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44e jaargang no. 31      donderdag 15 september 2005 
Oploswedstrijd: De stand van vorige week kwam uit de 
correspondentiepartij Oltsjevsky - Tsjernik uit 1979. Deze 
manier van schaken is overigens wel verwoest door de 
computer. Hier kraakte het beest de stand binnen de secon-
de, kortsluitingen per brief komen dus nauwelijks meer 
voor. Het gaat overigens om de meest roemruchte combina-
tie uit het schaak. Wit speelt en wint.  

Oplossing: 1. e7 
Txf3 2. e8D Tf8 3. 
De6+ en nu staat er 
ineens het bekende 
plaatje van het 
stikmat op het bord. 
Zwart kan overi-
gens beter spelen 
en wel 1. e7 Dd8 2. 
Df7+ Txf7 3. 
exd8D Tf8 4. Dd5 
en nu staat weer 
bijna hetzelfde 
stikmat op het bord. 

Beter? Ja, want zwart leeft een zet langer. 
Het mag duidelijk zijn: een clubavond zonder 
probleemstelling is al lang geen clubavond meer. Jullie 
kunnen er dus ook komend seizoen weer op rekenen dat het 
demonstratiebord weer wekelijks een plaatsje heeft vlak bij 
de bar met daarop een fraaie opgave door Hendrik van 
Buren uitgezochte opgave. De eerste 2 stellingen heeft u 
inmiddels al kunnen oplossen. Dat was nog goed te doen 
nietwaar…?! Elk jaar doen we het een heel klein beetje 
anders. Dat gaat ook nu weer gebeuren. Eén onderdeel 
wordt in elk geval dit jaar stilgelegd en wel de quizvragen 
en ook het maandthema is er niet meer. Problemen, 
partijstanden, studies: ze zijn dwars door elkaar te 
verwachten. Af en toe zal het (te) gemakkelijk zijn, soms 
pittig. Maar we zullen er voor zorgen, dat de oplossing 
steeds binnen het bereik van iedereen ligt. En voor de goede 
oplossers ligt er dan een punt in het verschiet. Ook de 
puntentelling gaat anders. "Maak er eens een 
ladderwedstrijd van." zei Hein van Vlerken ons en dat 
vonden we een leuk idee. Komend seizoen mag u dus 
proberen bovenaan te komen en te blijven. Om dat te 
stimuleren krijgt iedere oplosser die twaalf punten (of een 
veelvoud daarvan) heeft gehaald de “Ladderprijs”. Aan het 
slot is er dan nog een extra prijsje voor wie bovenaan is 
geëindigd en dat natuurlijk weer in drie groepen (ELO 
1800+, 1550-1800 en 1550-). Weinig kans op een prijs? 
Nee, juist veel, want er zal elke week een prijsje vergeven 
worden. Meestal zal dat via loting gebeuren tussen degenen, 
die het laatste probleem goed hebben opgelost. Veel succes. 

ASV-jeugd: De begeleiding van onze ASV-jeugd heeft aan 
het eind van het vorige seizoen enkele krachten verloren. Zo 
moest Herman van der Meulen stoppen vanwege een andere 
baan, is Vincent Theissen weer verhuisd naar Zutphen en 
heeft daarom zijn lidmaatschap bij ASV beëindigd en is 
Kasper Uithof gaan studeren in Delft. Drie vrijwilligers dus 
die het geven van opleiding aan onze jeugd moesten staken. 
Een fikse aderlating voor onze enthousiaste jeugdleiding. 
Inmiddels is in de zomerperiode Hendrik van Buren bereid 
gevonden om toe te treden tot de jeugdbegeleiding. Maar 
men ziet graag dat ook nog wat anderen hulp willen 
verlenen. Het mag duidelijk zijn dat voldoende begeleiding 
van groot belang is om onze jeugd een goede opleiding aan 
de hand van het stappenplan te geven. Heeft u interesse 
wendt u zich dan bij Frank Schleipfenbauer. Ook voor meer 
informatie kunt u bij hem terecht. 
 
Toernooi: Ook schaken in café’s blijft een interessante 
bezigheid. En zeker als dit ook nog in een toernooivorm 
plaatsvindt. Eerder dit jaar speelde bijvoorbeeld Wouter van 
Rijn in Delft in een dergelijk toernooi samen met oud-
OSKA winnaar Joost Michielsen. Op zaterdag 28 augustus 
jl. was het de beurt aan het duo Otto Wilgenhof samen met 
de nu voor Almere uitkomende oud-ASV-er Pieter de Jager 
bij het door het ZSC Saende georganiseerde 7e 
Kroegloperstoernooi in Zaandam dat tegelijkertijd werd 
gehouden met de plaatselijke vlooienmarkt. Maar liefst 62 
koppels uit alle windstreken namen aan dit evenement deel 
en zij speelden in kroegen als “De Oude Herberg, The Mail 
Company, Moonlight, De Koperen Bel, De Aftrap, De 
Klikspaan, De Première, Live & music café en Rakkas”. 
Het was een uiterst gezellig toernooi zo is op de site van 
ZSC Saende te lezen, waarin het duo van ASV en Almere 
uiteindelijk uiteindelijk met 8 punten op een gedeelde 18e 
plaats eindigde. Diverse sterke koppels gingen hun voor. 
Winnaar werd het koppel Manuel Bosboom/Aran Köhler 
met 12 punten. Zij wonnen het toernooi ook al in 2002 en 
2003.  
 
Externe competitie: Van diverse kanten is al geïnformeerd 
naar de teamsamenstelling voor het komende seizoen. Wel-
nu hier wordt hard aan gewerkt. U begrijpt dat het met 10 
teams altijd een hele organisatie is om dit rond te krijgen. 
Mocht het echter lukken dan ligt vanavond de conceptinde-
ling op de wedstrijdtafel. Wel vast staat de indeling van 
onze eerste vier teams. In de volgende EP zal ik een voorbe-
schouwing geven op deze zaterdagteams die volgende week 
zaterdag 24 september hun openingsronde in het Lorentz 
zullen spelen met daarbij natuurlijk de wedstrijd ASV-3 – 



ASV-4 waarvoor de psychologische oorlogsvoering al lang 
en breed is gestart. Dat belooft dus al genoeg..  
Welkom: Ook dit keer kunnen we aan het begin van het 
seizoen weer enkele nieuwe leden verwelkomen. Van 
Schaakstad Apeldoorn kwam John Sloots. Een welkome 
versterking voor de top. Hij zal indien mogelijk ook op de 
donderdagavond intern spelen. Daan Holtackers noemde ik 
reeds vorige week naar aanleiding van zijn deelname aan 
het OSKA. Hij komt van de S.V. Blerick, woont in Nijme-
gen en zal alleen extern voor ASV uitkomen. Verder heten 
we welkom Jonathan van de Krogt. Hij werd enthousiast 
voor het schaken bij één van de schaakdemonstraties door 
Hendrik van Buren in de Arnhemse binnenstad op het Land 
van de Markt. Ook Frans Veerman is weer terug bij ASV. 
Daarnaast wil ik ook Paul de Freytas noemen. Hij kwam al 
aan het eind van het vorige seizoen bij ASV binnen na zijn 
verhuizing naar Arnhem vanuit Spijkenisse. Wij wensen 
hen een plezierige tijd bij onze vereniging. Ik zal deze ru-
briek vanaf nu weer wat vaker voor het voetlicht halen zo-
dat onze nieuwe leden wat makkelijker bekend worden 
binnen onze vereniging. 
 
Weekendtoernooi: Na ons eigen OSKA vorige week kon er 
afgelopen weekend in Apeldoorn geschaakt worden bij het 
ROC Aventus toernooi. Diverse spelers die ook in Arnhem 
actief waren zaten ook nu weer een heel weekend achter de 
stukken. Geen schakende ASV-ers dit keer, wel Barth 
Plomp die door de organisatie was gevraagd voor de wed-
strijdleiding. Er namen aan dit schaakevenement zo’n 115 
schakers deel, bijna evenveel als bij ons eigen OSKA. 
 
OSBO-Kamp: Ook de inschrijving voor de persoonlijke 
kampioenschappen van de OSBO is inmiddels geopend. 
Een folder ontving u allen via Schaakmagazine. Elk jaar 
nemen ook diverse ASV-ers aan deze titelstrijd deel. Nog 
even ter herinnering de speeldata. De veteranengroep als-
mede de 1e (max Elo 1950) en 2e klasse (max. Elo 1600) 
spelen op 12 november, 3 december, 28 januari, 18 februari 
en 11 maart. Zij spelen 9 ronden. De hoofdklasse (minimaal 
rating 1900), waarin 7 ronden worden afgewerkt, begint op 
3 december. Gespeeld wordt in zalencentrum Dennenlust in 
Klarenbeek (bij Apeldoorn). Op de deelnemerslijst tot nu 
toe trof ik al de namen aan van Martin Weijsenfeld in de 1e 
klasse en die van Barth Plomp bij de Veteranen!! 
 
Partij: De mooiste slotstelling die ik in het afgelopen OSKA 
tegenkwam kwam uit de partij van het pas 11-jarige Veen-
endaalse talent Joost Offringa in zijn partij uit de 2e ronde 
tegen de Australiër Bas van Riel. Echt de moeite van het 
naspelen waard en let vooral op de fraaie slotstelling zoals 
is weergegeven in het diagram. 1. e4, c5 2. Pf3, Pc6 3. Lb5, 

Dc7 4. Pc3, Pf6 
5. 0-0,. a6 6 bc6:, 
Dc6: 7. d4, cd4: 
8. Dd4:, d6 9. e5, 
de5: 10. Pe5:, 
Dc7 11. Lf4, Ph5 
12. Pd5, Dd8 13. 
Pc6 (er dreigt nu 
beslissend Pd5-
c7+), Pf4: (en nu 
niet 14. Pd8: 
wegens ….Pe2+ 
ook al wint dat 
ook voor wit). 

Maar met de bijzonder fraaie zet  14. Pf6+ (zie diagram) 

wint wit meteen!! Natuurlijk hielp zwart in deze partij een 
handje maar het blijft een geweldig leuk miniatuurtje!! 
Prachtig die 2 witte paarden op c6 en f6 waar normaal zo 
vroeg in de partij juist paarden van de zwarte kleur plegen 
te staan. 
 
Grote Clubactie: De ASV-jeugd is sinds afgelopen zaterdag 
weer begonnen met de lotenverkoop voor de Grote Clubac-
tie. Aan deze actie neemt ASV nu voor de tiende keer deel 
en die tot doel heeft verenigingen een financieel steuntje in 
de rug te geven door de verkoop van loten. Wij hopen na-
tuurlijk op een succesvolle actie. Meer informatie hierover 
kunt u krijgen bij uw secretaris. 
 
Uitslagen interne competitie 2e ronde (8 september 2005): 
We hebben inmiddels al 2 ronden voor de interne competi-
tie achter de rug. Aardig  om een paar fragmentjes voor het 
voetlicht te halen. Zo miste Martin Weijsenfeld in de ope-

ning al stukwinst 
tegen Erik Wille. 
Het voordeel bleef 
echter tot deze stel-
ling hiernaast. Na 
het zwarte Dg4-e2 
antwoordt Martin 
met 1. a7 om ver-
volgens na 1.…Tf8 
het mat niet meer te 
kunnen verhinderen.  
Ruud Wille won in 
onderstaande stel-
ling na 1. Lxd5 met 

pionwinst uiteindelijk in het verre eindspel. Het kan echter 
sneller: 1. h6! en dan bv.: 1.… Ld6 2. hxg7+ Kxg7 3. c4 
Pf6 4. Dg2+ Kh8 5. Txd6 Txd6 6. c5 en wit wint een stuk. 
Op 1.… Pf6 2. hxg7+ Kxg7 3. Dg2+ Kh8 4. Txd8 Txd8 5. 
Dg5 Le7 6. Tg1 is mat niet meer te verhinderen, terwijl 
1…Tf6 door wit  beantwoord wordt met  2. hxg7+, Kxg7 3. 

c4, Pxf4 (of een 
andere paardzet) 4. 
Txd8, Dxd8 5. Pxc5 
(met stukwinst), 
Pxe6 30. Tg1+, Kh8 
31. Pxe6 Vanzelf-
sprekend faalt 1. … 
gxh6  op 2. De5+ 
Pf6 3. Pxc5. 
De echte vorm was 
er nog niet hoorde ik 
al van verschillende 
kanten. Het ging 
daarom soms nog 

wat stroef. De stijgende lijn bij het bezoek van onze club-
avonden zit er overigens al weer in maar ik miste nog wel 
wat namen van spelers die we vorig jaar ook regelmatig op 
de donderdagavond zagen. Dus als die er zijn gaan we de 50 
of meer gewoon weer regelmatig halen. Volgende keer weer 
wat fragmenten. Nu tot slot de uitslagen: 
Wilgenhof – van der Wel 1-0; Jurrius – Snuverink 1-0; 
Weijsenfeld – E. Wille 0-1; R. Wille – Huizinga 1-0; de 
Freytas – Taal 0-1; van Belle – Steenhuis 0-1; Hogerhorst – 
N. Schoenmakers 0-1; Dijkstra – Kuiphof 1-0; Boom – 
Wiggerts ½-½; Velders – van Amerongen ½-½; van Buren 
– Manschot ½-½; Koeweiden – Verhoef 0-1; Zandbergen – 
Eder 0-1; Zunnebeld – Veerman 0-1; Ariëns – Au 1-0; Stra-
vers – Sigmond ½-½; Meijer – Kelderman 1-0; Egging – 



van Twist 1-0; van der Meulen – van Vlerken 0-1; Blees – 
van de Krogt 0-1; Stibbe – Rietmeijer 1-0. 


