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Oploswedstrijd: Er was een tijd dat Paul van der Sterren 
ineens ongekend goed ging schaken. Hij kwam zelfs bij de 
laatste 8 in de kandidatenmatches. In het diagram ziet u een 
fragment uit de partij Leko - van der Sterren gespeeld in het 

toernooi van Nettetal 
in 1992 dat hij won. 
Leko heeft zojuist 
nog een pionnetje op 
c6 gesnoept. Dat was 
niet goed. Zwart zette 
hem nu van het bord. 
U kreeg 3 punten 
voor het antwoord: 
31. Te3-d3. Wit gaat 
dan altijd mat. In de 
partij volgde 32. Da4, 
Td2 en wit gaf op. 
Ook na bv. 32. Te1, 
Td2 33. Pe2, Te2: 

wint zwart. 
Quizvragen: 
1. Fide-president Iljoemzhinov kwam met een nieuw sys-
teem voor het verspelen van het wereldkampioenschap. Een 
soort tennisformule. Wie verloor lag eruit. De eerste keer 
ging het erom dat de winnaar (dat werd Anand) een match 
met Karpov mocht spelen om de titel. Waar werd dat toer-
nooi gehouden? (1 punt) Antwoord: Groningen 
2. Anderhalf jaar later werd er in Las Vegas gespeeld. De 
winnaar mocht zich nu direct wereldkampioen noemen. Wie 
werd de eerste wereldkampioen “nieuwe stijl” (2 punten). 
Antwoord: Alexander Khalifman. 
 
Jaarvergadering: Vanavond is het dan zover. Het moment 
waarop het bestuur verantwoording moet afleggen aan de 
leden. Een aardig detail vooraf: Het jaar 2003 werd met een 
klein tekort afgesloten en het bestuur vraagt een contributie-
verhoging van u. Het zal wel toeval zijn dat onze penning-
meester op vakantie is........!? 
 
Ledental: Bij het samenstellen van het overzicht van het 
ledenaantal in het jaarverslag over 2003 is door het op dat 
moment ontbreken van een actuele KNSB-ledenlijst uitge-
gaan van de veronderstelling dat diverse aanmeldingen ook 
per 1 januari verwerkt zouden zijn. Dit bleek echter niet het 
geval. Deze lijst verscheen echter pas nadat de vergader-
stukken waren gekopieerd. Omdat de KNSB-ledenlijst altijd 
de basis vormt voor het jaarverslag verdient het voor een 
juiste verslaglegging aanbeveling om uit te gaan van de 
officiële cijfers. Hierdoor komen we per 31 december 2003 
op de volgende aantallen: 95 senioren (waaronder 8 dubbel-
leden), 2 junioren, 6 aspiranten en 26 pupillen. 
 
Schaken Overdag: A.s. dinsdag wordt er weer gespeeld in 
het kader van het Daglichttoernooi bij het NIVON aan de 
Molenbeekstraat. Aanvang 14.00 uur. Gewoon gezellig drie 
partijen spelen in een rapidgroep. Bent u nog niet eerder 
geweest dit seizoen, kom dan ook eens langs. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij Jan Vermeer. 

Denksportmanifestatie: A.s. zondag 1 februari wordt in de 
Eusebiuskerk het Gaandewegtoernooi gehouden. U kunt 
daarbij deelnemen aan schaken, bridgen, dammen of het 
populaire spel Kolonisten van Catan. Heeft u zich al opge-
geven? Doe ook mee en speel voor het goede doel. Voor het 
schaken kunt u zich aanmelden bij Ruud Wille. Voor de 
andere onderdelen kunt u terecht bij Hendrik van Buren. 
 
Externe competitie: Uit de vorige OSBO-ronde heeft u al-
leen het verslag van ASV-7 nog tegoed. Samen met ASV-6 
boekten zij tot nu toe dezelfde resultaten. Echter in deze 4e 
ronde won ons zesde en moest ASV-7 opnieuw een neder-
laag incasseren. U leest het in deze EP. Verder is het goed 
om vooruit te kijken naar a.s. zaterdag. Dan spelen onze 
eerste drie teams weer een nieuw ronde na een lange winter-
stop. U kunt het allemaal weer bewonderen want het strijd-
toneel is in De Opbouw. De partijen beginnen zoals gebrui-
kelijk om 13.00 uur. Wat staat er op het programma. Om 
met ASV-1 te beginnen. Zij spelen tegen D4 uit Oosterhout. 
Dit team neemt met ons eerste de gedeelde 2e plaats in. Een 
belangrijke confrontatie dus want de winnaar blijft meedoen 
in de promotiestrijd. Ook ASV-2 staat voor een belangrijk 
treffen. Tegenstander is ING/ESGOO-2. Dit team hoort met 
ons tweede tot de vier koplopers in deze klasse. Het toeval 
wil dat ook de 2 andere koplopers Almere en Unitas-2 el-
kaars tegenstander zijn. Een belangrijke ronde dus voor de 
top van de ranglijst. ASV-3 moet het in de OSBO-
Promotieklasse opnemen tegen Wageningen-3. Dit team 
staat in de onderste regionen en heeft de punten dus hard 
nodig. Voor ons derde zijn dit de moeilijkste wedstrijden 
maar bij winst wacht een plekje in de kopgroep. Kortom er 
staat voor alle teams weer genoeg op het spel. Voldoende 
reden dus om te komen kijken. Wij zien u graag. Uw steun 
is zeer welkom! 
 
OSBO-cup: Volgende week donderdag speelt ASV-4 in de 
1e ronde van de OSBO-cup thuis tegen Pallas uit Deventer 
 
Corus-toernooi: Na het succes van Peter Boel die de Journa-
listengroep met 5 uit 6 (en niet met 4½ punt zoals ik eerder 
abusievelijk meldde) op zijn naam schreef kwamen nog 4 
ASV-ers in het vermaarde Corus-toernooi in Wijk aan Zee 
aan de start. Siert Huizinga en Barth Plomp speelden in de 
eerste toernooiweek mee in de dagvierkampen. Siert Hui-
zinga scoorde in zijn groep 2 uit 3 (TPR 2016) en werd 
daarmee gedeeld eerste. Barth Plomp verging het minder. 
Hij eindigde via 2 remises op 1 uit 3 (TPR 1742). Erika 
Belle en Nico Schoenmakers namen deel aan de tienkam-
pen. Erika ondervond daarbij in haar groep zware tegen-
stand. Daar waar zij bij het Harmonietoernooi in Groningen 
eind december nog goed voor de dag kwam lukte dit in Wijk 
aan Zee nu niet. Nico speelde in zijn groep een sterk toer-
nooi. Hij was steeds in de kopgroep te vinden en verloor net 
na de rustdag zijn enige partij. Moeizaam telefonisch contact 
(toen nog met een ouderwetse telefoon met muntjes, waarbij 
Nico slecht was te verstaan en de lijn tot 2 keer toe weg-
viel!) tijdens de laatste ronde zondagmiddag zo rond 15 uur 
leerde reeds dat hij door zijn zege in de slotronde met 6 uit 9 



zeker gedeeld eerste zou worden Twee andere spelers kon-
den hem echter nog achterhalen. Terugblikkend op het toer-
nooi vertelde Nico dat hij goed was begonnen hetgeen resul-
teerde in een score van 3½ uit 5, daarna even te verkramt 
ging spelen maar toen alle schroom van zich afgooide en 
met 2 winstpartijen het toernooi fraai afsloot. Verder was 
het weer genieten temidden van al die grootmeesters zo 
klonk Nico opgetogen. Rond kwart voor vijf belde Nico 
opnieuw voor het vervolg. Nu vanuit het hotel met uitzicht 
op de Noordzee met een ondergaande zon daarbij inmiddels 
gebruik makend van een toestel van deze moderne tijd: het 
mobieltje. Van zijn 2 medekoplopers had er 1 een halfje 
verspeeld terwijl de ander wel gewonnen had en zo naast 
Nico op een gedeelde 1e plaats eindigde. Erika had haar 
slotpartij remise gespeeld tegen de koploper, een Duitser 
luisterend naar de fraaie naam Weisshaupt met een Elo van 
2142 waardoor ze op een score van 3 uit 9 eindigde. 
 
Toernooi: Gonzalo Tangarife verbleef de afgelopen 5 weken 
in zijn geboorteland Colombia. Daarbij maakte hij tevens 
van de gelegenheid gebruik om deel te nemen aan een groot 
internationaal schaaktoernooi dat gespeeld werd in Mariza-
les, waar zo’n 150 schakers aan deelnamen. Vorige week 
was hij weer terug op onze clubavond. Gonzalo keek tevre-
den terug op dit toernooi want met een score van 5 uit 7 
eindigde hij op een gedeelde 11e plaats. Daarmee was hij 
tevens de beste speler van de regio waar hij vroeger woon-
achtig was. 
 
ASV-7 in problemen: Na een hoopvolle start liep de wed-
strijd tegen SMB-7 wederom uit op een teleurstelling. Al 
redelijk snel moest Bert Sigmond een nederlaag incasseren. 
Hij speelde met zwart in een Engelse opening ietwat passief. 
In een moeilijke stelling liet hij als klapstuk nog een toren in 
staan. Herman de Munnik keerde echter het tij, alhoewel hij 
verrast werd door een ongebruikelijke opening (1. b4). Na 
lang nadenken concludeerde hij dat het nemen van de b-pion 
niet aan te raden was. Na een gelijkopgaande partij offerde 
Herman een pion voor actief spel en kwam een kwaliteit 
voor. Later incasseerde hij nog een toren, waarna de stand 
weer gelijk was (1-1). Bij Henk Kuiphof ging het gelijk op. 
Hij wilde remise aanbieden maar gezien de tussenstand (op 
dat moment nog 0-1) was dit geen goed idee. Dankzij de 
tegenstander kon hij een klemgezette loper ontwikkelen. 
Toen de SMB-er vervolgens nog een slechte zet deed was 
het mat in twee. (2-1). Horst Eder speelde een typische Sici-
liaan, waarbij beide kanten een mat-
aanval verkregen. Terwijl Horst na 
het afslaan van een aanval zelf de 
aanval verkreeg, moest zijn tegen-
stander materiaal inleveren. In het 
eindspel maakte Horst helaas een 
fout in tijdnood, zodat hij met remise 
genoegen moest nemen (2½-1½). Ignace Rood kwam na een 
rustige opening iets onder druk te staan maar de tegenstan-
der ruilde het een en ander af en leek aan te sturen op een 
remise. In het middenspel stond Ignace weer wat beter maar 
kon net geen doorbraak forceren in het centrum. Daarna 
heeft Ignace het iets te optimistisch op de damevleugel ge-
probeerd maar zijn loper raakte ingesloten en hij kwam 
steeds moeilijker te staan. In tijdnood verloor hij een pion en 
het eindspel ging verloren. De pot van Ruud Verhoef moest 
weer eens uitsluitsel geven en wederom ging het fout. Tegen 
de geroutineerde SMB-er kon hij in het middenspel geen 
voordeel verkrijgen, terwijl wel veel tijd geïnvesteerd werd. 
In een toreneindspel met een pion minder moest Ruud en 
derhalve ASV-7 uiteindelijk het onderspit delven (2½-3½). 
    Ruud Verhoef 
 
Uitslagen en standen OSBO 1e t/m 4e klasse (4e ronde):  
OSBO 1e klasse B: ASV-4-Schaakstad Apeldoorn-4 1½-
6½; Velp-PION-3 4½-3½; Westervoort-PION-2 4½-3½; 
UVS-2-VDS 4½-3½. 

OSBO 2e klasse D: Mook-Vrijpion 3½-4½; De Toren-2-
SMB-5 3½-4½; Variant-BAT Zevenaar-3 2½-5½; Theo-
thorne-ASV-5 5-3. 
OSBO 3e klasse G: SMB 6-ASV-6 2½-3½; Millingen-
PION-4 1½-4½; Het Kasteel-2-Dukenburg-2-4; UVS-4-
Koningswaal-4-2. 
OSBO 3e klasse H: Duiven-Velp-2 4-2; Glazenburg-UVS-3 
4½-1½; Elster Toren-De Toren-5 5½-½; SMB-7-ASV-7 3½-
2½. 
OSBO 4e klasse D: Rheden-2-Eerbeek 1½-4½; Wester-
voort-2-Sleutelzet 0-6; De Toren-6-SMB-9 5½-½. ASV-8 
was vrij. 
OSBO 4e klasse G: Dukenburg-2-UVS-5 1½-4½; Ede 4-
ASV-9 3½ - 2½. Mook 2 en SMB 8 waren vrij. 

Nu de 4e ronde is gespeeld is het aardig om de posities van 
onze teams eens door te nemen. ASV-4 heeft een fikse stap 
terug moeten doen na de verpletterende nederlaag tegen 
Schaakstad Apeldoorn-4. ASV-5 manoeuvreerde zichzelf in 
een moeilijke positie door de nederlaag tegen Theothorne. 
Komende ronde wacht koploper Vrijpion. Ook al iets om 
niet vrolijk van te worden of men moet uit een heel ander 
vaatje gaan tappen. De winst van ASV-6 op SMB-6 was van 
wezenlijk belang en kwam dan ook als geroepen. Het zesde 
mag zich dan ook als redelijk veilig beschouwen temeer 
daar er maar 1 team degradeert uit de 3e klasse. Voor ASV-7 
speelt het degradatiespook nog steeds. Men moet De Toren-
5 onder zich zien te houden om degradatie te voorkomen. 
Dit onderlinge duel volgt nog. ASV-8 kwam niet in actie 
maar is een keurige middenmoter. Ook ons nieuwe team 
ASV-9 maakt een verdienstelijk seizoen door ook al werden 
de laatste 2 ronden verloren. 
 
Uitslagen interne competitie 17e ronde (22 januari 2004): 
Snuverink-Buisman 1-0; Taal – van Gemert 0-1; R.v. Belle 
– E. Wille 1-0; van Amerongen – Vermeer 0-1; Dijkstra – 
Steenhuis ½-½; Dekker – Kuiphof 0-1; T. van Dijk – Ver-
hage 1-0; Rood – Boom 0-1; van Buren – Stravers 1-0; Sig-
mond – Eder ½-½; Ariëns-Zunnebeld 0-1; Koeweiden – van 
der Leer 0-1; Lemein – Zandbergen 0-1; Meijer – de Mun-
nik 1-0; Stibbe – Klungers 0-1; Askes – Huiskamp 0-1. 
Correctie 16e ronde Maduro-Buisman moet zijn 1-0 ipv 0-1 
Uitslagen bekercompetitie: Maduro–Tangarife 0-1; Lince-
wicz–Verhoef 1-0; Blees–Velders 1-0; Huizinga–Kruizinga 
1-0; R. Wille-Hajee ½-½; Boonstra–Wiggerts 1-0. 

1. R. Verhoef 0
2. I. Rood 0 
3. H. Kuiphof 1 
4. B. Sigmond 0 
5. H. Eder ½
6. H. de Munnik 1 

OSBO 1e klasse B OSBO 2e klasse D: 
1 Schaakstad-4 7  20½ 1 Vrijpion 8  19 
2 Velp 6  16½ 2 SMB-5 6  20 
3 Westervoort 5  17 3 De Toren-2 6  19½ 
4 ASV-4 5  16 4 Variant 4  15½ 
5 PION-2 4  18 5 BAT Zevenaar-3 3  15½ 
6 UVS-2 4  16 6 ASV-5 2  14 
7 PION-3 1  12½ 7 Theothorne 2  13 
8 VDS 0  11½ 8 Mook 1  11½ 
 
OSBO 3e klasse G: OSBO 3e klasse H: 
1 UVS-4 8  17 1 Elster Toren 7  17½ 
2 Dukenburg 8  16½ 2 Glazenburg 6  16 
3 PION-4 6  14½ 3 UVS-3 6  15½ 
4 Koningswaal 4  12 4 Duiven 5  12½ 
5 Het Kasteel-2 3  11½ 5 SMB-7 4  10½ 
6 ASV-6 3  10½ 6 Velp-2 3  10½ 
7 SMB-6 0  8 7 ASV-7 1  9½ 
8 Millingen 0  6 8 De Toren-5 0  4 
 
OSBO 4e klasse D: OSBO 4e klasse G: 
1 Sleutelzet 6  16½ 1 Ede-4 6  11½ * 
2 De Toren-6 6  13½ * 2 ASV-9 4  14½  
3 Eerbeek 5  12 * 3 UVS-5 4  8 ** 
4 ASV-8 3  8½* 4 SMB-8 2  5½ ** 
5 Westervoort-2 2  6 * 5 Dukenburg-2 0  4½ * 
6 Rheden-2 1  8 6 Mook-2 0  4 ** 
7 SMB-9 1  7½ * 1 of 2 wedstrijden minder gespeeld 
* wedstrijd minder gespeeld. 


