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Oploswedstrijd: Stand twee van deze maand komt uit de 

partij Dickson – 
Perkins (Edinburg 
1958)). Wit aan zet 
vond een snelle 
winst. Drie punten 
waren er te verdie-
nen voor de juiste 
oplossing te weten: 
1. Th8+, Lxh8 2. 
Dxg6, fxg6 3. 
Lxe6+ en mat op de 
volgende zet. 
Quizvragen: 
1. In de top-

honderd per 1 
januari jl. staan 5 Fransen. Als u er hiervan drie noemt 
levert dat 1 punt op.  

Antwoord: De 5 Fransen zijn: Lautier, Tkachiev, Fressinet, 
Dorfman, Bacrot. 
2. Er staan slechts 3 Duitsers in. Als u er daarvan twee 

noemt levert dat 2 punten op. 
Antwoord: De 3 Duitsers zijn: Graf, Khenkin en Dautov. 
 
Rapidcompetitie: Volgende week donderdag spelen we 
alweer de vierde rapidavond van dit seizoen. Er is dan dus 
geen ronde voor de interne competitie. De stand na de 3e 
speelavond in de rapidcompetitie is vermeld aan de achter-
zijde van deze EP.  
 
Externe competitie: Vier wedstrijden in De Opbouw van-
avond. ASV-5 en ASV-7 spelen voor de OSBO-competitie 
tegen BAT Zevenaar-3 en De Toren-6. Verder komen 
ASV-3 en ASV-4 voor de 2e ronde van de OSBO-cup uit 
tegen Ede-2 en Wageningen-5. De belangen zijn dus weer 
groot zodat ons weer genoeg spanning te wachten staat. Drie 
verslagen in deze EP van vorige week gespeelde duels ASV-
4 versloeg Westervoort-1 met 5½-2½,terwijl ASV-8 met 4-
2 de baas was over Westervoort-2 en.ASV-6 verloor van 
Millingen met 4-2. 
 
ASV-4 krijgt nog een kans: Eigenlijk mocht het vierde zich 
uitgeschakeld beschouwen na het verlies tegen Schaakstad 
Apeldoorn. Toch krijgt het vierde onverwacht nog een kans 
want koploper Schaakstad kreeg een nederlaag te slikken 
tegen Velp daar waar ASV-4 zijn plicht deed en Wester-
voort-1 met 5½-2½ versloeg. Daarmee staat het vierde weer 
op een gedeelde 1e plaats en brengt de slotronde de beslis-
sing. Alleen het aantal bordpunten is in het nadeel van ASV. 
Maar hoop doet leven!! De winst op Westervoort was zon-
dermeer verdiend. ASV-4 kwam op een 3-0 voorsprong via 
winst van Rob van Belle, Nico Schoenmakers en Edgar van 
Seben. De tegenstander van Rob kon een aanval opzetten 
maar zette het paard verkeerd neer en liet vervolgens ten 
onrechte een pion en een toren slaan. Tot slot liet hij zich 
zelfs uiteindelijk pardoes mat zetten. De tegenstander van 
Nico week als eerste van de theorie af. Toen kwaliteitswinst 
dreigde kon het punt worden bijgeschreven. Edgar zocht in 
zijn partij meteen de aanval op de vijandelijke koningsstel-

ling. Deze aanval was te hevig en na het ruilen van enkele 
stukken stond de zwarte koning helemaal alleen en zo kon 
wit via de open lijnen de partij snel beslissen. Invaller Jan 
Vermeer (voor Anne Paul Taal) kwam in een voor hem 
onbekend gambiet onder druk te staan. Juist toen hij naar zin 
idee een prachtige kunstzet deed en dacht verlost te zijn 
kostte hem dat de kwaliteit. Wel hield hij een te verdedigen 
stelling over en kon hij remise bereiken. Jacques Boonstra 
kreeg in een scherpe Siciliaan een loperoffer tegen op e3 
voor een sterke loper op e6 en een mogelijke aanval. Zwart 
kon echter met zijn sterke paard op e5 en tegenspel tegen 
pion g5 met enkele solide zetten de winst voor ASV beha-
len. Barth Plomp kwam na een slap gespeelde partij gedron-
gen te staan. Zijn tegenstander verbruikte veel tijd en liet 
Barth toch nog ontsnappen. Na een bevrijdende zet werd het 
remise. Van Willigen kwam slecht uit de opening maar wit 
was niet doortastend genoeg waardoor Jan Willem ontsnapte 
met remise. Met een verliespartij van Paul Schoenmakers 
tegen de sterke Westervoortse kopman Maarten de Mol 
kwam de eindstand op 2½-5½. 
Gedetailleerde uitslag: M. de Mol–P. Schoenmakers 1-0; 
J. Puijman–B. Plomp ½-½; P. de Mol–E. v. Seben 0-1; N. 
Matser–J.W. van Willigen ½-½; M. Roskam–J. Vermeer 
½-½; E. Peters–J. Boonstra 0-1; J. Scholten–R. v. Belle 0-
1; J. Vos–N. Schoenmakers 0-1. Eindstand 2½-5½ 
 
ASV-7 oefent zich in ASV-6: Met de cruciale voorlaatste 
wedstrijd vanavond op het programma kon ons 7e verleden 
week al even oefenen tegen een andere 3e-klasser, maar wel 
de nummer laatst van de poule van ASV 6. Ofwel: ASV 7 
oefent zich in ASV 6. Door een misverstand kwam de auto 
met 4 spelers te laat aan in Millingen maar aldaar was men 

zo aardig de klok niet al te hebben 
geactiveerd. We begonnen dus met 
gelijke kansen maar al rap ver-
schoof de stand in het voordeel van 
de gastheer. Een nederlaag tekende 
zich af en bleek aan het einde van 
de avond terecht en onafwendbaar. 

Bert speelde aan het laatste bord naar eigen zeggen hope-
loos. Hij gaf snel de belangrijkste centrumpion weg waarna 
hij binnen het uur werd opgebracht. "Wanneer is deze lij-
densweg afgelopen?" schrijft hij ten einde raad, doelend op 
zijn externe score tot nu toe. We hopen natuurlijk vanavond! 
Ruud had na een Franse afruilvariant een venijnige stelling 
gecreëerd maar was na gedwongen dameruil in een eindspel 
beland met toren, loper en 5 pionnen tegen toren, paard en 5 
pionnen. Gezien de slechte tussenstand speelde Ruud nog 
door maar uiteindelijk bleek de remise onafwendbaar. Een 
goed resultaat tegen de speler die de voorgaande rondes bij 
Millingen aan bord 1 had gezeten... blijkbaar had men door 
het opdoemende degradatiespook alles uit de kast proberen 
te halen... met succes want Dick verloor aan bord 1. Hij 
kwam goed uit de opening en kon aanvallen door zelf lang 
te rokeren op zwarts korte rokade. Een dame-loperpenning 
gooide echter roet in het eten en Dick verloor een kwal. 
Toch kon Dick de aanval verder opvoeren en op winst blij-
ven spelen maar hij was te gretig en verslikte zich in zwarts 
counter. Horst redde dan toch nog de eer. Na een Philidor 

1 Dick Hajee 0
2 Bijan Zahmat  ½ 
3 Ruud Verhoef ½ 
4 Tijs van Dijk 0 
5 Horst Eder  1 
6 Bert Sigmond  0 



kreeg hij een sterk loperpaar en uiteindelijk een winnende 
koningsaanval. De ASV-7 helft boekte daarmee dus toch 
nog een voldoende met 50% wat vanavond tegen De Toren 
6 genoeg zal zijn voor handhaving in de 3e Klasse. Tijs leek 
een kopie te maken van zijn vorige externe partij. Opnieuw 
kwam hij in een Franse drukstelling uitermate gedrongen te 
staan en waren er matwegen te over voor wit. En weer 
wurmde Tijs zich eruit! Er resulteerde echter nu een stelling 
na afruil van twee pionnen minder en die gaven uiteindelijk 
de doorslag. Bijan maakte de score nog wat dragelijker met 
een degelijke remise aan bord 2. In een Siciliaan vocht hij 
zich van een mindere stelling terug naar een gelijke stand 
waarop hij remise afwees. In het eindspel kon hij zelfs af-
wikkelen naar een stelling met een pion meer. Deze kon hij 
echter net niet verzilveren, toch een leuke partij.  
     Tijs van Dijk 
 
Winst voor ASV-8: Voor het achtste stond afgelopen don-
derdag de uitwedstrijd tegen Westervoort-2 op het pro-
gramma. Bob Hartogh Heijs herhaalde zijn prestatie uit de 
vorige teamwedstrijd, ook nu scoorde hij als eerste een punt. 
Met wit slaagde hij erin om een sterk centrum op te bouwen 
en daardoor de samenhang tussen de zwarte stukken te ver-
storen. Vervolgens kon hij zijn zware stukken om de vijan-
delijke koningstelling richten hetgeen resulteerde in pion-
winst gevolgd door kwaliteitswinst en een loper. Na verdere 
afgedwongen afruil staakte zwart de strijd. Het tweede punt 
werd behaald door Piet Blees. Na een Hollandse opening 
trachtte Piet een aanval te lanceren via de h-lijn echter zon-
der resultaat. De tegenstander maakte 
na een torenruil echter een blunder 
door een paard op a5 ongedekt te 
laten staan. Na dit presentje werd 
met koning en loper een succesvolle 
aanval gedaan op pion a3. Omdat 
deze slechts gedekt stond door de loper op b2 betekende dit 
pionwinst. De tegenstander zag het nutteloze van verder 
spelen in en gaf op. Jan Zuidema, als invaller voor Jacob 
Zandbergen, kwam met pionwinst uit de opening maar 
moest deze na een afruil weer inleveren. Na verdere afruil 
bleef de stand materieel en positioneel gezien in evenwicht 
en met wederzijds koning, toren en een gelijk aantal pionnen 
werd remise overeengekomen. Gerrit Verbost slaagde erin 
na een Spaanse opening tijdelijk pionwinst te boeken. Na 
een gelijk opgaand middenspel verkreeg hij het initiatief met 
opnieuw pionwinst maar nu blijvend. Toen evenwel de da-
me werd gewonnen was het na enkele zetten over en uit en 
kon Gerrit het winnende punt en daarmee de winnende stand 
van ½-3½ laten aantekenen. Aan bord 5 speelde Henk Kel-
derman een moeizame partij die lang in evenwicht bleef. 
Wel bezorgde hij de tegenstander een dubbelpion op de e-
lijn maar ook dat bracht geen direct voordeel. Na wat heen 
en weer geschuif besloot Henk met f4 de aanval in te zetten 
maar deze aanval sloeg niet door en hij moest dit zelfs met 
pionverlies bekopen. De tegenstander zag echter geen kans 
de situatie uit te buiten en stemde op voorstel van Henk, en 
mede gezien de stand, in met remise. Hein van Vlerken was 
toen nog als laatste in de strijd. Na een afruil slaagde de 
tegenstander erin zich ruimte te verschaffen op de c-lijn. En 
zette druk op de 5e en 6e rij richting koningsstelling. Hein 
probeerde nog wel met een ver opgerukte a-pion te dreigen 
maar kwam niet verder dan a3 en moest deze pion vervol-
gens met zijn loper op c1 verdedigen. Wit versterkte vervol-
gens de aanval en door even niet op te letten verspeelde 
Hein door een paardvork een kwaliteit. De stelling raakte 
daardoor nog meer onder druk en werd onhoudbaar. De 
eindstand werd hierdoor 2-4 in het voordeel van ASV-8. De 
slotronde is op vrijdagavond 23 april a.s. in het clubgebouw 
van De Toren in Arnhem-Zuid en is de gezamenlijke ronde 
in deze poule.   Henk Kelderman 
 
Rapidtoernooi: Een week voor ons ASV-rapidtoernooi or-
ganiseerde SMB haar Voorjaarstoernooi. Er waren 71 deel-
nemers die in 1 groep speelden waarbij er naast prijzen voor 
de hoogst geklasseerden ook diverse ratingprijzen waren. 

Voor ASV waren Gon-
zalo Tangarife en Ruud 
Wille van de partij. 
Gonzalo wist uiteinde-
lijk 5 punten te scoren, 
goed voor een gedeelde 
8e plaats. Ruud bracht 
het tot 3½ uit 7, nadat hij 
met 3 uit 4 was gestart. 
In de vierde ronden 
troffen Ruud en Gonzalo 
elkaar. In deze onderlin-
ge partij trok Ruud in de 
slotfase aan het langste 
eind. Daarna kreeg hij 
o.a. jeugdtalent Robin 
Swinkels tegenover zich 
waar tegen hij zich in 
het verre eindspel ge-
wonnen moest geven. 
Gonzalo eindigde zoals 
gezegd uiteindelijk ruim 
voor Ruud in het eind-
klassement. Het toernooi 
werd gewonnen door IM 
Willy Hendriks met 6½ 
uit 7 die daarmee de 
favorietenrol volledig 
waarmaakte. 
 
SMB-open: In dit negen-
rondige toernooi kwa-
men Hendrik van Buren 
en Henk Kuiphof elkaar 
dit keer als tegenstander 
tegen. Het werd remise 
in een partij waarin op 
een gegeven moment 
veel werd geruild en een 
puntendeling eigenlijk 
niet meer te vermijden 
viel. Beiden hebben nu 
2½ uit 5 Peter Hamers 
verloor en blijft met 1½ 
punt in de achterhoede. 
Komende dinsdag wordt 
de 6e ronde gespeeld. 
 
Correctie: In de vorige 
EP is bij de gedetailleer-
de uitslag van ASV-2 
iets mis gegaan. Zo 
stond Siert helemaal niet 
vermeld en had Richard 
in werkelijkheid een 
andere tegenstander. In 
mijn streven naar perfec-

tie daarom dit nog een keer opnieuw: 
Gedetailleerde uitslag WSG Winterswijk – ASV-2: Z. 
Duvnjak – C. Sep 1-0; H. Abbink – K. van Bemmel 0-1; H. 
Lösing – S. Huizinga 1-0; B. te Sligte – S. van Roosmalen 
0-1; M. Krosenbrink – C. Verkooijen 0-1; J. Vulic – F. 
Reulink ½-½; H. Meijer – T. Jurrius ½-½; P. Hoens – R. 
van der Wel 1-0. Eindstand 4-4. 
 
Uitslagen interne competitie ronde 22 (11 maart 2004): 
Wilgenhof–Schleipfenbauer 0-1; Verkooijen–Tangarife 0-1; 
Huizinga–Jurrius 1-0; Snuverink–E. Belle 1-0; E. Wille–
Knuiman 0-1; van Amerongen–Wiggerts 0-1; Dijkstra–van 
Buren ½-½; Velders–Koeweiden 0-1; Bentvelzen–
Zunnebeld 1-0; Ariëns–Spallina 0-1; de Munnik–de Jong 1-
0; Lemein–Meijer 1-0; Visser–Stibbe 1-0. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: R. Wille – Lincewicz 1-0. 

1 Blees 1
2 Zuidema ½ 
3 Hartogh Heijs 1 
4 Verbost 1 
5 Kelderman ½ 
6 van Vlerken 0

Stand rapidcompetitie 
na 12 ronden: 

Nr.   Naam Pnt.    Part. 
1 B. Plomp 9½ 12 
2 R. de Leeuw 9 8 
3 S. van Roosmalen 8½ 12 
4 P. Schoenmakers 8 11 
5 R. van der Wel 8 8 
6 E. Belle 7½ 11 
7 S. Huizinga 7½ 12 
8 F. Schleipfenbauer 7½ 5 
9 A.P. Taal 7½ 6 
10 A. Marks 7 4 
11 O. Wilgenhof 7 4 
12 R. Wille 7 12 
13 R. van Gemert 6½ 8 
14 T. Koeweiden 6½ 11 
15 L. Snuverink 6½ 7 
16 R. Stravers 6½ 10 
17 E. Wille 6½ 3 
18 W. Zunnebeld 6½ 7 
19 R. van Belle 6 4 
20 T. van Dijk 6 2 
21 D. Hajee 6 12 
22 B. Hartogh Heijs 6 4 
23 T. Jurrius 6 4 
24 J. Klungers 6 12 
25 H. Kuiphof 6 9 
26 J. Noordhof 6 4 
27 H. Steenhuis 6 9 
28 G. Tangarife 6 12 
29 J. Vermeer 6 11 
30 H. Boom 5½ 9 
31 D. Dijkers 5½ 3 
32 H. Dijkstra 5½ 9 
33 T. van der Leer 5½ 6 
34 H. Meijer 5½ 10 
35 B. van der Velden 5½ 8 
36 E. Velders 5½ 10 
37 U. Duman 5 2 
38 H. Eder 5 12 
39 A. de Groot 5 2 
40 I. Rood 5 7 
41 N. Schoenmakers 5 6 
42 B. Sigmond 5 9 
43 H. Sijbrandij 5 4 
44 J. Zandbergen 5 12 
45 J. Boonstra 4½ 11 
46 H. van Buren 4½ 4 
47 H. Kelderman 4½ 5 
48 R. Lemein 4½ 10 
49 H. de Munnik 4½ 7 
50 R. Verhoef 4½ 3 
51 J. Askes 4 4 
52 P. Blees 4 1 
53 S. van Hoorn 4 2 
54 K. Huiskamp 4 2 
55 S. Kelly 4 1 
56 T. van der Meulen 4 1 
57 H. van Vlerken 4 5 
58 G. Verbost 3½ 9 


