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Oploswedstrijd Al vaker gaven we een probleem van onze 

grootmeester Ele 
Visserman. Het 
blijft altijd de 
moeite waard om 
erin te duiken. 
Ditmaal zijn 
specialiteit: een 
driezet uit 1951.  
Wit is dus aan zet 
en geeft mat in 3 
zetten. Oplossing: 
1. c5-c6! Er zijn 
dan drie varian-
ten: 
A: 1…dc6: 2. 
Ld6, c5 3. Le5+; 
B: 1....d6 2.  c7, 

d5 3. Pc6+ en C: 1…de6: 2. Te1, e5 3. Td1+. 
Quizvraag: Grootmeester Sergej Erenberg slaagde erin kam-
pioen van zijn land te worden. Welk land is dat?? 
Antwoord: Israël. 
 
Daglichtschaak: De opkomst 
bij de eerste schaakmiddag op 
dinsdag 5 oktober van het 
Daglichtschaaktoernooi viel 
tegen. Is het de concurrentie 
van het avondtoernooi in 
Nijmegen (het SMB-open)? 
Slechts 6 deelnemers, aange-
vuld met supporter Henk Wille waren er bij deze seizoens-
opening aanwezig. Gelukkig was er wel een nieuwe deelne-
mer: Karel Polman. Hij heeft zich onmiddellijk in de top van 
het klassement gevestigd. De volgende schaakmiddag is a.s. 
dinsdag 2 november, aanvang 14.00 uur in het gebouw 
van het NIVON aan de Molenbeekstraat 26A. Wij hopen op 
meer deelnemers. Blijkbaar waren enkele vaste deelnemers 
nog niet op de hoogte.    Jan Vermeer 
 
ASV-bekercompetitie: Ook de interne bekerstrijd gaat weer 
van start. Inmiddels heeft de loting plaatsgevonden voor 
zowel de Bekergroep als de Kroongroep. Om in de beker-
groep tot een aantal van 32 spelers te komen zijn via een 
willekeurige loting de deelnemers voor de voorronde vastge-
steld. Dit leverde de volgende partijen op: Sanders–de Groot, 
van der Meulen–van Vlerken en Verbost–Kelderman. De 
winnaars hiervan stromen door naar de 1e ronde van de be-
kergroep. Deze voorronde dient uiterlijk 11 november te zijn 
gespeeld. De uiterste speeldatum van de 1e ronde is gesteld 
op 25 november. Maak dus tijdig een afspraak met uw te-
genstander. De volledige indeling ligt op de wedstrijdtafel in 
de middelste zaal. De spelers in de Kroongroep hebben nog 
even de tijd. Zij hoeven hun eerste ronde pas uiterlijk 24 
februari te hebben gespeeld. Eerst is het woord dus aan de 
spelers van de Bekergroep waarvan de winnaar zich weer 
plaatst voor de kwartfinale van de Kroongroep. 
 

Externe competitie: Nog één teamverslag heeft u tegoed. 
Niet zomaar van een team, nee zeker niet, we hebben het 
hier over ASV-10, onze nieuwe loot aan de “ASV-boom”, 
dat het seizoen prachtig begon met een 4-2 zege op Het 
Kasteel-3. André de Groot vertelt u alles over deze wed-
strijd. Tevens in deze EP de uitslagen uit de 1e ronde. Dan is 
het even bijkomen van deze seizoensopening. Maar niet voor 
lang overigens want volgende week zal ik u alweer informe-
ren over de volgende competitieronde. Noteert u in ieder 
geval alvast zaterdag 6 november a.s. in uw agenda wan-
neer onze vier zaterdagteams vanaf 13.00 uur hun derde 
ronde spelen in het Lorentz Ondernemerscentrum. Zonder 
spreekkoren bent u van harte welkom!! 
 
Winst voor ASV-10: Nieuw seizoen, nieuwe kansen. Het 
nieuwe ASV-team kende pas 2 dagen voor de eerste wed-
strijd zijn definitieve samenstelling. Er waren nog enkele erg 
late transfers, maar dat kan gebeuren. Nieuw dit jaar was ook 
voor de eerste wedstrijd (thuis) dat we overcompleet waren, 
er was een speler teveel. Geeft 
niks kan ik altijd nog non-playing 
captain zijn, wel handig want het 
halve team bestaat uit spelers die 
nooit eerder OSBO speelden. Een 
klein misverstandje en ik moet dus 
toch spelen, maar we zijn in ieder 
geval helemaal compleet. Teun van der Leer opende met 
Frans en gaf een pion voor een betere stelling. In het mid-
denspel werd nog een pion gegeven voor een paard en leek 
de stelling zeer goed. Een ver opgerukte pluspion bracht de 
stelling echter onder druk. Teun kon eigenlijk niets anders 
dan via herhaling van zetten remise produceren. Debutant 
Amani speelde een gelijk opgaande partij. Zijn tegenstander 
echter had de zware stukken allemaal erg dicht opeen staan, 
weinig ruimte om te manoeuvreren. Amani concentreerde de 
activiteit op 1 punt, en toen zijn tegenstander in de aanval 
ging zat er een combinatie in de partij die een toren oplever-
de, en later ook partijwinst. Jans Askes schrijft: Mijn, overi-
gens bijzonder aardige tegenstander Remco Mengers woont 
notabene op slechts 200 meter afstand van ons clubgebouw. 
Opening: Russisch. Tot zet 33 ging de strijd gelijkwaardig 
op met minimaal positioneel voordeel voor mij. Wij hadden 
ieder nog de beide torens, een stuk en 6 pionnen over. Op zet 
33 kon ik door een slordigheid van mijn tegenstander een 
paard slaan. Dit was zo ingrijpend dat zijn stelling in elkaar 
stortte en hij twee zetten later al op moest geven. Rene Le-
mein haalde het nog net op tijd, om 20:00 binnen, kwam 
door kabouterbier?!? Misschien moeten we Rene jeugdbege-
leider maken. Na de opening laat Rene zijn g en h pion op-
rukken. De stukken van de tegenstander staan min of meer 
vast op de damevleugel. Na een loperoffer wordt de g pion 
erg gevaarlijk, dus haalt Rene’s opponent het ding eraf voor 
een toren. Dat is teveel materiaalverlies en na enkele zetten 
geeft zijn tegenstander op. Andre de Groot verloor in de 
opening een pion, zonder compensatie. Met een lastig maar 
zeer actief middenspel van beide kanten wordt steeds wel 
iets afgeruild. De laatste afruil (K+p tegen K+2p) resulteert 
in een randpion, en dat is remise weten we allemaal. Jorinde 

Stand Daglichttoernooi
Nr. Naam Pnt TPR
1 Dick Hajee 2½ 1812
2 Karel Polman 2½ 1751
3 Jan Vermeer 2 1654
4 Horst Eder 2 1571
5 Wim Zunnebeld 0 894 
6 Gerrit Verbost 0 798 

1 Teun van der Leer ½ 
2 Zekria Amani 1 
3 Jans Askes 1 
4 René Lemein 1 
5 André de Groot ½ 
6 Jorinde Klungers 0 



Klungers had een gelijk opgaande opening. Vervolgens wist 
zij een paard te winnen, maar die werd verderop in de partij 
weer weggegeven. Het misschien wel wat passieve midden-
spel was de reden dat zij uiteindelijk de partij verloor.
     Andre de Groot 
 
Uitslagen 1e ronde OSBO-competitie: 
OSBO 2e klasse D: UVS-3–De Toren-2 4½-3½; BAT Ze-
venaar-3–Variant 5-3; Tiel–ASV-5 2-6; PION-3–Dukenburg 
5½-2½. 
OSBO 3e klasse E: Elster Toren-2 – Voorst-2 5-1; Eerbeek 
– Glazenburg 4½-1½; Schaakmaat-4 – ASV-7 1-5; Duiven – 
BAT Zevenaar-4 4-2. 
OSBO 3e klasse F: Sleutelzet – De Toren-4 1½-4½; Elster 
Toren – Wageningen-5 5-1; ASV-6 – Ede-3 4½-1½; UVS-4 
– Dodewaard 5-1. 
OSBO 4e klasse D: Bennekom-4 – Tiel-3 3½-2½; Dode-
waard-3 – Veenendaal-5 1½-4½; Ede-5 – ASV-8 1-5; Rhe-
nen-2 – De Cirkel-2 3-3. 
OSBO 4e klasse E: SMB-7–Rheden-2 1-5; Velp-2–
Westervoort-2 4-2; ASV-9–Duiven-2 2-4; Doesborgh-2–
Theothorne-2 6-0. 
OSBO 4e klasse F: SMB-9–De Toren-5 1-5; ASV-10 – Het 
Kasteel-3 4-2; PION-5–Mook-2 ½-5½. SMB-8 was vrij. 
 
Essent-toernooi: Erika Belle speelde vorige week mee in de 
zgn. Amateurgroep van het Essenttoernooi in Hoogeveen. 
Zij deed dat zeker niet onverdienstelijk. Als nr. 14 geplaatst 
op Elo in een deelnemersveld van 92 schakers bleef zij het 
hele toernooi ongeslagen. Met maar liefst 8 remises en een 
winstpartij eindigde zij met 5 uit 9 op een gedeelde 28e 
plaats. Een plusscore dat dus wel maar gezien de TPR van 
1738 bleef zij toch wat achter op haar Elo. Er was overigens 
nog een ASV-er actief in dit toernooi. Barth Plomp maakte 
deel uit van de wedstrijdleiding! 
 
Rapidtoernooi: Otto Wilgenhof greep afgelopen zaterdag net 
naast de winst in het Open Kampioenschap van Doetinchem, 
een rapidtoernooi over 7 ronden. In de slotronde ging Bob 
Beeke van De Toren hem nog net voorbij. Vooraf was Ra-
mon Koster, die voor Meesterklasser ESGOO uitkomt, in 
deze uit 22 spelers tellende A-groep de favoriet met in zijn 
spoor Beeke, Wilgenhof en Homs. De winnaar van vorig 
jaar Vincent Rothuis was niet van de partij. Al in de ope-
ningsronde verloor Homs van Koster. De toppers troffen 
elkaar al snel want in de 2e ronde was het Otto Wilgenhof 
die op zijn beurt Koster aftroefde en in de 4e ronde won Otto 
ook nog van Guust Homs die daarmee uitgeschakeld was 
voor een plaats in de top. Otto ging onverdroten door in zijn 
zegetocht en won ook de 5e ronde. Een 100% score, nog 2 
ronden te gaan en minimaal een punt voor op de achtervol-
gers. Er leek geen vuiltje aan de lucht. In de 6e ronde verloor 
Otto echter van Bob Beeke. Die was eerder in het toernooi al 
1½ punt kwijtgeraakt aan clubgenoten door een nederlaag 
tegen Michel Teunissen en later ook nog een remise tegen 
Bram v.d. Velden. Nog steeds had Otto kans op de eindzege. 
Hij stond nu alleen gedeeld eerste met Ramon Koster. Rou-
tinier Theo Goossen (Doetinchem) was zijn laatste tegen-
stander terwijl Koster het moest opnemen tegen Beeke. U 
raadt het al. Beide koplopers verloren en Beeke greep de 
eindzege met 5½ uit 7. Otto werd gedeeld tweede met 5 uit7 
samen met Ramon Koster en de beide Doetinchemmers 
Goossen en Nederkoorn. Er waren in deze groep nog twee 
ASV-ers actief. Martin Weijsenfeld en Ruud Wille eindig-
den met 3 uit 7 net onder de 50%. Misschien had er voor 
beiden iets meer in moeten zitten. In de derde ronde eindigde 
het onderlinge duel na een spannende partij via eeuwig 
schaak in remise. In de B-groep ging Herman de Munnik 
sterk van start met 3 winstpartijen. In de 4e ronde verloor hij 
van de plaatselijke jeugdspeler Suhbat (die deze groep ook 
won) Herman herstelde zich goed en won de vijfde ronde 
opnieuw. Met 4 uit 5 was er nog steeds een goede kans op 
een topklassering. Maar de laatste 2 partijen gingen helaas 
verloren. Eén partij zelfs met een stuk meer toen Herman 
zijn koning schaak liet staan. Dat was natuurlijk heel zuur! 

Al met al maakten de 58 deelnemers er weer een geslaagd 
toernooi van. 
 
Olympiade: ASV spreekt ook internationaal een woordje 
mee. Twee clubgenoten spelen namelijk voor hun land mee 
in de 36e Schaakolympiade die van 14 tot 31 oktober wordt 
gespeeld in het op het Spaanse eiland Mallorca gelegen 
Calvia. De Olympiade is de tweejaarlijkse schaakvariant van 
de Olympische Spelen. Sherman Maduro komt uit voor de 
Nederlandse Antillen terwijl Saifudin Ayyoubi het team van 
Afghanistan vertegenwoordigd. Wel grappig overigens want 
Ayyoubi komt voor de externe in ASV-10 uit en ontmoet bij 
de Olympiade allerlei wereldtoppers. Of dit iets zegt over de 
sterkte van ASV laat ik maar even in het midden. In de 9e 
ronde, afgelopen zondag, troffen beide landen elkaar. Sher-
man speelde aan bord 1, Saifudin voor zijn land aan bord 2. 
De wedstrijd eindigde in 2-2. Helaas verloren beide ASV-ers 

hun partij! 
 
Rapidcompetitie: In de 
interne rapidcompetitie 
zijn de eerste vier ronden 
gespeeld. Theo Jurrius 
staat aan de leiding. Hij 
scoorde als enige 4 uit 4. 
“Een hoogtepunt in mijn 
schaakcarriëre. Ik kan nu 
beter met schaken stop-
pen”, aldus Theo lachend. 
Maar zo makkelijk komt 
hij er niet vanaf. Spelen 
dus Theo! Er zijn nog 16 
ronden voor de boeg. De 
volgende rapidavond is op 
donderdag 2 december a.s.  
 
OSBO-Kamp: De per-
soonlijke OSBO-
Kampioenschappen wor-
den dit jaar alweer in een 
andere plaats in het ruim 
bemeten OSBO-gebeid 
gehouden. Nadat jarenlang 
in Elst werd gespeeld, 
week de OSBO vorig jaar 
uit naar Zetten (bij scha-
ken een heel toepasselijke 
plaatsnaam). Dit jaar ver-
huist het hele circus naar 
Klarenbeek (ten oosten 
van Apeldoorn) waar 
Zalencentrum Dennenlust 
aan de Hoofdweg 64 het 
strijdtoneel zal zijn. Er 
wordt wederom in 4 groe-
pen gespeeld te weten 
Hoofd-, 1e en 2e klasse 
alsmede een Veteranen-

groep. De speeldata zijn 20 november (m.u.v. hoofdklasse), 
11 december, 12 februari, 5 maart en 9 april. In de Hoofd-
klasse worden 7 partijen gespeeld (Elo vanaf 1900). In de 1e 
en 2e klasse worden 9 ronden gespeeld. De Elogrens voor de 
1e klasse is maximaal 1950, voor de 2e klasse is dit 1600. 
Daarboven moet men dus in een hogere groep uitkomen. Er 
zijn maximaal 2 byes mogelijk (alleen niet in de laatste ron-
de) De ronden beginnen om 10.00 uur en 14.30 uur. De 
veteranengroep geldt voor spelers die op 1 juli 2005 min-
stens de leeftijd van 60 hebben bereikt. Zij spelen 1 partij per 
keer (aanvang 10.00 uur) en mogen 1 bye opnemen. Aan-
melden kan via S. Bonthuis, Singel 24, 8048 BD ’t Harde 
tel. 0525–653578, e-mail s.bonthuis@chello.nl. Aankondi-
gingen van dit kampioenschap liggen op de wedstrijdtafel. 
Misschien kan dit de ASV-deelname nog wat stimuleren. Op 
de voorlopige deelnemerslijst trof ik al de namen aan van 
Martin Weijsenfeld, Eric Hartman en Harold Boom (1e klas-
se) en Piet Blees en Hendrik van Buren (Veteranengroep). 

Stand ASV-rapidcompetitie 
na 4 ronden: 

Nr. Naam Pnt Part 
1 Theo Jurrius 4 4 
2 Leon van Tol 3½ 4 
3 Jan Knuiman 3½ 3 
4 Paul Schoenmakers 3 2 
5 Vincent Theissen 3 4 
6 Tony Hogerhorst 3 4 
7 Theo van Amerongen 3 2 
8 Erwin Velders 3 4 
9 Remco de Leeuw 2½ 4 
10 Olivier Bruning 2½ 4 
11 Anne Paul Taal 2½ 3 
12 Ruud Wille 2½ 4 
13 Harold Boom 2½ 3 
14 Bert Sigmond 2½ 3 
15 Henk Kelderman 2½ 3 
16 Bert Buisman 2 4 
17 Jan Vermeer 2 4 
18 Jacques Boonstra 2 4 
19 Henk Kuiphof 2 4 
20 Tijs van Dijk 2 2 
21 Hedser Dijkstra 2 2 
22 Dick Hajee 2 4 
23 Bob Hartogh Heijs 2 4 
24 André de Groot 2 2 
25 Siert Huizinga 1½ 4 
26 Richard van Zon 1½ 4 
27 Roland Stravers 1½ 3 
28 Ignace Rood 1½ 3 
29 Piet Blees 1½ 1 
30 Jan Zuidema 1½ 4 
31 Hein van Vlerken 1½ 4 
32 Herman v.d. Meulen 1½ 3 
33 Richard van der Wel 1 4 
34 Hendrik van Buren 1 2 
35 Horst Eder 1 4 
36 Theo Koeweiden 1 3 
37 Bob Sanders 1 4 
38 Ingrid Rietmeijer 1 2 
39 Nico Schoenmakers ½ 3 
40 Wim Zunnebeld ½ 4 


