
Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING  
(OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 
       
        
Redactie:  R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 

 6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,  
 e-mail: r.wille@planet.nl 

 
 

Clubavond:  Donderdag in “De Opbouw”, 
  Velperweg 13, tel. 026-4456452 
  Tel. aanmelden:  H. Dijkstra  06-27020715 

 
 

ASV op internet:  http://www.asv-schaken.nl  
e-mail: info@asv-schaken.nl 

 
42e jaargang no. 33      donderdag 16 oktober 2003 
Oploswedstrijd: De opgave van vorige week was van onze 

oud-stadgenoot 
Cor Goldschme-
ding, de enige 
Arnhemse groot-
meester ooit op dit 
gebied. Deze drie-
zet heeft minder 
varianten dan bij 
hem gebruikelijk 
was. De sleutelzet 
was ook deze keer 
voldoende. De 
oplossing was 1. 
Te1. Dit maakt 

Dxg4 mogelijk wat in bijna alle varianten de doorslag geeft. 
Alleen Anne Paul Taal gaf de juiste oplossing. 
Quizvragen: 
1. Wie won het grootmeestertoernooi Groningen 1946 (1 

punt). Antwoord: Botwinnik. 
2. Het AVRO-toernooi 1938 had twee winaars. (Voor 

elke goede naam 1 punt). Antwoord: Keres en Fine. 
 
Zaalruimte: Vorige week heeft het ASV-bestuur mondeling 
van Stichting Rijnstad vernomen dat wij voor onze club-
avonden tot het eind van dit lopende seizoen van De Op-
bouw gebruik kunnen blijven maken. Dit geeft uw bestuur 
wat meer ruimte bij het vinden van vervangende zaalruimte. 
Op dit punt wordt naarstig naar een oplossing gezocht maar 
heeft op dit moment nog niets concreets opgeleverd. Het 
spreekt voor zich dat het ASV-bestuur u van de verdere 
ontwikkelingen op de hoogte zal houden. 
 
Ferox-IT-toernooi: In Duiven werd afgelopen weekend de 
tweede toernooihelft afgewikkeld van het Ferox-IT-
schaaktoernooi. Voor onze clubgenoten vielen wisselende 
resultaten te noteren. In groep 1 eindigde Ruud Wille tot 
zijn eigen verrassing op een gedeelde 3e plaats met 4 uit 6. 
In de 4e ronde op vrijdagavond hield hij Janton Apeldoorn 
(2060), kopman van DBC uit De Bildt, zij het met het nodi-
ge kunst- en vliegwerk, op remise. In een gelijkopgaande 
partij tegen Bobby Beeke van De Toren op zaterdagochtend 
liet Ruud een opgelegde kans op remise liggen. Hij miste in 
een variant een simpele verdedigingszet en koos daarom 
voor een andere voortzetting. Dit bleek juist verliezend. In 
het eindspel kwam Ruud er niet meer aan te pas. In de slot-
ronde werd Ruud door clubgenoot Johan van den Brink 
geen strobreed in de weg gelegd voor een winnende ko-
ningsaanval. Winst in 20 zetten. Johan was op 3 punten 

gekomen door een bye op vrijdagavond en een zege op 
zaterdagochtend. Zijn tegenstander speelde hem in die 
partij volledig in de kaart waarvan Johan dus optimaal kon 
profiteren. In de slotronde liep hij dus zoals gezegd tegen 
een nederlaag op tegen Ruud. Nico Schoenmakers had 
eveneens op de vrijdagavond een bye opgenomen dit van-
wege een bruiloft. Hij had die avond naar eigen zeggen op 
Spa Rood doorgebracht. Dat dit niet mocht baten bleek 
zaterdag. Twee nederlagen moesten worden geïncasseerd. 
In de vijfde ronde kon zijn tegenstander het initiatief over-
nemen na een verkeerde damezet en in de slotronde werd 
de dame zelfs weggeblunderd. Nico viel met een pion een 
paard aan. Met een ander paard werd Nico’s dame aange-
vallen. Nico sloeg nietsvermoedend het paard en zijn tegen-
stander pakte vervolgens de dame. Nico kon dit natuurlijk 
niet echt waarderen. Met 2½ uit 6 viel zijn eindscore wat 
tegen. Hendrik van Buren eindigde op 1½ uit 6. Zowel in 
de 4e als 6e ronde werd zomaar materiaal weggegeven. In de 
5e ronde moest hij een bye opnemen vanwege een overleg 
waar hij als OSBO-voorzitter bij aanwezig moest zijn. De 
hoofdgroep werd verdiend gewonnen door Guust Homs. 
Hij scoorde 5½ uit 6. Hij won in de 4e ronde van koploper 
Beeke, die in de slotfase een venijnige zet van Guust had 
overzien. Guust stond de eerste plaats vervolgens niet meer 
af. In de slotronde werd afgerekend met SMB-er Bram van 
den Berg die nog roet in het eten had kunnen gooien. Beeke 
werd ongedeeld 2e met 4½ uit 6. Op een gedeelde 3e plaats 
eindigden. de eerder genoemde van den Berg, Apeldoorn, 
Ruud Wille, oud ASV-er Peter de Kort en Henk Karssen 
van BAT Zevenaar allen met 4 uit 6. In groep 2 eindigde 
ons dubbellid Peter Hamers van De Toren op 3 uit 6 in de 
middenmoot. De toernooiorganisatie kan terugkijken op een 
geslaagd evenement en is voornemens het evenement ook 
volgend jaar in de eerste twee weken van oktober op de 
kalender te plaatsen. Wellicht dan met nog meer ASV-ers? 
 
Externe competitie: Nadat onze zaterdagteams eind sep-
tember al met de externe competitie zijn gestart gaan de 
wedstrijden voor onze andere teams deze week ook begin-
nen. In deze En Passant de indelingen van de groepen en de 
samenstellingen van onze teams. Afgelopen dinsdag speel-
de ASV-8 reeds in Nijmegen tegen SMB-9. Verder gaat 
ASV-4 vanavond op bezoek bij VDS uit Beekbergen terwijl 
ASV-7 het team van Duiven thuis ontvangt. De teams 
ASV-5, ASV-6 en ASV-9 spelen volgende week donderdag 
thuis. Dan nu de vooruitblik. 
 
ASV-4 gaat het nieuwe seizoen onder leiding van teamlei-
der Anne Paul Taal met de nodige ambities van start. Op de 
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vraag of het team in staat is voor het kampioenschap te 
gaan houdt uw redacteur zich 
maar op de vlakte. Er zijn in 
deze groep immers meer 
kapers op de kust. Het uit de 
Promotieklasse gedegradeerde 
PION-2 uit Groesbeek maar 
ook UVS-2 uit Nijmegen en 
Schaakstad Apeldoorn-4 
zullen zich zeker in de strijd 
om de bovenste plaatsen kun-
nen gaan mengen. Een aardi-
ge krachtmeting in de eerste 
ronde is het duel van ASV-4 
vanavond uit bij VDS in 
Beekbergen. Ook dat is een 
team dat voor een verrassing 
zal kunnen zorgen en zeker 
niet mag worden onderschat. 

Het vierde heeft inmiddels een 1-0 voorsprong genomen 
door een goede overwinning van Barth Plomp in een voor-
uitgespeelde partij. In de samenstelling van het team deden 
zich diverse mutaties voor. Zo maakten Johan van den 
Brink en Siert Huizinga de overstap naar het derde, nam 
Anne Paul Taal het roer over van Nico Schoenmakers ter-
wijl ook Paul Schoenmakers het team kwam versterken. 
Verder schoof Jacques Boonstra door vanuit ASV-5. Coen 
Mekers gaf aan niet meer in een team te spelen en Alex 
Kruizinga prefereerde dit jaar een rol als reserve mede 
vanwege drukke werkzaamheden.  

ASV-5 komt evenals vorig jaar uit 
in de 2e klasse OSBO. Het team 
van captain Jan Vermeer treft hier-
bij enkele teams die vorig jaar ook 
moesten worden bestreden. ASV-5 
zal zeker een goede rol in de 
(sub)top kunnen vervullen. Favo-
rieten in deze groep zijn het gede-
gradeerde De Toren-2 en SMB-5, 
vorig jaar nummer 2 in de poule. 
Maar ook hier blijft het moeilijk 
om voorspellingen te doen. Ook in 
het vijfde deden zich enkele muta-
ties voor. Jacques Boonstra ging 
zoals gezegd naar het vierde, ter-
wijl Dick Hajee het jeugdige ASV-
6 gaat ondersteunen. Verder ont-

breekt de naam van Ayyoubi die door drukke andere bezig-
heden niet aan schaken toekomt. Hedser Dijkstra gaat dit 
seizoen via ASV-5 weer een vaste plaats in een ASV-team 

innemen. Ook nieuw in dit team 
is Peter Lincewicz die vanuit 
ASV-7 kwam.  
ASV-6 is het succesvolle jeugd-
team van ASV-7 vorig jaar. Tijs 
van Dijk maakt met dit jeugd-
team een debuut in de 3e klasse 
OSBO. Voor onze jeugd weer 
een nieuw leerjaar De verrich-
tingen van onze jeugdspelers 
zullen we natuurlijk met be-
langstelling volgen. Het Kas-
teel-2 uit Wijchen, dat vorig 
seizoen degradeerde, lijkt hier 
de favoriet. 
ASV-7 gaat met nagenoeg 

hetzelfde team de competitie in 
alleen dus toen onder de naam 
ASV-6. Omdat het dezelfde 
klasse in de OSBO betreft 
maakt dit verder geen verschil. 
Piet Blees, die vorig jaar nog 
deel uitmaakte van dit team, 
gaat dit seizoen het senioren-
team van ASV-8 versterken. 
ASV-7 telt zeven spelers omdat 
Donald Dijkers en Bert Sig-
mond slechts respectievelijk de 
thuis- dan wel de uitwedstrijden 
zullen spelen. 
ASV-8 is met recht ons senio-
renteam. Met een gemiddelde 

leeftijd van op dit moment 79,8 jaar is dit ASV-team eigen-
lijk niet weg te denken in de competitie van de OSBO. Dit 

bewijst nog maar eens temeer 
dat je schaken tot op hoge leef-
tijd met plezier kunt blijven 
beoefenen. Met de aanwezige 
routine zal zeker menig punt 
worden gescoord. 

OSBO 3e klasse H: 
1 De Toren-5 
2 UVS-3 
3 Duiven 
4 Glazenburg 
5 Elster Toren 
6 SMB-7 
7 ASV-7 
8 Velp-2 
Samenstelling ASV-7: 
Henk Kuiphof 1697 
Donald Dijkers 1646 
Ignace Rood 1632 
Ruud Verhoef 1591 
Bert Sigmond 1575 
Herman de Munnik 1523 
Horst Eder 1499 

OSBO 1e klasse B: 
1 PION-2 
2 PION-3 
3 ASV-4 
4 Velp 
5 Westervoort 
6 UVS-2 
7 VDS 
8 Schaakstad-4 
Samenstelling ASV-4 
Barth Plomp 1871 
Rob van Belle 1854 
Anne Paul Taal 1849 
Edgar van Seben 1839 
Jacques Boonstra 1802 
Paul Schoenmakers 1767 
Nico Schoenmakers 1753 
Jan Willem v. Willigen 1729 

ASV-9 is ons nieuwe team dit 
jaar in de OSBO-competie. We 
moeten een eind teruggaan in 
de geschiedenis toen we ook 
een negende team in de strijd 
hadden. Het gaat dus ook op dat 
punt goed met ASV. De belang-
stelling voor deelname in onze 

teams is groot zo blijkt, en dat is alleen maar plezierig. 
Helaas trok in de poule waar ASV-9 uitkomt zich Veenen-

daal-4 op het laatste moment terug 
zodat er nog slechts 6 teams de 
(promotie)strijd zullen aangaan. 
Naast spelers als Hans Meijer, die 
vanuit ASV-7, de koppositie van 
dit nieuwe team op zich neemt, 
André de Groot die als teamleider 
zal fungeren en René Lemein be-
staat dit team ook uit spelers die 
nog niet veel externe ervaring heb-
ben opgedaan. 

OSBO 4e klasse D: 
1 De Sleutelzet 
2 Eerbeek 
3 ASV-8 
4 Rheden-2 
5 Westervoort-2 
6 De Toren-6 
7 SMB-9 
Samenstelling ASV-8: 
Piet Blees 1656 
Jacob Zandbergen 1575 
Bob Hartogh Heijs 1530 
Gerrit Verbost 1492 
Henk Kelderman 1452 
Hein van Vlerken 1360

OSBO 2e klasse D 
1 BAT Zevenaar-3 
2 SMB-5 
3 Mook 
4 De Toren-2 
5 Variant 
6 Theothorne 
7 ASV-5 
8 Vrijpion 
Samenstelling ASV-5 
Albert Marks 1809
Frits Wiggerts 1787 
Hendrik van Buren 1717 
Jan Vermeer 1701 
Hedser Dijkstra 1667 
Murat Duman 1623 
Kasper Uithof 1546 
Peter Lincewicz ----  

Tot zover dit overzicht van onze 
teams. Laten we hopen op een 

succesvol seizoen. Via de verslagen, uitslagen en standen 
wordt u in EP zo volledig mogelijk op de hoogte gehouden 
van alle prestaties. 

OSBO 4e klasse G: 
2 UVS-5 
3 Mook-2 
4 Dukenburg-2 
5 SMB-8 
6 Ede-4 
7 ASV-9 
Samenstelling ASV-9: 
Hans Meijer 1537
André de Groot 1443
Roland Stravers 1371
René Lemein ---- 
Teun van der Leer ---- 
Jans Askes ---- 

OSBO 3e klasse  G: 
1 Dukenburg 
2 PION-4 
3 SMB-6 
4 Millingen 
5 Het Kasteel-2 
6 UVS-4 
7 Koningswaal 
8 ASV-6 
Samenstelling ASV-6: 
Dick Hajee 1889 
Tijs van Dijk 1710 
Bijan Zahmat ---- 
Tobias van Leeuwen ---- 
Umit Duman ---- 
Tim van der Meulen ---- 

 
Foutje: In de eindstand van het ASV-50+toernooi ontbrak 
de klassering van Gerrit Verbost. Om compleet te zijn: hij 
werd 12e met 2½ uit 7. 
Uitslagen interne competitie 6e ronde (9 oktober 2003): 
Maduro–van der Wel 0-1; v. Roosmalen–Snuverink 0-1; Taal–
Verkooijen ½-½; E. Wille–Huizinga 1-0; P. Schoenmakers–
Dijkstra ½-½; Boonstra–Marks 0-1; Dekker–R. van Belle ½-½; 
Vermeer–Lincewicz 1-0; van Buren–Rood 0-1; Verhoef–T. van 
Dijk ½-½; Kuiphof–Boom ½-½; Blees–Velders 0-1; Zunnebeld–
Zandbergen 0-1; de Munnik–van der Velden 0-1; Stravers–Askes 
½-½; Ariëns–Koeweiden 1-0; Hartogh Heijs–Meijer 1-0; Le-
gierse–Kelderman 0-1; Visser–van Vlerken 0-1; de Jong–Avé 0-1. 


