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44e jaargang no. 3      donderdag 20 januari 2005 
Oploswedstrijd: Deze 
stand is uit de partij 

Kuzmin–Eingorn 
(Berliner Sommer 
1997). Wit won hier 
uiterst snel. Na de 
sleutelzet had hij nog 
één zet nodig. Toch is 
de opgave niet een-
voudig. Op welke 
wijze wint wit? Op-
lossing: 1. Pxf7. Dit 
paard blijkt niet ge-
slagen te kunnen 
worden. Zie bv. 
….Pxf7 2. Txf7, Txf7 
3. Dd8+, Lxd8 4. 

Txd8+, Tf8 6. Ld5+, Kh8 en Txf8+ mat. Zwart speelde nog 
1….Pe6 om de koning af te schermen en gaf het op na 2. Pe5 
want op ….Te8 beslist 3. Dd7 de partij. 
Quizvraag: Welke speler heeft de laagste rating in de Kroon-
groep van het Corustoernooi 2005? Antwoord: Bruzon. 
 
Jaarvergadering: Over 2 weken, op donderdag 3 februari 
a.s. zal de algemene ledenvergadering worden gehouden. 
Daarvoor ontvangt u vanavond de vergaderstukken. Een 
andere dienstmededeling betreft de plaatsing van de tafel van 
onze wedstrijdleider. Bij wijze van proef is deze sinds vorige 
week op de bovenste verdieping geplaatst. Hierdoor kan 
onze jeugd in de middenzaal ongestoord de lessen volgen 
Ook zal op verzoek van de scouting, op proef, in slechts 2 
van de 3 zalen worden gespeeld op avonden wanneer er geen 
teamwedstrijden zullen zijn. Gedurende deze proef zullen we 
de bovenste en de onderste zaal gebruiken. Dit i.v.m. de 
rolstoeltoegankelijkheid van de benedenzaal en de grootte 
van de bovenzaal. 
 
Externe competitie: Naast de uitschakeling van ASV-1 in de 
KNSB-beker door Philidor Leeuwarden na snelschaken 
vielen er vorige week wisselende resultaten te noteren bij 
onze teams. Alleen ASV-7 won. De 5-1 zege op Elster-
Toren-2 leverde ons zevende de koppositie op. ASV-5 en 
ASV-10 speelden met 4-4 en 3-3 gelijk tegen de Nijmeegse 
teams UVS-3 en SMB-9. En tot slot moesten ASV-6, ASV-8 
en ASV-9 nederlagen incasseren tegen resp. Elster Toren-1, 
Bennekom-4 en Velp-2. Een negatieve balans dus! 
 
KNSB-beker: In de 1e ronde van de KNSB-beker verloor 
ASV-1 zaterdag jl. in Leeuwarden na de beslissende 
vluggertjes tegen het in de 1e klasse KNSB uitkomende 
Philidor 1847. Het 2-2 gelijkspel na de reguliere partijen was 
zelfs een beetje teleurstellend gezien de kansen die er waren 
geweest. De wedstrijd verliep aanvankelijk heel voorspoedig 
doordat Peter Boel in een goede stelling kwam toen zijn 
tegenstander in de opening anders reageerde en zijn stukken 
niet goed neerzette. Deze had dan ook weinig keus en moest 
op een bepaalde variant ingaan waardoor de Friese dame 
ingesloten raakte. Via trucjes probeerde zijn opponent nog 
terug te knokken maar Peter pakte door in de aanval en zette 
de partij daarna vrij snel in winst om. Onnodig verlies van 
Olivier Bruning bracht de stand weer in evenwicht. Olivier 
kreeg aanvankelijk een heel acceptabele stelling tegen de ons 
goed bekende Jan Boersma. Toen Jan de dames kon ruilen 
kreeg hij enige druk maar voor Olivier was dit goed houd-
baar. Maar onze ASV-er verspeelde in het verdere verloop 
zomaar een pion en de stelling viel ineen. Nog was er echter 
niets verloren. Otto Wilgenhof had een pion veroverd en 
wist een vijandelijke aanval af te weren. In het verre eindspel 
won hij zelfs nog een pion. Met een paard en 2 pionnen 
tegen en loper waren er goede winstkansen maar het bleek 

nog lastig spelen. Zijn tegenstander speelde snel om Otto 
niet meer tijd te gunnen gelet op diens beperkte bedenktijd. 
Otto wist in de slotfase de winst niet te vinden en moest in 
remise berusten en dat terwijl Wouter van Rijn, die na de 
opening ogenschijnlijk al wat verdacht stond, na taai verde-
digen in een eindspel met een pion minder juist goed stand 
wist te houden en de partij remise hield. Deze 2-2 eindstand 
betekende snelschaken waarin onze clubgenoten zich niet 
meer voldoende konden oppeppen.  
Gedetailleerde uitslag: B. Tondivar-W. v. Rijn ½-½ (0-1); 
M. de Jong-O. Wilgenhof ½-½ (1-0); T. Struik-P. Boel 0-1 
(1-0); J. Boersma-O. Bruning 1-0 (1-0). Eindstand 2-2 
(Philidor bekert verder na 3-1 winst bij snelschaken). 
 
ASV 5 krijgt een gevoelige tik: 
Met het gelijkspel tegen midden-
moter UVS-3 was ASV-5 verre 
van tevreden. Daar de eerste 2 
wedstrijden werden gewonnen en 
de derde gelijk werd gespeeld, 
waren de kampioensverwachtin-
gen hoog. Met dit gelijke spel 
hebben die verwachtingen een danige knauw gekregen. 
Teamleider Jan Vermeer had absoluut niet zijn avond. Bin-
nen een half uur stond hij in 15 zetten mat. Blijkbaar had hij 
iets niet gezien. Tony Hogerhorst had onzettend goede voor-
nemens. Hij kwam redelijk uit de opening, maar verloor op 
de 12e zet een pion en die bleef hij achter. Theo van 
Amerongen kreeg 14 pionnen en 2 lopers op het bord. Geen 
doorkomen aan en dus remise. Bij Albert Marks bleef de 
stand ook steeds in evenwicht. In een Konings-Indisch 
kwam Albert met wit niet verder dan verdedigen. Maar het 
evenwicht werd net niet verbroken, remise. Eric Hartman 
kwam tot een prachtige aanvalsstand. Maar dit werd ver-
stoord toen zijn toren een beetje in de knel kwam te zitten. 
Door actief spel probeerde hij de vijandelijke koningsstelling 
onder druk te zetten, maar ondertussen had hij wel 2 pionnen 
verloren. Uiteindelijk waren deze pionnen Eric’s ondergang. 
Met deze 1-4 stand gaven de ASV-ers geen cent meer voor 
hun kansen. Tom Bentvelzen stond steeds gedrongen. Maar 
uiteindelijk peuterde hij zijn stelling los en veroverde en 
passant enkele pionnen. Zijn tegenstander liet zich het einde 
niet bewijzen en gaf op. Harm Steenhuis gebruikte veel tijd 
maar door een verrassende doorbraak van zijn e-pion kwa-
men 2 vijandelijke torens op non-actief te staan. De Nijme-
genaar probeerde nog een stukoffer, maar overzag een vork, 
wat een toren kostte. Het was nu 3-4. Restte nog de partij 
van Martin Weijsenfeld. Hij had duidelijk de betere stelling, 
maar zat er mentaal duidelijk doorheen. Iedereen zag wat 
Martin moest zetten, alleen hij zag het niet. En de klok tikte 
maar door. Wel was Martin een stuk voorgekomen, maar 
eeuwig schaak of erger dreigde. Maar de druk om te winnen, 
was dit maal juist een voordeel. Met de moed der wanhoop 
deed Martin een zet waarmee hij in een zet mat dreigde. 
Maar zien hoe het met zijn koning zou aflopen. Die koning 
is toen van g8 naar c3 gelopen en toen waren de schaakjes 
over en kon Martin met nog 19 seconden op zijn klok mat 
gaan geven. Wat een opluchting, dat we toch nog gelijkspel 
behaalden en tegelijkertijd hadden we ook weer een dubbel 
gevoel. Zijn wij wel kampioenskandidaten? Jan Vermeer 
 
Jeugd strijdend ten onder: Tegen 
medekoploper Elster Toren-1 was 
het moeilijk schaken; met verre-
weg de hoogste gemiddelde elora-
ting in de poule is dit team de 
gedoodverfde kampioen. Boven-
dien had Elst alle hens aan dek in 
deze promotiewedstrijd waardoor ASV 7 op dezelfde avond 
een makkie had aan Elster Toren-2. Met een waar strijdplan 

1 Martin Weijsenfeld 1
2 Eric Hartman 0
3 Tony Hogerhorst 0
4 Albert Marks ½
5 Jan Vermeer 0
6 Theo v. Amerongen ½
7 Tom Bentvelzen 1
8 Harm Steenhuis 1

1 Kasper Uithof 0
2 Tjé-Wing Au 0
3 Paul Schoenmakers ½
4 Bijan Zahmat 0
5 Hedser Dijkstra ½
6 Tijs van Dijk ½



ging ASV-6 de match tegemoet en ging aldus tenminste 
strijdend ten onder. Met woeste en noeste aanvalsdrift speel-
de de jeugd op de volle punten; helaas moesten allen dit met 
verlies bekopen. Halverwege de avond was het al duidelijk 
dat het de dood of de gladiolen zou worden. Kasper en Bijan 
hadden twee- tot driemaal zoveel tijd verbruikt als de tegen-
stander en moesten een lastig karwei in een half uurtje zien 
te klaren. Tje-Wing was nog eerder klaar; hij stond steeds 
gelijk maar ging in het laatste uur aan de druk ten onder: hij 
verloor een cruciale kwaliteit. Bijan had een slecht paard 
geofferd voor, zo hij hoopte, 3 pionnen maar kreeg er uitein-
delijk maar 2 en een toch wat minder kansrijke aanval dan 
gehoopt. Ook bij Kasper mislukte het offer. Door zijn vice-
kampioenschap van de OSBO Jeugd en de zege op het Bie-
zetoernooi de afgelopen weken mocht hij aan bord 1 spelen. 
Hij gaf een pion voor een koningsaanval maar die zette niet 
door (3-0). Hierna was het aan de oudjes de stand gelijk te 
trekken maar dat was te veel gevraagd. Hoewel het nog alle 
kanten op leek te kunnen zaten er achteraf in geen van de 
stellingen duidelijke winstkansen. Tijs leek eventjes in een 
toreneindspel een truc te fabriceren maar kwam net te kort, 
Hedser heeft heel lang zitten pieren en remiseaanboden ge-
weigerd maar kon er toch ook niet doorkomen terwijl Paul al 
vanaf de opening er vol in was gegaan maar na zijn offer 
(Lxf7+) bleek het stuk minder en de aanval voor net in 
evenwicht te blijven. Drie plusremises dus om de eer te 
redden; na de volgende ronde wordt duidelijk of ASV-6 nog 
kansen heeft op de titel wanneer Elst tegen de nummer drie, 
UVS 4, zal spelen.  Tijs van Dijk 
 
ASV 7 pakt koppositie! De wedstrijd 
tegen koploper Elster Toren-2 beloofde 
een kraker te worden. Maar net zoals 
bij de vorige wedstrijd verliep het 
anders dan verwacht. Toen hadden we 
op papier een makkie en wonnen we 
moeizaam. Tegen Elster Toren-2 zou 
het moeilijk worden maar het werd een grote overwinning: 
5-1. In het begin leek een monsterzege nog ver weg toen 
Frits Wiggerts (helemaal uit vorm, maakte er niets van, vol-
gens eigen zeggen) het al snel moeilijk kreeg tegen de sterk-
ste speler van Elster Toren (1790), een aanval op zijn ko-
ningsvleugel nog wel kon afslaan maar helaas even later een 
kwaliteit en laten nog een stuk verspeelde. Gelukkig wist 
Dick Hajee de stand gelijk te trekken. Het was een gelijk 
opgaande strijd waarin hij in het midden meer ruimte had, de 
druk in het centrum wat opvoerde wat de tegenstander veel 
tijd kostte. Na wat afruil stond Dick vrij gerieflijk met twee 
vrijpionnen op de d- en e-lijn. Het werd tenslotte een kwestie 
van tijd en de tegenstander raakte door een combinatie een 
loper kwijt en gaf op. Daarna zette Robert Naasz ons team 
op voorsprong door na een rustige opening het spel te com-
pliceren door zichzelf een dubbelpion op de h-lijn te bezor-
gen. De geopende g-lijn en het loperpaar boden goede com-
pensatie en met enkele aardige wendingen werd de partij 
beslist. Daarna scoorde Ignace Rood met zwart een punt: 
langzaam maar zeker werd de druk op de vijandelijke stel-
ling opgevoerd en de verdubbelde torens sloegen een gat in 
het centrum. Na een flinke afruil restte er slechts een pluspi-
onnetje maar de overgebleven zwarte stukken waren actie-
ver. Na nog een afruil bleef een gewonnen pionneneindspel 
over. Kort daarna zette Henk Kuiphof de stand op 4-1 door 
na een rustige opening met een schijnoffer een pion te win-
nen en later na de verovering van nog een pion was het sim-
pel uitschuiven. Als laatste was Ruud Verhoef nog bezig, 
kon na een min of meer gedwongen offer van een stuk tegen 
twee pionnen de stelling zodanig compliceren dat de tegen-
stander de weg kwijt raakte en de 5–1 was een feit. 
     Ignace Rood 
 
ASV 8 verliest dramatisch van 
Bennekom 4: Startend met een 
voorsprong van een punt doordat 
een van de tegenstanders ont-
brak, leek er aanvankelijk geen 
vuiltje aan de lucht. Hendrik van 
Buren sprokkelde er spoedig nog een punt bij. Hij gaf zijn 
b7-pion voor tempowinst. Zijn tegenstander moet een déjà 
vu gehad hebben toen er een enorme koningsaanval ontstond 
die, via een paardoffer, leidde tot het matzetten van zijn 
koning: hij had in een eerdere wedstrijd ook al aan het 1e 
bord van Hendrik verloren. Teamcaptain Roland Stravers liet 
de winst glippen doordat hij in een Olifant gambiet een win-
nende combinatie over het hoofd zag. Vervolgens belandde 
hij snel in een remise-eindspel. Op dat moment was dat ook 
wel mooi aangezien de stand daardoor op 2½-½ kwam. 
Horst Eder speelde een opening die naar eigen zeggen rede-

lijk gelijk opging. Via een paardvork kwam hij een kleine 
kwaliteit voor en ontstond er een euforisch gevoel. Echter, 
via een pionnenopstoot bleek zijn paard positioneel slecht te 
staan, hetgeen dat stuk en de partij kostte. Herman de Mun-
nik verloor in een Caro-Kann een pion die hij later in de 
vorm van een min of meer vergiftigde pion weer terug kon 
winnen. Zijn tegenstander kreeg hierdoor actief spel. Door 
een paardvork werd hij gedwongen tot het geven van een 
kwaliteit en niet veel later, via een aanvallende toren van zijn 
tegenstander, de partij. De stand was daarmee gelijk: 2½–
2½. De finalepartij ging dit keer tussen Herman van der 
Meulen en zijn Bennekomse tegenstander. De heren dachten 
lang na, maar er kwam wel de ene na de andere goede zet op 
het bord. Herman kreeg een winnend uitziende stelling met 
een pion voorsprong. Nadat beiden ongeveer nog zo’n 2 
minuten op de klok hadden, sloeg het noodlot toe. De ge-
wonnen stelling veranderde onder toeziend oog van vele 
belangstellenden in een verloren stelling. Het was Herman’s 
tegenstander die profiteerde. Nadat de stuurlui aan de wal 
enkele winnende varianten gaven, gaf Herman aan dat er 
meer dan 200 winnende varianten waren. Maar tijdsdruk 
lijkt veel van die varianten te verbergen. Daarmee was het 
jammer dat deze gezellige avond geen winnend resultaat 
voor ons had.   Roland Stravers 
 
Laatste teams spelen onderling gelijk: 
De hekkensluiters der grote vereni-
gingen mochten tegen elkaar spelen. 
Meer dan 9 teams lukte SMB niet, 
ASV kwam dit seizoen tot 10 teams. 
Dus “het negende” tegen “het tiende”. 
Enkele sterspelers van het team moesten vanwege andere 
verplichtingen afhaken, dus met evenzo goede reserves gin-
gen we naar de nieuwe speelzaal van SMB. Het is een mooie 
zaal met een zo mogelijk nog mooiere bar. Sfeervolle ver-
lichting in de speelzaal die een berg aan extra schaduwen op 
het bord wist te werpen. Op gegeven moment zag ik zelfs 
mogelijkheden die er niet waren. Gelukkig gaat er dan weer 
iemand in het licht staan, verdwijnen er enkele schaduwen 
van bord en worden er weer nieuwe echte combinaties op het 
bord zichtbaar. Lemein had lange tijd de stukken niet be-
roerd, maar was niet te beroerd om op het allerlaatst toch in 
te vallen. Hij kent zichzelf te goed, waardoor hij van de 
partij niets maakte, maar er waren toch wel kansen op zijn 
bord. Volgende keer de zelfkennis maar thuislaten adviseer 
ik. De Groot had lange tijd een gelijke stand, onder dwang 
van dameruil ging hij schaak geven. Zijn tegenstander wilde 
dat niet en liep uit schaak, er gingen 2 pionnen van het bord 
met opnieuw schaak en mogelijke dameruil. Dit keer wel de 
ruil, met als resultaat 2 pionnen meer, dat was voldoende. 
Jan Zuidema had een partij met veel mogelijkheden voor 
beide spelers. Torens die door de hele stelling op en neer 
vlogen enzovoorts. Een kleine vergissing en er vloog een 
toren vanaf en dat bleek einde partij te zijn. Bob Sanders 
debuteerde in de externe en deed het heel goed. Lange tijd 
dacht ik dat hij gewonnen stond. Meerdere spelers waren 
ervan overtuigd dat hij had kunnen winnen, maar wat er nu 
precies mis ging heb ik even gemist. Misschien was het 
kwaliteitsoffer op de 7e rij toch niet goed, maar het zag er zo 
goed uit. Er moet iets anders fout gelopen zijn. Askes leek 
een partij te hebben met alleen maar lege velden op het bord. 
Het was enorm wild, er stonden eigenlijk alleen maar losse 
stukken en pionnen op het bord. Nergens een rokadestelling 
te zien en toch was er gerokeerd. De partij was boeiend en 
Jans wist het perfect uit te spelen. Tegenstander Gerard van 
Pelt zei “Die rot-Arnhemmers, krijg ik nog een pak slaag 
ook”. Amani had een degelijke en solide partij waar het 
erom ging om een klein voordeeltje te behalen en dat tot het 
einde vol te houden. Een remiseaanbod sloeg hij af omdat hij 
dat voordeeltje ergens zag. Ik zag het lange tijd niet, pas op 
het einde van de partij begreep ik het, het voordeel stond 
naast het bord. Met nog 45 minuten op de klok moest zijn 
opponent zich haasten. Bij 8 minuten stoppen met noteren 
mag eigenlijk niet, en zeker niet als ene H. Blom van Mook 
1 bord verder zelf zit te spelen, maar ook het stoppen met 
noteren hielp niet meer. Amani schoof rustig met alle tijd op 
de klok de pionnen op, ruilde af en won. Andre de Groot 
 
Uitslagen interne competitie 18e ronde (13 januari 2004): 
Berkhout–v. Rijn 1-0; Storms–Buisman ½-½; Verkooijen–
Jonkman 0-1; Knuiman–Hendriks 1-0; Niezgoda–E. Wille 0-
1; N. Schoenmakers–R. Wille ½-½; Huizinga–v. Willigen 
½-½; Boom–v. Belle 0-1; Ariëns–Velders 1-0; Zunnebeld–
v.d. Zijden 1-0; Zandbergen–Askes ½-½; Sanders–Meijer 1-
0; Blees–Egging 1-0; van Vlerken–Stibbe ½-½; Kelderman–
Visser 1-0; Ainnddin – Sigmond 1-0; Omar – de Groot ½-½. 

1 Frits Wiggerts 0
2 Dick Hajee 1 
3 Ruud Verhoef 1 
4 Robert Naasz 1 
5 Ignace Rood 1 
6 Henk Kuiphof 1 

1 Zekria Amani 1
2 Jans Askes 1 
3 Bob Sanders 0 
4 Jan Zuidema 0 
5 André de Groot 1 
6 René Lemein 0 

1 Hendrik van Buren 1
2 Bert Sigmond 1 R
3 Horst Eder 0 
4 Roland Stravers ½ 
5 Herman de Munnik 0 
6 Herman v.d. Meulen 0


