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Oploswedstrijd: Vorige week werden de eerste prijswin-
naars in onze oploswedstrijd in het zonnetje gezet. Harm 
Steenhuis, Hein van Vlerken en Frits Wiggerts behaalden 
de meeste punten in het maandthema partijstellingen van 
september. Daarnaast kreeg Sjoerd van Roosmalen een 
prijsje omdat hij na september koploper is bij het onderdeel 
quizvragen. Deze maand krijgen we een nieuw thema voor-
geschoteld te weten de zgn. driezetten. Vorige week dus de 

eerste. Het betrof een 
combinatie van de Rus 
Guljayev-Grin uit 
1983. Hij won er de 
eerste prijs mee. Wit 
geeft mat in drie zetten 
waarbij de sleutelzet in 
dit geval voldoende 
was. De juiste oplos-
sing was: 1. Pa6. Met 
als hoofddreiging 2. 
Pc7+ en 3. Da6. Een 
andere variant is 
1….Lc6 2. Dc6:+, 

Ka7: 3. Lb8+ mat. 
Quizvragen: 
1. Wie is op dit moment de officiële wereldkampioen van 

de FIDE? (1 punt) Antwoord:Ponomariov. 
2. Wie is de schrijver van “Mein System”? (2 punten) 
Antwoord: Nimzowitsj. 
 
Weekendtoernooi: In Duiven wordt gedurende 2 weeken-
den een 6-rondig toernooi gehouden. Aan dit Ferox-IT 
schaaktoernooi wordt door zo’n 40 schakers deelgenomen, 
waaronder een handjevol ASV-ers. Met het totale deelne-
mersaantal was men in Duiven zeker niet ontevreden. Zo 
zijn er in groep 1 toch 5 spelers met een Elo van 2000+. De 
favorieten vooraf: SMB-er Bram van den Berg (2216), 
Bobby Beeke van De Toren (2179) en Guust Homs (2149). 
In een plezierige schaaksfeer werden afgelopen weekend de 
eerste drie ronden gespeeld. In groep 1 won Johan van den 
Brink de openingspartij op vrijdagavond. Hij zette zijn 
tegenstander helemaal klem en hield na een afruil een eind-
spel over met een goede loper tegen een heel slecht paard. 
En dat was voldoende voor de winst. Nico Schoenmakers 
daarentegen ging ten onder Hij kreeg druk op f2 en moest 
een kwaliteit geven. Daarna miste hij nog een nuance en 
moest niet veel later opgeven. Ruud Wille nam een bye op 
(inderdaad…de Geel-Zwarten!). Ook Hendrik van Buren 
kwam nog niet in actie. Door het oneven aantal werd hij 
vrijgeloot. Sjoerd van Roosmalen meldde zich helaas ziek 
af. Op zaterdag volgden de 2e en 3e ronde. Ruud en Nico 
waren hierbij het meest succesvol. Zij wonnen beide partij-
en. Ruud versloeg in de ochtendronde Hendrik van Buren. 
Lange tijd ging het gelijk op maar toen Ruud een pionnetje 
had gewonnen haalde hij het punt toch nog tamelijk een-
voudig binnen. ’s-Middags kwam Ruud onder druk tegen 
Carel Huiskamp (Velp) nadat hij nogal geforceerd een pion 
voorsprong wilde verdedigen. Mogelijk heeft zijn opponent 

ergens een betere voortzetting gemist. In tijdnood was Ruud 
net even gelukkiger toen zijn tegenstander in een matnet 
belandde. Nico won in de 2e ronde tamelijk eenvoudig. Zijn 
tegenstander blies zijn eigen stelling op was het korte 
commentaar. De derde ronde verliep moeizamer. Nico 
kwam een pion voor maar zag daarna allerlei spoken. Dit 
duurde ongeveer een uur. Toen werd het Nico weer helder 
en won hij de spannende partij in de slotfase. Met deze 2 
zeges maakte hij zijn slechte start ruimschoots goed. Johan 
van den Brink, die het toernooi vooral gebruikt om wat 
ritme op te doen voor de teamwedstrijden met ASV-3 trof 
in de 2e ronde Bobby Beeke. In de opening speelde Johan al 
een mindere zet. In een koningsaanval die volgde trok 
Beeke het punt naar zich toe. In de derde ronde was Johan 
zeker een zet of 10 gedwongen de enige zet te doen. Toen 
zijn stukken weer wat meer samenhang vertoonden werd 
het punt gedeeld. Hendrik van Buren verloor ook de 3e 
ronde. Oud-ASV-er Peter de Kort trok aan het langste eind. 
Beide spelers waren het er wel over eens dat Hendrik er-
gens de winst gemist moet hebben, hoewel Fritz dat na 
afloop niet direct aantoonde. Het eerste weekend werd 
afgesloten met een aan de deelnemers aangeboden perfect 
verzorgd koud-warm buffet. Daarna was er voor de liefheb-
bers nog de mogelijkheid om op zaterdagavond deel te 
nemen aan een snelschaaktoernooitje. Morgenavond en 
zaterdag volgt de tweede toernooihelft. Na 3 ronden gaat 
Beeke met de volle winst uit drie partijen aan de leiding. 
Hij wordt gevolgd door een drietal spelers met 2½ uit 3 t.w. 
Guust Homs, Ruud Wille en Janton Apeldoorn van DBC uit 
De Bildt. Nico staat met 2 uit 3 gedeeld vijfde, Johan neemt 
een middenmootpositie in met 1½ uit 3, Hendrik van Buren 
volgt met 1 uit 3. Volgende week meer over dit toernooi. 
 
50+-toernooi. Afgelopen dinsdag is Barth Plomp winnaar 
geworden van het eerste 50-plustoernooi van ASV. Dit 

toernooi dat in een samenwer-
king tussen het NIVON en ASV 
tot stand kwam trok slechts 14 
deelnemers. Maar de thuisblij-
vers hadden ditmaal zeker 
ongelijk. In de sfeervolle 
ambiance van 
activiteitencentrum De 
Molenbeek werd het een gezel-
lige schaakdag. Veel of weinig 
punten had geen enkele invloed 
op het humeur van de schakers, 
waarmee weer eens bewezen is, 
dat echt recreatieschaak dus nog 
steeds bestaat. De toernooilei-
ding was in handen van Jan 
Vermeer en Barth Plomp, maar dat weerhield beide spelers er niet van om ook mee te spe-

len. Met name laatstgenoemde viel daarbij op. Niemand 
weerstond de dadendrang van Barth Plomp. Vanaf de derde 
ronde ging Plomp alleen aan de leiding na een zege op 
Zutphenaar Ruegebrink. Albert Marks en Siert Huizinga 
volgden op dat moment nog op een half punt. Ook Marks 

Eindstand ASV – NIVON 
50+-toernooi: 
1 Barth Plomp  7 uit 7
2 G. Ruegebrink  5 
3 Albert Marks  5 
4 Siert Huizinga 4 
5 Jan Vermeer 4 
6 Jon Vos 3½ 
7 J. Kooman 3½ 
8 Wim Zunnebeld 3½ 
9 Dick Hajee 3 
10 Peter Hamers 3 
11 Jacob Zandbergen 3 
13 L. Spork  2½ 
14 Piet Blees 0 



ging echter onderuit tegen onze schakende arbiter, terwijl 
Huizinga struikelde over Dick Hajee. Omdat Plomp bleef 
winnen werd het gat met nummer twee zelfs nog twee pun-
ten. Peter Hamers en Gerrit Verbost vielen ook op door 
goede prestaties en dat terwijl Verbost bij binnenkomst daar 
wat somber over was: “die zijn allemaal veel te sterk voor 
mij”. Dat was dus niet zo, maar Piet Blees kon dat na af-
loop wel zeggen. Onze veteraan vergat echter steevast zijn 
klok en verloor vaak op tijd. Aan een geanimeerde dag 
kwam rond half vijf een eind met een prijsuitreiking, waar-
bij er voor iedereen een prijs was, variërend van een lamp 
tot taart. Op 4 november starten de daglichtschaakinstuiven. 
Iedere 1e dinsdagmiddag van de maand om half twee bent u 
welkom bij het NIVON aan de Molenbeekstraat 26A.
     Erik Wille 
 
Schaken tegen de Beer: Afgelopen zondagmiddag vormde 
tijdens de jubileumviering van de Arnhemse bibliotheek 
“het schaken tegen de Beer” één van de activiteiten. De 
belangstelling was niet bijster groot. Toch droeg ook deze 
middag weer bij aan de promotie van het schaken en dat is 
nooit verkeerd. Manuel Bosboom (KNSB-Elo 2408) speel-
de tussen de boekenstellingen zo’n 25 snelschaakpartijtjes 
meestal van 2 tegen 5 minuten hetgeen aan de sterkte van 
zijn tegenstander werd aangepast. Slecht 1 halfje moest hij 
afstaan. Umit Duman zorgde voor dit succes. In een ondui-
delijke stelling met veel minder tijd bood Bosboom remise 
aan hetgeen door onze ASV-er werd aangenomen. Andere 
ASV-ers, zoals Murat Duman, Remco de Leeuw, Jacques 
Boonstra, Ruud Wille en later ook Umit Duman verloren 
twee keer van Bosboom. Aan het slot schoof ook de Arn-
hemse wethouder Rob Gast aan, die vertelde heel vroeger 
bij Eindhoven en later in Vriezenveen geschaakt te hebben. 
Na een verdienstelijke partij moest ook hij zijn meerdere 
erkennen.  
 
NK-bedrijfsschaak: Als trotse en volgens Ignace Rood ook 
terechte winnaar van het Arnhemse bedrijfsschaak in het 
seizoen 2002-2003 (hoewel door sommigen daar anders 
over wordt gedacht Red.) reisde het team van de AKZO 
Nobel afgelopen zaterdag naar Groningen voor het NK-
bedrijfsschaak. Slechts 9 teams namen deel en dat is niet 
veel zo was te lezen in een verslag op de KNSB-site. Con-
currentie van andere evenementen en de relatieve onbe-
kendheid van het bedrijfsschaak speelden hierbij een rol. 
Kennelijk ontbrak de juiste chemie voor verder succes want 
het Arnhemse team eindigde na 7 ronden op een gedeelde 
vijfde plaats met 14½ bordpunten mede door een vrije ron-
de vanwege het oneven aantal teams. De individuele scores 
waren: Henk Gerdsen 3½ uit 6, Rogier van Gemert 4 uit 6, 
Ignace Rood 2 uit 6 en B. Krutzer 2 uit 6. Twee keer werd 
een zege geboekt. Tegen de Hanzehogeschool werd het 2½-
1½ in Arnhems voordeel terwijl de bankiers van de Fortis 
Bank met 4-0 kansloos werden gelaten. 
 
NK-Rapid jeugd: Bij het open NK Rapid voor jeugdteams 
dat onlangs voor de zesde keer in de sporthal in Mierlo 
werd gehouden was gevuld met maar liefst 700 (!!) deel-
nemers waarvoor maar liefst 50 vrijwilligers in touw waren 
om het in goede banen te leiden. Nog niet eerder was de 
buitenlandse deelname zo hoog, met onder meer veel teams 
uit Hongarije. Ook ASV was met een jeugdteam vertegen-
woordigd. In de categorie tot 12 jaar bereikte ons jeugd-
team met een 19e plaats een klassering net boven de mid-
denmoot in een groep van 49 teams. Vooral Tobias van 
Leeuwen speelde sterk. Hij scoorde met 6 uit 7 de meeste 
punten voor zijn team. Heel zuur was het dat hij met een 
score van 6 uit 6 in de laatste ronde met een toren voor zijn 
dame weggaf. En dat was flink balen natuurlijk want er 
waren prijzen beschikbaar voor een 100% score) Umit 
Duman bracht het tot 5 uit 7, Tim van der Meulen behaalde 
4 punten terwijl invaller Jesse Giling 1 punt aan het ASV-
totaal toevoegde. Zo kwam men op 8 matchpunten en 16 

bordpunten. Philips had gezorgd voor geduldspelletjes voor 
alle deelnemers. Voor de F-groepen (tot 9 jaar) een pure 
noodzaak. Zij hadden hun partijen soms zo snel beëindigd 
dat een groot deel van de dag kon worden doorgebracht in 
de speciaal daarvoor ingerichte strip- en videohoek en met 
het bewuste spelletje. In deze jongste leeftijdsgroep waren 
vooral ook de lengteverschillen het grootst. Voor sommige 
spelers waren de tafels ronduit te hoog. Dit werd door de 
tafelleiders creatief opgelost door met tassen de banken op 
te hogen.  
 
Vietnamese dag: Op zaterdag 27 september jl. werd in de 
Lorentz Scholengemeenschap aan de Groningensingel in 
Arnhem-Zuid een grote Vietnamese familiedag gehouden. 
Daarbij zou ook aan schaken gedaan worden. Aan ASV 
was door de organisatie gevraagd of ze bij dit onderdeel 
wat begeleiding konden krijgen. Omdat tegelijkertijd de 1e 

ronde van de externe competitie plaatsvond, was Hendrik 
van Buren bereid dit voor zijn rekening te nemen. Hierbij 
zijn verslag: 
Uit heel Gelderland en net daarbuiten kwamen ze aan. Er 
was veel te eten en er werd veel voor de kinderen georgani-
seerd. Iets aan de zijkant werd er geschaakt in een flinke 
herrie (schreeuwende kinderen). Als ik zeg geschaakt klopt 
dat niet helemaal. Er werd shang-kie gespeeld. Dit is een 
Chinese afsplitsing van de gezamenlijke voorouder chatu-
ranga. Volgens de literatuur staat het dichter bij dit oerspel 
dan ons schaken. Ik denk, dat ons schaken dynamischer is. 
In shang-kie mag de koning niet rokeren. Hij mag boven-
dien slechts op negen velden komen. Dat lijkt erg weinig en 
is het ook. Maar relatief valt het mee omdat het gespeeld 
wordt op een bord van 10 x 9 en er dus flink wat meer vel-
den zijn. Andere verschillen: de loper mag slechts twee 
velden. Bij de pion zijn de grootste verschillen. Die mag 
alleen maar recht naar voren. Ook met slaan; tot hij over de 
middellijn is dan mag hij ook horizontaal. Een pion kan niet 
promoveren. Als hij op de achterste lijn is kan hij daar 
alleen maar van links naar rechts lopen. Shang-kie kent een 
extra toren naast die we hebben. Die mag alleen maar over 
een stuk heenslaan. Zo kan je dus dekken door een tussen-
staand stuk weg te halen. Verder zijn er nog wat kleine 
verschillen. Maar ik ben nog geen expert. Volgens de orga-
nisator was dit voor het eerst, dat er een wedstrijd gehouden 
werd. Hij hoopte, dat hij dit vaker kon doen, maar dacht 
niet, dat er voldoende interesse bestond voor oprichting van 
een vereniging. Ook op deze familiedag was de belangstel-
ling met acht deelnemers niet groot.  Hendrik van Buren 
 
Nieuw: Opnieuw enkele nieuwe gezichten tijdens de weke-
lijkse clubavonden. Kees Avé wilde het eens bij een club 
proberen en dat lijkt hem goed te bevallen. Verder kwamen 
vorige week Gonzalo Tangarife Rodriquez, Jorinde Klun-
gers en Mohsen Azer bij ASV binnenlopen. Zij zijn door 
een verhuizing in Arnhem komen wonen. Eerstgenoemde is 
met een Elo van 1990 het sterkst. Hij speelt extern dit sei-
zoen nog bij Staunton in Groningen. Wij wensen ook hen 
veel schaakplezier bij ASV toe. Het gaat sowieso goed met 
de deelname aan onze clubavonden. Met 53 schakers is al 
een record gevestigd en ook vorige week kwamen we tot 
een aantal van 50 deelnemers aan de interne. 
 
Uitslagen interne competitie ronde 5 (2 oktober 2003): 
van der Wel–van Roosmalen ½-½; Tangarife–Bruning 1-0; R. 
Wille–Plomp ½-½; Verkooijen–E. Wille 1-0; Huizinga–E. Belle 
½-½; van Willigen–P. Schoenmakers ½-½; Boonstra–Hajee ½-½; 
Wiggerts–Steenhuis 0-1; van Belle–Vermeer 0-1; Lincewicz–van 
Buren 1-0; Rood–Verhoef ½-½; van Dijk–Boom ½-½; Sigmond–
Dijkers ½-½; Velders–Zunnebeld ½-½; Bentvelzen–van der Vel-
den 1-0; Eder–v.d. Leer 1-0; Blees–de Munnik 1-0; Zandbergen–
Ariëns 1-0; Azer–Meijer 0-1; Zuidema–Hartogh Heijs 0-1; Kel-
derman–Klungers 1-0; Lemein–Legierse 1-0; v. Vlerken–Stibbe 1-
0; Kelly–de Jong 0-1; Visser–Avé 0-1. 


