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Oploswedstrijd: Dit is een stand uit de wedstrijd West-

Duitsland - Sovjet-
Unie, die in 1960 
sterk de aandacht 
trok. De Russen 
wonnen met 51-13. 
Het diagram is uit 
de partij Boleslav-
sky - Teschner. Wit 
bereikte hier snel 
een veel betere 
stand. Hoe? Oplos-
sing: 1. Pg6+ De 
koning kan niet weg 
want dan volgt 
...Kg8 2.Dxe8 Lxe8 

3.Txe8 Kh7 en Th8 mat. Dus moet het paard geslagen wor-
den. Dit kan op 2 manieren 1...Txg6 2. Dxc5 en wit wint de 
dame zonder enige zwarte compensatie. Beter is dus 1...fxg6 
2. Df4+ Tf6 3.Txe8+ Lxe8 Db8 geeft weliswaar enige com-
pensatie voor het dameverlies. Maar lang niet genoeg. Zwart 
moest het vijf zetten later opgeven. 
 
Henk Kelderman 90 jaar: Liever blijft hij op de achter-
grond maar vorige week ontkwam hij er niet aan. Ons trou-
we lid Henk Kelderman werd vorige week donderdag terecht 
in het zonnetje gezet vanwege het bereiken van zijn 90e 
verjaardag. Henk werd, daarbij vergezeld van de nodige 
cadeaus, toegesproken door onze eigen voorzitter Erik Wille, 
OSBO-voorzitter Arie Schouten en Gerrit Verbost namens 
ASV-9. Zijn teamgenoten hadden voor hem heel passend 
een overlevingspakket samengesteld vol met allerlei levens-
middelen. Ook diverse oud-bestuursleden waren van de 
partij. Hieronder Fred Duchene, die Henk al kent sinds de 
tijd dat De Koningsloper bestond (deze vereniging fuseerde 
begin jaren 1970 met ASV), Michael Mogendorff en Peter 
van Deursen en diverse andere leden die speciaal voor deze 
avond onze club bezochten. Onze jarige had natuurlijk voor 
gebak gezorgd. Een hele grote taart in de vorm van een 
schaakbord. Geschaakt werd er vanzelfsprekend ook. Naast 
de ronde voor de interne speelde Henk zelf in eigen groep 
waarin veel van zijn maten van ASV-9. Ook de hapjes die in 
de loop van de avond werden gepresenteerd liet iedereen 
goed smaken. Aan het eind van de avond wees Henk zijn 
teamgenoten nog even op de volgende competitiewedstrijd. 
Het typeerde Henk precies. Een feestje is op zijn tijd leuk 
maar het maken van afspraken rond vervoer, tijdstip vertrek 
etc. wordt als captain van zijn seniorenteam niet uit het oog 
verloren. Henk, het was een prachtige avond!! 
 
Externe competitie: A.s. zaterdag staat voor onze eerste drie 
teams alweer de derde wedstrijd op het programma. Het 
belooft een boeiende schaakmiddag te worden in het Lorentz 

Ondernemerscentrum. Want wat dacht u van de volgende 
duels. ASV-1 ontvangt het sterke BSG uit Bussum met 
grootmeester Hans Ree (2434) en de sterke Leon Pliester 
(2380) in hun gelederen. Een loodzware klus dus voor ons 
eerste. Dan is er het streekduel tussen ASV-2 tegen BAT 
Zevenaar-1, waar Guust Homs deel van uitmaakt. ASV-3 
tenslotte moet het opnemen tegen Meppel, dat tot de 
favorieten behoort in de OSBO-promotieklasse. 
 
OSBO-cup: ASV neemt dit seizoen met 4 teams deel aan de 
bekerwedstrijden van de OSBO. Voor de eerste ronde is al 
even geleden geloot. Dit had het volgende resultaat met voor 
sommige teams een pittige loting: ASV-3 trof een sterke 
tegenstander. Men zal het thuis moeten opnemen tegen 
BAT-Zevenaar-2. Een speeldatum is nog niet vastgesteld. 
ASV-4 heeft het op papier makkelijker tegen S.V. Rokade 
uit Lichtenvoorde dat in de 3e klasse van de OSBO uitkomt. 
Maar er moet eerst maar eens gewonnen worden. Het vierde 
reist op 7 december a.s. af naar de Achterhoek voor deze 
cupwedstrijd. ASV-5 krijgt ook een zware opponent als 
tegenstander. De Toren-2 is in dit duel de favoriet. Deze 
wedstrijd zal op vrijdag 8 december worden gespeeld in De 
Steenen Camer, het clublokaal van De Toren (aanvang 19.45 
uur). Dan tot slot ASV-6. Voor dit team kwam Wagenin-
gen-2 als tegenstander uit de loting tevoorschijn. Een datum 
voor deze wedstrijd moet nog worden bepaald. De uiterste 
speeldatum voor deze 1e ronde is 16 december a.s. In totaal 
hebben zich 27 teams voor deze OSBO-cup aangemeld.  
 
OSBO-Kamp: Op zaterdag 28 oktober startte in Klarenbeek 
de eerste speeldag van de persoonlijke kampioenschappen 
van de OSBO. Alleen de spelers in de hoofdklasse mogen 
nog aan de kant blijven. Hun toernooi begint pas op 25 no-
vember. ASV-ers die hieraan willen deelnemen kunnen zich 
dus nog voor de hoofdklasse opgeven (andere speeldata 13 
januari, 10 februari en 10 maart). In de eerste klasse speelde 
Martin Weijsenfeld in de 1e ronde met zwart tegen Ron Be-
rendsen, zijn opvolger als OSBO-ledenadministrateur. In een 
rustig opgebouwde partij kreeg Martin positioneel een iets 
betere stelling. Helaas verbruikte hij daarbij veel tijd waar-
door bij het afwikkelen naar een eindspel een pionnetje ver-
loren ging. De stelling kon hij vervolgens niet meer houden. 
In de 2e ronde speelde Martin een tamme partij. Op het mo-
ment dat zijn tegenstander remise aanbood, zag Martin nog 1 
kans om een mataanval te krijgen. De remise werd gewei-
gerd en pion b2 daarbij aangeboden. Nadat zijn opponent 
deze gretig had aangenomen kon Martin zijn mataanval 
uitvoeren. Ook Nico Schoenmakers heeft in deze groep na 2 
ronden 1 punt. Hij kwam 2 keer tot een puntendeling. In de 
tweede klasse wist Theo Koeweiden op de eerste speeldag 
meteen 1½ punt te scoren. Eerst ’s-ochtends een remise in 
een damegambiet waarna een gelijkopgaande partij volgde 
In het eindspel hielden beiden koning, toren, paard en 4 



pionnen over zodat tot remise werd besloten. In de mid-
dagronde bezorgde Theo mijn tegenstander in een aangeno-
men damegambiet een geïsoleerde pion. Deze pion won 
Theo uiteindelijk Later won hij zelfs een kwaliteit en in het 
eindspel bracht torenwinst de uiteindelijke beslissing en dus 
het volle punt. Voor Theo dus een goed beging van dit toer-
nooi. In de Veteranengroep won volgens het verslag op de 
OSBO-site een ontketende Cees Sep van de nu reeds legen-
darische Henk Mondria. Verder won Barth Plomp afgelopen 
donderdag de inhaalpartij tegen Hendrik van Buren. Barth 
was op de wedstrijddag zelf verhinderd omdat hij toen als 
wedstrijdleider fungeerde bij het Essenttoernooi in Hooge-
veen. Barth verkreeg voordeel nadat Hendrik zijn loper naar 
een verkeerd veld terugspeelde. Langzaam maar zeker wist 
Barth dit uit te bouwen naar winst. Daar bleef het ook bij 
voor de ASV-ers in deze Veteranengroep want Theo van 
Amerongen verloor van de sterke Doetinchemmer Theo 
Goossens en Siert Huizinga moest toch wel verrassend het 
punt laten aan Ben Zee van De Cirkel uit Ede. 
 
Toernooi: Afgelopen zaterdag werd in Elst ter gelegenheid 
van het 25-jarig jubileum van De Elster Toren een rapidtoer-
nooi gehouden. De opkomst was uitstekend. Maar liefst 71 
schakers meldden zich aan en dat was boven verwachting 
van de organisatoren. Ook waren er veel oud-leden onder de 
deelnemers. Zo nam ook Dick Hajee deel, die bij de oprich-
ting van De Koningjagers betrokken was. Later werd de 
naam gewijzigd in De Elster Toren. De gezelligheid stond 
zaterdag voorop. Zo had de jubileumcommissie bedacht dat 
twee van de 7 ronden een themaronde zouden zijn, waarbij 
gestart zou worden met de favoriete openingen van respec-
tievelijk Wim Brand en Nico Gabriëls, twee markante leden 
uit de geschiedenis van deze vereniging. Hiermee wilde men 
een stukje geschiedenis van de club in het toernooi tot uit-
drukking laten komen. Zo vormden in de 3e ronde de favo-
riete eerste zetten van Wim Brand de uitgangsstelling (1. d4, 
d5 2. c4, e6 3. Pc3) terwijl in de 6e ronde de door Nico Ga-
briëls met wit veel gespeelde zetten (1. e4, c5 2. Lc4, Pc6) 
de basis vormde voor het vervolg van de partij. Voor veel 
spelers dus een heel ander begin dan men veelal gewend 
was. Ook waren er bij elke ronde steeds voor de eerste 
winstpartij 2 consumpties te verdienen. Luid klonk dit door 
de zaal als een speler zoiets had volbracht. ASV was met zes 
schakers van de partij. Dick Hajee noemde ik u al maar ver-
der waren ook Siert Huizinga, Martin Weijsenfeld, Henk 
Kuiphof, John Bijlsma en uw redacteur naar Elst afgereisd. 
Martin Weijsenfeld begon aanvankelijk als beste. Met 2½ uit 
3 was zijn start goed. Daarna viel hij terug door een neder-
laag tegen de sterke Wageninger Cees Stap. Dit kwam hij 
niet meer te boven. Martin eindigde op 4 uit 7. Gezien zijn 
vorm was hij daarmee toch tevreden. Siert Huizinga en Ruud 
Wille gingen hem intussen voorbij nadat beiden eerder in 
één van de ochtendronden al een verliespartij hadden moeten 
incasseren. Zo hadden zij na 5 ronden 4 punten en bracht de 
indeling hen in de 6e ronde tegenover elkaar, uitgerekend 
met de themaronde. Ruud had hierin wit en won dit onder-
linge duel en stond daarmee met nog 1 ronde te gaan op een 
gedeelde 2e plaats. Doordat de koploper zich in de slotronde 
al vrij snel verzoende met een korte remise tegen Willem 
Blankert die ook gedeeld tweede stond maar niet verder 
aandrong, kon Ruud met een winstpartij langszij komen. In 
de aanval won hij via een combinatie materiaal en eindigde 
daarmee met 6 uit 7 op een gedeelde eerste plaats samen met 
Paul Willemsen (2032) van de S.V. Rivierenland uit Buren. 
Tegen hem verloor Ruud zijn enige partij al in de 2e ronde 
vrij hardhandig in de aanval. Misschien wel juist door deze 
vroege nederlaag ontliep Ruud diverse echte kanshebbers 
waardoor hij heel gluiperig gedeeld eerste werd. Uiteindelijk 
werd hij tot zijn eigen verrassing op weerstandspunten zelfs 
tot winnaar van dit jubileumtoernooi uitgeroepen. Op een 

gedeelde derde plaats eindigden Willem Blankert (1860) van 
Het Kasteel uit Wijchen en Bart Dekker (2119) en Sebasti-
aan Smits (2097) beiden van HSC (Helmond) met 5½ punt. 
De eerder genoemde Cees Stap (2074) verloor in de voor-
laatste ronde de aansluiting door een nederlaag tegen Blan-
kert en eindigde op 5 punten. Siert verloor ook de slotronde 
en bleef daarmee op 4 punten steken. Na zijn goede spel in 
de eerste vijf ronden verloor hij in de laatste 2 ronden dus 
veel terrein. Zowel Dick Hajee als Henk Kuiphof kwamen 
na een slechte start met twee nullen goed terug. Dick eindig-
de dus net als Siert en Martin op 4 uit 7, voor Henk was de 
eindscore 3½ uit 7. John Bijlsma begon zelfs met 3 nederla-
gen maar herstelde zich daarna goed en eindigde op 2½ uit 7. 
Of er, na het succes van dit jaar, ook volgend jaar weer een 
toernooi zal plaatsvinden, kon onze eigen Sjoerd van Roos-
malen (tevens dubbellid bij De Elster Toren en betrokken bij 
de organisatie) nog niet zeggen. Het smaakte in ieder geval 
naar meer!! 
 
Uitslagen 1e ronde OSBO-competitie 1e t/m 4e klasse: 
OSBO 1e klasse B: UVS-3-De Schaakmaat ½-7½; De To-
ren-2-Ede 1½-2½ (overige 4 partijen worden op 10 novem-
ber gespeeld, aanvang 19.45 uur); PION-2–Veenendaal-2 
4½-3½; Wageningen-3-ASV-4 4–4. 
OSBO 2e klasse B: De Zeven Pionnen-VDS 3–5; Lochem-
Zutphen-2 3½-4½; Schaakstad-6-Ugchelen 4–4; Pallas-2-
ASV-6 6½-1½. 
OSBO 2e klasse C: Tornado-Bennekom-2 2–6; ASV-7-BAT 
Zevenaar-2 3–5; Veenendaal-3-De Cirkel 4–4; SMB-5 -De 
Toren-3 4½-3½. 
OSBO 2e klasse D: Ede-2-Velp 4½-3½; ASV-5-Het Kas-
teel-2 5½-2½; PION-3-Theothorne 6½-1½; BAT- Zevenaar-
3-Doetinchem-2 5–3. 
OSBO 3e Klasse G: Velp-2-Elster Toren-2 ½-5½; De 
Schaakmaat-2-Rheden 4–2; De Toren-6j-OPC 4–2; SMB-7-
ASV-8 1½-4½. 
OSBO 4e klasse D: ASV-10-BAT Zevenaar-4 2–4; Voorst-
3j-De Toren-8 4–2; Theothorne-2-Kameleon-2 2–4; Rokade-
3-WDC 3 5½-½. 
OSBO 4e Klasse F: De Toren-7-SMB-8 5½-½; ASV-9-
UVS-5 2–4; PION-5-Dodewaard-3 3½-2½; De Sleutelzet-2- 
Mook-2 0–6. 
 
Schaakinstuiven in de Stadssociëteit: Vanaf 8 november a.s. 
hebben schaakliefhebbers de mogelijkheid om wekelijks 
vanaf 20.00 uur op woensdagavond deel te nemen aan een 
schaakinstuif in de Stadssociëteit aan de Markt 14 in het 
centrum van Arnhem nabij de Eusebiuskerk (zie ook 
www.stadssocieteit.nl). Gewoon gezellig (snel)schaken 
onder het genot van een drankje. Een prima initiatief voor 
het schaken in Arnhem. Voor meer informatie: Ruben Ho-
genhout via mail: rubenhogenhout@hotmail.com.  
 
Verenigingsavond: Heeft u zich ook al aangemeld voor onze 
verenigingsavond op zaterdagavond 18 november in het 
Lorentz Ondernemerscentrum. Een goed verzorgd buffet 
gevolgd door oud-Hollandse spelen en een verloting met 
vele leuke prijzen tot slot staan garant voor een gezellige 
avond waarbij de schaakstukken eens in de doos blijven. U 
kunt zich aanmelden bij uw secretaris. 
 
Uitslagen interne competitie 9e ronde (2 november 2006): 
Buisman – Tangarife 0-1; van Rijn – Hendriks 0-1; Ver-
kooijen – Weijsenfeld 0-1; de Freijtas – Naasz `1-0; Taal – 
Hogerhorst 1-0; N. Schoenmakers – Hajee ½-½; Marks – 
Vermeer 1-0; Kuiphof – van Belle ½-½; Bentvelzen – 
Dijkstra ½-½; Rood – Velders 1-0; Eder – Manschot 0-1; 
Kooman – de Munnik 1-0; Ariëns – Askes 0-1; de Kok – 
Egging 0-1; Zunnebeld – Stibbe 1-0; de Goeij – Bijlsma 1-0; 
Zuidema – Rietmeijer 1-0. van Buren – Plomp 0-1. 


