
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 
43e jaargang no. 15       donderdag 15 april 2004 
Oploswedstrijd: Bij het maken van het diagram zoals ik die 
van onze “problemenmaker” Hendrik van Buren krijg, be-
kruipt uw redacteur wel eens de gedachte om zomaar eens 
“per ongeluk” een stuk verkeerd neer te zetten. Ik zie u dan 
in gedachten al peinzen over de juiste oplossing. Een tafe-
reel dat ik dan natuurlijk van enige afstand met een glimlach 
zal gadeslaan. Wees echter gerust. De diagrammen worden 
uiterst zorgvuldig gemaakt. Maar toch…een “foutje” is zo 
gemaakt!!. De tweede opgave in de serie tweezetten is van 
de Let Witsna. Wit aan zet geeft dus weer mat in twee zet-
ten. En voor de juiste sleutelzet krijgt u deze keer 4 punten. 
De juiste sleutelzet is: 1. Lg8-h7. Opvallend was dat de zet 
1. Lg8-e6 5 keer als oplossing werd gegeven. Een goed 
probleem bevat een aantal "instinkers", die in vaktaal "ver-
leidingen" worden genoemd. Hier loopt Le6 stuk op de 
variant Txf5. Met de loper op h7 staat die toren nu gepend, 

met de loper op e6 
niet. Dat is nodig om 
op Kxd5 te kunnen 
antwoorden met Pf6 
mat. Als de toren niet 
gepend staat volgt 
dan uiteraard Txf6. 
Quizvragen: 
1. Welke grootmees-
ter is ook een bekend 
concertpianist (1 
punt). Antwoord: 
Tajmanov. 
2. Welke Nederlandse 
schaker nam deel aan 

het Nederlands schaakkampioenschap maar ook aan het 
kampioenschap wielrennen (2 punten). Antwoord: Tim 
Krabbé. (Het boek “De Renner” kan ik u van harte aanbeve-
len. Red.). 
 
Externe competitie: We staan aan de vooravond van weer 
een belangrijke competitieronde. Een verhaal over promotie, 
titelkansen, versterkte degradatie, de gevarenzone kortom 
alles wat een externe competitie zo aantrekkelijk kan maken. 
Ik loop alle teamwedstrijden van deze ronde in deze EP in 
een uitgebreide voorbeschouwing met u door. De beslissin-
gen gaan immers vallen! Het hoogtepunt van deze competi-
tieronde is ongetwijfeld de kraker van a.s. zaterdag wanneer 
koploper ASV-1 thuis het sterke Limburgse Voerendaal 
treft dat op één punt van ons eerste op de tweede plaats 

staat. Een regelrechte 
topper dus! Beide 
teams ontlopen elkaar 
in sterkte niet veel. 
Volgens een kansbere-

kening op www.schakers.info met prognoses van de eind-
standen in de KNSB-competitie wordt ASV-1 60% kans op 
promotie gegeven. Bij winst van ASV-1 is Voerendaal uit-
geschakeld en is promotie feitelijk binnen daar nummer 3 
RSC’t Pionneke uit Roermond naast 2 matchpunten ook nog 
eens 9 bordpunten achterstaat. Bij een gelijkspel houdt 
ASV-1 natuurlijk het punt voorsprong op Voerendaal maar 

dan komt ’t Pionneke nog in beeld. Dit team is in de slot-
ronde de tegenstander van ASV-1. Het eerste kent dus op 
zich een zwaar programma maar heeft wel alle kansen in 
eigen hand. 
Op voornoemde site worden ook aan ASV-2 met 47% goede 

kansen toebedacht op de 
titel. Op zich zijn deze 
prognoses wel aardig 
maar het moet in de 
praktijk wel eerst gebeu-
ren. De slotronde tegen 

concurrent Almere zal dit pas moeten uitwijzen. Verder 
zitten ook Unitas-2 en ING/ESGOO-2 op het vinkentouw. 
Eerst wacht echter zaterdag het team van Sneek. De Friezen 
hebben nog volop degradatieproblemen en zullen zeker het 
uiterste geven. Een tegenstander dus die zeker niet mag 
worden onderschat. Pas daarna komt de slotwedstrijd tegen 
Almere aan de orde. 
Voor ASV-3 spelen geen promotiekansen. Men staat op zich 
met een zesde plaats in de veilige middenmoot ver boven de 
streep. Het gevaar heet hier echter versterkte degradatie daar 
momenteel drie OSBO-teams in de KNSB-competitie op 
degradatieplaatsen staan waardoor, indien dit zo blijft ook 
de nummers 7 en 8 in de Promotieklasse zullen degraderen. 
Zaterdag treft ASV-3 een ploeg die momenteel op één van 
deze plaatsen staat namelijk Lelystad. Winst moet dan ook 
het uitgangspunt zijn voor het derde om uit de greep van het 
degradatiespook te blijven temeer daar in de slotronde 
koploper Meppel nog wacht. En dan kan maar beter een 
veilige positie zijn ingenomen.  
U bent zaterdag a.s. van harte welkom in De Opbouw bij 
deze wedstrijden van onze zaterdagteams. Aanvang 
13.00 uur. 
Voordat zaterdag deze belangrijke strijd losbrandt wacht 
morgenavond een minstens zo spannend duel voor ASV-4 
tegen UVS-2 bij de gezamenlijke slotronde in de 1e klasse B 
van de OSBO die in Groesbeek wordt gespeeld. Het vierde 
is onverwacht nog in de promotiestrijd gewikkeld met 
Schaakstad Apeldoorn-4 doordat dit team in de vorige ronde 
zomaar verloor. Het vierde deelt de 1e plaats met de Apel-
doorners. Dit team heeft weliswaar 2 bordpunten meer maar 
treft in het Groesbeekse PION-2 een tegenstander die op de 
6e plaats staat en dat is nu net een positie die degradatiege-
volgen heeft bij de eerdere genoemde versterkte degradatie 
ten gevolge van het slechte presteren van teams uit de OS-
BO in de KNSB-competitie. De tegenstander van het vierde, 
UVS-2, kan vrijuit spelen. Het vierde moet de strijd maar 
aangaan en zien waar het uitkomt maar Schaakstad Apel-
doorn is morgen gewoon de grootste kanshebber op promo-
tie. Het aardige van de slotronden in de OSBO is natuurlijk 
dat alle wedstrijden in een poule op dezelfde avond in één 
locatie worden gespeeld. Je weet dus meteen wat de concur-
rentie doet. De slotronde van ASV-5 wordt maandag a.s. 
gespeeld in Gendt. Tegenstander is koploper SMB-5. Het 
vijfde staat op een 6e plaats. De degradanten in deze poule 
zijn reeds bekend. Maar u raadt het al, ook hier speelt de 
versterkte degradatie. Vanuit de 2e klasse OSBO degraderen 
namelijk de 2 slechtste nummers 6 als het geschetste scena-

Stand aan kop KNSB 2e klasse D:
1 ASV-1 12  35½ 
2 Voerendaal 11  35½ 
3 RSC ’t Pionneke 10 26½

Stand aan kop KNSB 3e klasse B: 
1 ASV-2 11  33½ 
2 Almere 10  37½ 
3 Unitas-2 10  31 
4 ING/ESGOO-2 10  29 



rio van de OSBO-teams in de KNSB zo verloopt. ASV-5 
hoort hier nu niet bij en dat moeten we maar zo houden lijkt 
mij! ASV-6 speelt op vrijdag 23 april de slotronde in Wij-
chen. Tegen koploper Dukenburg kan men vrijuit spelen. 
Er zijn noch promotie- noch degradatiemogelijkheden. 
ASV-7 speelt evenals het vijfde de slotronde a.s. maandag 
19 april.. Gastheer in deze poule is het Nijmeegse UVS-3. 
Het zal wel toeval zijn maar ook het zevende treft in het 
genoemde UVS-3 een koploper. Voor het momenteel als 
zesde geklasseerde zevende speelt het feit mee dat men 
mogelijk twee punten in mindering krijgt door het niet twee 
maal meespelen van een opgegeven speler. Een ongelukkige 
samenloop van omstandigheden maar de regels zijn nu een-
maal zo. In deze derde klasse degraderen bij alweer die 
versterkte degradatie uit de KNSB de twee slechtste num-
mers 7. Maar dan nog lijkt degradatie voor ons zevende hier 
slechts puur theoretisch. Onze senioren van ASV-8 spelen 
op vrijdag 23 april de slotronde bij onze zuiderburen. Te-
genstander is gastheer De Toren-6 dat evenals ASV-8 een 
goede middenmoter is. Bij winst kunnen onze senioren theo-
retisch nog één van de beste nummers twee worden in de 
vierde klasse en dat geeft dan nog recht op promotie. ASV-9 
tenslotte speelt op dinsdag 20 april in Nijmegen de geza-
menlijke laatste ronde. Tegenstander is UVS-5 en ook dit 
team is koploper in deze poule. Voor het negende staat er 
niets meer op het spel. 
Ik hoop dat u het allemaal nog kunt volgen. Er wachten in 
ieder geval vele spannende wedstrijden. Veel bespiegelingen 
zijn gebaseerd op de huidige posities van de OSBO-teams in 
de KNSB. Dit kan dus allemaal na de KNSB-ronde van a.s. 
zaterdag weer helemaal veranderen. Daarover praat ik u dan 
in de volgende EP wel weer helemaal bij. 
 
OSBO-cup: Inmiddels zijn de speeldata bekend van onze 
teams die uitkomen in de kwartfinale van de OSBO-cup. 
Volgende week donderdag 22 april speelt ASV-4 in en tegen 
Duiven. Dit team plaatste zich via een 3-1 zege op ZZS! 
(Zwolle-Zuid Schaakt!) bij de laatste 8. In een mailtje ty-
peert Nico Schoenmakers het Duivense team als het derde 
ASV-team in de OSBO-cup met 2 oud-ASV-ers (Peter de 
Kort en Arend Tiecken) en een echte ASV-er (Nico) in de 
gelederen. Nico vervolgde verder met: "Ruud, vertel team-
leider Anne-Paul alvast dat we hier in Duiven een uitstekend 
Chinees-Indisch restaurant hebben, de beste in het OSBO-
gebied”. Na de winst op ZZS werd het nog laat in Duiven. 
Groessenaar Matheus Janssen (gedeeld winnaar in de B-
groep van het Voorjaarstoernooi 2004) had zijn prijzengeld 
nog niet op, toen men ‘s-nachts vanuit Zwolle terugkwam in 
het clublokaal van Duiven. De wedstrijd van onze tweede 
vertegenwoordiger in deze bekerstrijd, ASV-3–Meppel, 
wordt op zaterdag 1 mei gespeeld in Meppel. 
 
Massakamp: In de vorige EP is de massakamp ASV-
Wageningen aangekondigd (minimaal 25 borden). Dit le-
verde in ieder geval de nodige positieve reacties op en enke-
le aanmeldingen. Wacht niet te lang met uw opgave en laat 
mij weten of u wilt meespelen. Dan kan tijdig worden beslo-
ten of we dit evenement doorgang kunnen laten vinden. Nog 
even de datum: zaterdagmiddag 12 juni in De Opbouw. Let 
wel: het is een vriendschappelijke wedstrijd, maar dat bete-
kent niet vrijblijvend. Dus een ja, moet ook een ja blijven, 
bijzondere omstandigheden natuurlijk daargelaten. 
 
SMB-Open: Vorige week dinsdag werd de 7e ronde ge-
speeld in dit toernooi. Zowel Hendrik van Buren als Henk 
Kuiphof kwamen tot winst en hebben daardoor weer een 
positie met een 50% score ingenomen. Toen Hendrik me 
van zijn winstpunt vertelde zei ik dat ik trots op hem was. 
Zijn antwoord hierop was echter duidelijk. “Als je de partij 
zou zien dan zou je wel wat anders zeggen. Ik stond straal 
verloren maar mijn tegenstander zag een combinatie over 
het hoofd en zo won ik alsnog”, aldus een lachende van 
Buren. Henk Kuiphof won van SMB-er Rob Lubbers. In 
deze partij werden al snel de dames geruild. Daarna ging het 

heel lang gelijk op totdat Henk een pion won. Zoals ge-
woonlijk kwam Rob weer in grote tijdnood. Daarin deed hij 
niet de beste zetten, waarna Henk hem een stuk afhandig 
maakte en een gewonnen stelling bereikte. Echter Rob geeft 
nooit op, hij gaat altijd door tot het gaatje. Juist voordat zijn 
tijd verstreken was stond hij mat. 
 
Daglichttoernooi: Vorige week dinsdag werd de voorlaatste 
schaakmiddag in deze serie gehouden in het gebouw van het 
Nivon aan de Molenbeekstraat 26A. Helaas viel de opkomst 
dit keer tegen, slechts 7 schakers. Achteraf hebben verschil-
lende leden zich verontschuldigd en verklaart het jammer te 
hebben gevonden dat ze niet aanwezig konden zijn. Verheu-
gend was de komst van een nieuwe deelnemer Rinus van 
Wissen, hij komt uit de hoek van het Nivon. Rinus begon 

deze middag meteen 
met twee winstpartij-
en. Verder viel de 
zege van Wim Zun-
nebeld op Jan Ver-
meer op. Wim bracht 
Jan zo zijn eerste 
nederlaag toe! Jan 
bleef wel aan kop 
van de ranglijst. Hij 
wordt gevolgd door 
Dick Hajee en Henk 
Kuiphof op een res-
pectievelijk tweede 
en derde plaats. Op 4 
mei zal het Daglicht-
toernooi voor dit 
seizoen met een 
feestelijk tintje wor-
den afgesloten. Na-
tuurlijk wil het ASV-

bestuur deze schaakactiviteit ook in het nieuwe seizoen 
voortzetten zeker gezien het enthousiasme van de ASV-ers. 
Inmiddels is er reeds een gesprek geweest met het Nivon 
over de continuering omdat juist de deelname van die zijde 
tegenvalt. Wij houden u natuurlijk van de ontwikkelingen op 
de hoogte. 
 
Rapditoernooi: Op 2e paasdag werd in Denksportcentrum 
Glazenburg in Rheden een rapidtoernooi gehouden voor 
spelers tot 1800 Elo. De opkomst viel tegen. Slechts 7 scha-
kers melden zich aan. De zaal was toch nog aardig gevuld 
omdat tegelijkertijd een bridgetoernooi werd gehouden. Het 
schaaktoernooi werd overtuigend gewonnen door onze OS-
BO-competitieleider Huub Blom met 5½ uit 6. Erwin Vel-
ders werd met 3½ uit 6 derde. Bert Sigmond en Herman de 
Munnik waren over hun prestaties niet tevreden. Bert scoor-
de 2½ punt, Herman slechts 1½ punt. In het onderlinge duel 
won Bert van Herman vanuit een verloren stelling. 
 
ASV-Beker: De finale in de Kroongroep van de bekercom-
petitie komt snel dichterbij. De loting voor de kwartfinale 
leverde de volgende duels op: Tom Bentvelzen (winnaar 
bekergroep)–Anne Paul Taal; Olivier Bruning–Jacques 
Boonstra; Gonzalo Tangarife–Ruud Wille; Richard van der 
Wel–Laurens Snuverink. Via een zege op uw redacteur heeft 
Gonzalo Tangarife zich als eerste geplaatst voor de ½-finale. 
 
Uitslagen interne competitie ronde 25 (8 april 2004): 
Wilgenhof – Snuverink 1-0; Schleipfenbauer – Verkooijen 
0-1; Huizinga – Buisman 0-1; Jurrius – Hendriks ½-½; E. 
Wille – P. Schoenmakers ½-½; Ayyoubi – Vermeer 1-0; T. 
van Dijk – van Belle 0-1; Wiggerts – Hogerhorst ½-½; 
Dijkstra – Naasz ½-½; Stravers – Hajee 0-1; van Buren – 
Zunnebeld ½-½; Sigmond – Koeweiden ½-½; Ariëns – 
Zandbergen 0-1; de Munnik – Zuidema 0-1; van Vlerken – 
Blees 0-1; Klungers–Hartogh Heijs 0-1; Lemein–Rietmeijer 
1-0; de Jong – Meijer 1-0; Stibbe – Kelderman 0-1. 
Uitslag ASV-bekercompetie: Tangarife – R. Wille 1-0. 

STAND DAGLICHTSCHAAK 
na 18 ronden 

Nr. speler pnt part TPR 
  1. Jan Vermeer 15½ 17 1763 
  2. Henk Kuiphof   7   9 1580 
  3. Rinus van Wissen   2   3 1575 
  4. Dick Hajee   7   9 1539 
  5. Wim Zunnebeld 10 15 1512 
  6. Niels Matser    2   3 1450 
  7. Jacob Zandbergen    5   9 1435 
  8. Bob Hartogh Heijs   5½ 12 1413 
  9. Albert Marks    1   3 1406 
10. Henk Wille   3½   6 1396 
11. Horst Eder   3½   9 1370 
12. Rob Lubbers   7 17 1362 
13. Gerrit Verbost   5½ 14 1354 
14. Martin Verhage   2   8 1299 
15. Piet Blees   2½   9 1286 
16. Peter Hamers   0   3 1205 
17. Jacques Gosseling  2 16 1147 


