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Oploswedstrijd: Driezetten zijn soms erg moeilijk. Die van 

afgelopen week was 
dat zeker. “Mijn 
computer lost elke 
driezet in een secon-
de op. Hier had hij 
tien seconden voor 
nodig”, aldus van 
Buren in zijn aanvul-
lende commentaar 
bij deze lastige op-
gave. Onze landge-
noot Eerkes won er 
in 1971 een eerste 
prijs mee. De juiste 
sleutelzet was 1. 
Lc4. Enkele varian-

ten: 1….bc4: 2. bc4:, Lc4: 3. Tc4:+ of 1….Lf7 2. Dc5:+, 
Kc5: 3. Le3:+ of 1…Pcd5 2. Dc7, Pc7: 3. Pc6+ of 
1…Pfd5 2. De8. Pe8: 3. Pc6+ of 1…bc4: 2. bc4:, Pd5 3. 
Pb3+. En weer was het Anne Paul Taal die als enige de 
juiste oplossing vond. Er moeten dus wel haast bijzondere 
krachten loskomen met zijn eigen oploskoffie. Hij voegde 
daarmee dus 5 punten aan zijn totaal toe. 
Quizvragen: 
1. Wie speelden de onsterfelijke partij? (1 punt) 

Antwoord: Andersen en Kiezeritski 
2. Welke opening had die partij? (2 punten). Ant-

woord: Koningsgambiet. 
 
Rapid: Vanavond geen ronde voor de interne competitie 
want we maken een start met onze rapidavonden. Er 
worden 4 partijen gespeeld van 25 minuten per persoon. 
 
Schaken Overdag: Als vervolg op het rapidschaaktoernooi 
voor 50+-ers, dat begin oktober plaatsvond, wordt a.s. dins-
dag de eerste schaakinstuif, in een serie van 7 schaakmid-
dagen, in het NIVON-gebouw aan de Molenbeekstraat 
26A gehouden. De middagen beginnen om 14.00 uur en 
duren tot ongeveer 17.00 uur. Dus wilt u nog een gezellig 
middagje extra schaken kom dan ook. Leeftijd speelt geen 
rol. Tijdens deze schaakactiviteit (op elke eerste dinsdag-
middag in de maanden november t/m mei) zal er een rapid-
competitie (het “Daglichtoernooi”) worden gehouden met 
drie partijen per middag. Kosten voor leden ASV €10,-- 
(niet-leden €15,--)  voor het hele seizoen of anders € 3,-- 
per middag. 
 
Beker: In de strijd om de KNSB-beker heeft ASV-1 in de 
voorronde geloot tegen stadgenoot De Toren. Onze 
schaakvrienden uit Arnhem-Zuid plaatsten zich voor dit 
bekertoernooi door het winnen van de OSBO-cup in het 
afgelopen seizoen. Nadere gegevens omtrent plaats en da-
tum zal ik u nog mededelen zodra hierover meer bekend is. 
 
ASV-nieuws: Eindredacteur Ignace Rood maakte mij er op 
attent dat er in november weer een ASV-Nieuws verschijnt. 
Dus fraaie partijen, leuke verhalen etc. kunnen weer naar 
hem toe. Sluitingstermijn kopij is 13 november a.s. 
 

Externe competitie: Afgelopen donderdag werden de laatste 
drie wedstrijden gespeeld uit de eerste externe competitie-
ronde. Hierbij een dubbele ASV-zege op Mook. ASV-5 
won met 5-3 van Mook-1 terwijl ASV-9 met 4½-1½ te 
sterk was voor Mook-2. Daarnaast was er het sterke optre-
den van ASV-6 die Het Kasteel-2 knap op 3-3 hield. Als 
we daarmee de balans opmaken van de 1e ronde dan geeft 
dat 7 overwinningen en twee keer een gelijkspel te zien. 
Een fantastische start!! Als de resultaten uit deze eerste 
competitieronde zich het komende seizoen zo gaan voort-
zetten dan staat ons nog veel moois te wachten.  
Zaterdag wacht alweer het begin van de 2e externe ronde. 
Dit keer is het weer de beurt aan onze zaterdagteams. ASV-
1 gaat naar Veldhoven. Oppassen dus want vorig jaar ver-
loor onze hoofdmacht tegen dit team en daarmee de promo-
tiekansen. ASV-2 reist af naar Overijssel voor de wedstrijd 
tegen het team van herikon bv/Borne. Voor het tweede 
zijn er zeker mogelijkheden op winst. ASV-3 staat daaren-
tegen voor een loodzware opgave want De Toren, onmis-
kenbaar de favoriet voor de titel in de OSBO-
Promotieklasse, is de tegenstander. Het derde kan op zich 
vrijuit spelen want dit zijn niet direct de wedstrijden waarin 
de punten moeten worden gepakt. Voor eventuele kijkers: 
de wedstrijd wordt gespeeld in het Olympus-College aan de 
Zeegsingel in Arnhem-Zuid (nabij de Rijnhal). Volgende 
week meer over deze wedstrijden. 
 

ASV 5 doet niet onder voor ASV 1 
t/m 4!!: Ook ASV-5 heeft volgens 
opdracht van onze voorzitter zijn 
eerste wedstrijd winnend afgeslo-
ten. Kasper Uithof was binnen een 
vloek en een zucht klaar. Met een 
leuke koningsaanval, met Kasper’s 
witte toren op g3, die op de zwarte 
koning prikte, won hij een loper en 

de partij. Daarna mocht Jan Vermeer het 2e punt bijschrij-
ven. Met zwart probeerde de Mokenaar alles af te ruilen en 
en passant ook nog een aanval op te zetten. Daarin was hij 
veel te gretig, zodat hij kon kiezen: een kwaliteit inleveren 
of 3 pionnen. Hij koos voor het laatste, maar bleef kansloos. 
Murat Duman, voor het eerst op een hoog bord, stond in het 
begin wat passief, maar in het eindspel kwam hij beter te 
staan en kreeg een stuk cadeau. (3-0) Albert Marks verde-
digde zich tegen competitieleider Huub Blom met een Sve-
snikov. Beiden rokeerden pas op de 23e zet. Na een inge-
wikkelde partij, waarin Albert veel tijd gebruikte kwam hij 
verloren te staan. Met nog 10 minuten op de klok heeft hij 
nog een remiseaanbod afgeslagen. Frits Wiggerts veroverde 
een pion, maar in het eindspel was dat net te weinig voor 
winst. Hendrik van Buren offerde een pion, om op de da-
mevleugel op te rukken. De Mokenaar moest een stuk offe-
ren om promotie te voorkomen. Daarna werd de partij met 
vaste hand door Hendrik uitgespeeld. Hedser Dijkstra’s 
partij was de meest dramatische van de avond. U weet wel, 
alle stukken op de vijandelijke koning gericht. De koning 
werd ook nog het veld ingedreven. Hedser kon de partij 
uitmaken, maar zag het niet. Toen hij ook nog een vergif-
tigde pion pakte, was ook remise niet meer te bereiken. 
Abbes Dekker speelde een Caro-Kann. Na een ruil bleven 

Albert Marks 0
Frits Wiggerts ½
Murat Duman 1
Hedser Dijkstra 0
Hendrik van Buren 1
Jan Vermeer 1
Abbes Dekker ½
Kasper Uithof 1



voor wit de paarden en voor zwart de lopers over. Abbes 
won 2 pionnen. In het eindspel begon hij te klungelen en 
moest in remise berusten, daar hij nog maar 30 seconden op 
de klok had. Vorig jaar werd ook met een 5-3 overwinning 
gestart. Maar toen hebben we tegen zwakke tegenstanders 
het laten liggen. Dat gaan wij dit seizoen niet meer 
doen!!!(?) Toch?    Jan Vermeer 
 
Goede start ASV-6: Donderdag j.l. begon het jongste team 
van ASV, het zesde, aan de moeilijke klus tegen de sterke 
degradant Het Kasteel 2. Het zou naar verwachting met 
name moeilijk worden voor de 1e, 3e en 4e bordspeler van 
de leeftijd van respectievelijk 14, 10 en 12 aangezien zij 
verleden jaar in de 4e klasse startten en nu in de 3e klasse 
aan ook nog eens een hoger bord plaatsnamen. De elo's van 
hun tegenstanders lagen dan ook honderden punten hoger. 
Het begon echter allemaal zeer goed. Ondergetekende 
teamcaptain won al snel doordat hij na een aangenomen 
pionoffer in de verdrukking plotseling uit kon breken door 
middel van een gepende loper na wits lange rokade. Een 
tweede pion werd gewonnen maar belangrijker: een grote 
afruil was tevens de consequentie en dus de winst. Daarna 
bofte invaller Henk Kuiphof. Hij meende in een konings-
gambiet rustig op f7 te kunnen slaan maar overzag daarbij 
een simpele truc waardoor hij een stuk kwijtraakte. Echter 
zwart liet daarop zelf een stuk instaan waardoor de stand 
weer gelijk was. Henk voerde de partij daarop naar een 
gunstig eindspel en vervolmaakte zijn spel met een mat-in-
2 combinatie die zwart overzag. Tot slot van het rijtje lage-
re borden snoepte de 12-jarige Tim van der Meulen zijn 
tegenstander een halfje af door zeer gedegen spel. Hij wist 
bij zwart een lelijke dubbelpion te creëren. In de spannende 

partij forceerde Tim een sterke aan-
val op de damevleugel. Zwart wist 
zich echter in de partij terug te vech-
ten tot een gelijke stand en er ont-
stond een vruchteloze remisestand. 
Al doende was het maar liefst 2½-½! 

Benjamin Umit Duman was echter langzaamaan achterop 
geraakt in zijn partij na heel erg goed uit de Siciliaanse 
opening te zijn gekomen. Hij kreeg vervelende penningen 
te verwerken en kwam klem te zitten; een fout maakte het 
uit. Goed te noemen is dat Umit hierna wel een uur door-
analyseerde en daarbij heel wat zal hebben opgestoken. 
Daarna verloor nestor Dick Hajee zijn partij. Na een goede 
opening overzag Dick een zet die er in een keer voor zorgde 
dat hij in een mindere stelling terechtkwam met een slechte 
loper tegen wits sterke paard. Een gevaarlijke aanval op 
zijn koning werd ingezet wat met kunst- en vliegwerk werd 
afgewend maar toen Dick pardoes een belangrijke pion 
weggaf was het gauw beslist. De stand was dus weer gelijk 
en alles hing af van eerstebordspeler Bijan Zahmat. Na een 
Siciliaanse opening stond Bijan minder maar wit was nog 
niet erg gevaarlijk. Bijan kwam er weer mooi uit maar de 
stand was erg complex. Na een grote afruil waren alleen 
dame + pionnen nog op het bord maar had Bijan wel een 
belangrijk tijdvoordeel. Na consult ingewonnen te hebben 
bij jeugdleider Theejo Jurrius en voorzitter Erik Wille ver-
telde ik Bijan bij de 40e zet dat hij remise mocht maken. 
Hij was echter dapper genoeg door te vechten. Een paar 
zetten later werd zijn tegenstander het zelf te benauwd en 
bood remise aan. Deze eervolle uitweg naar een plusremise 
nam hij wel aan waardoor het 3-3 werd, een resultaat waar 
ik vooraf voor getekend zou hebben.  Tijs van Dijk 
 
ASV 9 – Mook 2: Met Mook was een deal gemaakt. Zowel 
ASV 5 als ASV 9 waren door de OSBO competitieleider 
ingedeeld voor een thuiswedstrijd tegen resp. Mook 1 en 
Mook 2. De beide Mooken konden voor de geplande wed-
strijddag niet hun sterkste opstelling op de been brengen, 
dus werd er “gedeald”, een weekje later a.u.b. Voor ASV 
geen enkel probleem en dus werden beide wedstrijden op 
23 oktober vastgesteld. En zo verscheen vorige week een 
dappere delegatie uit het Mookse. Hoe het ASV 5 verging 
kunt u elders in dit blad vernemen. Als teamleider van het 
negende kan ik u slechts verhalen over de verrichtingen van 
het 9e . Dat beide ASV teams wonnen staat buiten kijf, want 
alle ASV-teams moesten toch hun eerste wedstrijd winnen? 

Rondje 4½ staat mij al jaren bij, dat is standaard ASV-kost, 
dus daar gingen we voor met ons zessen. Jans Askes mocht 

de score openen. Verrast als hij 
was om in een ASV team te mo-
gen opereren wist hij niet hoe 
snel hij een punt moest scoren. 
Allereerst wist hij een stuk te 
winnen in ruil voor 2 pionnen. 

Een paardvork enige zetten later won een kwaliteit. Dus 
inmiddels met een toren op de reservebank kon hij alles 
geforceerd afruilen. Wat pionnen hier en daar en een toren 
in voordeel kon het niet meer misgaan (1-0). Hans Meijer 
opende met een gesloten partij, Engels, met in het begin al 
een behoorlijke afruil waardoor er na enige tijd niets anders 
inzat dan een remise. Andre de Groot wist zich te laten 
afleiden door OSBO-competitieleider Blom, die niet eens in 
Mook 2 speelde. Hierdoor verloor hij enkele pionnen, en 
met 3 van die rotdingen achter moest hij de partij proberen 
af te maken. Zijn tegenstander vergaloppeerde in het eind-
spel een paard. In een poging om die te redden gaf hij een 
toren in ruil voor een….foutje, toch dat paard eraf. Hij gaf 
op met zoveel materiële achterstand (2½-½). Dan het de-
buut van Roland Stravers bij ASV. Hij opende met Rus-
sisch, waarbij zijn tegenstander dat trucje met dame-paard 
doorzag en beter kwam te staan. Na de passieve zet a6 was 
zijn stelling helaas niet meer te houden, een kwaliteit moest 
hij geven en daarna een klein kado in de vorm van een 
dame en was partijwinst voor Roland een feit (3½-½). Teun 
van der Leer beschouwt zijn partij achteraf en vindt dat hij 
het ontbreken van een zege te danken heeft aan slechts 1 
zet, namelijk c5, en wel iets te vroeg gespeeld. In het Frans 
werd Pc3 gespeeld i.p.v. e5. Hij verloor een pion en kreeg 
teveel druk op het centrum. Een tweede pion sneuvelde en 
het werd slechts secuur uitspelen voor zijn tegenstander om 
de partij te beslissen (3½-1½). De beurt was nu aan Henk 
Sijbrandij, nog nooit als laatste speler aan zet in een externe 
wedstrijd, zijn taak dus om het rondje 4½ compleet te ma-
ken… Na de opening had hij een voordeel laten ontstaan 
die hem niet alleen materieel maar vooral ook positioneel 
flink voordeel opleverde. Henk’s kwaliteit bij uitstek om dit 
soort voordelen te verspelen bond hem tot het laatste mo-
ment aan het bord. Dat het nu wel lukte siert hem en gaf 
hem ook de kans om het ultieme rondje af te ronden. Rond-
je 4½ dus voor het negende!  André de Groot 
 
Snelschaken: In de Mallemolen in Groesbeek werd dit jaar 
ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van PION het 
OSBO snelschaakkkampioenschap georganiseerd. Er waren 
56 schakers, waaronder 10 Duitsers. Slechts één ASV-er 
had zich aangemeld en niet de minste te weten Anne Paul 
Taal. Na 3 voorronden van 3 partijen volgde er een dubbel-
rondige (met wit en zwart) tienkamp, in het totaal dus 27 
partijen van 5 minuten! Winnaar in Groep 1 en daarmee 
OSBO-kampioen werd Ramon Koster van ESGOO met 
14½ uit 18 voor Carl Wustefeld (SMB) 11½, Anton Frijling 
(Hardenberg) 11 en Luc de Ruyter (PION) 10½. In deze 
finalegroep speelden o.a. ook Bram van den Berg (SMB) 
alsmede Bobby Beeke en Jeroen van Onzen van De Toren. 
Anne Paul plaatste zich na een (te) goed begin in de voor-
ronden (6 uit 9) voor finalegroep 2, waar hij (naar eigen 
zeggen) aan de lopende band verloor doordat hij te traag 
was voor deze routiniers. Vaak werden mooie, winnende 
stellingen opgebouwd, maar het was een snelschaaktoer-
nooi!! En dus kwam hij tijd te kort. Winnaar in groep 2 
werd G. Knol van Unitas met 15½ uit 18 voor Theo Wijn-
hoven (PION) 14½ en Thomas Verfurth met 13½. Anne 
Paul werd in deze groep 10e met 3 punten Volgende keer 
dus wat sneller!   Anne Paul Taal 
Uitslagen interne competitie 7e ronde (23 oktober 2003): 
Tangarife-Wilgenhof 0-1; v. Roosmalen-Bruning ½-½; E. 
Wille-v.d. Wel 0-1; Verkooijen-v. Gemert 0-1; Huizinga-
Taal 1-0; P. Schoenmakers-Jurrius 0-1; Rood-E. Belle ½-½; 
Verhoef-Velders ½-½; Boom-Blees 1-0; Zunnebeld-de 
Munnik 1-0; Ariëns-v. Twist 1-0; Azar-Stibbe 0-1; Kel-
derman-Koeweiden 1-0; Klungers-Visser 1-0; Legierse-
Avé 1-0. 
Uitslag bekercompetitie: van Vlerken-Zandbergen 1-0. 

Teun van der Leer 0
Hans Meijer ½ 
Jans Askes 1 
Roland Stravers 1 
André de Groot 1 
Henk Sijbrandij 1

Bijan Zahmat  ½ 
Dick Hajee  0 
Umit Duman  0 
Tim v.d Meulen  ½ 
Tijs van Dijk  1 
Henk Kuiphof  1 


