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Oploswedstrijd: Een nieuw thema deze maand en wel “wat 
is de beste zet”. De eerste stand is uit het Hongaars kampi-
oenschap 1975 met zwart aan zet. In deze partij tussen Sapi 
en Ribli vond zwart een zet, die hem duidelijk voordeel 
opleverde. Welke zet was dit? De juiste zet was goed voor 

drie punten. De oplos-
sing is ….Dd8-d6. In 
de partij ging het ver-
der met 19. f4, e4 20. 
f5, Tfb8 en wit gaf op. 
Zo dramatisch had het 
niet gehoeven. Maar 
ook na het betere 19. 
Lg5, f6 20 Tfe1, fg5: 
21. Tc7, Df6 staat 
zwart nog steeds riant. 
Frappant was dat pre-
cies dezelfde partij een 
aantal maanden eerder 
werd gespeeld in Pola-

nitsa Zdroj tussen Lombard en Kirov.  
Quizvragen:  
1. Wie is thans voorzitter van de FIDE? (1 punt) Antwoord: 
Iljoemzhinov. Met name het antwoord op deze vraag le-
verde een grote diversiteit in de schrijfwijze op. Er zijn dan 
ook enkele antwoorden afgekeurd als het echt niet op het 
antwoord leek hoe goed ook bedoeld. 
2. Wie volgde destijds Euwe op als voorzitter van de FIDE? 
(2 punten) Antwoord: Olafsson.  
 
En Passant: Vorige week donderdag werden we door onze 
voorzitter Erik Wille verrast met de uitgave van een extra 
editie van En Passant. Een speciaal nummer met een 
compilatie van artikelen uit de beginperiode. Er was dan 
ook een heugelijk feit te vieren, een moment om zeker even 
bij stil te staan. Op 2 november 1978, dus inmiddels 25 jaar 
geleden, verscheen En Passant voor het eerst in de vorm 
van een wekelijks bulletin. Hendrik van Buren en Fred 
Duchêne waren de eerste redacteuren. In de afgelopen jaren 
traden vele anderen tot de soms uit 4 man bestaande redac-
tie toe, waarbij men bij toerbeurt een weekblad maakte. 
Sommigen zijn inmiddels geen lid meer. Het geeft wel een 
aardig overzicht van de vele EP-redacteuren in de afgelo-
pen 25 jaar te weten: Devrig Callec, Guust Homs, Rob 
Kamminga, Michael Mogendorff, Laurens Storms, Fokke 
Jonkman, Jacques Boonstra, Henk Kuiphof, Jan Vermeer, 
Henk Wichhart en uw huidige redacteur waarbij de één 
voor een korte periode en de ander voor een veel langer 
tijdsbestek op zijn eigen wijze invulling gaf aan onze “don-
derdagavondkrant”. In de beginfase met de typmachine en 
het nodige knip- en plakwerk, later gelukkig met de compu-
ter. Hoewel En Passant in zijn wekelijkse vorm aanvanke-
lijk werd gestart voor een proefperiode is het blad nu niet 
meer weg te denken in onze actuele berichtgeving. Met uw 
hulp gaan we gewoon door……Op naar het volgende jubi-
leum!!  

Externe competitie: Diverse ASV-teams kwamen eerder 
deze week al in actie voor de 2e ronde van de OSBO-
competitie: In deze EP bericht ik u zo actueel mogelijk. 
Afgelopen dinsdag speelde ASV-9 uit in Nijmegen bij 
Dukenburg-2. Het team van captain André de Groot won 
zeer ruim met 5-1, zo liet hij mij dinsdag rond middernacht 
telefonisch vanuit Nijmegen zeer tevreden weten. Op de-
zelfde avond namen onze senioren van ASV-8 het op tegen 
het team van stadgenoot De Sleutelzet. Hoe dit tot stand 
kwam mocht ik met eigen ogen aanschouwen. Het verslag 
hiervan treft u in deze EP aan. Onze senioren lieten een 3-3 
gelijkspel noteren. Gisteravond speelde ASV-7 uit bij Gla-
zenburg uit Rheden. Ook dit was weer een hele spannende 
ontmoeting. Helaas ging ons team (met 5 man) met 3½-2½ 
ten onder. Dit had aan het slot net zo goed andersom kun-
nen zijn maar in de tijdnoodfase ging het in de beslissende 
partij van teamcaptain Ruud Verhoef net mis. Heel jammer 
want in het eindspel was winst heel dichtbij maar het pion-
neneindspel ging toch nog verloren. Vanavond treft ASV-4 
het team van PION-2 uit Groesbeek. Dit zal zeker een 
spannende ontmoeting worden daar PION vorig jaar nog in 
de Promotieklasse uitkwam en ongetwijfeld zo snel moge-
lijk het verloren terrein wil herwinnen. Maar ons vierde is 
dit seizoen uitstekend gestart en zal deze lijn natuurlijk 
willen voortzetten. De desbetreffende ASV-teamleider had 
er kennelijk veel vertrouwen in want hij zou met enkele 
teamgenoten al voor de wedstrijd naar de ASV-Chinees 
gaan. (“Sambal bij??” Red.) Morgen gaat ASV-6 naar 
Groesbeek toe waar het te gast is bij PION-4. Maandag a.s. 
speelt dan nog ASV-5. Zij komen uit tegen De Toren-2. 
Ook dit team degradeerde afgelopen jaar en zal ook zo snel 
mogelijk weer willen terugkeren in de 1e klasse OSBO. Het 
wordt dus een lastige klus voor ons vijfde. Volgende week 
meer over al deze wedstrijden. 
 
Schaken Overdag: Vorige week dinsdag werd de eerste in 
een serie van 7 schaakinstuiven gehouden onder de naam 
“Daglichttoernooi”. Per middag worden drie rapidpartijen 
gehouden De opkomst bij deze eerste middag was prima, de 
sfeer geweldig. We gaan deze schaakmiddagen proberen te 
continueren en proberen uit te breiden. Twaalf schakers 
bonden de strijd aan. Na de eerste speeldag gaat Jan Ver-
meer na drie ronden aan de leiding met een 100% score. Hij 
wordt gevolgd door een groep van 5 spelers met 2 uit 3 te 
weten; Dick Hajee, Henk Kuiphof, Jacob Zandbergen, Rob 
Lubbers (SMB) en Niels Matser (Westervoort). Verder 
hebben Bob Hartogh Heijs en Gerrit Verbost 1½ uit 3. Piet 
Blees en Wim Zunnebeld volgen met 1 uit 3 terwijl Peter 
Hamers en Jacques Gosselink met 0 uit 3 de rij sluiten. De 
volgende drie ronden in dit Daglichttoernooi worden ge-
speeld op dinsdag 2 december a.s. om 14.00 uur in het 
NIVON-gebouw aan de Molenbeekstraat 26A. 
 
Toernooi: Het Nijmeegse SMB organiseert in de periode 
van november tot mei een toernooi, het zogeheten SMB-
open, dat op 9 dinsdagavonden op de clubavond van deze 
vereniging wordt gehouden. Er nemen zo’n 60 schakers aan 



deel waaronder enkele ASV-ers te weten Hendrik van Bu-
ren, Henk Kuiphof en ons dubbellid Peter Hamers. Van 
Buren was verhinderd en nam voor de openingsronde, vori-
ge week dinsdag, een bye op. Peter Hamers kon het niet 
redden en verloor zijn eerste partij. Henk Kuiphof werd 
gekoppeld aan Frits Meulenbeld, een bekende SMB-er. De 
partij bleef in evenwicht en na 18 zetten werd het punt 
terecht gedeeld. De volgende ronde wordt op 2 december 
gespeeld. Wordt vervolgd dus! 
 
Rapidtoernooi: In Ede werd afgelopen zaterdag het jaarlijk-
se rapidtoernooi gehouden. In totaal waren er 63 schakers, 
slecht 3 minder dan vorig jaar. Het toernooi kreeg in Mar-
tijn Dambacher een terecht winnaar. Hij bleef de achtervol-
gers met een score van 6 uit 7 ruim voor. In deze A-groep 
bracht Ruud Wille er totaal niets van terecht. Slechts 1 
punt, die dan ook nog werd verkregen door een bye vanwe-
ge het oneven aantal spelers in deze groep, werd zijn deel. 
Gauw vergeten dus!. In de B-groep eindigde Henk Kuiphof 
op een gedeelde 7e plaats met 4 uit 7 via een regelmatig 
opgebouwde score. Harold Boom in deze groep ging hem 
in de vijfde ronde aanvankelijk voorbij door de onderlinge 
partij in zijn voordeel te beslissen. Harold stond toen met 
3½ uit 5 in de top van de ranglijst. Maar de laatste 2 ronden 
gingen helaas voor hem verloren. Horst Eder eindigde in de 
achterhoede met 1½ uit 7. In groep C was het Theo Koe-
weiden die met een keurige score van 4 uit 7 op een ge-
deelde 9e plaats eindigde. Roland Stravers eindigde op 2½ 
uit 7 maar kon toch terugkijken op enkele aardige partijen. 
 

Rapidcompetitie: De 
stand na de eerste 
speelavond heeft u 
vorige week door de 
diverse teamversla-
gen moeten missen. 
Daarom dus maar 
een weekje later in 
onze EP deze stand 
na de eerste 4 ron-
den. Roland Stravers 
is de verrassende 
koploper met 3½ 
punt. Nog even ter 
toelichting. In de 
rechterkolom treft u 
het aantal gespeelde 
partijen aan. Er kan 
in deze competitie 
maximaal 8x een bye 
(goed voor een ½ 
punt) worden opge-
nomen. Dit levert 
dus 4 punten op. Zo 
blijft deelname ook 
interessant voor 
degenen die niet 
alles kunnen spelen. 
De volgende rapid-
avond staat voor 27 
november a.s. op het 
programma. 
 
Huttontoernooi: Dit 

jeugdschaakevene-
ment (alweer het 9e 
lustrum) waar de 
beste jeugdschakers 
van de diverse on-
derbonden als team 
tegen elkaar strijden 

werd eind oktober gehouden in Groningen. Voor ASV 
waren twee spelers in het teams van de OSBO opgenomen. 
Murat Duman won beide partijen terwijl Umit Duman de 

eerste partij verloor en de tweede partij met wit remise 
speelde. De OSBO-jeugd eindigde uiteindelijk als vierde. 
 
ASV-8 speelt gelijk: Onze senioren hebben dinsdagavond 
met 3-3 gelijkgespeeld tegen De Sleutelzet. Toen uw redac-
teur rond 21.30 uur de speelzaal in Dorpshuis De Sleutel in 
Het Dorp binnenliep was het 2-1 in het voordeel van ASV-
8. Een vluchtige blik leerde verder dat Henk Kelderman 

verloren stond, bij Zandbergen viel 
er nog niet veel. van te zeggen en 
Verbost stond ook minder in een 
eindspel. Winst in de wedstrijd zat 
er dus nog niet direct in. Piet Blees 
had al na 13 zetten de winst gegre-
pen tegen Chris Stuart. Deze dacht 

een kwaliteit te winnen door op f7 in te slaan maar Piet kon 
hetzelfde doen op de vijandelijke damevleugel. Wit pro-
beerde hierop het paard vast te zetten maar dat werkte ave-
rechts. Piet won hierbij nog meer materiaal. Vervolgens 
verloor Bob Hartogh Heijs van Joost Bosmans. Joost viel 
met zijn loper een toren aan en lokte daarmee een pionzet 
uit. Hij slaagde in deze opzet want na de pionzet moest 
Hartogh Heijs diverse gedwongen zetten doen die resul-
teerden in materiaalverlies. Als hij de toren had gespeeld 
waren de betere kansen voor hem geweest zo gaf onze 
ASV-er na afloop aan hoewel Joost het daar niet zo mee 
eens was. Hein van Vlerken zette ASV weer op voorsprong. 
Het was een spannende partij aldus Hein, die na een foutje 
op de 8e zet een pion won. In het middenspel werd nog een 
paard gewonnen. Je zou zeggen dan wordt het makkelijk 
maar dat viel tegen. Zijn opponent verdedigde zich goed in 
het eindspel. Maar een nieuwe fout besliste de partij dan 
toch. Niet lang na mijn binnenkomst moest Henk Kelder-
man inderdaad opgeven. De vrijpionnen van zijn opponent 
werden hem teveel. Henk kreeg aanvankelijk een dubbele 
aanval op f7 te verwerken, kwam hier eerst goed uit maar 
later stonden de pionnen wat geïsoleerd. Deze konden el-
kaar niet steunen. Bovendien kon Henk niet rokeren. Zo 
verloor hij eerst een pion, later nog een en er verdween ook 
nog een derde pion. Dit bleek uiteindelijk te veel. Net toen 
ik dacht dat Zandbergen de stelling onder controle kreeg 
vergiste hij zich vreselijk. Hij was even vergeten dat er een 
penning inzat en speelde zijn paard weg. De vijandelijke 
penning op de dame was natuurlijk meteen fataal. Hierdoor 
stond ASV onverwacht achter met 3-2 en hing het teamre-
sultaat af van Gerrit Verbost. Deze had een vijandelijke 
aanval op de damevleugel met pionnen ondersteund door de 
zwarte torens al aardig overleefd. Wel had zijn tegenstander 
nog een vrijpion op de c-lijn. Hij gaf deze echter op in de 
verwachting op de koningsvleugel definitief zijn slag te 
slaan. Gerrit kon dit nog net verhinderen. Daarop ontstond 
een remise-eindspel met allebei pionnen op de g en h lijn. 
Maar er werd tot het bittere eind doorgespeeld. In deze 
slotfase gaf de speler van De Sleutelzet  de oppositie weg 
en kon Gerrit beide vijandelijke pionnen winnen en met 2 
vrijpionnen de partij beslissen. Onverwacht werd zo toch op 
de valreep nog een matchpunt gepakt. 
 
Uitslagen interne competitie ronde 9 (6 november 2003): 
de Leeuw–Maduro ½-½; van Roosmalen–Tangarife ½-½; 
Snuverink–Huizinga 1-0; R. Wille–Verkooijen ½-½; Jurri-
us–E. Wille ½-½; Taal–van Willigen ½-½; E. Belle–
Dijkstra ½-½; Vermeer–Hajee 0-1; van Belle–Rood 1-0; 
van Buren–van Dijk 0-1; Stravers–Kuiphof 0-1; Zandber-
gen–Boom ½-½; Blees-Hartogh Heijs 0-1; Avé–Askes 0-1; 
Stibbe–Meijer 0-1; de Jong–Klungers 0-1; Visser–Azar 1-0;  
 
Uitslagen bekercompetitie: de Groot – de Munnik 1-0; 
Velders – van Vlerken 1-0; Eder – Koeweiden 0-1; Verbost 
– Legierse 1-0; Zuidema – Zunnebeld 0-1; Lemein – van 
der Leer 1-0; van der Velden – Kelderman 1-0. 

Stand ASV-rapidcompetitie  
na 4 ronden: 

Nr. Naam Pnt. Part. 
1 Roland Stravers 3½ 3 
2 Barth Plomp 3 4 
3 Dick Hajee 3 4 
4 Paul Schoenmakers 3 4 
5 Henk Kuiphof 3 3 
6 Bert Sigmond 3 2 
7 Jacob Zandbergen 3 4 
8 Theo Koerweiden 3 4 
9 Sjoerd van Roosmalen 2½ 4 
10 Richard van der Wel 2½ 4 
11 Ruud Wille 2½ 4 
12 Anne Paul Taal 2½ 3 
13 Harm Steenhuis 2½ 3 
14 Tijs van Dijk 2½ 1 
15 Ignace Rood 2½ 4 
16 Harold Boom 2½ 3 
17 Wim Zunnebeld 2½ 3 
18 Horst Eder 2½ 4 
19 Hans Meijer 2½ 3 
20 Gerrit Verbost 2½ 3 
21 Erika Belle 2 4 
22 Jan Vermeer 2 3 
23 Donald Dijkers 2 3 
24 Herman de Munnik 2 4 
25 André de Groot 2 2 
26 Jorinde Klungers 2 4 
27 René Lemein 2 2 
28 Gonzalo Tangarife 1½ 4 
29 Laurens Snuverink 1½ 4 
30 Siert Huizinga 1½ 4 
31 Hedser Dijkstra 1½ 2 
32 Nico Schoenmakers 1½ 3 
33 Ruud Verhoef 1½ 3 
34 Siddartha Kelly 1½ 1 
35 Jacques Boonstra 1½ 4 
35 Hendrik van Buren 1 2 
36 Erwin Velders 1 4 
37 Rogier van Gemert ½ 4 
38 Bart van der Velden ½ 4 
39 Teun van der Leer ½ 3 
40 Henk Kelderman ½ 3 

Piet Blees 1
Jacob Zandbergen 0
Bob Hartogh Heijs 0
Gerrit Verbost 1
Henk Kelderman 0
Hein van Vlerken 1


