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Oploswedstrijd: Dat ook tweezetten erg moeilijk kunnen 
zijn wordt hier bewezen door de nogal onderschatte Jac. 
Haring. Het probleem is uit 1967. Wit aan zet geeft mat in 2 

zetten. Oplossing: 
1. Da8 – a2 
Quizvraag: De 
match Kramnik–
Leko was lang in 
het nieuws. In 
welke stad werd 
de match eigenlijk 
gespeeld? Ant-
woord: In het 
Zwiterse Brissa-
go. 
 
Het thema voor de 
maand november 
zijn stellingen 

waarin u de beste zet moet aangeven. Vanavond de eerste 
opgave. In de ranglijst na de eerste 2 maanden gaat Theo 
Jurrius aan de leiding. Hij heeft 14 punten. Hij wordt ge-
volgd door Barth Plomp en Harm Steenhuis. Beiden hebben 
12 punten. In de stand van de quizvragen gaat Horst Eder 
aan de leiding met 3 punten. Het aantal inzendingen hierbij 
is nogal beperkt. Terwijl de vragen eigenlijk simpel zijn. Ze 
hebben steeds betrekking op de afgelopen maand. 
 
Overlijden: Afgelopen vrijdag vernamen wij het trieste be-
richt dat bij onze Arnhemse zustervereniging De Sleutelzet 
(Het Dorp) twee van haar leden kort na elkaar zijn overleden 
te weten Wouter Ausma en Chris Stuart. Voor beiden speel-
de schaken een belangrijke rol in hun leven. Een hobby die 
met veel enthousiasme werd uitgeoefend. Wouter was ook 
jarenlang lid van De Toren. Chris kennen wij ook binnen 
ASV daar hij ook enige tijd lid is geweest van onze vereni-
ging. Voor De Sleutelzet betekent dit natuurlijk een groot 
verlies. Beide spelers kwamen uit in het eerste team van 
deze vereniging. Het ASV-bestuur heeft inmiddels haar 
medeleven betuigd aan het bestuur van De Sleutelzet. Op de 
site van deze vereniging (www.svdesleutelzet.nl) is een in 
memoriam van beide schakers weergegeven. Ook kan op 
deze site een bericht in het condoleanceregister worden 
geschreven. 
 
ASV-nieuws: De einddatum 18 november a.s. voor het inle-
veren van kopij voor dit clubblad nadert ook al weer met 
rasse schreden. Laat het dus niet op het laatste moment aan-
komen en stuur ook een stukje in voor het komende nummer 
die volgens de planning op 25 november a.s. zal verschij-
nen. 
 
Parkeren: Hoewel het aantal parkeerplaatsen bij ons clublo-
kaal aan weerszijden van de Monnikensteeg nog niet tot een 
tekort heeft geleid is er nu een alternatief voorhanden op het 
terrein van De Drie Gasthuizen. U dient hiervoor de ingang 

te nemen op de hoek van de Rosendaalseweg en de Monni-
kensteeg (dus niet de ingang van het wooncomplex aan de 
Monnikensteeg want dit terrein behoort toe aan de bewo-
ners) U kunt parkeren achter het hoofdgebouw van het ver-
zorgingshuis vanaf de vuilcontainer. Vanaf deze parkeer-
plaats kunt u via een pad de Monnikensteeg weer bereiken 
en bent u vlakbij ons clublokaal. De directie heeft deze mo-
gelijkheid wel als proef aangeboden. Mocht er overlast ont-
staan voor bewoners door luid praten of claxonneren bij het 
wegrijden rond middernacht dan wordt deze parkeergele-
genheid niet meer beschikbaar gesteld. Houdt u dus met de 
bewoners rekening. De teamleiders kunnen bezoekende 
teams op deze extra parkeerplaats wijzen onder vermelding 
van de voorwaarden die hieraan zijn gesteld. 
 
Externe competitie: Een volle teamagenda staat ons weer te 
wachten. Tijd dus voor een voorbeschouwing. Zaterdag 
spelen onze eerste 4 teams hun 3e ronde thuis in het Lorentz 
Kennisintensief Ondernemerscentrum aan de IJsselburcht 3. 
Een inmiddels bekende locatie van het OSKA en de eerste 
teamwedstrijden van dit seizoen. ASV-1 kende een onge-
lukkige start door 2 minimale nederlagen. Het moet dus nu 
maar eens gaan gebeuren tegen het eveneens puntloze UVS 
uit Nijmegen. ASV-2 heeft wat goed te maken na de kanslo-
ze nederlaag in de vorige ronde. Tegenstander is het team 
van WSG uit Winterswijk. Vorig jaar eindigde dit duel in 4-
4. Dan de OSBO-promotieklasse waar ASV-3 het moet 
opnemen tegen koploper Bennekom. Dit team liet in de 
vorige ronde ons vierde kansloos en ook het derde staat een 
lastige middag te wachten. Vorig seizoen werd immers met 
ruime cijfers van dit team verloren. Ook ASV-4 staat voor 
een zwaar karwei. Het sterke Meppel, één van de titelkandi-
daten, is de tegenstander. Dit team is normaal gesproken dan 
ook favoriet. Maar het vierde zal zich niet zomaar gewonnen 
geven. Kom ook naar deze ongetwijfeld veel spanning bie-
dende wedstrijden kijken en steun onze spelers. De partijen 
beginnen om 13.00 uur.  
Ook voor de andere 6 teams staat er weer een wedstrijd aan 
te komen. Volgende week donderdag 11 november ruimen 
we de benedenzaal weer in voor teamwedstrijden. ASV-5 
speelt thuis tegen PION-3. Een belangrijke wedstrijd want 
ook de Groesbekers wonnen hun 1e wedstrijd ruim. Hierna 
kunnen we wellicht de kansen van ons vijfde dit seizoen wat 
beter inschatten. ASV-8, dat ook met een grote zege startte, 
speelt dezelfde avond thuis tegen Rhenen-2. Daar waar 
teams thuis spelen zijn er ook uitwedstrijden. Dit geldt voor 
ASV-6 en ASV-9 die ook volgende week donderdag spelen. 
Het zesde speelt uit tegen Wageningen-5, hetgeen zeker 
mogelijkheden biedt op nieuw succes, en onze senioren 
ontmoeten Westervoort-2. Voor hen een kans om de neder-
laag uit de openingsronde uit te wissen! Een dag later, vrij-
dag 12 november speelt ASV-10 uit tegen De Toren-5. Dit 
team liet in de 1e ronde al zien waartoe het in staat is. Het 
tiende is dus gewaarschuwd. De thuiswedstrijd van ASV-7 
tegen het sterke  Duiven-1 is een week verschoven en zal nu 
op donderdag 18 november worden gespeeld. Zo, dan bent u 

 



weer bijgepraat over het komende wedstrijdprogramma. 
Volgende week weer verslagen.  
 
KNSB-Elo: Per 1 november is de nieuwe Elolijst van de 
KNSB uitgekomen. Voor de meeste ASV-ers geeft dit geen 
grote wijzigingen te zien ten opzichte van de lijst die per 1 
augustus verscheen. Zo is in de nieuwe lijst de OSBO-Kamp 
van vorig seizoen alsnog verwerkt maar ook enkele zomer-
toernooien waaronder het toernooi in Dieren en het Stork 
jeugdtoernooi in Hengelo alsmede ons eigen Open Kampi-
oenschap van Arnhem. Op 1 februari verschijnt de eerstvol-
gende KNSB-elolijst. 
 
Olympiade: Ook dit tweejaarlijkse schaakevenement ligt 
alweer achter ons. Het Nederlandse mannenteam met o.a. 
van Wely en Timman eindigde op een 8e plaats. Maar na-
tuurlijk ging onze belangstelling ook uit naar de verrichtin-
gen van onze beide ASV-ers bij dit toernooi, Sherman Ma-
duro en Saifudin Ayyoubi. Zij eindigden met hun beide 
landen resp. Nederlandse Antillen en Afghanistan in de 
achterhoede. Maar het blijft natuurlijk een mooie belevenis 
voor onze clubgenoten om temidden van vele wereldtoppers 
aan een dergelijk toernooi deel te nemen. Aardig is ook om 
de persoonlijke scores te vergelijken. Maduro speelde 11 
partijen, allen aan bord 1 waar hij dus sterke tegenstand trof 
en boekte 3 remises. De overige partijen gingen verloren. De 
Nederlandse Antillen eindigden op een 119e plaats (van de 
129 teams). Ayyoubi won 3 partijen, speelde 2 keer remise 
en verloor 4 partijen. Een totaalscore dus 4 uit 9. Saifudin 
speelde afwisselend aan bord 2 en 3. Met zijn land Afgha-
nistan eindigde hij op een 114e plaats.  
 
SMB-open: De 2e ronde van het Nijmeegse SMB-open le-
verde voor onze ASV-ers de nodige fileproblemen op. Zo 
draaide Henk Kuiphof, aankomend bij Ressen, vanaf de A15 
zo de file in. Het heeft hem toen vijf kwartier gekost om bij 
de speelzaal aan te komen. Gelukkig was zijn tegenstander 
Wouter Dinjens van SMB zo sportief om de klokken gelijk 
te zetten. Henk had in deze partij zwart en speelde een ver-
dienstelijke remise tegen een opponent die qua rating (1819) 
wel wat hoger moest worden aangeslagen dan Henk. De 
Siciliaanse partij die op het bord kwam bood de SMB-er 
weinig aanknopingspunten. Henk kwam gemakkelijk uit de 
opening. Toen de zaak in evenwicht bleef bood Henk na 18 
zetten remise aan. Dit kon moeilijk geweigerd worden. 
Henk heeft daarmee nu 1½ uit 2. Ook Hendrik van Buren 
kende natuurlijk dezelfde fileproblemen. Het verkeer zat 
volledig vast en hij heeft 1½ uur gedaan over de rit Arnhem-
Nijmegen. Zo begon hij de partij met en tijdachterstand van 
3 kwartier en trof in SMB-er Hans Quint (1940) ook nog een 
tegenstander met 260 elopunten meer. Toch speelde Hendrik 
geen slechte partij. Hij was uiteindelijk als laatste nog in de 
strijd toen hij werd verrast met een fraai torenoffer. Hiermee 
verloor hij een pion en veranderde bovendien zijn stelling in 
een ruïne. Hendrik heeft hiermee een score van ½ uit 2. Ook 
dubbellid Peter Hamers verloor en bleef zo na 2 ronden nog 
puntloos. Op 30 november wordt de 3e ronde gespeeld. 
 
Rapidtoernooi: In Ede werd afgelopen zaterdag het jaarlijkse 
rapidtoernooi gehouden. Er werd door 63 schakers verdeeld 
over 3 groepen deelgenomen. In de A-groep maakte Martijn 
Dambacher (2401), uitkomend voor Meesterklasser Utrecht, 
zijn favorietenrol waar en won het toernooi met 6 uit 7 en 
bleef de achtervolgers Fred Slingerland (Leiden) en de beide 
Wageningers Fred Jonker en Cees Stap een punt voor. Ook 
vorig jaar had Dambacher het toernooi al op zijn naam ge-
schreven. Echt tevreden over zijn spel was hij niet maar het 
Elo-verschil was dan toch bepalend geweest. Hij maakte 
gewoonweg minder fouten dan de rest. Ruud Wille kwam in 
dit toernooi op een score uit van 3½ uit 7 en was daar best 
wel tevreden over. Na een verrassende winst op Anthony 
Migchls in de openingsronde trof hij in de 2e ronde Damba-
cher. Met vallen en opstaan bleef uw redacteur overeind 

maar in een eindspel met loper en pion tegen loper van ge-
lijke kleur ging het met slechts 20 seconden op de klok mis. 
Bij analyse bleek de stelling technisch wel remise te zijn. 
Maar je moet het dan wel even zien. Na een knullig verlies 
tegen Jonker in een slechte partij volgde in de 4e ronde een 
remise tegen oud-clubgenoot Johan van den Brink, die het 
toernooi met 2½ punt afsloot. Na 2 daaropvolgende winst-
partijen werd in de slotronde verloren van Bob Beeke van 
De Toren, die de nacht ervoor nog in Gelredome naar DJ 
Tiësto was geweest en na een korte slaap naar Ede was afge-
reisd. Misschien niet de ideale voorbereiding maar Beeke 
werd uiteindelijk wel de beste Arnhemmer met 4½ punt. Hij 
wist ook Dambacher een remise af te snoepen. In groep B 
eindigde Harold Boom na een regelmatig opgebouwde score 
op een gedeelde 9e plaats met 4 uit 9. Hij was daarmee niet 
ontevreden. Dit gold eigenlijk ook voor Theo Koeweiden 
die in diezelfde groep 3 uit 7 scoorde. Dit was zeker geen 
slecht resultaat omdat hij van de spelers in deze B-groep de 
op een na laagste rating had. Aardig was nog het volgende. 
In een nevenklassement kon ook een teamprijs worden be-
machtigd. Omdat er geen 4 ASV-ers waren had Theo Koe-
weiden Dambacher gevraagd of hij voor het team wilde 
meespelen. En zo geschiedde. Met deze sterke speler erbij 
werd, onder de naam ASV-1, een 4e plaats bereikt. Wage-
ningen won dit klassement overigens. 
 
Partijfragment: Paul Schoenmakers is dit seizoen enorm op 
dreef in de interne competitie. Afgelopen donderdag boekte 
hij tegen Eric Hartman al weer zijn zesde zege en ook zijn 
partij in ASV-6 werd overtuigend tot een zege gebracht. Zo 
heeft hij dus nog een 100% score!! De stelling in het hierbij 
weergegeven diagram komt uit de 3e ronde, waarin onze 

penningmeester 
laat blijken ook 
geen mededogen 
te kennen met 
medebestuurders. 

Erik Wille staat 
met wit helemaal 
verloren en Paul 
trekt met 1. …, 
Txg1  2. Txg1, 
Dxf3+, 3. Kd2, 
Df2+ 4. Kd1, 
Dxg1+ de winst 
naar zich toe. 
Ondanks de 

kansloze 
nederlaag kon de voorzitter het niet laten om Paul erop te 
wijzen dat het allemaal nog veel mooier had gekund: 1. … 
Dxf3+  2. Pxf3, Te2+ mat!!!    Erik Wille 
 
OSBO-kamp: De aankondiging in de vorige EP over de 
Persoonlijke OSBO-kampioenschappen heeft geholpen want 
inmiddels staan ook Cees Sep, Dick Hajee (Veteranengroep) 
en Jan Knuiman (1e klasse) op de deelnemerslijst. De deel-
name van ASV is daarmee gestegen naar 8 schakers. Dat 
begint er dus op te lijken!  
 
Uitslagen interne competitie 8e ronde (28 oktober 2004): 
E. Wille – R. Wille ½-½; Wilgenhof – v.d. Wel ½-½; Tan-
garife – Knuiman 0-1; Plomp – Jonkman 1-0; Huizinga – 
van Gemert 0-1; P. Schoenmakers – Hartman 1-0; Weijsen-
feld – Polman 0-1; van Belle – Lincewicz 0-1; Hogerhorst – 
Pot 1-0; Vermeer – Wiggerts 0-1; Kuiphof – Theissen ½-½; 
Boonstra – van Zon 1-0; Hajee–Eder 1-0; Boom–Naasz 1-0; 
Velders – Stravers 1-0; Askes – van der Leer 0-1; Ariëns – 
van der Meulen 1-0; Blees – de Munnik 0-1; de Jong – van 
Vlerken 1-0; Zuidema – Stibbe 1-0; Visser – Tabares 1-0; 
Rietmeijer – Kelderman 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Hartogh Heijs – Sigmond 
0-1; van Amerongen – van Buren 0-1; Rood – Dekker 1-0. 


