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Oploswedstrijd: Stand 3 in de serie van gemiste 
kansen is ook van Donner. Nu uit het toernooi 
van Zurich (1959). Zijn tegenstander, de Zwitser 
Keller, kan met wit in één zet winnend voordeel 

halen maar 
zag het 
niet. Met 
welke zet? 
De juiste 
zet was 1. 
Le5 en 
leverde u 4 
punten op. 
Deze zet 
leidt niet 
tot mat 
maar wit 
houdt in 

alle varianten winnend voordeel.  
Quizvragen:  
1. Wit heeft K+L+pion. Zwart heeft alleen een 
koning. Onder welke 2 voorwaarden is dit niet 
winnend voor wit (1 punt). Antwoord: Als de 
pion een randpion is en de loper het promotieveld 
niet bestrijkt. 
2. In welk jaar werd Euwe voor het eerst 
Nederlands kampioen (2 punten – max 2 jaar er 
naast 1 punt). Antwoord: 1921. 
 
Snelschaken: Vanavond geen interne maar er 
wordt om de ASV-snelschaaktitel gespeeld. 
Titelhouder Remco de Leeuw is er vanwege 
vakantie niet bij zodat de titel vacant is. Wie gaat 
die voor zich opeisen? Wordt het Otto, Wouter, 
Sander, Richard of …? Spannend zal het zeker 
worden! 
 
Zaalruimte: Na vanavond restten er nog 4 club-
avonden in De Opbouw voor we in het nieuwe 
seizoen een nieuw clubgebouw moeten gaan 
betrekken. Vorige week donderdag was er kort 
gelegenheid om onze mogelijke nieuwe speello-
catie in het gloednieuwe Scoutinggebouw van St. 
Christophorus De Lichtdraagsters aan de Monni-
kensteeg 4 te bekijken. Zo’n 20 leden maakten 
van deze gelegenheid gebruik. Over het algemeen 
werden de eerste indrukken als zeer positief erva-
ren. Een delegatie van zowel het bestuur van de 
scoutinggroep als het ASV-bestuur was bij deze 
inloopavond aanwezig om vragen te beantwoor-
den. In een (korte) ledenvergadering op donder-
dag 17 juni a.s. vanaf 19.30 uur kunt u zich over 

het bestuursvoorstel uitspreken om deze locatie met ingang van het 
komend seizoen als onze nieuwe speelzaal in gebruik te gaan nemen. 
Natuurlijk moet er nog het een en ander gebeuren. Zo zullen er nog 
gehandicaptenvoorzieningen worden gerealiseerd. Aanvragen hiervoor 
bij de desbetreffende instanties zijn door de Scouting inmiddels inge-
diend. Ook het meubilair is nog een punt van aandacht. Het ASV-
bestuur heeft niettemin de indruk dat een goed alternatief is gevonden. 
Ook de contacten met de scouting worden als zeer positief ervaren. En 
dat is in ieder geval een goede basis voor een prettige samenwerking. 
 
Max Euwe: Het schaken heeft in de persoon van oud-wereldkampioen 
Max Euwe recentelijk een plaatsje gekregen in de straatnaamgeving 
van Arnhem. In een geprojecteerde nieuwbouwwijk nabij de huidige 
sporthal De Bakenhof in Arnhem-Zuid komen namelijk tien nieuwe 
straten. B&W van Arnhem hebben besloten om de straten in dit project 
te voorzien van namen van bekende personen uit de sportwereld. Aan 
de nieuwe straten zijn de volgende straatnamen toegekend: Abe Len-
strahof (voetbal), Rie Mastenbroekhof (zwemmen), Wout Wagtmans-
hof (wielrennen), Marie Braunhof (zwemmen), Charly Bosveldhof 
(voetbal), Kea Boumanstraat (tennis), Max Euwestraat (schaken), 
Willy den Oudenstraat (zwemmen), Adriaan Paulenstraat (atletiek) en 
Fanny Blankers-Koenstraat (atletiek). 
 
ASV-beker: Gonzalo Tangarife en Richard van der Wel gaan in de 
finale van de Kroongroep uitmaken wie zich bekerkampioen mag 
noemen. In de ene halve finale won Richard van der Wel van Tom 
Bentvelzen. Laatstgenoemde speelde een prima partij maar uiteindelijk 
trok Richard aan het langste eind. De andere finalist werd Gonzalo 
Tangarife die Olivier Bruning met zwart versloeg.  
 
Seizoenoverzichten: De externe competitie ligt weer achter ons. Tijd 
dus om in de resterende EP’s van dit seizoen de teamresultaten in wil-
lekeurige volgorde onder de loep te nemen. We beginnen in deze EP 
met onze trotse kampioen ASV-4 en de jeugd in ASV-6. 
 
Seizoenoverzicht ASV-4: Aan het eind van het vorig seizoen werd 
duidelijk, dat er teveel spelers voor de zaterdag teams waren Er moest 

dus ruimte komen. Een ander punt is, dat er bij doorstroming van de 
jeugd dan ook makkelijker in een hoger team en op zaterdag kan wor-
den ingevallen. Bij het zien van de indeling, waar wij van de acht 

ASV 4 1 2 3 4 5 6 7 Score Ra   TPR  W-We
Barth Plomp 1 1 ½ ½ 1 ½ 1 5½ -7 1871 2103 +2,0 
Anne Paul Taal 1 1 ½ ½ 1 - 1 5 - 6   1849 2126 +2,0 
Edgar van Seben 1 1 ½ 0 1 1 0 4½ -7 1839 1948 +1,1 
Paul Schoenmakers ½ 0 0 - - 0 1  1½ -5 1767 1694 -0,5 
Jan Willem van Willigen 1 1 - 0 0 ½ 0 2½ -6   1729 1740 +0,1 
Rob van Belle ½ 0 1 0 1 1 0 3½ -7 1854 1717 -1,2 
Jacques Boonstra 0 0 1 0 1 1 1 4 -7   1802 1805 +0,0 
Nico Schoenmakers 1 ½ ½ ½ 0 1 ½ 4 -7   1753 1791 +0,4 
Invallers: 
Alex Kruizinga - - - 0 0 - - 0-2  1860 1598 -0,9 
Jan Vermeer - - - - - ½ - ½-1   1701 1695 -0,0 
Albert Marks - - 0 - - - - -0-1   1809 1577 -0,6



teams als 5e op Elo stonden, wisten we dat het 
niet vanzelf zou gaan. De 1e wedstrijd tegen VDS 
werd een gemakkelijke overwinning en ook de 2e 
wedstrijd werd gewonnen van de nr. 2 op Elo 
PION-2! Toen haperde de machine en kwamen 
we met 4-4 goed weg bij PION-3. In januari 
kwam de in onze ogen cruciale match tegen 

Schaakstad Apel-
doorn-4, die me-
dekoploper was. 
We werden onge-
looflijk afgemaakt 
met 6½-1½ en 
hadden een even-
tueel kampioen-
schap afgeschre-
ven. Wij wonnen 
daarna weer wel 
wedstrijd 5 en 6 
van respectievelijk 
Velp en Wester-
voort en intussen 
bleek Schaakstad 
onverwacht niet 

meer zo trefzeker en had van Velp verloren en 
moest om zeker te zijn van het kampioenschap in 
de gemeenschappelijke slotronde in Groesbeek 
van PION 2 winnen, die ook belangen had van-
wege dreigende versterkte degradatie. Het lukte 
Schaakstad-4 niet (4-4) en omdat wij nipt van 
UVS-2 wonnen waren wij (ASV-4) kampioen!!! 
Absolute topspeler en winnaar van de pen was 
onze 1e bordspeler Barth Plomp, die 5½ uit 7 
scoorde met een ruime 2100 als TPR! Opmerke-
lijk is ook de prestatie van Edgar van Seben. Hij 
maakte in de afgelopen 4 jaar maar liefst 4 kam-
pioenschappen mee. Eerst promoveerde hij met 
zijn vorige vereniging Rhenen 2 keer en werd 
daarna lid bij ASV. Hier promoveerde hij met 
ASV-4 eerst naar de 1e klasse en nu naar de Pro-
motieklasse!! De overige spelers droegen ui-
teraard ook bij en ik wil dan ook iedereen bedan-
ken voor dit mooie seizoen!!  

Anne Paul Taal 
 
Seizoenoverzicht ASV-6: Het jeugdteam ASV-6 
had een verdienstelijk seizoen na de promotie van 
verleden jaar. Van aartsrivaal SMB 6 werd ge-
wonnen en daarnaast werden nog een overwin-
ning en een gelijkspel bijgeschreven. Een duide-
lijke handhaving op dit hogere niveau dus voor 
onze jeugd. En het belangrijkst: we ontstegen 
duidelijk ons broederteam het 7e waarmee we het 
hele seizoen in een felle strijd gewikkeld waren 
en elkaar tot het einde tot op het bordpunt volg-
den. De persoonlijke resultaten dan: in vrijwel 
alle matches lagen we vanaf de start een paar 
honderd Elopunten achterop. Voor eerstebordspe-
ler Bijan Zahmat een echte uitdaging en gezegd 
mag worden dat hij in zijn taak geheel slaagde. 
Twee kleine verliezen en twee sluitende remises 
waren zijn deel. Onze veteraan Dick Hajee steeg 
iets boven de teamnorm uit en behaalde verdien-
stelijk 2½ uit 6. Ondergetekende werd vrijwel op 
elk bord, als het maar zwart was, geposteerd om 
gaten op te vullen en bleef gelijk op 3½ uit 7. 

Umit Duman pakte heel knap liefst twee keer de volle winst. Tobias 

van Leeuwen had het te zwaar in deze 
klasse maar behaalde toch nog twee 
halfjes. Tim van der Meulen kreeg 
het eveneens zwaar te verduren maar 
pakte bij de laatste thuiswedstrijd in 
de 5e ronde wel het beslissende halfje 
tegen iemand met een veel hogere 
rating waardoor we veilig boven de 
degradatiestreep zouden blijven. Dan 
de invallers, die deden het formidabel 
en ik kan met name vaste kracht 
Henk Kuiphof noemen: die sloot af 
op 2,5 uit 3.  
 Tijs van Dijk 
 
SMB-open: In de laatste ronde van 
het SMB-open heeft Hendrik van Buren nog een winstpartij geboekt. 
In deze slotronde zag hij alles. Dus ook hoe de tegenstander had kun-
nen winnen. De computer liet dan ook achteraf geen spaan heel van de 
partij. Maar goed toch de volle winst. Daarmee maakte hij zijn wel 
heel ongelukkige verliespunt van de 8e ronde goed. Want wat was het 
geval. Hij stond in een lange file voor de Waalbrug en kon niet voor of 
achteruit en kwam zo 5 kwartier te laat aan in de speelzaal met een 
reglementaire nul als gevolg. Hendrik eindigde met 4½ uit 9 in de 
middenmoot. Henk Kuiphof moest zich, zoals bekend, natuurlijk terug-
trekken vanwege zijn gezondheid.  
 
Snelschaken: Voor de echte liefhebbers van snelschaken was er afge-
lopen zaterdag het 3e NK Lightning Chess in Apeldoorn. Ruim 40 

partijtjes van  2 
minuten per 
persoon. Wou-
ter van Rijn, 
Remco de 
Leeuw, Murat 

en  Umit Duman en Erwin Velders namen hier aan deel. Het werd voor 
de ASV-ers geen succesvolle dag, we waren niet echt in vorm en kon-
den niet meedoen om de prijzen of eervolle vermeldingen zoals blijkt 
uit de resultaten (zie tabel).   Remco de Leeuw.   
 
Uitslagen interne competitie 30e ronde: (27 mei 2004): 
Plomp–Wilgenhof 1-0; Huizinga–Snuverink 0-1; Marks–Knuiman 0-1; 
Wiggerts–P. Schoenmakers 0-1; Hogerhorst–Vermeer 0-1; van 
Amerongen–van Buren ½-½; Dijkstra–van Dijk 0-1; Rood–Amani 1-0; 
Zandbergen–Zunnebeld 1-0; Koeweiden–van Vlerken 0-1; Sigmond–
Blees 1-0; Ariëns–Lemein 1-0; de Munnik–Meijer 0-1; Stibbe–
Zuidema 0-1; Rietmeijer–Kelderman 0-1; de Jong–Klungers 0-1.  
ASV-bekercompetitie: Bruning – Tangarife 0-1. 

ASV 6 1 2 3 4 5 6 7 Score Ra TPR W-We
Bijan Zahmat ½ - 0 - - ½ 0 1 – 4  1537 
Dick Hajee 0 ½ ½ - 1 0 ½ 2½ -6  1889 1645 -1,2 
Tobias van Leeuwen - ½ 0 ½ - - - 1 – 3  1433 
Umit Duman 0 1 - 1 0 - 0 2 – 5  1573 
Tijs van Dijk 1 ½ 0 1 1 0 0 3½-7  1710 1622 -0,8 
Tim van der Meulen ½ 0 0 0 ½ - - 1 – 5  1464 
Invallers: 
Harm Steenhuis - - - - ½ - - ½ - 1 1752 1781 +0,0 
Henk Kuiphof 1 - 1 - ½ - - 2½-3 1697 1793 +0,3 
Ruud Verhoef - - - - - ½ - ½-1  1591 1717 +0,2 
Horst Eder - - - - - 1 ½ 1½-2 1499 1640 +0,4 
Roland Stravers - - - 1 - - - 1 – 1  1837 
Bert Sigmond - - - - - 0 - 0 – 1 1575 1197 -0,9 
Herman de Munnik - - - - - - ½ ½ -1  1523 1387 -0,2 
Jacob Zandbergen - - - 0 - - - 0 -1  1575 1350 -0,6 
N.O. - 0r - - - - - 0 -1 

Eindstand OSBO 1e klasse B 
1 ASV-4 11 31 K 
2 Schaakstad-4 10 32½ 
3 Westervoort-1 8  29½ 
4 Velp-1 8  26½ 
5 UVS-2 7  28 
6 PION-2 6  29½ 
7 VDS-1 4  24  D 
8 PION-3 2  23  D 
De 7 wedstrijden op een rij:  
1 VDS – ASV-4 2-6 
2 ASV-4 – PION-2 4½-3½ 
3 PION-3 – ASV-4 4-4 
4 ASV-4 – Schaakstad 1½-6½ 
5 ASV-4 – Velp-1 5-3 
6 Westervoort – ASV-4 2½-5½ 
7 ASV-4 – UVS-2 4½-3½ 

Eindstand OSBO 3e klasse G: 
1 Dukenburg 12 26½ K 
2 UVS-4 11 26 
3 PION-4 8  23 
4 Koningswaal 8  22 
5 Het Kasteel-2 6  21 
6 ASV-6 5  17½ 
7 Millingen 4  15½ 
8 SMB-6 2  16½ D  
De 7 wedstrijden op een rij: 
1 ASV-6 – Het Kasteel-2 3-3 
2 PION-4 – ASV-6 3½-2½ 
3 ASV-6 – UVS-4 1½-4½ 
4 SMB-6 – ASV-6 2½-3½ 
5 ASV-6 – Koningswaal 3½-2½
6 Millingen – ASV-6 4-2 
7 Dukenburg – ASV-6 4½-1½ 

Wouter voorronden: 21/28, finalegroep 2: 7½/17  
Remco voorronden: 22/28, finalegroep 2: 6½/17  
Murat voorronden: 13/28, finalegroep 6: 10½/17  
Umit voorronden: 6½/28, finalegroep 8: 7/15  
Erwin voorronden: 9½/28, finalegroep 8: 5½/15


