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Oploswedstrijd: Weinigen weten, dat er bij een Olympiade 

en het FIDE-
congres ook 
een probleem-
wedstrijd wordt 
gehouden. In de 
categorie twee-
zetten werd bij 
de Olympiade 
in Tel-Aviv de 
eerste prijs 
gewonnen door 
de Argentijn 
Ellerman. Van-
daag mag u zijn 
probleem ook 
nog een keertje 
oplossen. Op-

lossing 1. Th5. 
Quizvraag: Alle bekende toernooien in Noorwegen werden 
de laatste jaren in Gausdal gehouden. Nu was er een mooi 
grootmeestertoernooi (gewonnen door Shirov) in een stad 
op ruim zestig kilometer van Oslo. Hoe heet die stad? 
Antwoord: Drammen. 
 
Externe competitie: Na een periode van betrekkelijke rust 
nu weer aandacht voor onze teams. Dit begon al vorige 
week woensdag toen ASV-7 2 partijen vooruitspeelde tegen 
het team van Glazenburg uit Rheden. De 1½-½ voorsprong 
die men toen heeft genomen moet men vanavond in de 
resterende 4 partijen zien vast te houden om de koppositie 
in de derde klasse te behouden. Afgelopen dinsdagavond 
speelden ook al 2 ASV-teams. ASV-6 won met 4½-1½ nog 
ruim van De Sleutelzet. Uw redacteur was daar natuurlijk 
bij zodat u het verslag van deze ontmoeting nu reeds in 
deze En Passant kunt lezen. Ook ASV-9 kwam in actie. Zij 
verloren echter met 4½-1½ van SMB-7. De Nijmegenaren 
bleken gewoon sterker dan ons team. Jacob Zandbergen 
won zijn partij terwijl Jan Zuidema remise speelde. Dan 
vanavond in eigen huis de eerder genoemde 4 partijen van 
ASV–7 maar ook het duel van ASV-5 tegen Variant uit 
Huissen. Na de 2 gelijke spelen van ons vijfde moet er nu 
toch weer eens gewonnen worden om nog een kans te 
blijven houden op promotie want anders wordt favoriet De 
Toren-2 wel heel makkelijk kampioen. Makkelijk zal het 
vanavond zeker niet worden want daarvoor heeft Variant 
toch een niet te onderschatten team. Ook ASV-8 speelt 
thuis. Tegenstander is koploper Veenendaal –5 dat 2 
punten meer heeft dan ons achtste. Er moet dus gewonnen 
worden om nog enigszins aanspraak te kunnen maken op 
promotiekansen. Het zal duidelijk zijn. Er staan weer 
voldoende belangen op het spel vanavond. ASV-10 kan 
deze ronde rustig toekijken want zij hebben dit keer een 
vrije ronde door het oneven aantal spelers in hun poule. 
 
ASV-6 verslaat De Sleutelzet ruim: Het zesde won achteraf 
met 4½-1½ toch nog ruim van het team van De Sleutelzet. 
Daar zag het echter lang niet naar uit. Toen uw redacteur 

rond 21.30 uur de speelzaal binnenkwam had Umit Duman 
net verloren. Hij had aanvankelijk een pion gewonnen maar 
deze later weer verspeeld. In de slotfase speelde hij mis-
schien iets te snel waardoor hij een vol stuk weggaf. Over 
de andere partijen was toen nog weinig te zeggen. Alleen 
Herman de Munnik stond beter. Hij had een kwaliteit meer. 
De 2 pionnen die zijn opponent nog extra bezat speelden 
geen rol van betekenis. Herman verdubbelde de torens op 
de d-lijn waardoor een vijandelijk paard in de penning 
kwam. Herman kon daarop rustig pionnetjes gaan roven 
maar dat wachtte zijn tegenstander niet meer af. Ruud Ver-
hoef had, na een eerder vredesaanbod te hebben afgeslagen,  
intussen zelf remise aangeboden in een stelling die nog niet 
echt was ontbrandt. Ruud had een pion minder maar tegen-
stander Jan Hallers had daarvoor een dubbelpion op de e-
lijn. Na enig denken werd het aanbod aangenomen. Paul 
Schoenmakers zette ASV op voorsprong. Hij had in zijn 
partij tegen Joost Bosmans niet zoveel bereikt maar stond 
wel wat actiever en kreeg een goed paard op f6. Na een 
afwikkeling kwam Paul 2 pionnen voor waarbij intussen 
ook beide torens werden geruild. Het eindspel met paard 
tegen loper en 5 tegen 3 pionnen hield Joost voor gezien. 
Intussen was het bij Kasper Uithof heel spannend gewor-
den. Zijn tegenstander offerde een stuk tegen een pion maar 
liet vervolgens een vorkje achterwege en sloeg in plaats 
daarvan nog een pion. Om verdere dreigingen te voorko-
men offerde Kasper nu een kwaliteit. Na een verdere afruil 
had zijn tegenstander beide torens tegen het loperpaar en 
een toren voor Kasper en aan beide zijden nog een handvol 
pionnen (ik heb ze niet geteld. Red). In deze moeilijke 
stelling vergiste zijn tegenstander zich echter in het eerste 
de beste valletje en moest een kwaliteit geven. Het eindspel 
was daarna simpel gewonnen. 
Hedser Dijkstra vocht ook een 
zware partij uit. Hij zat niet 
echt lekker in zijn spel en 
kwam wat in de verdrukking. 
Toen hij zich enigszins kon 
loswerken kreeg hij wat aan-
knopingspunten. Zijn tegenstander zocht in de slotfase met 
f4 gevolgd door f5 verder de aanval. Hedser moest blijven 
oppassen maar vond de juiste afwikkeling. Helaas deed hij 
het daarin net even verkeerd waardoor hij geen beslissend 
materiaalvoordeel bereikte maar in een dame-toreneindspel 
kwam. Zijn tegenstander ruilde deze zware stukken waarna 
het pionneneindspel met de ogen dicht in winst kon worden 
omgezet. Met deze 4½-1½ heeft het zeker niet tegengeze-
ten. Op de beslissende momenten waren de ASV-ers net 
even wat slagvaardiger.   
 
ASV-7 op voorsprong: Dick Hajee en ondergetekende wa-
ren vorige week woensdagavond te gast bij Denksportcen-
trum Glazenburg in Rheden en speelden onze partijen 
vooruit. Dick verklaarde goed ingespeeld te zijn en had al 7 
partijen achter de rug, in een of ander toernooi (zoals altijd 
goed op de hoogte die redacteur van ASV-Nieuws. Het was 
natuurlijk het Geurts Conserventoernooi in Zetten dat die-
zelfde dag werd gespeeld Red.). Zou hij niet wat vermoeid 

1 Paul Schoenmakers 1
2 Kasper Uithof 1
3 Ruud Verhoef ½
4 Hedser Dijkstra 1
5 Umit Duman 0
6 Herman de Munnik 1



zijn, dacht ik nog. Het ging bij hem aanvankelijk ook niet 
zo goed. Dick verspeelde 2 pionnen op de koningsvleugel 
en kreeg een flinke aanval over zich heen. Tegen die tijd 
had ik zelf net een UILENzet gedaan met mijn dame. Ik 
stond zo langzamerhand vrij redelijk maar deze zet gaf ik al 
het voordeel weer weg. De dame had plotseling nog maar 1 
vluchtveld over en het kostte me een zet of 5 om met de 
schrik vrij te komen. Tegen die tijd stond er een eindspel 
met o.a. lopers van ongelijke kleur op het bord. De tegen-
stander bood remise aan en ik ging weer even bij Dick 
kijken. De aanblik van zijn stelling overtuigde me er van 
maar even door te gaan en te hopen op een zwakke zet van 
mijn tegenstander. Nog maar enkele zetten later klonk er 
wat geroezemoes bij het bord van Dick. Zijn tegenstander, 
Jaap Glazenburg, lette even niet op en zag een flitsende 
uitval van Dick over het hoofd. Er dreigde mat. Glazenburg 
probeerde het onheil nog af te wenden met wat schaakjes 
maar het was te laat en hij gaf maar op. Mijn stelling was 
naar mijn mening wat minder dan die van mijn tegenstander 
maar deze zag remise wel zitten en dat leek mij ook wel een 
goede zaak. 1½-½ in ons voordeel. Vanavond de resterende 
4 partijen. Moet lukken maar het blijft opletten. 

Ignace Rood 
 
Toernooi: Het Geurts Conserventoernooi in Zetten, dat op 
woensdag 9 februari werd gehouden trok weer bijna 300 
deelnemers. Daarmee blijft dit evenement voor 50-plussers 
zijn waarde elk jaar weer bewijzen. Een stuk gezelligheid, 
het elkaar weer ontmoeten, het toch ook fel strijden om de 
puntjes en na afloop allemaal met potten jam, voor de een 
een groter en de ander een kleiner pakket, naar huis gaan. 
Ook 10 ASV-ers reisden naar dit Betuwse plaatsje. En niet 
zonder succes. Barth Plomp werd gedeeld 4e in de A-groep 
met 4½ uit 7 via een regelmatig opgebouwde score. Anne 
Paul Taal kwam in deze groep tot 4 punten. Winst en ver-
lies wisselden elkaar ronde na ronde af. Siert Huizinga 
eindigde op 2½ uit 7, een puntentotaal die hij al na 4 ronden 
had verzameld. In de laatste drie ronden viel hij dus ver 
terug. In de B-groep viel Albert Marks in de prijzen. De 
eerste ronde ging nog verloren maar in de daaropvolgende 6 
ronden werd nog slechts een half punt afgegeven. Met 5½ 
uit 7 werd Albert tweede. Dick Hajee bracht het tot drie 
punten. In groep C viel Henk Kuiphof net buiten de prijzen. 
Zijn score van 5 uit 7 mocht er zeker wezen maar het was 
net niet goed genoeg voor een groot prijzenpakket. Jan 
Vermeer startte voortvarend met 3 uit 3 maar liet daarop 
even zo vrolijk drie nullen volgen. Met een zege in de slot-
ronde kwam hij toch nog in de plus uit. Hendrik van buren 
eindigde in deze groep op 50%. In groep D was er voor 
Jacob Zandbergen geen succes getuige de score van 2½ uit 
7. Henk Kelderman tenslotte wist in groep E vier winstpar-
tijen te behalen maar verloor ook drie keer. Ook voor hem 
dus geen hoge klassering helaas. (Henk, bedankt voor het 
bijhouden van de gegevens Red). 
 
OSBO-Kamp: Afgelopen zaterdag was het weer de beurt 
aan een nieuwe speeldag in het OSBO-Kampioenschap. In 
de hoofdklasse had een drietal spelers waaronder Wouter 
van Rijn na 2 ronden nog een 100% score. In de 3e ronde 
verspeelde Wouter zijn medekoppositie door een nederlaag 
met zwart tegen SMB-er Bram van den Berg. Ook in de 4e 
ronde kwam Wouter niet tot winst. Tegen het Brabantse 
jeugdtalent Robin Swinkels, die in de externe voor SMB 
uitkomt, eindigde de partij in remise. Leon van Tol, die in 
de 2e ronde had verloren van Wouter van Rijn, kwam op 
deze speeldag tot 1½ punt en haakte daarmee weer aan bij 
de top. Eerst kwam hij ’s-ochtends remise overeen met 
Guust Homs om in de 4e ronde te winnen van Apeldoorner 
Johan van Engelen. In deze klasse gaat jeugdtalent Vincent 
Rothuis aan de leiding met 3½ uit 4, hij wordt gevolgd door 
4 spelers met 3 punten. Daaronder volgt op een gedeelde 6e 
plaats een kwartet spelers met 2½ punt waaronder Wouter 
en Leon. Fokke Jonkman neemt in deze groep een beschei-
den klassering in. Hij heeft 1½ uit 4. In de ochtendronde 
verloor hij van Hovestadt uit Veenendaal maar deze neder-

laag maakte hij ’s-middags goed door winst op Beekhuis 
van De Schaakmaat. In de eerste klasse nam Martin Weij-
senfeld door winst in de ochtendronde de leiding maar 
verspeelde deze positie meteen ’s-middags weer door een 
nederlaag met wit. Met 4½ uit 6 behoudt hij niettemin goe-
de uitzichten op een hoge klassering. Hij heeft een half punt 
achterstand op 3 koplopers, waaronder oud-ASV-er Johan 
van den Brink. Eric Hartman verbeterde zijn positie. Hij 
voegde 1½ punt aan zijn totaal toe en heeft nu 3 uit 6. Toch 
valt de huidige middenmootpositie nog wat tegen. Ook 
Harold Boom heeft, na twee remises op deze speeldag, nu 3 
uit 6. Horst Eder kwam, na ’s-ochtends te hebben verloren, 
met een zege in de 6e ronde op 2½ uit 6. Theo Koeweiden 
tenslotte had zaterdag een slechte dag. Hij verloor 2 keer. 
De 1e partij speelde hij tegen een bekende uit zijn periode in 
Ede. Hij kwam slecht uit de opening maar leek het remise 
te kunnen houden. Dit kostte echter wel veel tijd en in tijd-
nood maakte Theo een fout waardoor zijn loper gepend kon 
worden. Hij verloor een kwaliteit en kwam in een verloren 
eindspel terecht. In de tweede partij moest Theo weer tegen 
een oud-ESVer’. Hij dacht goed uit de opening te zijn ge-
komen. Door ruil van zijn d-pion kreeg Theo druk op zijn 
geïsoleerde d- en later c-pion. Maar zijn tegenstander kon 
door een afruil druk op de b-pion van onze ASV-er krijgen. 
Theo gebruikte weer veel te veel tijd bovendien moest hij 
alle zeilen bij zetten om stukverlies te voorkomen. Door 
een verkeerde damezet verloor Theo uiteindelijk de partij. 
Theo heeft nu 1 uit 6 en weet dat de 1 klasse nog wat te 
hoog gegrepen is. In de Veteranenklasse, waarin zoals be-
kend 1 partij per keer wordt gespeeld, nam Cees Sep na een 
zege op Dick Hajee de leiding over met 2½ uit 3. Hij moet 
deze positie wel delen met nog 3 spelers. Er volgen dus nog 
2 spannende ronden in deze poule. Dick volgt met 2 uit 3. 
Henk Kuiphof wit tegen Jan Wouters uit Bennekom, een 
zware tegenstander. Ze kwamen gelijk uit de opening waar-
bij de stelling redelijk open was. Door een verkeerde in-
schatting van Henk kon zijn tegenstander met zijn dame in 
de stelling binnendringen en zo een pion veroveren. Henk 
kon de dame weer verjagen. Maar zijn opponent bleef beter 
staan maar Henk had nog wel spel. Uiteindelijk ontstond er 
een eindspel met elk een toren en een aantal pionnen. De 
pionnen werden opgeruimd op een van zijn tegenstander na. 
Dit had Henk remise moeten houden. Helaas besloot hij op 
een zeker moment om de torens af te ruilen. Dat was fout 
en hij kon toen de promotie van de pion niet meer voorko-
men. Jammer. Ook Jan Vermeer leed een nederlaag. Zowel 
Henk als Jan hebben 1½ uit 3. Hendrik van Buren voegde 
zich met een overwinning op Piet Blees op dit puntentotaal. 
Blees sluit de rij bij de Veteranen. Hij kwam nog niet tot 
scoren. Zaterdag 5 maart is de volgende speeldag in deze 
OSBO-kampioenschappen. 
 
Cartridges: Op de jaarvergadering werd het nog eens aan-
gegeven en velen van u weten het reeds. Bij ASV kunt u uw 
lege inktcartridges van uw printers inleveren. Informeer 
ook eens bij uw werkgever of u lege cartridges mag mee-
nemen voor onze vereniging. Dan kan de inzameling nog 
sneller verlopen. Meer informatie kunt u verkrijgen bij 
Ruud Wille. Hoewel sommige inktpatronen niet eens zo-
veel opleveren loont sparen toch de moeite want de inzame-
ling leverde ons onlangs een bedrag op van 99,40 euro. Dus 
alle kleine beetjes helpen. Helpt u ook!! 
 
Uitslagen interne competitie 21e ronde (10 februari 2005): 
Buisman – Tangarife 0-1; Jurrius – Jonkman ½-½; P. 
Schoenmakers – Huizinga ½-½; R. Wille – Hajee 1-0; We-
ijsenfeld – Wiggerts 1-0; Hogenhout – Dekker 1-0; van 
Belle – Kuiphof 1-0; van Amerongen – Au 1-0; Koeweiden 
– Vermeer 1-0; Eder – van Buren 1-0; Manschot – Ariëns 
1-0; Sanders –Zunnbeld 0-1; de Munnik – Zandbergen 0-1; 
Zuidema – v.d. Zijden 1-0; Hartogh Heijs – Stravers 0-1; 
Kelderman–Meijer 0-1; Blees–Verbost ½-½; Rietmeijer – 
Visser 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Hartman – Reulink 0-1; 
Naasz – T. van Dijk 1-0; Verhoef – Dijkstra 0-1 


