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44e jaargang no. 20       donderdag 26 mei 2005 
Oploswedstrijd: De stand van vorige week kwam uit de partij Kura-
jitsa - Harman uit een toernooi, dat in 1967 in Londen werd gespeeld 
Wit speelt en wint.  U diende hierbij minimaal 4 zetten van wit te 
geven. Oplossing: 1 Ld3xg6, f7xg6, 2.Dh4-g3 Tb3xe3 3. Dg3xg6+ 

Kg8-h8 4. Dg6-h6+ Kh8-
g8 5. Te1xe3 en zwart 
gaat mat. De zwarte ko-
ning kan op de vierde zet 
ook naar f8 dan volgt Tf1+ 
en het loopt ook mat. Bei-
de varianten zijn goed. 
Quizvraag: Jan Timman 
won na lange tijd weer een 
sterk toernooi. Wat was de 
naam van dat toernooi? 
Antwoord: Het Sigeman-
toernooi. 
 
OSBO-cup: ASV-3 speelt 

a.s. zaterdag in denksportcentrum Glazenburg gelegen aan de Arn-
hemsestraatweg 20 in Rheden de eindstrijd van de OSBO-cup. Naast 
ASV-3 hebben zich afgelopen zaterdag ook De Toren-1, Bennekom-
1 en SMB-3 geplaatst. Vier teams dus die ook dit jaar in de promo-
tieklasse OSBO uitkwamen. Na de loting begint al om 9.30 uur de 
halve finale en de winnaars maken vanaf 14.30 in de finale uit wie 
deze bekerstrijd gaat winnen en de opvolger wordt van ASV-4. De 
verliezers van de halve finale mogen ‘s-middags in de troostfinale 
uitmaken wie 3e en 4e worden. Om 18.30 uur is de prijsuitreiking. Op 
papier is De Toren-1, als kampioen van de promotieklasse natuurlijk 
de huizenhoge favoriet voor de titel. Zij gaan dan ook vast voor de 
dubbel. Het worden ongetwijfeld zinderende ontmoetingen. Toe-
schouwers zijn van harte welkom. 
 
ASV-bekercompetitie: Leon van Tol heeft zich als eerste geplaatst 
voor de finale van de Kroongroep van de bekercompetitie. Hij 
versloeg met zwart Richard van der Wel. In de andere halve finale 
gaan Remco de Leeuw en Fokke Jonkman vanavond uitmaken wie 
de tegenstander van Leon wordt in de eindstrijd. 
 
Massakamp: Graag breng ik u nog een keer de massakamp Wage-
ningen–ASV onder de aandacht. Deze vriendschappelijke wedstrijd 
die op zaterdag 11 juni a.s. van 13.00 –17.00 uur in Wageningen zal 
worden gespeeld leverde tot op dit moment 17 aanmeldingen op. 
Daarnaast zal er ook een aantal jeugdspelers actief zijn voor een 
wedstrijd tegen de Wageningse leeftijdsgenoten. Wilt u meedoen 
meldt u zich dan even aan bij Ruud Wille. Bovendien heeft Wage-
ningen aangegeven dat zij na afloop van de wedstrijd een Chinees 
buffet willen regelen waar de deelnemers (op eigen kosten) aan kun-
nen deelnemen. Een leuke manier om zo’n dag af te sluiten lijkt mij. 
Wellicht een reden temeer om mee te spelen met deze massakamp.  

Bilderbergtoernooi: Vanaf 2 tot en met 8 juli zal in 
Oosterbeek in de prachtige zalen van het Bilder-
berghotel voor de 33e keer het Bilderbergschaak-
toernooi worden gehouden. Op 2 juli start het ge-
combineerde veteranen / seniorenkampioenschap 
van Nederland voor spelers met een Elo boven de 
1900. Vanaf maandag 4 juli komen ook alle andere 
groepen in actie. De aanmeldingen komen al aardig 
binnen. Toch hoopt Henk Kuiphof, die onder meer 
samen met Barth Plomp en Albert Marks deel uit-
maakt van het organisatiecomité ook de nodige 
ASV-ers achter de borden te mogen aantreffen. 
Want veel clubgenoten hebben zich nog niet aan-
gemeld. Dus bij deze een oproep aan onze senioren 
van 50 jaar en ouder (geboren voor 1 januari 1955) 
om ook aan dit zeer gezellige toernooi mee te doen. 
Het is echt de moeite waard. U kunt zich aanmelden 
bij Henk Kuiphof. 
 
ASV-snelschaken: De echte liefhebbers kijken er al 
naar uit: op donderdag 9 juni wordt het interne 
snelschaakkampioenschap van ASV gespeeld. 
Maar eerst spelen we vanavond en volgende week 
nog  gewoon voor de interne competitie. 
  
Boekenmarkt/Verenigingsavond: Het was  gezellig 
druk afgelopen zaterdag in het Lorentz Onderne-
merscentrum. Eerst de boekenmarkt waar de echte 
verzamelaars maar ook de liefhebbers en nieuws-
gierigen heerlijk konden grasduinen in de vele krat-
ten met oude schaakboeken die ASV had verkregen. 
Zeker zo’n 400 in totaal als het er niet meer waren 
op heel divers terrein. Openingen, boeken van me-
morabele toernooien, biografieën, kortom voor elk 
wat wils. Daarmee voldeed de boekenmarkt om 
eerst de leden van ASV in de gelegenheid te stellen 
een keuze te maken. En met de opbrengst werd de 
clubkas weer aardig gevuld. Dank aan degenen die 
boeken beschikbaar hebben gesteld. Natuurlijk zijn 
we niet alles kwijt dus wellicht kunnen we nog eens 
bv. een krat per clubavond meenemen om ook de-
genen die niet konden komen in de gelegenheid te 
stellen een keus te maken. Daarna volgde een ver-
rukkelijk buffet dat men zich goed liet smaken 
alvorens de casinoavond van start ging. Naast rou-
lette kon men zich uitleven met black-jack, poker, 
blufpoker en het dobbelspel mexicaantje. En met 
nepgeld is het altijd lekker om eens fors in te leg-
gen. Daar waar men aan de roulettetafel met heel 
bescheiden bedragen bleef spelen, liep de inleg en 



daarmee in enkele gevallen natuurlijk ook de schulden, bij met name 
het blufpoker fors op. Op een gegeven moment speelde men om vele 
tienduizenden euro’s in de pot. Nicolette Dijkstra bleek aan het eind 
van de avond de meeste winst te hebben gemaakt en won de eerste 
prijs. Anne Paul Taal, voor wie het bluffen ook bij het schaken niet 
vreemd is, werd goede tweede. Natuurlijk waren er ook verliezers. 
Zij kregen een zak centendrop als aanmoedigingsprijs want zij kon-
den duidelijk niet met geld omgaan. Een verloting maakte een eind 
aan een prima ASV-dag waarin het schaken nu eens niet centraal 
stond. Met de belofte om in het najaar van  2006 wederom een 
dergelijke avond te organiseren werd de dag afgesloten. Want ASV 
is meer dan schaken alleen!! 
 
Externe competitie: Zoals aangekondigd en u ook vast herkent van 
andere jaren volgt in de resterende EP’s van dit seizoen steeds een 
terugblik op de resultaten van een team op het afgelopen seizoen. 
Gewoon in willekeurige volgorde. Dit keer te beginnen met ASV-8 
dat helaas net de promotie miste. 
 
Seizoenoverzicht ASV-8: Goed gepeeld maar net geen kampioen. 
Het schaakseizoen begon veelbelovend voor het door outsiders sterk 
ingeschatte team: ASV-8. In de eerste ronde wonnen we met 5-1 
tegen het zwak spelende Ede-5. Enigszins geflatteerd want Hendrik 
van Buren zette een verloren stelling in de eindfase nog ternauwer-
nood om in het tegenovergestelde en wist die vervolgens wél uit te 
buiten. Hierna versloegen we Rhenen-2 met 3½-2½ waarbij team-
captain Roland Stravers zoals het hele seizoen tot dan toe, erg zwak 
speelde, maar zijn teamgenoten het vuile werk zag opknappen. Ver-
volgens viel er nog een nipte verliesronde tegen de Cirkel-2 te note-
ren (2½-3½), hetgeen unaniem volgens de teamleden niet nodig was 
geweest. Maar hier meldde Hendrik echter wel door zijn tegenstan-
der vanuit de opening overklast te zijn geweest. Thuis spelend tegen 

Bennekom-4 verloren we ondanks een punt cadeau i.v.m. het niet 
verschijnen van een van hun teamgenoten met 3½-2½. Daarmee 
waren achteraf gezien onze kansen op het kampioenschap verkeken. 
Het vierde team van Bennekom kwam hiermee namelijk op 2 punten 
voorsprong in de stand. We konden hen en ook de Cirkel-2 na verder 
alles te winnen niet inlopen. Echter, ASV-8 nam na deze dramatische 
verliesrondes sportief wraak door alle drie volgende wedstrijden 
tegen achtereenvolgens Veenendaal-5, Tiel-3 en Dodewaard-3 te 
winnen. Maar dit bleek dus niet genoeg. Deze beide teams promo-
veerden uiteindelijk. Bennekom-4 als kampioen en De Cirkel-2 via 
versterkte promotie. Het achtste liep zo een plaats in de derde klasse 
net mis. Grote dank is dit seizoen verschuldigd aan de twee invallers 
te weten Wim Zunnebeld en Walter Manschot. Zij bezorgden ons 
twee kostbare punten, waarmee we in de strijd om het kampioen-
schap bleven. Over de individuele deelnemers kan ik kort nog vertel-
len dat Herman van der Meulen het externe competitie spelen naar-

mate het seizoen vorderde steeds beter afging. De 
ervaren Herman de Munnik liet zich nog wel eens 
beetnemen maar sprokkelde trouw een grote hoe-
veelheid punten binnen. Bert Sigmond liet zijn 
slechte seizoen van afgelopen jaar definitief achter 
zich. Topscorer van ons team was Horst Eder met 
een keurige 5½ uit 7. Ook Hendrik van Buren was 
een vaste waarde die aan het eerste bord vlijtig 
punten verzamelde. Als laatste hoeft Roland Stra-
vers zich voor zijn 4½ uit 6 zeker niet te schamen. 
Dat we geen eerste zijn geworden is ook eigenlijk 
niet echt erg, want een winnaar kan geen revanche 
nemen!   Roland Stravers 
 
Kroeglopertoernooi: Op zondag 15 mei jl. vormde 
Wouter van Rijn samen met de Delftse jeugdspeler 
Joost Michielsen een koppel bij het Kroegloper-
toernooi dat door de Delftse Schaakvereniging voor 
de 2e keer werd georganiseerd. Michielsen won 
vorig jaar de Arnhemse titelstrijd en bovendien 
werd hij onlangs kampioen van Nederland in de 
categorie tot 20 jaar. Maar liefst 66 (27 meer dan de 
eerste editie in 2004) koppels zwierven deze dag 
door de Delftse binnenstad en troffen elkaar achter 
het bord in de diverse café’s. Nadat rond een uur of 
12 alle koppels compleet waren, werden zij de bin-
nenstad ingestuurd voor 7 rapidpartijen van 20 min 
p.p.p.p. In een zonnig Delft was het goed toeven in 
de op wandelafstand van elkaar gelegen kroegen. 
Het weer was zo goed, dat de partijen ook deels op 
terrassen werden gespeeld. Al wandelend en spe-
lend kregen de spelers veel van het prachtige cen-
trum van Delft te zien. Voor velen was dit een eer-
ste kennismaking. Rond 19.30 uur keerde iedereen 
weer terug in het Delftse Denksportcentrum en 
werd duidelijk dat het sterke koppel Jan Werle en 
Thomas Willemze het enige koppel was dat geen 
enkel match- en bordpunt had laten liggen. Een 
knappe derde plek werd opgeëist door het duo Joost 
Michielsen en Wouter van Rijn met 12 matchpunten 
en 11 bordpunten. Direct na de prijsuitreiking werd 
een Chinees buffet geopend. Na afloop hiervan 
bleven er nog heel veel schakers hangen om na te 
borrelen en natuurlijk om nog wat potjes te vlugge-
ren. Tegen middernacht waren de meeste schakers 
inmiddels richting huis of de Delftse binnenstad 
vertrokken en kwam er een einde aan een lange 
maar zeer geslaagde en gezellige dag!  
 
Uitslagen interne competitie 31e ronde (19-5-05): 
Jurrius – Wilgenhof 0-1; van Belle–Jonkman 0-1; 
van Willigen – Verkooijen 1-0; van Gemert – E. 
Wille 0-1; Kuiphof – P. Schoenmakers ½-½; Theis-
sen – Steenhuis 1-0; Dijkstra – Groen 1-0; van 
Amerongen – Hogerhorst 0-1; Wiggerts – Manschot 
½-½; Rood – Boom 0-1; Vermeer – Zandbergen 0-
1; van Buren – Verhoef ½-½; Eder – Koeweiden 0-
1; Au – Zunnebeld 0-1; Stravers – Ariëns 1-0; Sig-
mond – Sanders ½-½; Meijer – van der Leer 1-0; de 
Munnik – Egging 0-1; Zuidema – van der Meulen 
1-0; Blees – Kelderman 0-1; van Vlerken – Stibbe 
0-1. 
ASV-Bekercompetitie (Kroongroep halve finale): 
van der Wel - van Tol 0-1. 

ASV 8 1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We 
Hendrik van Buren 1 ½ 0 1 0 1 ½ 4 uit 7 1670 1520 -1,8  
Horst Eder 1 1 1 0 1 ½ 1 5½ uit 7 1564 1723 +1,5  
Bert Sigmond 1 1 ½ 1r 0 1 ½ 5 uit 7 1492 1627 +0,5  
Roland Stravers 1 0 1 ½ 1 - 1 4½ uit 6 1706 1657 -0,3  
Herman de Munnik 1 0 0 0 1 0 1 3 uit 7 1552 1352 -1,1  
Herman v.d. Meulen 0 - 0 0 1 ½ 1 2½ uit 6 1387  
Invallers: 
Walter Manschot - - - - - 1 - 1 uit 1 1615 1700 +0,2 
Wim Zunnebeld - 1 - - - - - 1 uit 1 1573 1770 +0,5 
De 7 wedstrijden op een rij:  Eindstand OSBO 4e klasse D: 
1 Ede-5 – ASV-8 1-5     1 Bennekom-4 12 23½ K 
2 ASV-8 – Rhenen-2 3½-2½   2 De Cirkel-2 11 25    P 
3 De Cirkel-2 – ASV-8 3½-2½  3 ASV-8  10 26½ 
4 ASV-8 – Bennekom-4 2½-3½  4 Veenendaal-5 8   24 
5 ASV-8 – Veenendaal-5 4-2  5 Rhenen-2  8   21½ 
6 Tiel-3 – ASV-8 2-4     6 Tiel-3   4   20 
7 ASV-8 – Dodewaard-3 5-1   7 Dodewaard-3 3   16 
     8 Ede-5   0     9½  


