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Oploswedstrijd: Vorige week mocht u weer eens proberen 

een studie te 
kraken. Hij is 
uit 1948 van 
de Fin Gunst. 
De oplossing 
kan door rede-
neren gevon-
den worden. 
Wit aan zet 
wint. Oplos-
sing: 1. Lg4-
f3, Lg2xf3 Dit 
trekt de loper 
precies een 
veld dichterbij 
de koning 2. 

e6-e7 Pd8-c6+ 3. Ke5-f4 en omdat de loper valt zal altijd 
een van de twee pionnen doorlopen. Slechts drie inzendin-
gen deze keer waarvan 2 juist. 
 
De laatste: Al weer zit er een schaakjaargang op. Met maar 
liefst 46 uitgaven van En Passant werd u in 2005 wekelijks 
op de hoogte gehouden van het actuele nieuws binnen onze 
vereniging. Dank voor uw aandacht, belangstelling maar 
ook voor uw bijdragen hiervoor. Want zonder uw steun krijg 
ik een dubbel A4tje niet vol elke week. Volgende week 
beginnen we gewoon weer met nummer 1. Ik wens u pretti-
ge jaarwisseling en graag tot volgende week donderdag 5 
januari.  
 
Ledenaantallen: Een aardig overzichtje om het jaar mee te 
besluiten. Uit de ledenlijst van de OSBO van 6 december jl. 

blijkt ASV 
namelijk de 
grootste vere-
niging te zijn 
in de OSBO. 
En dat is toch 
iets om trots 
op te zijn. Het 
staat er trou-

wens toch goed voor met het schaken in Arnhem want De 
Toren staat in dit klassement van de "top 100", verenigingen 
met 100 of meer leden, op een uitstekende derde plaats 
vooral dankzij de florerende jeugdafdeling van onze schaak-
vrienden uit Arnhem Zuid. ASV springt er met meer dan 
100 senioren duidelijk bovenuit maar daarbij mogen we 
natuurlijk niet stil gaan zitten. Actief blijven blijft het parool 
om het ledental verder te laten stijgen. 
 

Fischer Random Chess: Vanavond de laatste clubavond van 
dit jaar. Een avond die we besluiten met het Fischer Random 
Chess. U kent het ongetwijfeld nog wel van de laatste club-
avond van het afgelopen seizoen toen we deze schaakvorm 
voor het eerst probeerden. Maar om uw geheugen op te 
frissen nog even de regels. Nico Schoenmakers zal u aan het 
begin van de avond nog wel enige uitleg geven. De wijze 
van zetten van de stukken is niet veranderd. Ook worden de 
pionnen normaal op de tweede en zevende rij opgesteld. De 
positie van de stukken wordt echter door loting bepaald 
waarbij zwart het spiegelbeeld krijgt van de basisstelling 
van wit. De koning staat in de beginstelling altijd tussen 
beide torens. Verder zijn alle andere spelregels hetzelfde als 
bij het klassieke schaak. We spelen vanavond 4 partijen van 
20 minuten per persoon. Ook op de laatste speelavond van 
het slot volgt er nog een serie van 4 partijen waarna we 
kunnen bepalen wie de eerste officiële ASV-Fischer Ran-
dom Chesskampioen wordt als opvolger van Paul Schoen-
makers die officieus winnaar werd bij de proef eind vorig 
seizoen. Veel plezier! 
 
SMB-Open: In de vierde ronde van het Nijmeegse SMB-
Open heeft Henk Kuiphof met wit remise gespeeld. Zijn 
tegenstander verdedigde zich goed en toen Henk na 23 zet-
ten niets had bereikt werd remise overeengekomen. Henk 
heeft in dit toernooi nu een score van 2 uit 4. 
 
Harmonietoernooi: Op vrijdag 23 december startte in Gro-
ningen dit jaarlijkse toernooi waaraan Erika Belle in groep 
A en Robert Naasz in groep B deelnamen. Erika opende heel 
sterk. Zij versloeg in de 1e ronde met wit Emile Wustefeld 
(Elo 2317). Een koningsaanval werd koel verdedigd waarna 
op de damevleugel een pion kon doorlopen die slechts door 
stukverlies kon worden tegengehouden door zwart. Dit ma-
teriële voordeel was voldoende voor de knappe winst. In de 
2e ronde werd verloren van Tjapko Struik (2223), die bij 
Philidor Leeuwarden in de 1e klasse KNSB uitkomt. In deze 
partij moest Erika pas in het eindspel haar meerdere erken-
nen in deze partij. In de derde ronde, die op 2e kerstdag werd 
gespeeld trof Erika in deze sterke groep weer een speler met 
een Elo van ruim 2100. Ook deze partij ging verloren zodat 
ze met 1 uit 3 bij het sluiten van deze EP het toernooi ver-
volgde. Robert Naasz is in de B-groep op Elo als 6e ge-
plaatst. Hij won de openingsronde maar moest in de 2e ronde 
het punt afstaan na een spannende partij en trof het niet toen 
hij in de derde ronde de als nummer 1 geplaatste speler in 
zijn groep als tegenstander kreeg. Dit resulteerde in de 
tweede nederlaag. Volgende week meer over de verdere 
resultaten van onze beide ASV-ers in dit toernooi. 
 

Ledenaantallen OSBO-verenigingen 
per 6-12-05: 

Vereniging Senioren Jeugd Totaal 
1 ASV   106  43 149  
2 SMB  87  58 145  
3 De Toren  53  73 126  
4 De Schaakmaat 51  73 124  
5 Schaakstad  91  15 106  
6 Wageningen  62  38 100  



Externe competitie: Afgelopen donderdag streed ASV-8 als 
laatste team deze ronde. Tegen Tornado uit Beneden-
Leeuwen werd met 1½-4½ verloren. Een verslag van deze 
wedstrijd evenals die van de verrichtingen van ASV-6 en 
ASV-10, die vorige week vanwege ruimtegebrek waren 
blijven liggen, leest u in deze En Passant.  
 
ASV 6 loopt tegen een nederlaag aan: In de derde ronde liep 
ASV 6 tegen UVS 3 een blauw oog op. Van tevoren was 
gerekend op een kleine zege en 
dat zag er tijdens de gehele 
match ook zo naar uit. Zekria 
Amani verloor als eerste. Hij 
verloor een pion en kreeg een 
zwarte aanval op de tweede lijn 
te verduren, die gecombineerd 
met een vijandelijke vrijpion, 
het einde van de partij betekende. Tony Hogerhorst trok de 
stand weer gelijk. In een remisestand blunderde de UVS-er 
een toren weg in het eindspel. Theo van Amerongen zette 
ASV 6 op voorsprong. Met een oerang-oetan-opening, ge-
volgd door laveren en een mooie aanval werd het punt bin-
nengehaald. Abbes Dekker kwam, speelde hoog spel en 
verloor. Hij zette een koningsaanval op. Toen de aanval niet 
kwam bleef zijn ongerokeerde koning in het middelpunt van 
de belangstelling te staan. Jan Vermeer zette ASV weer op 
voorsprong. Met kleine middelen was Jan een pion voorge-
komen. In het eindspel kwam daar nog een tweede bij. Pro-
motie maakte een einde aan deze lange partij. Het zag er op 
dat moment allemaal plezierig uit voor ASV 6. Ayyoubi  en 
Tom stonden op minstens remise en Jacques Boonstra stond 
gewonnen. Kortom minstens 5-3 voor ASV 6. Ayyoubi 
speelde teveel op de aanval en de vijandelijke pionnen 
maakten hem het leven te zuur en braken door. Tom Bent-
velzen had de hele partij het initiatief gehad, maar kwam op 
het eind in lichte tijdnood en wist niet meer de beste zetten 
te produceren en moest opgeven. 3-4. Restte de partij van 
Jacques Boonstra. Hij stond een toren voor. Het zou dus 4-4 
worden. Maar, net als bij Ayyoubi werd de verdediging 
veronachtzaamd. Ook hier braken de vijandelijke pionnen 
door de linie en werd promotie en winst bereikt door de 
Nijmegenaar. De UVS-ers waren uiteraard in hun nopjes en 
opgetogen keerden ze naar huis met deze, naar eigen zeg-
gen, onverwachte zege. De Arnhemmers in diepe rouw 
achterlatend.   Jan Vermeer 
 
Invaller en teamcaptain redden eer ASV-8: Dit keer weer 
met twee invallers aan de start gekomen, was het niet onze 
dag tegen Tornado uit Beneden-Leeuwen. Invaller Wim 
Zunnebeld, die door ziekte afge-
lopen week nog niet in goede 
doen was, kwam al snel in een 
vervelende paard-toren dubbel-
aanval terecht. Hierdoor verloor 
hij een kwaliteit. Toen daar ook 
nog een vervelende aanval op zijn koning bij kwam, moest 
hij die al vrij snel omleggen. Wilfred Ariëns overrompelde 
zijn tegenstander geheel. Een ingesloten paard liet hij nog 
een tijdje staan om eerst wat andere dingen weg te pakken 
zoals twee pionnen en een toren. Daarna was het paard aan 
de beurt en doordat zijn tegenstander door bleef spelen, kon 
Wilfred rustig doorgaan met het uitzoeken van welke stuk-
ken weg te pakken. Een ietwat hilarische overwinning was 
het gevolg. De stand was hierdoor weer gelijk, dus er was 
nog hoop. Bert Sigmond, die net maar nog niet geheel her-
steld was van een griepje, kon een passieve zet van zijn 

tegenstander niet uitbuiten, sterker nog, hij blunderde zijn 
dame weg maar eigenlijk kon hij hier wel de titel "blunder 
van de eeuw" aangeven. Dick Hajee kwam in een open spel 
terecht. Zijn tegenstander kon echter veel dreiging creëren 
op zijn koningsstelling. Er dreigde een erg vervelende 
paardvork met nog wat meer dreigingen en Dick's koning 
kon hier niet snel uit ontsnappen. Na een torenoffer door 
zijn sterke tegenstander, kon Dick geen gebruik meer maken 
van de tegenkansen die hij aan het creëren was, omdat hij 
mat ging. De tegenstander van Herman de Munnik speelde 
een moeilijk te doorgronden opening. Herman speelde met 
zwart en laat het nou net wit zijn die zijn stukken op betere 
velden had staan. Herman verloor een belangrijke pion en 
zag dat stukverlies na een penning van een loper onvermij-
delijk was. En daarmee ook de nederlaag. Toen speelde 
alleen teamcaptain Roland Stravers nog. Hij kwam in een 
gewonnen eindspel terecht, waarin hij een erg fijne pion 
meer had. Helaas overzag hij dat zijn tegenstander de boel 
aan het dichtschuiven was, zodat de koningen alleen maar 
een beetje rond konden blijven lopen. Voordat dit rondlopen 
zou gaan plaatsvinden, bood Roland remise aan: met een 
dergelijk schouwspel wilde hij de ogen van de meekijkers 
niet pijnigen. Eindstand 1½-4½. Hopelijk gaat het allemaal 
de volgende keer beter.   Roland Stravers 

 
ASV-10 verliest opnieuw: 
Nummer drie van het seizoen. 
Een thuiswedstrijd dus kun-
nen we onze jeugdspelers 
weer laten acteren. De tegen-

stander was Ede-5 en op papier zouden die ongeveer even 
sterk moeten zijn, als je dat al na 2 wedstrijden uit de stand 
mag opmaken. Theo Koeweiden aan bord 1 kwam al slecht 
uit de opening en wat hij ook probeerde, het lukte niet, zelfs 
niet aan het einde van de avond. Herman van der Meulen 
speelde een solide partij, maar zowel hij als zijn tegenstan-
der konden niet voldoende materiaal winnen om ook de 
partij af te maken, het bleef dus remise. Jonathan van der 
Krogt had een iets betere stelling na de opening, en vol-
doende tijd nemend om de vervolgzetten te bedenken wist 
hij het naar winst te schuiven. Zijn eerste in extern verband. 
Jolien van Twist stond in de opening al beter en bleef dit 
bijna de hele partij volhouden. Een klein foutje in het eind-
spel en weg was niet alleen het voordeel maar ook de partij. 
Thomas Janssen was er deze keer beter bij dan de eerste 
wedstrijd, en dat kon je zien. Een moeilijke stelling met 
overal pionnen. Daar moesten de torens en een loper tussen-
door manoeuvreren. Hij deed het allemaal goed en leek te 
gaan winnen. Ergens in het eindspel had zijn tegenstander 
nog een addertje onder het gras, dus bleef het ook hier remi-
se. Jesse Giling speelde opnieuw heel goed, ook hij stond na 
de opening beter, had zelfs materiaal voordeel. Ergens later 
op de avond miste hij de goede voortzetting en kwam ook 
niet verder dan remise.   Andre de Groot 
 
Uitslagen interne competitie 15e ronde (22 december 2005): 
de Leeuw – Schleipfenbauer ½-½; Tangarife – E. Wille 1-0; 
Buisman – Weijsenfeld 0-1; R. Wille – Hogerhorst 1-0; van 
Gemert – Haggeman 1-0; P. Schoenmakers – Huizinga 0-1; 
van Belle – Dijkstra ½-½; Steenhuis – Kuiphof ½-½; Rood 
– van Amerongen 1-0; van Buren – Vermeer ½-½; Man-
schot – Velders 0-1; Hartogh Heijs – Kooman 0-1; van 
Vlerken – Kelderman 1-0; Lemein – Verbost 1-0; Giltay – 
Blees 1-0; Stibbe – van der Krogt 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Bentvelzen – Egging 1-0; 
U. Duman – Boom 0-1; Koeweiden – van der Krogt 1-0. 

Saiffudin Ayyoubi 0 
Tony Hogerhorst 1 
Theo van Amerongen 1 
Tom Bentvelzen 0 
Abbes Dekker 0 
Jan Vermeer 1 
Jacques Boonstra 0 
Zekria Amani 0 

Dick Hajee  0 
Wilfred Ariëns  1 
Wim Zunnebeld 0 
Roland Stravers  ½ 
Herman de Munnik 0 
Bert Sigmond 0 

Theo Koeweiden 0
Herman van der Meulen ½ 
Jonathan van der Krogt 1 
Jolien van Twist 0 
Thomas Janssen ½ 
Jesse Giling ½


