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45e jaargang no. 2      donderdag 12 januari 2006 
Oploswedstrijd: We begonnen het jaar een beetje flauw. De 
tweezet van de Rus Melnichenko uit 1975 die u vorige week 

mocht oplossen 
was misschien te 
gemakkelijk. Toch 
zochten sommigen 
naar een te moeilij-
ke variant. 
Oplossing 1. 0-0. 
Bij problemen geldt 
de regel, dat als de 
stand het toelaat er 
altijd gerokeerd 
mag worden, tenzij 
bewezen kan wor-
den, dat het recht 

op rokade al verspeeld is. Tien inzendingen deze keer en 
daar waren er 7 correct! 
 
Start schaaktraining voor senioren: Eén van de items uit het 
beleidsplan 2003-2006 is schaaktraining voor senioren. Het 
ASV-bestuur heeft besloten dit jaar een serieuze start met 
dit item te maken. Op 9 februari a.s. starten de lessen voor 
schakers met een speelsterkte tot Elo circa 1400/1450. De 
cursus bestaat uit 6 lessen van 1 uur per les. De kosten 
bedragen 5 euro voor 6 lessen. De kosten van het 
lesmateriaal is in dit bedrag begrepen. De lessen vinden 
plaats op donderdagvond van 18.45 tot 19.45 uur in het 
scoutinggebouw. De lesdata zijn in beginsel 9 februari, 2 
maart, 30 maart, 27 april, 11 mei en 1 juni 2006. Het doet 
ons bijzonder plezier, dat Hendrik van Buren zich bereid 
heeft verklaard de lessen te verzorgen. Hendrik kennende 
zullen de lessen niet alleen leerzaam zijn, maar ook 
doorspekt met de nodige schaakgeschiedenis en 
schaakanekdotes. Cursisten kunnen zich via het 
inschrijfformulier, dat op de wedstrijdtafel komt te liggen, 
voor deze schaakcursus aanmelden. Informatie over de 
cursus voor senioren met een speelsterkte tot een Elo van ± 
1800/1850 volgt op een later moment. Hetzelfde geldt voor 
schaaktraining voor de top van onze vereniging. 
    Nico Schoenmakers 
 
Externe competitie: Met twee overwinningen is ASV de 4e 
ronde van de OSBO-competitie uitstekend gestart. Afgelo-
pen maandag won ASV-6 bij De Toren-3 met maar liefst 
6½-1½. Ook de eerste zege deze competitie van ASV-10 op 
Dodewaard-3 mag er zijn. Dankzij de beide teamleiders 
Jan Vermeer en André de Groot kunt u in deze EP al een 
verslag van deze beide wedstrijden lezen. Geweldig!! Van-
avond gaan we verder met de thuiswedstrijden van ASV-5 

tegen VDS uit Beekbergen. Hoewel dit team al enkele 
matchpunten liet liggen is het toch zonder meer een sterke 
tegenstander. Ook ASV-7 moet de mouwen opstropen aan-
gezien tegenstander Bennekom-2 niet voor niets de huidige 
koploper is. ASV-8 heeft vanavond een uitwedstrijd bij 
Ede-4. Een belangrijke wedstrijd onder aan de ranglijst. Bij 
winst doet het achtste goede zaken. Tot slot onze senioren. 
ASV-9 speelt a.s. dinsdag uit in Het Dorp tegen De Sleutel-
zet-2. Volgende week meer over dit teamgebeuren. 
 
ASV 6 neemt wraak tegen De Toren 3 6½-1½: Verleden 
jaar liep ASV-5 tegen De Toren-2 een 7-1 nederlaag op. Nu 
was het de beurt aan ASV-6 (grotendeels bestaande uit 
dezelfde spelers als ASV-5 van vorig jaar) om de zaak recht 
te zetten. ASV-6 was deze avond onverslaanbaar: geen 
enkele ASV-6-er heeft verloren. Het geluk zat deze keer 
ASV 6 niet tegen. Abbes Dekker opende de score, na een 
spannende partij met veel vuurwerk, met een remise. In die 
partij kwam Abbes nog goed weg doordat de Torenaar in-
ging op eeuwig schaak in plaats van op winst te spelen. 
Theo van Amerongen zette ASV 6 op voorsprong. Vanuit 
de opening was er een treffen op de f-lijn. Toen de rook was 
opgeklaard stond Theo twee pi-
onnen voor. Dat speelde hij 
nauwkeurig naar winst. Dat kon 
niet gezegd worden van Henk 
Kuiphof. Hij was ingevallen voor 
de zieke Tom Bentvelzen. Ook hij 
kwam in de opening twee pionnen 
voor. Kwam volkomen gewonnen 
te staan, won nog een pion en liet zich daarna flessen door 
eeuwig schaak toe te laten. Bij Zekria Amani kwam de 
stelling nimmer los. Afruil van de paarden en ongelijke 
lopers brachten hier een zekere remise binnen, ook al wei-
gerde Zekria in eerste instantie zo’n aanbod. Jan Vermeer 
kreeg direct naar de Franse opening een licht initiatief. Dit 
wist hij de hele partij de druk op te voeren totdat dit leidde, 
ook in deze partij, tot 2 pionnen winst. Juist toen zijn tegen-
stander dacht aan remise, maakte Jan het met een mooie 
slotzet uit. Saifudin Ayyoubi trad aan tegen Peter Lince-
wicz. Hij speelde een goede partij, won een pion, maar was 
over zijn verdere winstvoering niet helemaal tevreden. Jac-
ques Boonstra zette met wit druk op de stelling. Met een 
schijnoffer op de c-pion won Jacques een paard tegen een 
pion en schoof de partij rustig uit. Tony Hogerhorst won in 
het middenspel een pion. Op het einde van de avond bracht 
die de winst. Na de kater van het verlies (3-5) van de vorige 
ronde werd de (korte) thuisreis in opperbeste stemming  
aanvaard. Voor deze ronde stonden ASV 6 samen met nog 

Saifudin Ayyoubi 1
Tony Hogerhorst 1
Theo van Amerongen 1
Jan Vermeer 1
Abbes Dekker ½
Henk Kuiphof ½
Jacques Boonstra 1
Zekria Amani ½



vier andere teams aan kop. ASV 6 zal nu op grond van zijn 
bordpunten wel ongedeeld eerste staan. Jan Vermeer 
Eerste zege voor ASV-10: Een mistige wedstrijd deze keer. 
Behalve dat het de hele dag erg nevelig weer was bleek ook 
het vinden van de speelzaal vaag en onduidelijk. Maar we 
zijn er gekomen. Voor Theo Koeweiden trok de mist al snel 
op. Na 12 zetten was er een kraak-
heldere stelling op het bord met de 
keuze aan de tegenstander: mat 
gaan of veel materiaal verliezen. 
De keuze viel op opgeven. Na een 
sterk begin voor Peter Giltay ging 
hij met dame en loper in de aanval. 
Het ging hard tegen hard en toen de wolken waren opge-
trokken bleek hij naar een tegenaanval te kijken. Een zet 
werd overzien en via schaak werd zijn dame bedreigd. Dit 
was teveel om verlies te voorkomen. Ko Kooman creëerde 
een in nevelen gehulde wedstrijd met flinke druk op de 
vijandelijke koningsstelling. Na het slaan van het één en 
ander stond hij 3 stukken voor. Zijn tegenstander mocht het 
met dame en torens opnemen tegen evenzoveel en nog 2 
lopers en een paard. Dit moest hoe dan ook goed gaan voor 
Ko en dat gebeurde dan ook. André de Groot kwam gelijk 
uit de opening maar had wel het voordeel van een open lijn 
voor de torens. Na het zorgvuldig winnen van een pion en 
wat mistige koningszetten van zijn tegenstander kon met 
wat schaakjes een kwaliteit gewonnen worden. Met inmid-
dels een vrijpion en die kwaliteit voor wist zijn tegenstander 
het niet meer te houden en gaf op. Bij Rene Lemein waren 
de wolken op het bord neergedaald. Na een moeizame ope-
ning en een gelijkopgaand middenspel bleef er een stelling 
achter met aan beide zijden een berg pionnen en 2 lopers. 
Het zag er remiseachtig uit maar René vergiste zich met het 
opschuiven van pionnen en ging ook binnen de mist in. 
Teun van der Leer gaf al in de opening een stuk weg en was 
daarna een flink deel van de avond bezig om de stelling in 
nevelen te hullen zodat zijn tegenstander wellicht materiaal 
zou teruggeven. Nu is Geurt van Rinsum natuurlijk een 
doorgewinterde schaker dus bleek dat niet makkelijk. Er-
gens lukte het toch en met nog 2 minuten op de klok hield 
Teun een stelling over met toren + pion tegen een loper + 2 
pionnen. Na enig heen en weer schuiven werd er tot remise 
besloten. De eerste matchpunten zijn nu binnen, op naar de 
volgende.    Andre de Groot 
 
Bieze-toernooi: Daar waar ASV het schaakseizoen in sep-
tember opent met een weekendtoernooi heeft De Toren aan 
het begin van het nieuwe kalenderjaar een geweldig mooi 
en sterk bezet rapidtoernooi. Daarmee is Arnhem in feite 
twee mooie schaakevenementen rijk die er mogen zijn. 
Afgelopen zaterdag was het dus de beurt aan het Bieze-
rapidtoernooi. Bij de vaste toernooigangers is dit toernooi 
vanuit het verleden beter bekend onder de naam Oliebollen-
toernooi. De aula van het Olympus-College was weer hele-
maal gevuld met maar liefst 250 schakers. Een fantastisch 
aantal voor een eendaagsevenement! Bovendien had de 
organisatie gezorgd voor live-partijen op internet en waren 
diverse borden ook via TV-schermen te volgen. Perfect 
geregeld dus allemaal. Met Arthur Joesopov had men ook 
een naam van formaat in huis. Maar ook de andere groot-
meesters mochten er wezen. Ook van ASV-zijde was de 
deelname groot. Als ik het goed heb telde ik maar liefst 19 
clubgenoten. In de hoofdgroep startte Otto Wilgenhof als 
regionale topper aanvankelijk sterk met 3 uit 4 maar ver-
speelde in de 5e ronde heel ongelukkig in de opening zijn 
dame tegen Dambacher. Otto kwam nog wel terug tot 4 uit 

6 maar verloor ook de slotronde nog. Met 4 uit 7 was hij 
niettemin de beste ASV-er. Peter Boel bleef hier met 3½ uit 
7 slechts een halfje op achter. Hij snoepte zijn clubgenoten 
Richard van der Wel een remise en Ruud Wille een vol punt 
af. Met een score van 2½ uit 4 trof hij de voor mij onbeken-
de GM Mikheil Mchedlishvili (Elo 2564). Dit bleek even 
teveel van het goede. Een punt in de slotronde bracht Peter 
toch op een 50% score. De andere ASV-ers in deze groep 
bleven daar dus onder hoewel Martin Weijsenfeld het zeker 
niet onverdienstelijk deed met 3 uit 7. Richard en Ruud 
bleven evenals Gonzalo Tangarife op 2½ punt steken en 
Barth zelfs op 1½ maar hij had het geldige excuus dat zijn 
aandacht tevens bij de wedstrijdleiding lag ter ondersteu-
ning. Meer succes was er in de 1e groep waar Siert Huizinga 
met 5 uit 7 gedeeld 8e werd in deze uit 86 spelers bestaande 
groep Met 3 uit 3 gestart ging het na de pauze even minder 
met 2 achtereenvolgende verliespartijen! Maar 2 zeges aan 
het eind brachten hem een uitstekende eindklassering. Al-
bert Marks eindigde in deze groep op 4½ uit 7. Ook zeker 
een goed resultaat. Vervolgens komen we in de eindrang-
schikking Kasper Uithof tegen met 3½ uit 7, Henk Kuiphof 
en Jacques Boonstra met 3 uit 7. Ruud Verhoef met 2½ 
punt. Frans Veerman 2 punten en Theo Koeweiden 1½ punt. 
Deze punten pakte hij pas in de laatste 2 ronden. Ko Koom-
an begon heel sterk in groep 2 (54 deelnemers). Met 3½ uit 
4 had hij zich in de top van het klassement genesteld. Maar 
toen kwamen de toppers in deze groep. Deze bleken net een 
maatje te groot. Maar met 4½ uit 7 en een gedeelde 7e plaats 
kon Ko toch terugkijken op een goede schaakdag. Jan 
Looijen eindigde op 3½ punt, Bert Sigmond op 3punten 
evenals Herman de Munnik. Het was een gezellig en goed 
verzorgd toernooi dat in de jonge Egyptische GM Ahmed 
Adly een terechte winnaar kende.  
 
Voorst: Fokke Jonkman en Hendrik van Buren zijn de 2 
ASV-ers die al jaren vaste klant zijn bij het Open Kampi-
oenschap van Voorst. Dit 6-rondige toernooi wordt steeds 
gespeeld in de periode januari-mei. En natuurlijk volgen we 
hun resultaten in EP. In de 1e ronde won Fokke Jonkman op 
een vrij regelmatige wijze. Hendrik van Buren verloor. Wel 
heel fraai, zo vertelde hij mij. Een dubbel stukoffer besliste 
de partij. Op 30 januari wordt de 2e ronde gespeeld. 
 
Ede: Het snelschaakkampioenschap van Ede vormt bij de 
Edese S.V. jaarlijks de inzet op de eerste clubavond van het 
nieuwe jaar. Theo Koeweiden scoorde in de 9 partijen in de 
voorronde 3½ punt en plaatste zich daarmee voor groep 3 in 
de finale. Hierin werd hij met 2½ uit 7 gedeeld 6e. Echt 
tevreden was hij daarmee bepaald niet. Het toernooi waarin 
dus ook niet-leden konden deelnemen werd net als vorig 
jaar gewonnen door Christof Jansen, die velen van u mis-
schien nog kennen vanuit de tijd dat hij bij GOVA lid was. 
Met een perfecte score van 7 uit 7 schreef hij de A-groep op 
zijn naam voor Hofstra (Bennekom), die 2e werd.  
 
Uitslagen interne competitie 16e ronde (5 januari 2006): 
Homs-Schleipfenbauer ½-½; Jonkman-Buisman ½-½; Jur-
rius-Taal 1-0; van Belle-R. Wille ½-½; Hogerhorst-
Steenhuis 0-1; Hajee-Marks 1-0; Eder-Rood ½-½; Ariëns-
van Buren 0-1; Boonstra-Au ½-½; Egging-Manschot 0-1; 
Zunnebeld-Meijer 0-1; Kooman-van Vlerken 1-0; Kelder-
man-Zandbergen 1-0; van der Krogt-Lemein 0-1; Verbost-
Hartogh Heijs ½-½; Gilling-Stibbe 1-0; Visser-Giltay 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Veerman - van Ameron-
gen ½-½; Holtackers - P. Schoenmakers 0-1; Weijsenfeld - 

Teun van der Leer ½
Theo Koeweiden 1
Peter Giltay 0
Ko Kooman 1
André. de Groot 1
René Lemein 0



Wilgenhof 0-1; Vermeer-Kuiphof ½-½; Boom-Dekker 1-0; 
Verhoef-Marks 0-1. 


