
Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING  
       (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 
        

Redactie:  R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 
 6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,  
 e-mail: r.wille@planet.nl 

Clubavond:  Donderdagavond in clubgebouw Scouting 
  St. Christoforus Lichtdraagsters 
  Monnikensteeg 4, tel. 026-4429205 
  Tel. aanmelden:  H. Dijkstra  06-27020715 

ASV op internet:  http://www.asv-schaken.nl  
e-mail: info@asv-schaken.nl 

43e jaargang no. 34      donderdag 21 oktober 2004 
Oploswedstrijd: De 
Noor Johan Scheel 
maakte veel proble-
men met weinig stuk-
ken. Hierbij een twee-
zet uit 1926. De opga-
ve van vorige week 
luidde: wit aan zet 
geeft mat in 2 zetten! 
Oplossing: 1. Kc5-d5 
Quizvraag: Bij het 

landskampioenschap 
van Oekraïne lukte het 
weer een 14-jarige de 
grootmeestertitel in de 
wacht te slepen. Hoe 

is zijn naam? Antwoord: Joeri Kusubov. 
 
Rapidcompetitie: Zoals aangekondigd vorige week starten 
we vanavond met de eerste rapidavond. Volgende week 
vervolgen we de interne weer met de 8e ronde. 
 
Externe competitie: Na de teleurstellende 2e ronde van onze 
eerste vier teams lieten onze andere zes teams goede resulta-
ten aantekenen. Echte conclusies mogen nog niet worden 
getrokken, daarvoor is het nog veel te vroeg, maar dat enke-
le ASV-teams een serieuze rol van betekenis zullen gaan 
spelen lijkt vrij zeker. In deze openingsronde kon er vijf 
keer winst worden genoteerd. Alleen ons seniorenteam leed  
een nederlaag. Kortom een prima score van onze teams. Dat 
mag er zeker wezen. Vaak waren het ook geen kinderachtige 
uitslagen. Zo won ASV 5 vorige week maandag met 6-2 van 
Tiel terwijl ASV-7 diezelfde avond Schaakmaat-4 met 5-1 
klop gaf. Op onze vorige clubavond vonden de eerste team-
wedstrijden in ons nieuwe clublokaal plaats. De gehele be-
nedenzaal was gevuld met 3 teamwedstrijden. ASV 6 won 
daarbij met 4½-1½ van Ede-3 terwijl ons nieuwe team 
ASV-10 tegenstander Het Kasteel-3 door een 4-2 zege 
beide matchpunten in eigen huis hield. Helaas konden onze 
senioren in ASV-9 het  niet bolwerken. Tegen Duiven-2 
werd er een 4-2 nederlaag geleden. ASV-8 reisde vorige 
week donderdag af voor de wedstrijd tegen Ede-5 om met 
een uitstekende 5-1 zege op zak huiswaarts te keren.  
 
Flitsende start van ASV 5: Het 
vijfde is het seizoen voortvarend 
gestart. Met 2-6 werd Tiel aan de 
kant gezet. De uitslag kwam 
regelmatig tot stand, al hadden 
we het geluk een beetje mee. Al 
direct na de opening ving Jan 
Vermeer een paard. De prachtige 
stelling die hij opbouwde kreeg geen direct gevolg, daar hij 
een stukoffer niet aandurfde. Hij speelde op safe en won 
uiteindelijk wel. Albert Marks kreeg door een minder sterke 
voortzetting van de Tielenaar enig tegenspel. Het eindspel 
bleek remise door eeuwig schaak van Albert. Bij ’nieuwko-
mer’ Karel Polman werden de dames al snel geruild. Karel 
won een pion, die later een vrije a-pion werd. Deze dreiging 
zorgde ervoor dat wit op de koningsvleugel nog een pion 
kon winnen en daarmee de partij. Bij ’nieuwkomer’ Theo 
van Amerongen werd de partij remise toen Theo met 2 to-

rens eeuwig schaak forceerde. Hedser Dijkstra kreeg met 
zwart een onregelmatige opening op het bord. Zijn tegen-
stander kreeg de koning niet op tijd in veiligheid en Hedser 
kon een pion offeren. Deze werd niet direct genomen, waar-
door Hedser een beslissende aanval kon opzetten. Dit lever-
de een stuk op en de partij. ‘Nieuwkomer’ Martin Weijsen-
feld kreeg in de opening de controle over de e-lijn. Uiteinde-
lijk won Martin door een sterk paard een pion. Later won hij 
nog een pion, maar een eindspel met ongelijke lopers is nu 
eenmaal remise. Dat had Martin niet in de gaten en zijn 
opponent ging door zijn vlag. ‘Nieuwkomer’ Erik Hartman 
speelde zijn partij tot op het bot door. Het was een spannen-
de partij met vele tactische wendingen over en weer. In de 
tijdnoodfase maakten beiden geen fout, zodat het remise 
werd. Invaller Harm Steenhuis zag zijn aanval niet door-
slaan. In het eindspel miste zijn jonge tegenstander de winst. 
In de tijdnoodfase promoveerde Harm een dame tegen de 
Tielenaar een toren. Met nog twee minuten op de klok gaf 
Harm de partij maar remise.  Jan Vermeer 
 
Prima winst ASV-6: Na een kwakkelseizoen verleden jaar 
waarin het jeugdteam de eerdere promotie wel wist te hand-
haven, is nu zeer goed begonnen aan dit seizoen middels een 
4½-1½ thuiszege op Ede-3. Vanuit het 5e werd het team met 
jeugd versterkt zodat nu alle ASV-jeugdkrachten gebundeld 
zijn in 1 team. Verwacht mag worden dat dit team bovenin 
de middenmoot gaat meedraaien. Kasper Uithof speelde een 
aardige Siciliaan. Hij verkreeg een koningsaanval te verdu-
ren en zijn stelling werd potdicht geschoven. Kasper’s paard 
werd op h7 vastgeklonken. Het bord was intussen echter zo 
bevroren dat Kasper er niet alleen niet uit kon maar wit er 
ook niet in kon: remise was het gevolg. Paul creëerde door 
een soort Caro Kann juist een heel open veld. Hij kon na het 
ruilen van zijn dame voor de 2 
zwarte torens zijn vrijpion promo-
veren, dit kostte weer zijn twee 
torens. Al met al een grote afruil 
want alle zware stukken waren zo 
van het bord. Maar Paul had wel 
een pionnetje meer verkregen 
door het zo links en rechts smijten met stukken. Dit was 
winnend en goed gezien van onze grote jongen. Hierna was 
Tijs tot een remiseaanbod gekomen na een lange Franse 
opening die aan beide kanten geen voordeel had gebracht. 
Gezien de toestand op de andere borden sloeg de teamcap-
tain van Ede het aanbod af. Tien zetten later was het echter 
de Edenaar die remise aanbood. De stelling was er nog 
steeds wel naar maar toch meende Tijs langzaamaan het 
initiatief te verkrijgen en dus sloeg hij ditmaal af. Hierop 
verscheen een zekere Rakker ten tonele die voorspelde dat 
'ons Tijsje zijn tegenstander wel weer eens Frans zou gaan 
wurgen' ofschoon de stelling op het bord nog weinig kansen 
bood. En verhip, enkele zetten later joeg Tijs wits loper over 
het bord, deze koos een verkeerd veld en moest eraf: 2½-½. 
Ondertussen had Bijan Zahmat een loper geofferd voor 2 
pionnen en een open koningsstelling. Hij zag in dat zwart 
zijn lichte stukken slecht had gepositioneerd en daardoor 
een zwak paard en een zwakke loper had gekregen. De Ede-
naar kon weinig uitrichten met zo'n loper meer: hij stond 
met de rug tegen de muur alles te keepen. Bijan had dit 
perfect ingeschat en liet een centrumpion doorbreken wat 
definitief teamwinst betekende. Onze zesdebordspeler was 

1. Eric Hartman ½
2. Martin Weijsenfeld 1 
3. Karel Polman 1 
4. Albert Marks ½ 
5. Jan Vermeer 1 
6. Theo v. Amerongen ½ 
7. Harm Steenhuis ½ 
8. Hedser Dijkstra 1

1 Murat Duman 0
2 Paul Schoenmakers 1 
3 Kasper Uithof ½ 
4 Bijan Zahmat 1 
5 Tijs van Dijk 1 
6 Ruud Verhoef 1 



niemand minder dan HET jeugdig elan van ASV 7, Ruud 
Verhoef, die de invallersrol met verve invulde. Hij poneerde 
in een Philidor een giftige centrumpion en won na een 
schaakje een paard. Murat Duman was intussen liefst twee-
maal remise aangeboden maar hij sloeg het aanbod af hoe-
wel hij steeds een pion minder had. Ondertussen was hij ook 
nog eens in tijdnood gekomen waardoor onze teller op 4½ 
punt bleef staan... een goede start!   Tijs van Dijk 
 
ASV7 pakt uit! De eerste wedstrijd 
van ASV7 leverde gelijk een ruime 
overwinning op. Tegenstander De 
Schaakmaat 4 werd met 5-1 versla-
gen. Henk Kuiphof had zijn partij 
aan het 4e bord al vooruit gespeeld 
en gewonnen. Hoe dit ging kon u in 
de vorige EP reeds lezen. Aan bord 1 ging Frits Wiggerts 
voortvarend te werk en klaarde als eerste de klus. De tegen-
stander ging op pionnenroof waardoor Frits een aardige 
aanval kon opzetten. Na wat zwakke zetten van de tegen-
stander was het snel gebeurd. Na een paardoffer viel er aan 
het mat niet meer te ontkomen. Invaller Hendrik van Buren 
voelde zich wat grieperig worden, enkele uren voordat de 
strijd zou gaan losbarsten, wilde toch meespelen en hoopte 
dat zijn partij snel afgelopen zou zijn. Maar een snelle remi-
se? Dat nooit, zei Hendrik en begon aan bord 6 wild op de 
damevleugel van de tegenstander in te hakken. Een pion 
begon al gevaarlijk op te rukken en de kans een stuk te rui-
len tegen 3 pionnen werd onmiddellijk aangegrepen. Drie 
verbonden vrijpionnen marcheerden richting promotie en de 
tegenstander kon het niet meer aanzien. Opgave na een uur 
of 2 en Hendrik ging huiswaarts, snel onder de wol. Aan 
bord 2 kwam Robert Naasz na een onregelmatige opening 
van de tegenstander met zwart comfortabel uit de opening. 
In de laveerfase daarna kwam hij steeds beter te staan, maar 
deed het op een zeker moment toch niet goed en het voor-
deel verdween waardoor hij nog goed moest opletten. Maar 
de tegenstander deed ook ergens iets fout en er ontstond een 
dame-eindspel met aan beide zijden nog pionnen. Robert 
stond dankzij zijn wat actievere dame iets beter en bood 
remise aan op het moment dat ASV-7 met 3-0 voor stond. 
Het remisevoorstel werd geaccepteerd. Ruud Verhoef 
scoorde aan bord 3 een vol punt. In het loperspel wist hij 
met wit een pion te veroveren en na een afwikkeling bleef 
de pluspion behouden en ontstond er een eindspel van sterke 
loper (met D+T) tegen een zwak paard (met D+T). Met 
geduld werd het punt binnengehaald. In een wat moeizame 
partij wist Ignace Rood aan bord 5 druk uit te oefenen op het 
centrum. Hij verslikte zich echter in een zettenreeks waar-
mee hij een onder matdreiging een stuk meende te winnen. 
Daartoe liet hij inslaan op zijn eigen koningsvleugel. Net op 
tijd werd de fout gezien en de schade bleef beperkt tot 2 
pionnen verlies. De tijdsdruk werd wat groter en de stelling 
wemelde van wederzijdse mogelijkheden. Vervolgens werd 
een remisevoorstel geaccepteerd, hoewel de stelling bij 
nader inzien mogelijk toch winnend was.  Ignace Rood 
 
ASV 8 wint met 5-1 van Ede-5: 
Het ASV team speelde uit in Ede. 
Bert Sigmond wist eindelijk weer 
eens het volle punt te halen. Na de 
Siciliaanse opening deed zijn 
tegenstandster een te offensieve 
paardzet, hetgeen datzelfde paard de kop (hoofd!?) kostte: 
na dameruil kwam het paard in een voor Bert prettige pen-
ning te staan en schoof hij het secuur uit. Ook Herman de 
Munnik was te sterk voor zijn tegenstander. Na een Philidor 
verloor laatstgenoemde veel tempi, hetgeen leidde tot een 
actieve stelling voor Herman. Dit mondde uit in een tevens 
beslissend stukwinst. Ook Herman gaf zijn tegenstander 
geen enkele countermogelijkheid. Dit verhaal doet denken 
aan hoe het de nieuwe teamcaptain Roland Stravers afging. 
Zijn tegenstander opende eveneens Philidor, waarna een 
verkeerd geplaatst paard maar liefst drie keer misbruikt 
(tempi) kon worden om Roland’s stelling beslissend te ver-
beteren. Herman v.d. Meulen verloor al vrij vroeg zijn toren 
doordat wits loper op b2 ongestraft diagonaal richting zijn 

toren, die ook nog eens ingesloten stond, kon binnendrin-
gen. Daarna heeft Herman fel tegenstand geboden, een toren 
bleek echter teveel achterstand. Horst Eder kwam moeilijk 
uit zijn opening maar herstelde zich uitstekend en kwam in 
gewonnen stelling te staan. Aangezien ASV-8 op dat mo-
ment al 3 punten had en Hendrik van Buren er slecht voor-
stond, mocht hij remise aanbieden, maar hij zag teveel kan-
sen op winst. Na het gewonnen eindspel ook secuur uitge-
speeld te hebben was de buit voor ASV-8 binnen. Hendrik 
van Buren, spelend aan bord een, kwam na een fout uitpak-
kende combinatie een kwaliteit achter. Hierna probeerde 
Hendrik succesvol te compliceren en kwam zowaar zeer 
dreigend te staan. Nadat zijn tegenstander een “verboden” 
hoek in dook met zijn koning, gaf deze op voordat hij mat 
zou gaan.    Roland Stravers 
 
Verlies voor ASV-9: In de 1e 
ronde had ASV-9 een thuiswed-
strijd tegen Duiven-2. Dit team 
was in de afgelopen competitie op 
de 2e plaats geëindigd. Sterke 
tegenstand was dus te verwachten. 
Piet Blees gaf het goede voor-
beeld. Na ongeveer een uur spelen liet hij het eerste winst-
punt aantekenen. Reeds na 10 zetten won hij een stuk en na 
dameruil kon hij met 2 pionnen op de damevleugel opruk-
ken en daardoor voor dreiging zorgen. Tenslotte stond de 
tegenstander voor de keus nog een stuk of de kwaliteit ge-
ven maar koos voor het omleggen van de koning. Hein van 
Vlerken verging het minder goed. Na een gelijkopgaande 
opening ging hij op de 22e zet in de fout. En dat kwam hem 
op het verlies van een loper te staan. Hij speelde nog wel 
door in de hoop op een fout van zijn tegenstander maar dat 
gebeurde niet en na verdere afgedwongen afruil moest Hein 
de strijd staken. Met Jacob Zandbergen ging het ongeveer 
evenzo, al was het hier een pion die verloren ging. Dat gaf 
de tegenstander de kans om de witte stelling onder druk te 
zetten. De dreigende promotie van een pion kostte een paard 
waardoor verlies niet meer was te voorkomen. Bob Hartogh 
Heijs kwam in een onregelmatige vreemde opening een pion 
achter. Hij had evenwel een betere stelling opgebouwd en 
kon na loperruil een aanval inzetten hetgeen een kwaliteit 
opleverde. Met dame en 2 torens tegen dame, toren, loper en 
een pluspion probeerde Bob de winst te pakken maar zijn 
tegenstander verdedigde zich zodanig dat remise de uit-
komst was. De stelling van Gerrit Verbost was na de ope-
ning redelijk in evenwicht. De tegenstander slaagde er toch 
in met dame, loper en paard de koningsstelling van wit  
onder grote druk te zetten. Gerrit moest deze aanval met zijn 
D+T+P en pionnen trachten tegen te houden. Dit alles 
speelde zich af in een hoek van het bord tussen de velden f1-
h1 en f4-h4. De ruimte om te zetten was dus zeer beperkt. 
Het verlies van een paard was tenslotte niet te voorkomen en 
daarmee werd de stelling onhoudbaar. Met een familie-
schaakje maakte zwart de partij af. Henk Kelderman kwam 
in de opening reeds in een minder goede stelling waardoor 
hij zijn loper op c8 en de toren op a8 niet in het spel kon 
brengen. Zijn koningsstelling kreeg daardoor een zware 
aanval te doorstaan en wit kon met zijn witte loper binnen-
dringen en een pion veroveren. Vervolgens gingen nog 2 
pionnen verloren maar Henk wist na afgedwongen afruil een 
paard te winnen. Wit zette toen een aanval in met D+2T+L 
en 7 pionnen tegen D+2T+L+P en 4 pionnen. Door verdedi-
gend spel kon Henk stand houden. Zwart probeerde met 
afruil de winst binnen te halen maar slaagde daar toch niet in 
en ging op voorstel van Henk akkoord met remise. De eind-
stand werd hierdoor bepaald op 2-4. Hopelijk volgende 
wedstrijd een beter resultaat. Henk Kelderman 
 
Uitslagen interne competitie 7e ronde (14 oktober 2004): 
Van Tol – Berkhout 1-0; Wilgenhof – Buisman 0-1; Jonk-
man – Huizinga 1-0; Knuiman – Schleipfenbauer ½-½; van 
Gemert – Taal 1-0; Verkooijen – Weijsenfeld 1-0; E. Wille 
– Jurrius ½-½; Hogerhorst – Hartman 0-1; Vermeer – R. 
Wille 0-1; v. Zon–v. Belle 0-1; Wiggerts–Boonstra ½-½; v. 
Amerongen–Hajee ½-½; Dekker–Dijkstra 1-0; Naasz–
Velders ½-½; Rood–Sanders 1-0; Stibbe–de Jong 0-1. 

1 Hendrik van Buren 1
2 Horst Eder 1 
3 Roland Stravers 1 
4 Bert Sigmond 1 
5 Herman de Munnik 1 
6 Herman v.d. Meulen 0

1 Frits Wiggerts 1
2 Robert Naasz ½
3 Ruud Verhoef 1
4 Henk Kuiphof 1
5 Ignace Rood ½
6 Hendrik v. Buren 1

1 Piet Blees 1
2 Jacob Zandbergen 0 
3 Bob Hartogh Heijs ½ 
4 Gerrit Verbost 0 
5 Henk Kelderman ½ 
6 Hein van Vlerken 0


