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43e jaargang no. 41      donderdag 9 december 2004 
Oploswedstrijd: December wordt problematisch. Deze 
maand krijgt u namelijk problemen voorgeschoteld. Drie 
tweezetten en een vijfzet. Vanavond eerst een tweezet. Deze 

is van de beroemde 
Oekraïner Zagoruiko. 
Wit aan zet geeft dus 
mat in 2 zetten. Op-
lossing: 1. Db8. De 
zetten 1. Dd6 en Df4 
falen op respectieve-
lijk. …..Da7 en 
…..Db6 
Quizvraag: De Duitse 
bond was er trots op, 
dat in de tweede liga 
de wereldkampioen 
tegen de Europese 
kampioen moest 
aantreden. Wie speel-

den er tegen elkaar? Antwoord: Kasimdzhanov en Ivanchuk. 
Voor elke goede naam is een punt toegekend. (Voor de 
goede orde: Ivanchuk won met wit). 
 
Vergadering: Zoals u ook reeds in ASV-Nieuws kon lezen 
toch nog even ter herinnering. De jaarlijkse Algemene Le-
denvergadering is een week verschoven en zal nu op don-
derdag 3 februari worden gehouden.  
 
KNSB-beker: Afgelopen dinsdagavond speelde ASV-4 voor 
het eerst in de historie een wedstrijd op landelijk niveau in 
de KNSB-bekercompetitie. U weet, ASV-4 won afgelopen 
seizoen verrassend de OSBO-cup en verwierf zo het speel-
recht in deze landelijke bekerstrijd. Het winnende OSBO-
cupteam reisde dus afgelopen dinsdagavond af naar Leiden 
voor de wedstrijd in de voorronde tegen de S.V. Leithen. 
Het eerste team van deze vereniging promoveerde afgelopen 
seizoen naar de 3e klasse KNSB. Met captain Anne Paul 
Taal was afgesproken dat hij mij na de wedstrijd zou bellen 
voor gegevens over deze wedstrijd om u in deze EP reeds 
een actueel verslag te kunnen presenteren. En zo geschied-
de. Toen ik de teamresultaten van de drie andere externe 
wedstrijden al lang had verwerkt (zie verderop in deze EP) 
belde Anne Paul mij om 0.15 uur vanuit de auto. Het was 
tegen dit KNSB-team een echt bekerduel geworden ondanks 
het grote eloverschil aan 2 borden. Helaas was de wedstrijd 
met 2½-1½ verloren gegaan. De opstelling was zo gekozen 
dat wanneer Barth zwart zou krijgen Anne Paul en Edgar 
met wit konden spelen. Helaas pakte dit verkeerd uit want 
juist Barth lootte wit. Hij trof in Mark Thiele (Elo 2253) een 
sterke tegenstander. Deze dreigde steeds met een konings-
aanval maar Barth wist dit gevaar heel knap te egaliseren. 
Hij wikkelde solide af naar een eindspel met lopers van 
ongelijke kleur en beiden 3 pionnen. Deze remise was dus 
een mooie opsteker voor ASV en een tegenvaller voor de 
Leidenaren omdat zij toch, gezien het eloverschil op een 
punt hadden gerekend. Op de andere drie borden stonden de 
ASV-ers in tijd ruim achter (20 tegen 50 minuten). Dit zou 
dan ook een rol gaan spelen. Qua stellingen was er echter 
zeker perspectief. Edgar van Seben had de hele partij ge-
drongen gestaan en moest zich beperken tot verdedigen. 
Maar hij wist steeds heel alert alle trucs uit de stelling te 
halen. Net in de slotfase ging het dan toch mis. Een klein 

foutje werd direct uitgebuit. Bij Anne Paul Taal werd al snel 
de theorie verlaten. Onze ASV-er koos met zwart de aanval 
maar zijn tegenstander verdedigde goed. In een stelling met 
5 tegen 20 minuten koos Anne Paul voor een mataanval via 
een kwaliteitsoffer. Zijn tegenstander reageerde direct met 
een dameoffer waardoor er uiteindelijk een eindspel ont-
stond met dame tegen 2 torens en beiden evenveel pionnen. 
Anne Paul had daarin mogelijk de iets betere kansen maar 
bood remise aan gelet op de geringe tijd. Bovendien stond 
Jan Willem van Willigen op dat moment gewonnen. Hij had 
in een eindspel 3 pionnen meer. Een 2-2 uitslag met een 
beslissing via snelschaken leek binnen handbereik. De stel-
ling van Jan Willem bleek echter toch moeilijker dan ver-
wacht. Bovendien maakte zijn tegenstander het onze club-
genoot knap lastig. Er verdween een pion, daarna nog een 
pion en toen bleek het resterende eindspel in de slotfase net 
niet meer te winnen en pakten de Leidenaren, die het duel 
misschien wel iets te gemakkelijk hadden opgenomen, tot 
hun opluchting net met 2½-1½ de winst. ASV-4 had zich 
niettemin als een waardige afgevaardigde van de OSBO 
getoond. Maar weer met nieuwe moed beginnen aan een 
seizoen in de OSBO-cup. De eerste wedstrijd hierin is al op 
donderdag 16 december a.s. en wel uit tegen Wageningen-4. 
Gedetailleerde uitslag: M. Thiele (2253)– B. Plomp ½-½; 
A. Mes (1929) – A.P. Taal ½-½; D. Gruijters (1945) – J.W. 
van Willigen ½-½; J. Bey jr. (1891) – E. van Seben 1-0. 
Einduitslag 2½-1½.  
 
Externe competitie:: De vorige EP bestond louter uit versla-
gen van onze eerste vier teams. Om dat allemaal te beschrij-
ven bood 1 EP eigenlijk te weinig ruimte. Maar met een 
regelafstand van 0,77 lukte het maar liefst een volledige 
extra kolom aan tekst op 2 kantjes A4 te krijgen. Alleen de 
uitslagen en standen konden er echt niet meer bij. Deze treft 
u dan ook verderop in dit nummer aan. De kopij voor deze 
EP was wat beperkter. Gelukkig was er het verslag van ons 
vierde over hun wedstrijd in de KNSB-beker. Verder is het 
even vooruitblikken want deze week mogen onze ASV-
teams 5 tot en met 10 het strijdperk weer in. ASV-5, ASV-7 
en ASV-8 speelden afgelopen dinsdag reeds. Omdat ik toch 
wakker moest blijven voor het resultaat van ASV-4 in de 
KNSB-beker had uw redacteur ook met de teamleiders Jan 
Vermeer, Ignace Rood en Roland Stravers afgesproken dat 
zij mij de uitslag even zouden melden na afloop van de 
wedstrijd. Druk telefoonverkeer dus rond middernacht. Al 
rond 23.30 uur meldde Jan Vermeer zich met een enigszins 
teleurstellende uitslag. ASV-5 had met 4-4 gelijk gespeeld 
tegen Dukenburg en verspeelde zo het eerste matchpunt. 
Aan deze wedstrijd ging nog een verhaal vooraf. Uw redac-
teur werd namelijk om ± 20.15 uur gebeld door Martin We-
ijsenfeld. Hij kon samen met Eric Hartman de Nijmeegse 
speelzaal niet vinden. Uiteindelijk kwamen ze net voor het 
verstrijken van het eerste speeluur binnen. De resterende tijd 
bleek van invloed op de partij want beiden verloren helaas. 
Om 23.50 uur belde Ignace Rood. Hij kon tevreden zijn 
want zijn ASV-7 boekte tegen het nog puntloze BAT-
Zevenaar-4 een 4-2 zege na een taai gevecht. Weliswaar 
moeizaam dus maar toch weer 2 belangrijke matchpunten. 
Het zevende blijft daarmee in de race voor promotie. Klok-
slag twaalf uur was het Roland Stravers die helaas moest 
meldden dat ASV-8 in Ede tegen De Cirkel-2 zij het met de 
nodige pech een 3½-2½ nederlaag had geleden. Na een 



goede start met overwinningen in de eerste twee ronden nu 
de eerste nederlaag waardoor men even een stapje terug 
moet doen. Heel jammer!! Dan spelen er vanavond drie 
teams thuis. ASV-6 ontvangt vanavond het team van De 
Toren-4. Winst is voor ons zesde ook van belang om de 
koppositie te kunnen behouden. ASV-9 is gastheer van kop-
loper Rheden-2. Voor onze senioren wordt het dus een 
zware dobber. ASV-10 tenslotte speelt thuis tegen SMB-8. 
Bij winst handhaaft ook ons tiende zich in de top. Volgende 
week leest u hier weer alles over. 
 
Uitslagen en standen KNSB en OSBO 4e ronde: 

 
KNSB 2e klasse D: UVS - HMC Calder 2 3½-4½; D4 – 
ASV-1 5-3; LSG 3 - ZZICT 2 3½-4½; Veldhoven - Messe-
maker 1847 2½-5½; Vianen/DVP - RSC 't Pionneke 6-2. 
KNSB 3e klasse B: WSG Winterswijk-Lewenborg 5-3; 
ENO-ASV 2 5½-2½; Haren 1-Dr. Max Euwe 2 5½-2½; 
herikon bv/Borne-Unitas 2 2½-5½ Sneek 2-Groningen 3 4-4 
OSBO-Promotieklasse: Bennekom-VSG 4½-3½; Meppel- 
ASV 3 4½-3½; Schaakmaat 2-ASV 4 3½-4½; Schaakstad 3- 
SMB 3 3-5; Het Kasteel-De Toren 3½-4½.. 
 
OSBO-kamp: A.s. zaterdag is de 2e speeldag in het OSBO-
kampioenschap. In een eerdere EP zijn de resultaten van de 
ASV-ers in de Veteranengroep al voor het voetlicht gehaald. 
In deze EP nog even een korte terugblik van onze clubgeno-
ten in de 1e klasse. Martin Weijsenfeld kende een prima 
start. Hij won beide partijen. In de 1e ronde gaf zijn tegen-
stander op in de veronderstelling dat deze een stuk zou ver-
liezen. Het bleek slechts een pion te zijn. Toch stond Martin 
op dat moment al heel goed. In de 2e ronde temde hij “De 
Leeuw”. Doordat de zwarte koning te lang in het midden 
stond, kon Martin een matnet bouwen. Het matnet sloot toen 
zijn tegenstander een loper terugsloeg voor een paard met de 
dame. Ondekbaar mat op f7 was het gevolg. Ook oud-ASV-
er Johan van den Brink boekte de volle winst in de eerste 2 
partijen. Eric Hartman moest in de openingsronde zijn 
meerdere erkennen na een door hem slecht gespeelde partij. 
In de 2e ronde nam hij een bye op. Jan Knuiman heeft in 
deze 1e klasse de hoogste Elo en behoort dus tot de favorie-
ten. Hij was op deze eerste speeldag echter verhinderd zodat 
hij met 2 byes startte. Ook Harold Boom heeft 1 uit 2. Hij 
won de 1e ronde van een op papier sterkere tegenstander 
maar kon deze goede start in de 2e ronde geen vervolg geven 
en verloor die partij. Horst Eder verloor de 1e ronde. In een 
Weense partij moest hij zich na ruim 50 zetten gewonnen 
geven. Ook hij nam in de 2e ronde een bye op. Theo Koe-
weiden ondervond de eerste speeldag dat hij het in deze 
klasse erg zwaar zal krijgen. Hij moest 2 nederlagen incas-
seren. Voor de hoofdklasse begint de strijd zaterdag pas 
omdat zij 7 i.p.v. 9 ronden spelen. Ook in deze klasse is 
ASV, waarvoor zich op dit moment 19 spelers hebben aan-
gemeld, goed vertegenwoordigd. Zo neemt Wouter van Rijn 
deel maar ook Fokke Jonkman. De derde clubgenoot in deze 
klasse is ons dubbellid Leon van Tol. De resultaten zullen 
wij met belangstelling volgen.  
 
SMB open: Vorige week dinsdag werd in Nijmegen de der-
de ronde gespeeld in het SMB-open. Henk Kuiphof speelde 
met wit tegen Peter van den Berg van de organiserende 

vereniging. Er kwam een soort Frans op het bord, waarbij al 
snel de dames geruild werden. In het late middenspel zag 
Henk pionwinst en koos daarom voor torenruil in plaats van 
paardruil. Helaas kreeg zijn opponent de pion gemakkelijk 
terug. Hij had toen een gevaarlijke randpion, die Henk uit-
eindelijk de das om deed. Had onze ASV-er de paarden 
geruild dan was remise de terechte uitslag geworden. Hen-
drik van Buren won zijn partij wel en nestelde zich op de 
ranglijst met 1½ uit 3 naast Henk Kuiphof. Dit keer had 
Hendrik ruim 200 elopunten meer dan zijn tegenstander. Na 
een zet of twaalf stond hij strategisch gewonnen. Voor de 
rest van de partij was het een kwestie van rustig uitzitten. 
Toen zijn tegenstander het uiteindelijk opgaf beoordeelde de 
computer de stand als +12,6. En dat moet genoeg zijn!! Ook 
dubbellid Peter Hamers won zijn partij en heeft nu 1 uit 3.  
 
Leden: Dat het goed gaat met ons ledental mag duidelijk 
zijn. Bijna wekelijks kan onze voorzitter een nieuwkomer 
verwelkomen. De meesten bevalt het dan zo goed dat men 
ook daadwerkelijk lid wordt. Toch moesten we ook van 
enkele leden afscheid nemen. Bart van der Velden, David 
Niessen en Alex Kruizinga konden onvoldoende tijd vrij 

maken voor onze club-
avonden. Ook dubbellid 
Emile Böhmer, jarenlang 
lid van onze club, zegde 
zijn lidmaatschap op. Hij 
zal ASV zeker blijven 
volgen. Zo telde de de-
cemberlijst 103 senioren 
(waaronder 12 dubbelle-
den) en 40 jeugdleden. 
Inmiddels hebben ook 
Bob Sanders, Mark Eg-
ging en Leon van Tol 
(dubbellid) na hun ken-
nismakingsperiode zich bij 
ASV als lid aangemeld. 
Verder hebben ook Wase 
Omar (via Ayyoubi) als-
mede Dick Bultman en 
Thijs van der Zijden ons 
clublokaal gevonden. Wij 
hopen dat ook zij het 
schaakplezier bij ASV 
ervaren en lid worden van 
onze vereniging. 
 
Rapidcompetitie: Ook na 
de tweede speelavond in 
de ASV-rapidcompetitie 
heeft Theo Jurrius de 
leiding behouden. Op 
uitstekende wijze wist hij 
zijn 100% score te behou-
den tot en met de 7e ronde. 
Maar in de slotronde van 
vorige week wist Leon 
van Tol de koploper zijn 
eerste nederlaag toe te 
brengen. De tweede rapid-
avond kende overigens 
een prima opkomst. Dit 
ondanks de naderende 
Sinterklaasviering en het 
Bedrijfsschaken dat een 
dag later alweer op het 
programma stond. Overi-
gens waren sommigen al 
aardig in de stemming van 
pakjesavond en strooiden 
fiks met pionnen en stuk-
ken die door hun tegen-
standers natuurlijk dank-
baar werden aanvaard. De 
rapidcompetitie ligt nu 
even stil want de eerstvol-
gende speelavond wordt 
pas op 3 maart gehouden.  

KNSB 2e klasse D:   KNSB 3e klasse B: 
1 D4 8  22 1 Unitas-2 8  21 
2 Vianen/DVP 7  20½ 2 Haren-1 6  18½ 
3 ZZICT-2 6  16½ 3 Lewenborg 5  19 
4 LSG-3 5  19 4 Groningen-3 5  17½ 
5 HMC Calder-2 5  16 5 Sneek-2 4  15½ 
6 Messemaker 1847 4  16½ 6 ASV-2 4  15½
7 Veldhoven 3  15 7 WSG Winterswijk 4  14½ 
8 ASV-1 2  15½ 8 ENO 2  15 
9 UVS 0  11 9 Dr. Max Euwe-2 2  14 
10 RSC ‘t Pionneke 0  8 10 herikon bv/Borne 0  9½ 
 

Promotieklasse OSBO 
1 De Toren 7  19 6 SMB-3 4  16½ 
2 Meppel 7  18½ 7 ASV-4 3  14 
3 Bennekom 6  18½ 8 VSG 2  15½ 
4 ASV-3 5  17½ 9 Schaakmaat-2 1  12½ 
5 Het Kasteel 5  16½ 10 Schaakstad-3 0  10½ 

Stand ASV-rapidcompetitie 
na 8 ronden: 

Nr. Naam Pnt Part 
1 Theo Jurrius 7 8 
2 Leon van Tol 6½ 8 
3 Anne Paul Taal 6½ 7 
4 Remco de Leeuw 6 8 
5 Otto Wilgenhof 5½ 3 
6 Jan Knuiman 5½ 7 
7 Tony Hogerhorst 5½ 8 
8 Erwin Velders 5½ 7 
9 Martin Weijsenfeld 5 4 
10 Paul Schoenmakers 5 6 
11 Vincent Theissen 5 6 
12 Theo van Amerongen 5 5 
13 Harold Boom 5 6 
14 Bert Sigmond 5 7 
15 Sander Berkhout 4½ 4 
16 Olivier Bruning 4½ 4 
17 Richard van der Wel 4½ 8 
18 Ruud Wille 4½ 8 
19 Tijs van Dijk 4½ 3 
20 Hedser Dijkstra 4½ 5 
21 Bert Buisman 4 8 
22 Jacques Boonstra 4 8 
23 Henk Kuiphof 4 8 
24 Dick Hajee 4 8 
25 Roland Stravers 4 5 
26 Ignace Rood 4 6 
27 Bob Hartogh Heijs 4 8 
28 Henk Kelderman 4 6 
29 Wase Omar 4 4 
30 Mark Egging 4 4 
31 Laurens Snuverink 3½ 3 
32 Harm Steenhuis 3½ 2 
33 Jan Vermeer 3½ 8 
34 Richard van Zon 3½ 4 
35 Theo Koeweiden 3½ 7 
36 Hans Meijer 3½ 3 
37 Piet Blees 3½ 1 
38 Jan Zuidema 3½ 4 
39 André de Groot 3½ 5 
40 Gerrit Verbost 3½ 3 
41 Barth Plomp 3 4 
42 Siert Huizinga 3 8 
43 Ruud Verhoef 3 4 
44 Hendrik van Buren 3 2 
45 Horst Eder 3 8 
46 Bob Sanders 3 3 
47 Herman v.d. Meulen 3 6 
48 Karel Polman 2½ 3 
49 Nico Schoenmakers 2½ 3 
50 Walter Manschot 2½ 3 
51 Wim Zunnebeld 2½ 4 
52 Thijs van der Zijden 2½ 2 
53 Dick Bultman 2½ 3 
54 Ingrid Rietmeijer 2 4 
55 Hein van Vlerken 1½ 8 


