
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. 23       donderdag 17 juni 2004 
Oploswedstrijd: Vorige week betrof het probleem een twee-
zet van Heathcoate uit 1911. Hij won er een eerste prijs mee. 
Wit aan zet geeft mat in 2 zetten. De juiste sleutelzet 1. Pe6-

d4 leverde u 3 
punten op. 
Quizvragen:  
1. Onlangs ein-
digde in Turkije 
het Europees 

kampioenschap 
individueel. Wie 
werd kampioen? 
(1 punt). Ant-
woord: Ivants-
joek. 
2: Naar Euwe, 
Donner, Van 
Wely of Tim-
man zijn geen 
varianten ver-

noemd. Naar welke Nederlander(s) is/zijn wel varianten 
vernoemd? Antwoord: Nooteboom, Van Geet, Vinken. Ook 
al worden de laatste 2 niet internationaal gebruikt. Aanvan-
kelijk zou het antwoord goed zijn als men een van de drie 
namen noemt. Bij de oplossingen werden echter ook de 
namen genoemd van Barendregt en Prins. Ook deze oplos-
singen waren juist. Hierop is besloten elk van de hierbij 
genoemde namen met een punt te belonen. 
 
Proficiat!: Nooit eerder wist een ASV-team de OSBO-cup te 
winnen. Zaterdag jl. was het echter ASV-4 die deze Cup 
voor het eerst in de ASV-geschiedenis wist te veroveren. 
Nadat eerder dit seizoen al promotie naar de promotieklasse 
werd bewerkstelligd volgde in Elst dus een nieuw 
hoogtepunt. Namens het bestuur wil ik het winnende viertal 
Anne-Paul Taal, Barth Plomp, Edgar van Seben en Jacques 
Boonstra van harte feliciteren. Hetzelfde geldt natuurlijk 
voor Jan Willem van Willigen, die alle 
voorrondewedstrijden speelde. Grote klasse!!! 
 Erik Wille (voorzitter) 
 
Ledenvergadering: Vanavond beginnen we onze clubavond 
met een korte algemene ledenvergadering waarin de keuze 
van onze nieuwe speellocatie in het gebouw van de Scouting 
St. Christoforus De Lichtdraagsters aan de Monnikensteeg 4 
op de agenda staat. 
 
Ziekenboeg: Goed nieuws kan ik u melden over Henk 
Kuiphof. Hij is inmiddels na een verblijf van 7 weken, eerst 
in ziekenhuis Rijnstate en daaropvolgend een succesvolle 
operatie in Nieuwegein, sinds vandaag weer thuis. Wij 
wensen hem een voorspoedig herstel toe!! 
 
ASV-Nieuws: De laatste ASV-Nieuws van dit seizoen ver-
schijnt op 1 juli a.s. Laten we er met ons allen ook nu weer 
een mooie uitgave van maken. Teamverslagen, nabeschou-

wingen, andere schaakverhalen, partijen e.d. zijn weer wel-
kom. De sluitingsdatum voor kopij is 24 juni a.s. 
ASV-4 winnaar OSBO-cup:!!: Het vierde werd 
afgelopen zaterdag de trotse eigenaar van de OSBO-cup. 
Een grandioos succes!! Natuurlijk was de loting steeds niet 
ongunstig geweest en was men zelfs 2 keer pas na een 
beslissing via snelschaken doorgegaan. Maar ook dat is een 
kwaliteit. Dat Meppel in de halve finale niet verscheen kon 
ASV-4 niet helpen en dat favoriet De Toren zichzelf 
uitschakelde tegen De Schaakmaat-2 lag ook niet aan het 
vierde. Daardoor werd het een onverwachte finale van de 
OSBO-cup want niemand zal voorspeld hebben dat ASV-4 
en De Schaakmaat de eindstrijd zouden ingaan. ASV-4 
zorgde uiteindelijk voor de stunt door met 2½-1½ de winst 
te grijpen. De finaledag in Elst werd gekenmerkt door het 
wegblijven van Meppel. En dat terwijl men in de 
kwartfinale tegen ASV-3 had aangegeven dat het winnen 
van de OSBO-cup nog het enige doel was daar de 
promotiekansen in de competitie op dat moment verspeeld 
waren. Het niet opkomen was zo een smet op deze 
finaledag. Jammer! Toen dit bekend was konden de ASV-
ers naar huis om in de tijdnoodfase van de andere halve 
finale weer terug te keren. De Toren leek op dat moment 
ruim te gaan winnen van Schaakmaat-2 maar in het laatste 
uur ging er van alles mis bij onze Zuiderburen en ging de 
wedstrijd zelfs nog met 2½-1½ verloren. ASV-4 moest nu 
tegen het Apeldoornse team aantreden. Daarbij keek ons 
vierde al vroeg tegen een achterstand aan door een nederlaag 
van Edgar van Seben. Hij kwam de opening totaal niet uit en 
verloor kansloos. De tegenstander van Barth Plomp, die 
onze ASV-er als een Angstgegner beschouwde, bood daarop 
remise aan. Het zag er weliswaar remiseachtig uit maar men 
vertrouwde op de eindspelkennis van onze ASV-er. 
Bovendien stond ASV-4 met 1-0 achter. Later eindigde de 
partij van Anne Paul Taal in remise na zetherhaling. 
Achteraf bleek hij op dat moment toch wel wat beter te 
staan. Jacques Boonstra had een kwaliteit gewonnen en 
stond in zijn partij beter en Barth had een kwaliteit geofferd 
tegen een pion en kreeg in het centrum wat kansen. Dus zo 
ongunstig was de puntendeling van Anne Paul ook weer 
niet. Een spannende slotfase volgde. Barth kwam langzaam 
maar zeker beter te staan en won nog een pion. Jacques 
daarentegen had zijn kwaliteit inmiddels weer in moeten 
leveren en kampte ook met tijdachterstand. Nadat de 
tegenstander van Barth materiaal had teruggeofferd maakte 
Barth het eindspel zeer bekwaam af. Bij Jacques werd het 
echter steeds spannender. Hij had heel weinig tijd maar toen 
zijn tegenstander een onreglementaire zet speelde greep de 
wedstrijdleider in en kreeg Jacques 2 minuten extra. En met 
die extra tijd bleek het voldoende om  het winnende punt te 
scoren. ASV-4 was winnaar van de OSBO-cup en mag nu 
zelfs meedoen aan de landelijke bekerstrijd. Voor ASV-4 
was het een topseizoen na het eerder behaalde 
kampioenschap in de 1e klasse OSBO.  
Gedetailleerde uitslag finale OSBO-cup ASV-4 – De 
Schaakmaat-2: A.P. Taal – S. Kuipers ½-½; B. Plomp – F. 



Stevens 1-0; E. van Seben – T. de Hoop 0-1; J. Boonstra – 
W. Frouws 1-0. Eindstand 2½-1½.  
 
Massakamp: De vriendschappelijke massakamp ASV-
Wageningen mag als een bijzonder geslaagde happening 
worden gezien daar was iedereen het na afloop wel over 
eens. Bij de senioren ging de strijd over 26 borden waarbij 
de Wageningers met 11½-14½ de zege pakten. In de breedte 
bleek men net even wat sterker. Aan de topborden wonnen 
Wouter van Rijn en Remco de Leeuw voor ASV maar verlo-
ren Bert Buisman en Sherman Maduro op wat ongelukkige 
wijze. Sterk was ook de winst van Jan Knuiman. Op de 
middelste borden stonden de winstpartijen van Siert Huizin-
ga en Ruud Wille tegenover het verlies van Erik Wille en 
Eika Belle. Maar in de tweede helft van de bordbezetting 
bleken de Wageningers sterker. Jan Vermeer won zijn partij 
maar Frits Wiggerts en beide jeugdspelers Bijan Zahmat en 
Kasper Uithof verloren. Hedser Dijkstra won knap en ook 
Roland Stravers liet een vol punt bijschrijven. Ignace Rood, 
Teun van der Leer, Theo Koeweiden en Tim van der Meulen 
stuitten echter op te grootte tegenstand. Tot zover partijen 
waarin beslissingen vielen. Daarnaast waren er diverse re-
mises die pas na langdurige of felle strijd tot een puntende-
ling kwamen.  
Gedetailleerde uitslag ASV-Wageningen: Wouter van 
Rijn-Sander van Eijk 1-0; Remco de Leeuw-John Corne-
lisse 1-0; Peter Boel-Bert Torn ½-½; Olivier Bruning-
Erwin Oorebeek ½-½; Bert Buisman-Kees Stap 0-1; 
Sherman Maduro-Jef Verwoert 0-1; Jan Knuiman-Eric 
Smaling 1-0; Ivo van der Gouw-Tonja Mertens ½-½; Siert 
Huizinga-Martijn Naayer 1-0; Erik Wille-Robin van Leer-
dam 0-1; Erika Belle-Richard Christians 0-1; Ruud Wille-
John Stigter 1-0; Paul Schoenmakers-Jeroen Franssen ½-
½; Nico Schoenmakers-Frans Tromp ½-½; Murat Du-
man-Daan van Baarsen ½-½; Bijan Zahmat-Cees van der 
Waerdt 0-1; Jan Vermeer-Hens ten Thije 1-0; Frits Wig-
gerts-Daniël Torn 0-1; Kasper Uithof-Jan Hendrik Neute-
boom 0-1 Tony Hogerhorst-Harrie van Lotringen ½-½; 
Hedser Dijkstra-Rijk Timmer 1-0; Ignace Rood-Maarten 
Löffler 0-1; Roland Stravers-Jaap Melgers 1-0; Teun van 
der Leer-Frans Bonnier 0-1; Theo Koeweiden-Jelle van 
der Berg 0-1; Tim van der Meulen-Gerben Kets 0-1.  
EINDSTAND 11½-14½ 
 
Bij de jeugd won ASV met 65-57 nadat de strijd hier lang 
gelijk opging. Gezegd kan dus worden dat de jeugd ASV 
redde maar het resultaat was eigelijk ondergeschikt deze 
middag hoewel er natuurlijk toch fanatiek om de punten 
werd gestreden. Bij de jeugdontmoeting stond, op deze 
openingsdag van het EK-Voetbal, alles in het teken van de 
11. ASV en Wageningen hadden elk 11 spelers van 11 jaar 
en jonger; zij speelden ieder 11 partijen. Na twee rondes 
stond het bovendien 11-11. Opmerkelijk was het scorever-
loop in de eerste 6 rondes. ASV kwam op voorsprong door 
de 1e ronde met 6-5 te winnen. Daarna volgde echter 5-6 
verlies waarna achterstand werd opgelopen door nog eens 5-
6 verlies. Hierna werd het 5½-5½, 6-5 en nog eens 5½-5½ 
waardoor een 33-33 tussenstand werd bereikt. Rond de pau-
ze brak het verzet van Wageningen echter. Vlak voor en 
vlak na de pauze pakte ASV met 7-4 en 9-2 een grote voor-
sprong van 10 punten. Hierna waren de gasten weer bij de 
les. Men won terrein terug met een 4-7 zege in de 9e ronde. 
De laatste rondes wist ASV met 5½-5½ gesloten te houden 
waardoor de voorsprong geïncasseerd kon worden in een 
eindoverwinning van 64-57. Genoeg om de achterstand van 
de senioren in de totaalstand goed te maken: 75½-71½! De 
persoonlijke resultaten dan: Umit Duman presteerde uitmun-
tend met 10 uit 11. Nauwelijks minder deden Jesse Giling en 
Thomas Janssen het met 9½ punt en maar licht achterop 
Elise te Kaat en Paul te Hietbrink met 8½ punt. Gezegd 
moet dat ook de punten van de andere teamleden, tot de 
nummer laatst toe, zeer nodig waren voor de uiteindelijk 
winst. Zonder deze punten hadden we de totaalstand niet 
gewonnen! Carlo Bredius eindigde als subtopper met 6½ 

punt. In de middenmoot sloten Nino Wervelwind, Xander 
Zonneveld, Bart-Jan van Elk en Aming Chen met respectie-
velijk 5, 4½, 4 en nog eens 4 punten af. Even belangrijk dus 
waren Bart Vloedbeld en Bas Weijerman met 3 en 2 punten. 
Een prima prestatie van onze jeugdspelers derhalve. 
Er werd niet alleen geschaakt. Zo kon men via een toto de 
eindstanden voorspellen Ook was er gezorgd voor een in-
termezzo in de vorm van een probleemstelling en quizvra-
gen zoals wij bij ASV elke clubavond gewend zijn, en die 
door Hendrik van Buren ter gelegenheid van deze massa-
kamp waren samengesteld. Voor goede oplossingen waren 
hiermee enkele kleine prijsjes te winnen.. Helaas was er een 
fout geslopen in de stelling zoals uw redacteur had opgekre-
gen. Er ontbrak namelijk een witte toren op f3! De opgave 
was daardoor niet op te lossen. In het diagram hiernaast is 
de juiste stand weergegeven. Het probleem werd in 1911 in 

de Alkmaarder 
Courant gepubli-
ceerd en kwam van 
de hand van een 
oud-voorzitter van 
ASV, Mr. A. v.d. 
Ven, die zelfs in-
ternationaal enige 
bekendheid als 

probleemcompo-
nist genoot. De 
juiste oplossing 
van deze tweezet 
was: 1. Tc5-c6. 
 
Quizvragen: 
Vraag 1. In Wage-

ningen werd ooit een zonetournooi van de FIDE gehouden. 
In welk jaar was dat? Antwoord: 1957 
Vraag 2. Wie won dat toernooi? Antwoord: De Hongaar 
Szabo 
Vraag 3 Het Arnhemse verzekeringsbedrijf OHRA hield 
een jaarlijks grootmeestertoernooi. Helaas werd dat in 
Amsterdam gehouden. Wanneer werd het toernooi voor het 
laatst georganiseerd? Antwoord: 1990. 
Vraag 4. Een ander toernooi organiseerde OHRA wel in 
Arnhem. Het ging om een kampioenschap. Welk Kampi-
oenschap? Antwoord: Europees Kampioenschap junioren. 
Vraag 5: In welk jaar werd de OSBO opgericht. Antwoord: 
1946 
Vraag 6. Hoe heetten de voorlopers van de OSBO? 
Antwoord: De Gelders Schaakbond en de Gelders Overijs-
selse Schaakbond. Wageningen was lid van de Gelders–
Overijsselse Bond; ASV van de Gelderse. De twee bonden 
leefden niet in goede harmonie omdat er geen duidelijke 
afbakening van het grondgebied bestond. 
Tot slot: Even voor zessen kwam er een einde aan deze 
perfect verlopen schaakmiddag met een korte prijsuitreiking. 
Ik moet me wel heel sterk vergissen als dit evenement geen 
vervolg krijgt. Het was een geweldige schaakmiddag! 
 
Open Veense: De 6e ronde van het Open Veenendaalse 
Kampioenschap werd door Ruud Verhoef wederom gewon-
nen. Op papier tegen een zwakke tegenstander, ware het niet 
dat deze in eerdere rondes enkele verrassende zeges had 
geboekt op o.a. een 1800+-speler. Daardoor was Ruud wel 
alert. In een vreemde opening (e4-e5/d4-ed4:/e5 Pc6), ont-
stond een lastige stelling waarin wit zich na 15 zetten liet 
verrassen door een aftrekschaakje (Lh2:, terwijl de witte 
dame ongedekt op d4 stond), hetgeen de dame en de partij 
kostte. Ruud heeft nu een score van 3½ uit 6. 
 
Uitslagen interne competitie 31e ronde (10 juni 2004): 
Wilgenhof – Tangarife ½-½; Knuiman – Huizinga 0-1; P. 
Schoenmakers – Steenhuis 1-0; Vermeer – Theissen 0-1; 
Wiggerts – Naasz ½-½; Uithof – Hogerhorst 0-1; Eder – 
Dijkstra ½-½; Lemein–Velders 0-1; Zunnebeld–van Vlerken 



1-0; Zuidema–Zandbergen 1-0; Ariëns–Kelderman ½-½; 
van der Meulen–Stibbe 1-0; Klungers–Rietmeijer 1-0. 


