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42e jaargang no. 34      donderdag 23 oktober 2003 
Oploswedstrijd Vorige week kreeg u een wat eenvoudiger 

driezet voorgeschoteld 
hoewel het niet echt 
meevalt om echt mak-
kelijke driezetten te 
vinden, aldus onze 

“problemenmaker” 
Hendrik van Buren. 
Maar toch was er een 
probleem gevonden en 
wel van Sigmund 
Herland uit 1910. De 
honorering was dan 
ook slechts 3 punten 
voor deze driezet. De 

juiste sleutelzet is 1. Te5 met als hoofdvariant 1…Pe8 2. 
Kb3, Pd6 3. Te1 mat. 
Quizvragen: 
1. In welk jaar verloor Euwe zijn wereldkampioen-

schap (1 punt). Antwoord: 1937. 
2. Wat was de einduitslag van die match (2 punten) 
Hierbij waren twee antwoorden mogelijk. De officiële uit-
slag was 15½-9½ voor Aljechin. De match ging over dertig 
partijen. De zalen waren al besproken en de kaarten ver-
kocht. Dus werden nog 5 demonstratiepartijen gespeeld met 
als totale uitslag 17½-12½. 
 
Rapidcompetitie: Volgende week onderbreken we de 
interne competitie even want dan starten we met de 
eerste vier ronden in de rapidcompetitie. 
 
Toernooi: Het Essent-toernooi in Hoogeveen, dat vorige 
week op de schaakkalender stond, is in de afgelopen jaren 
uitgegroeid tot een groot evenement. Naast de Kroongroep 
met o.a. Polgar en Karpov, het Open Toernooi met bv. 
Stellwagen was er ook het zgn. amateurtoernooi waaraan 
onze clubgenoten Erika Belle en Siert Huizinga deelnamen. 
Beiden eindigden in de top van het klassement. In deze 
groep bestaande uit 71 schakers werd Erika met 6 uit 9 
gedeeld 7e terwijl Siert met een half punt minder op 5½ uit 
9 op een gedeelde 12e plaats eindigde. Met haar Elo van 
1919 scoorde Erika goed getuige haar TPR van 1987. Erika 
was dan ook zeer in haar nopjes met het resultaat. “Het was 
in elk geval aanmerkelijk beter dan in Dieren deze zomer”, 
aldus Erika. Siert (Elo 1910) bleef hier iets op achter met 
een TPR van 1849. Erika scoorde met zwart 3½ uit 5 en 
met wit 2½ uit 4 terwijl Siert met zwart juist goed scoorde 
met 3½ uit 4 maar kwam met wit tot slechts 2 uit 5. Erika 
bleef in de 9 speelronden ongeslagen met 3 winstpartijen en 
6 remises. Siert won 4 partijen, speelde er 3 remise maar 
verloor ook 2 keer waaronder tegen de latere gedeelde win-
naar. In die partij stond Siert juist heel goed maar hij liet 
zich op de 2e rij verrassen. De les in dit toernooi was voor 
hem dat hij betere stellingen niet in winst omzette door het 

net even te gemakkelijk op te vatten. Over zijn prestatie 
was Siert dan ook niet zo tevreden maar toch wel over zijn 
spel. In het toernooiverloop waren beide ASV-ers steeds in 
elkaars nabijheid te vinden. Dan weer stond Siert een halfje 
voor, dan was het Erika die Siert voorging. Zo kon het dus 
ook haast niet uitblijven dat ze elkaar in de 6e ronde troffen 
met een korte remise als resultaat. Met aan het slot toch 
weer een goede klassering van onze beide ASV-ers. Barth 
Plomp was bij dit toernooi weer één van de arbiters. 
 
Externe competitie Onze teams hebben zich afgelopen 
week in de seizoensopening kranig geweerd. Het afgelopen 
seizoen gepromoveerde ASV-4 liet er geen gras over groei-
en, liet duidelijk zien wat de ambities zijn en haalde in 
Beekbergen met 6-2 ruim uit bij VDS. ASV-7 speelde ver-
dienstelijk met 3-3 gelijk tegen het vorig jaar uit de 2e klas-
se OSBO gedegradeerde Duiven terwijl onze senioren van 
ASV-8 met 4-2 de baas bleven over SMB-9. En winnen in 
Nijmegen is altijd leuk. Maar ook vanavond staan er nog 
vele belangen op het spel want er treden nog drie ASV-
teams thuis in het strijdperk. Daarbij een dubbele confronta-
tie want ASV-5 en ASV-9 spelen tegen respectievelijk 
Mook-1 en Mook-2. Een soort “Slag op de Mookerheide” 
dus, hoewel geografisch niet helemaal juist. Dat wij aan het 
eind van de avond maar mogen zingen “Het is stil aan de 
overkant”. Ook het sterke team van Het Kasteel-2 uit Wij-
chen komt naar Arnhem voor de wedstrijd tegen ASV-6. 
Wij heten al deze teams vanavond van harte welkom in De 
Opbouw. 
 
ASV-4 wint ruim: Gesteund door een belangrijke 1-0 voor-
sprong uit de vooruitgespeelde partij van Barth Plomp heeft 
ASV-4 in de openingswedstrijd tegen VDS uit Beekbergen 
niets aan duidelijkheid ten aanzien van de bedoelingen voor 
dit seizoen overgelaten. Met maar liefst 6-2 werd de op 
papier zeker niet slechte tegenstander kansloos gelaten. Uw 
redacteur kreeg de inspirerende teamleider Anne Paul Taal 
zaterdagmiddag vanuit de auto aan de lijn voor zijn verslag 
van de wedstrijd daarbij, zo werd althans de indruk gewekt, 
laverend langs files, flitspalen, alcoholcontroles, overste-
kend wild en wat we allemaal verder niet langs maar vooral 
op onze wegen tegen kunnen komen. Het gesprek moest 
dan ook nog al eens worden onderbroken zodat weer een 
obstakel kon worden omzeild. Het bood dan even gelegen-
heid om wat gegevens op te schrijven van de vrijwel achter 
elkaar doorratelende teamleider. Het kwam in ieder geval 
op het volgende neer. Barth Plomp had de weg geëffend 
door de speler met de hoogste Elo in een sterk gespeelde 
partij kansloos te laten. Zelf kon Anne Paul na 12 zetten al 
een loperoffer plaatsen op h7. Dit mocht niet worden aan-
genomen. Toen zag het er op de andere borden ook al goed 
uit. Alleen de tegenstander van Rob van Belle had optisch 
enig voordeel na en stukoffer tegen 2 pionnen. Zijn oppo-
nent werd echter wat overmoedig in een verder redelijk 



dynamische stand. Rob offerde het stuk terug en bood 
meteen remise aan. Ook bij Paul Schoenmakers was er geen 
reden om te forceren in een redelijk gelijkstaand eindspel 
waardoor deze partij ook in een puntendeling eindigde. 
Vervolgens liep ASV-4 verder uit. Eerst was dit door winst 
van Edgar van Seben na een echte “wild-west-partij”, waar-
in zijn tegenstander het een na het andere offerde. Het was 
ongelofelijk spannend. Ondanks de matdreigingen kwam 
zijn tegenstander er niet doorheen. Daarbij kwam boven-
dien dat deze geen remise mocht aanbieden gezien de stand 
in de wedstrijd maar had intussen al wel vrijwel al zijn tijd 
verbruikt. Dit werd hem dan ook fataal. Nico Schoenma-
kers drukte de hele partij op een zwakke vijandelijke pion. 
Zijn opponent had wel iets meer ruimte maar moest bij 
voornoemde pion blijven. Bovendien spendeerde ook hij 
zoveel tijd dat de vlag de partij besliste. Jacques Boonstra 
overspeelde op alle fronten zijn tegenstander. Hij stond op 
een gegeven moment zo ontzettend gewonnen maar kreeg 
zijn tegenstander maar niet mat. Deze kon steeds slechts de 
enige zet doen terwijl Jacques dan weer in diep gepeins 
verzonk hoe hij de partij kon beslissen. U raadt het al, de 
tijd werd ook dit keer Jacques grootste vijand. Het bleef de 
enige nederlaag, onterecht dat wel maar de klok hoort er nu 
eenmaal bij. Intussen kon Anne Paul zelf de aanval doorzet-
ten en koos daarbij op een gegeven moment voor materi-
aalwinst in de vorm van een dame tegen 2 stukken. Achter-
af bleek dat hij op de aanval door had kunnen spelen. Ook 
hier ging de tegenstander door de vlag. De eindstand 6-2 
bracht Jan Willem van Willigen op het scorebord. Hij won 
vrij professioneel. Zowel op de konings- als op de dame-
vleugel werd aangevallen. Zijn tegenstander had hier geen 
antwoord op en kwam de problemen niet te boven. In de 
volgende ronde staat meteen een belangrijke wedstrijd op 
het programma. Dan treft het vierde het uit de Promotie-
klasse gedegradeerde PION-2 uit Groesbeek als tegenstan-
der. “Ik ga je nu ophangen”, zo sloot Anne Paul zijn relaas 
af, zijn toehoorder verbijsterd en met kramp in de vingers 
achterlatend. Het blijft een zwaar en risicovol vak redacteur 
zijn van het meest gelezen weekbulletin. 
Gedetailleerde uitslag: E.J. Greven (1835)-A.P. Taal 0-1; 
M. London (2028)-B. Plomp 0-1; C.M. Buijvoets (1785)-
P. Schoenmakers ½-½; F. London (1777)-R. v. Belle ½-
½; F. Wilbrink (1814)-E. v. Seben 0-1; H. Schoten (1849)-
J.W. v. Willigen 0-1; A.C. Schols (1667)-J. Boonstra 1-0; 
J.D. v. Ommen (1655)-N. Schoenmakers 0-1.  
Eindstand 2-6. 
 
Prima gelijkspel ASV-7: De eerste wedstrijd van het sei-
zoen speelde ASV-7 tegen het vorige jaar gedegradeerde 
team van Duiven. Op papier een sterker team, tot ons geluk 
ontbraken echter de twee sterkste spelers. Het eerste punt 
voor ASV werd door Ruud Verhoef vrij snel binnenge-
haald. In het Russisch werd de theorie een zet of 10 ge-
volgd. Wit dacht na een loperoffer op h7 en een schaakje 
met Pg5 materiaal te kunnen winnen, maar kwam bedrogen 
uit. Met stukverlies en prompt daarop dameruil was de 
winst snel binnen. Horst Eder speelde een gelijk opgaande 
strijd. In het eindspel hadden beide spelers een paard en 5 
pionnen. Tijdnood en een ietwat passieve stelling deden 
Horst de das om. Donald Dijkers speelde met wit de “van 
Geet”, waarbij hij een paardzet over het hoofd zag. Het was 
een gelijkopgaande partij, waarin zwart probeerde te force-
ren, hetgeen niet lukte. Herman de Munnik speelde een 
boeiende partij. Na een Caro-Kann kreeg hij in het midden-
spel het initiatief, maar na enkele onzorgvuldige zetten 
moest Herman in een gelijk eindspel remise aanbieden. Na 
analyse bleek dat Herman wel wat actiever stond. Henk 
Kuiphof speelde op bord 1 tegen Kersten. In een Konings-
Indiër bleef de zaak redelijk in evenwicht. Even leek het of 
de tegenstander een pion zou kunnen winnen. Toen dit niet 
doorging bood Henk remise aan, hetgeen werd geweigerd. 

Vervolgens schoof Henk de stelling geheel dicht. Eindeloos 
gelaveer hielp niet. De remisemarge werd niet overschre-
den. Ignace speelde een boeiende partij tegen Tiecken. Met 
wit kreeg hij meer initiatief en probeerde dit om te zetten in 
materieel voordeel. Tiecken speelde echter zeer solide en 
hield de stelling in evenwicht, waarna tot remise werd be-
sloten: 3–3 Al met al een boeiende avond met een gelijk-
spel als terechte uitslag . Ruud Verhoef. 
Gedetailleerde uitslag: H. Kuiphof–J. Kersten ½-½; I. 
Rood–A. Tiecken ½-½; R. Verhoef-J. Elfrink 1-0; D. 
Dijkers–P.Teunissen ½-½; H. Eder-R. Berendsen 0-1 H. 
de Munnik–G. Arends ½-½. Eindstand 3-3. 
 
Goede start ASV-8: Het begin van de competitie stond voor 
het 8e team een uitwedstrijd tegen SMB-9 uit Nijmegen op 
het programma, een team dat vorig seizoen op de laatste 
plaats was geëindigd. Na een uur spelen kon Jacob Zand-
bergen het eerste punt scoren. Met wit lanceerde hij een 
aanval met paard en loper op f7 en hield daar een betere 
stelling aan over. Door een schaakje te geven kon hij een 
loper incasseren en kwam de zwarte koning zodanig in het 
nauw dat de tegenstander het nutteloze van verder spelen 
inzag (0-1). Aan bord 6 moest Hein van Vlerken na de 
opening tijdelijk een pion inleveren. Dit werd enkele zetten 
later ongedaan gemaakt. Deze aanval kon worden doorge-
zet en leverde nog een pion op gevolgd door een paard. Het 
daardoor ontstane voordeel werd na afruil zodanig dat de 
tegenstander opgaf (0-2). De partij van Bob Hartogh Heijs 
bleef geruime tijd in evenwicht totdat hij na enkele zwakke 
zetten van de tegenstander grote druk op diens damevleugel 
kon uitoefenen met als extra dreigement een vrijpion op de 
6e rij. Het gevolg was paardwinst, daarna werd ook nog een 
toren buitgemaakt en dat was natuurlijk genoeg voor de 
zege in deze partij (0-3). Jan Zuidema –invaller voor Piet 
Blees– bouwde vanuit de opening een goede stelling op. En 
zette daardoor de zwarte koningsvleugel zodanig onder 
druk dat een pion kon worden gepakt. Het kostte evenwel 
nog veel tijd en zetten totdat wit na afruil en een oprukken-
de vrijpion de winst en daarmee het winnende punt voor het 
team kon incasseren (0-4). Bij Henk Kelderman ging het 
lange tijd in een ongeveer gelijke stand voort totdat Henk 
de gelegenheid kreeg een loper tegen een toren af te ruilen. 
Wit kreeg evenwel daardoor de kans druk op de stelling op 
te bouwen met het loperpaar ondersteund door een paard, 
toren en dame. De druk op de koningsstelling werd zo groot 
dat Henk een paard moest prijsgeven waardoor verder ver-
zet nutteloos werd (1-4). Als laatste was Gerrit Verbost nog 

in de slag. Op de 23e zet kon hij 
een loper afruilen tegen een pion. 
Ondanks dat slaagde de SMB-er 
erin met de pluspion zo ver op te 
rukken dat wit deze slechts ten 
kostte van kwaliteitverlies kon 
slaan. Gerrit vond dit een te hoge 

prijs met als gevolg dat de pion doorschoof naar de 2e rij, 
gesteund door twee torens, loper en paard. De witte koning 
raakte geheel ingesloten en zwart was in staat door een 
gedwongen ruil het overwicht zodanig op te voeren dat 
verder spelen niet meer baatte en Gerrit de koning omlegde. 
De volgende wedstrijd is weer een uitwedstrijd waarschijn-
lijk op 11 november bij De Sleutelzet. Henk Kelderman 
 
Ùitslagen interne competitie 7e ronde (16 oktober 2003: 
van der Wel-Tangarife 0-1; Verkooijen–v. Roosmalen ½-½; Snuverink–E. 
Wille 0-1; Dijkstra–R. Wille ½-½; Hajee –van den Brink 0-1; Boom–
Wiggerts ½-½; Steenhuis–van Buren ½-½; Velders–Vermeer 0-1; Bent-
velzen–Zandbergen 1-0; Koeweiden–de Groot 1-0; Hartogh Heijs–Azar 1-
0; Meijer–Lemein 0-1; Kelderman–de Jong 1-0; Sijbrandij–Visser 1-0; 
Avé–van Vlerken 0-1; Stibbe–Legierse 0-1. 

Jacob Zandbergen 1
Bob Hartogh Heijs 1
Jan Zuidema 1
Henk Kelderman 0
Gerrit Verbost 0
Hein van Vlerken 1


