt bij-
gaande stelling en is 
uit de partij Honfi – 
Tröger. Zwart staat 
gewonnen. Hoe doet 
hij dat? In de partij 
kwam hij slechts tot 
remise. Antwoord: 
Zwart speelde 1. 

fxg4 en kwam niet verder dan remise. Winnend is echter 
1….hg4: 2. Kg3, Kd3 3. Kf4, Kd2. 
Quizvraag: Het grootste open toernooi schijnt dat in Tardu-
bice in Tsjechie te zijn. In augustus wordt altijd het op een 
na grootste open toernooi gehouden. Welk is dat? 
Antwoord: het US-open. 
 
Externe competitie: A.s. zaterdag staat de tweede speelronde 
op het programma in de KNSB-competitie en de promotie-
klasse OSBO. ASV-4 is dit keer haantje de voorste want zij 
beginnen al om 12.00 uur aan hun wedstrijd in en tegen 
Bennekom. Het vierde staat een hele zware klus te wachten. 
Het gelijkspel in de openingsronde tegen grote broer ASV-3 
zal zeker een opsteker zijn. Dit geldt ook voor Bennekom 
dat het uit de KNSB gedegradeerde SMB-3 met 5-3 wist te 
verslaan en zo een uitstekende seizoensopening kende. Maar 
met de nodige vechtlust kan het vierde mogelijk voor een 
verassing zorgen. De eerste drie teams spelen zaterdag een 
thuiswedstrijd in het Lorentz Kennisintensief Onderne-
merscentrum aan de IJsselburcht 3 (Presikhaaf). Aan-
vang 13.00 uur. Kom ook kijken naar de verrichtingen van 
onze teams! ASV-1 treft HMC Calder-2 uit Den Bosch. 
Beide teams zijn qua Elo aan elkaar gewaagd. Ons eerste 
liet, ondanks een nederlaag, een goede indruk achter in de 1e 
ronde tegen ZZICT-2. Tegenstander HMC speelde gelijk 
tegen Veldhoven. Het belooft een open strijd te worden 
maar ik gok toch op een Arnhemse zege chauvinistisch als 
we nu eenmaal zijn! ASV-2 krijgt in het Groningse Lewen-
borg een titelfavoriet op bezoek. Een mooie gelegenheid om 
te laten zien waar men staat dit seizoen en of men dus net 
zoals vorig seizoen een rol van betekenis kan spelen in de 
titelstrijd. De Groningers wonnen in de 1e ronde met 6-2 
ruim terwijl ons tweede een nipte zege wegkaapte tegen 
Max Euwe-2. ASV-3 is gastheer van VSG uit Ermelo. Dit 
team won verrassend met 6-2 van het uit de KNSB gedegra-
deerde Schaakstad Apeldoorn-3. ASV-3 is dus gewaar-
schuwd. Het derde heeft daarnaast iets goed te maken na de 
mindere prestatie tegen ASV-4. Kortom, het belooft weer 
een spannende middag te worden. Wij hopen op een warme 
belangstelling van uw kant! 

OSBO-competitie: Ook de competitie van onze andere 
teams staat op punt van beginnen. Hoog tijd dus om aan 
deze teams aandacht te schenken. Dat het goed gaat met 
ASV met het ledental blijkt elke week bij onze clubavonden. 
Ook de belangstelling voor het spelen in ASV-teams neemt 
toe want ASV speelt deze competitiejaargang mee met maar 
liefst 10 teams. En daar kan geen enkele OSBO vereniging 
aan tippen. Om de externe competitie gladjes te laten verlo-
pen is er vorige week een teamleidersbijeenkomst gehouden 
waarin de nodige afspraken zijn vastgelegd. Het is immers 
van belang dat de teams op het juiste moment en met vol-
doende spelers achter het bord verschijnen en dat we zo 
boetes en strafpunten door overtreding van reglementen 
voorkomen. Wij hopen natuurlijk dat de spelers de wed-
strijddata vrij houden en mocht dit een keer niet lukken, dit 
zo snel mogelijk aan hun teamleider bekendmaken. Het 
blijft altijd weer een heel gepuzzel maar de keuzeheren 
hebben hun zaakjes weer voor elkaar. Mede door de toena-
me van het aantal leden is er een behoorlijke verschuiving 
opgetreden in de samenstelling van de teams. De concurren-
tie in de breedte is bij ASV nu eenmaal bijzonder groot. Ik 
laat de teams stuk voor stuk graag voor u even de revue 
passeren. In de kaders is naast de poule-indeling en de sa-
menstelling van het team de daarbij behorende KNSB-rating 
per 1 augustus 2004 vermeld. 
Door de promotie van ASV-4 naar de Promotieklasse mis-
sen we dit jaar een team in de 1e klasse OSBO. Het eerste 
ASV-team dat we vervolgens tegenkomen is ASV-5. Dit 
team speelt ook dit seizoen in de 2e klasse OSBO. Even 
dreigde vorig seizoen een afgang naar de 3e klasse door 
versterkte degradatie maar dit bleef het vijfde nog net be-
spaard. Het geeft al aan dat dit team vorig jaar onder de 
maat presteerde en captain Jan Vermeer is er dan ook van 
overtuigd dat het dit seizoen beter zal gaan. Het vijfde on-
derging een ware metamorfose. Alleen Albert Marks en Jan 
Vermeer handhaafden hun positie. Zo zijn nieuw in dit team 

Eric 
Hartman 
en Mar-
tin We-

ijsen-
feld. 

Opmer-
kelijk 

hierbij is 
dat zij beiden vorig seizoen nog bij Vrijpion speelden met 
ASV-5 als tegenstander!! Tom Bentvelzen gaf aan na een 
jaartje intern nu ook extern voor ASV te willen uitkomen. 
Mede door zijn goede presteren in de ASV-beker kreeg hij 
een plaatsje in dit team toebedeeld. Verder zijn we blij dat 
Tony Hogerhorst, Theo van Amerongen en Abbes Dekker 
ook weer vast beschikbaar zijn voor de teamwedstrijden. 
Het vijfde zal zich zeker in de bovenste helft rangschikken 
maar favoriet voor promotie is zonder meer De Toren-2. 

OSBO 2e klasse D Samenstelling ASV-5 ELO
1 PION-3 Eric Hartman 1874 
2 Dukenburg Martin Weijsenfeld 1845 
3 ASV-5 Albert Marks 1740 
4 Variant Tom Bentvelzen 1690 
5 De Toren-2 Jan Vermeer 1684 
6 BAT Zevenaar-3 Tony Hogerhorst -- 
7 Tiel Theo v. Amerongen -- 
8 UVS-3 Abbes Dekker -- 



In de 3e klasse OSBO komen ook dit seizoen ASV-6 en 
ASV-7 uit. Het zesde team bestaat ook dit jaar uit jeugd. 
Bijan Zahmat en Umit Duman maakten ook vorig jaar al 
deel uit van ASV-6. Zij krijgen nu gezelschap van Murat 

Duman en 
Kasper Uit-
hof, (beiden 
vorig jaar 
nog in ASV-
5). De chauf-
feurs van het 
team zijn 
captain Tijs 

van Dijk en Paul Schoenmakers. Van dit team mag zeker 
iets worden verwacht! 

ASV-7 be-
schikt voor 
de 3e klasse 
zeker over 
een degelijke 
ploeg. Met 
de routine 
van Hajee, 
Wiggerts en 

Kuiphof 
aangevuld met het jeugdige enthousiasme van Rood, Ver-
hoef en Robert Naasz (die tevens zijn debuut maakt voor 
ASV) kan dit team zeker een rol van betekenis spelen.  
Dan komen we bij onze drie teams in de vierde klasse van 
de OSBO. ASV-8 wordt geleid door captain Roland Stra-

vers, die 
dit jaar 
voor het 
eerst team-
leider is. 
Maar het 
merendeel 

van zijn 
teamgeno-

ten kent de 
klappen van de zweep want die spelen al jaren in de externe 
mee en dat maakt het voor een teamleider alleen maar mak-
kelijk. Voor een vierde klasser liggen ook hier kansen.  
ASV-9 is dit jaar ons seniorenteam. Vorig jaar nog ging dit 

team als “het 
achtste” door 
het leven 
maar de vele 
verschuivin-

gen in de 
teams kreeg 
dit team een 
ander num-
mer. Ik roem 

dit seniorenteam al jaren. En terecht. Met een gemiddelde 
leeftijd van 80,8 jaar aan het begin van dit seizoen zijn zij 
gelet op hun spelplezier en inzet een voorbeeld voor ons 
allen. Nooit laten zij verstek gaan of het moet echt niet an-
ders kunnen. Teamleider Henk Kelderman kan dus altijd op 
zijn mannen rekenen of het nu een thuis of een uitwedstrijd 
is. Chapeau!! Om ons seniorenteam eens die aandacht te 
geven die het verdient heeft het ASV-bestuur bij de OSBO 
gevraagd de slotronde voor de klasse waarin dit team uit-
komt te mogen organiseren. Dit verzoek is ingewilligd. 
ASV-9 zal dit seizoen zijn mannetje ook weer staan. Daar 
kunnen we van op aan. Kunt u het zich trouwens voorstellen 
dat er over zeg maar zo’n kleine 30 jaar nog een senioren-
team is en dan bijvoorbeeld zal bestaan uit spelers als Anne 
Paul Taal, Barth Plomp, Fred Reulink, Ignace Rood, Kees 
Verkooijen en Rob van Belle. Prachtig! Wie weet mag uw 
redacteur er dan nog wel over schrijven?! 

Dan tenslotte ASV-10. André de Groot gaat met drie debu-
tanten de externe in. Een mooie leerschool dus! Prachtig dat 
er zoveel clubgenoten ook extern willen spelen en we dus 
een tiende team aan de OSBO konden opgeven. Natuurlijk 
zijn er nog spelers achter de hand. Spelers die er de voor-
keur aan gaven om alleen reserve te zijn of die eerst de kat 

uit de 
boom 
willen 
kijken 

maar die 
op een 

gegeven 
moment 

zo enthou-
siast worden dat ook zij voor ASV in een team gaan mee-
spelen. Een ASV-11 sluit ik daarom voor volgend jaar dan 
ook helemaal niet uit!! Tot zover de overzichten. Wat levert 
dat op voor de 1e ronde. Het programma is als volgt: 
Maandag 11 oktober: Tiel–ASV-5 en Schaakmaat-4–ASV-7; 
Donderdag 14 oktober: ASV-6 – Ede-3; Ede-5 – ASV-8; ASV-9 
– Duiven-2 en ASV-10 – Het Kasteel-3 
Volgende week donderdag spelen er dus drie ASV-teams 
thuis. Dat wordt dus een volle bak in de Scouting. 
 
Toernooi: Ook het 2e SMB-open, een 9-rondig toernooi dat 
verspreid over het seizoen op de clubavonden van deze 
Nijmeegse club wordt gespeeld is op 28 september jl. van 
start gegaan. Hendrik van Buren hield in de 1e ronde Michel 
Teunissen van De Toren prima op remise. De partij bleef 
eigenlijk steeds in evenwicht zodat een puntendeling niet 
kon uitblijven. Henk Kuiphof speelde zijn partij een week 
later (afgelopen dinsdag). Daarover een volgende keer meer. 
Dubbellid Peter Hamers verloor zijn partij met zwart. 
 
ASV-Nieuws: Als het allemaal is gelukt met het vervaardi-
gen van ons clubblad bij eindredacteur Ignace Rood en bij 
de drukker dan verschijnt vanavond de eerste ASV-nieuws 
in dit seizoen. Altijd weer iets om naar uit te kijken! Ignace 
liet mij per mail al het volgende weten: “Ik haal Het Blad 
zelf wel op (ook om eventueel saboteren vanuit jouw kant te 
voorkomen…!) Kennelijk is hij nog steeds benauwd de 
“concurrentiestrijd” met En Passant te verliezen. Maar om 
dat te winnen moet ASV-Nieuws wekelijks verschijnen! 
 
Gelezen: Maxima tijdens een potje snelschaak met Willem 
Alexander: “Mag je de koning slaan”?? 
 
Uitslagen interne competitie 5e ronde (30 september 2004): 
Afgelopen donderdag namen er maar liefst 56 spelers deel 
aan de interne competitie. Een fantastisch aantal en dat gaat 
zeker nog stijgen. Komen we dit seizoen boven de 60 uit?? 
Het zou mij niet verbazen! Dit keer werd voor het eerst ook 
de bovenzaal naast de bar gebruikt. Wellicht iets rumoeriger 
om in te spelen. Ook vanuit het trappenhuis klinkt het geluid 
behoorlijk door. Nu hoeft het bij ASV niet muisstil te zijn, 
integendeel zelfs, maar laten we rekening met elkaar houden 
zodat de mensen die nog spelen in alle rust hun partij kun-
nen vervolgen. Dan nu de uitslagen van de vijfde ronde: 
Tangarife - Wilgenhof 1-0; Buisman - Jonkman 1-0; Hui-
zinga - Schleipfenbauer 1-0; Snuverink - Verkooijen ½-½; 
Jurrius – P. Schoenmakers 0-1; van Gemert - van Willigen 
1-0; N. Schoenmakers - Weijsenfeld 0-1; Hartman - Ayyou-
bi 0-1; R. Wille - Hogerhorst ½-½; Polman - van Belle ½-½; 
Theissen - Groen 1-0; Vermeer - Marks ½-½; Boonstra - 
van Amerongen ½-½; van Zon - Kuiphof ½-½; Bentvelzen - 
van Dijk ½-½; Dijkstra - Boom ½-½; Verhoef - Hajee 0-1; 
van Buren - Velders ½-½; Stravers - Manschot 0-1; Koe-
weiden-Sigmond ½-½; Zandbergen-Zunnebeld 1-0; Ariëns-
Blees ½-½; Meijer-Hartogh Heijs 1-0; de Munnik - Zuidema 
1-0; Sanders-van Vlerken 0-1; Kelderman-de Jong 1-0; 
Rietmeijer–van der Meulen 0-1; Visser-Stibbe 1-0 

OSBO 3e klasse F Samenstelling ASV-6 ELO 
1 UVS-4 Paul Schoenmakers 1786 
2 Dodewaard Murat Duman 1727 
3 Ede-3 Tijs van Dijk 1702 
4 Wageningen-5 Bijan Zahmat 1683 
5 De Toren-4 Umit Duman 1526 
6 Elster Toren-1 Kasper Uithof 1484 
7 ASV-6 
8 De Sleutelzet 

OSBO 3e klasse E Samenstelling ASV-7 ELO 
1 Duiven Dick Hajee 1808 
2 BAT Zevenaar-4 Frits Wiggerts 1778 
3 ASV-7 Ignace Rood 1630 
4 Glazenburg Henk Kuiphof 1704 
5 Voorst-2 Robert Naasz 1692 
6 Eerbeek Ruud Verhoef 1620 
7 Schaakmaat-4 
8 Elster Toren-2

OSBO 4e klasse D Samenstelling ASV-8 ELO 
1 Rhenen-2 Hendrik van Buren 1670 
2 De Cirkel-2 Horst Eder 1564 
3 ASV-8 Herman de Munnik 1552 
4 Veenendaal-5 Bert Sigmond 1492 
5 Tiel-3 Saifudin Ayyoubi -- 
6 Dodewaard-3 Roland Stravers -- 
7 Ede-5 
8 Bennekom-4 

OSBO 4e klasse E: Samenstelling ASV-9 ELO 
1 Doesborgh-2 Piet Blees 1674 
2 Theothorne-2 Jacob Zandbergen 1566 
3 Duiven-2 Bob Hartogh Heijs 1524 
4 Westervoort-2 Gerrit Verbost 1474 
5 Rheden-2 Henk Kelderman 1399 
6 Velp-2 Hein van Vlerken 1377 
7 ASV-9 
8 SMB-7 

OSBO 4e klasse F Samenstelling ASV-10 ELO
1 PION-5 Hans Meijer 1528
2 Mook-2 André de Groot 1458
3 Het Kasteel-3 Zekria Amani -- 
4 De Toren-5 Teun van der Leer 1440
5 SMB-8 Herman van der Meulen -- 
6 SMB-9 Jorinde Klungers -- 
7 ASV-10 


