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43e jaargang no. 6      donderdag 12 februari 2004 
Oploswedstrijd: Een nieuwe maand een nieuw thema. Dit 

keer zijn de meerzet-
ten aan de beurt. De 
eerste stelling is van 
de Let Keirans uit 
1936. Wit aan zet 
geeft mat in vier 
zetten. U kreeg vier 
punten voor de vol-
gende zettenreeks: 1. 
Th8, Ka6 2. Th1, 
Ka7: 3. Ta1+, Kb8 
4. Ta8+ mat. 
Quizvragen: 
1. Wie won vorig 

jaar het Corus-
toernooi (1 punt). Antwoord: Anand 

2. Een van de matches Karpov – Kasparov werd in Spanje 
gespeeld. Het leverde de Sevillavariant op. Van welke 
opening is dit een variant. (2 punten) Antwoord: Grun-
feld-Indisch. 

 
Stadsomroep Arnhem: Om ASV weer eens op een andere 
wijze onder de aandacht te brengen is gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om een radiospot bij de Stadsomroep Arn-
hem te laten uitzenden. Het is best aardig geworden. Op de 
muziek van het bekende nummer “15 miljoen mensen” (u 
kent het nummer vast wel uit de TV-reclame van de Post-
bank) zijn de eerste 4 regels van een door ASV aangelever-
de alternatieve tekst “64 velden” door een zanger ingezon-
gen en vervolgens met een voice-over tekst ingesproken met 
gegevens over de speelavond van ASV, het clubgebouw, 
onze site en de contactpersoon met telefoonnummer. De 
spot wordt gedurende 3 weken 4 keer per werkdag en 2 keer 
per weekenddag uitgezonden. In de eerste week zaten we in 
het reclameblok voor de nieuwsuitzending van 8.00, 11.00, 
14.00 en 17.00; op zaterdag 9.00 en 12.00 en op zondag 
14.00 en 17.00 uur. Dit uitzendschema wordt elke week 
aangepast om steeds een andere groep luisteraars te berei-
ken. Stem de komende weken dus af op de STA (93.1 FM). 
 
OSBO-cup: Na ASV-3 dat eerder al Westervoort versloeg 
heeft ook ASV-4 zich ten koste van Pallas uit Deventer 
geplaatst voor de 2e ronde van de OSBO-cup. De beslissing 
viel pas na het noodzakelijk geworden snelschaken omdat 
de reguliere wedstrijd in 2-2 was geëindigd. In deze wed-
strijd kwamen twee partijen al snel tot een beslissing. Edgar 
van Seben profiteerde van een onnauwkeurigheid van zijn 
tegenstander die verkeerd ruilde waardoor Edgar er een stuk 
tegen een pion aan overhield. Er ontstond zo al snel een 
eindspel waarin het materiële overwicht de partij besliste. 
Daarentegen ging het bij Rob van Belle eigenlijk in de ope-
ning al mis. Hij verspeelde enkele tempi en de druk van de 
zware stukken van zijn opponent op de damevleugel onder-
steund door de sterke loperdiagonaal gericht op a1 bleek 
teveel van het goede. Daarna begon voor deze spelers het 

wachten op de andere twee partijen. Immers bij een gelijk-
spel moest men nog in een barrage aan de bak. En het werd 
inderdaad 2-2. Jan Willem van Willigen stond aanvankelijk 
wat minder maar kon de stelling in evenwicht brengen nadat 
zijn tegenstander te passief voortzette. Even later won hij 
zelfs een kwaliteit en een pion. Nadat de dames waren ge-
ruild was het resterende eindspel niet moeilijk meer. Barth 
Plomp stond toen voor een moeilijke taak om zijn stelling 
remise te houden. Hij was gaandeweg wat in de problemen 
geraakt en stond wat passiever. Carla Bruinenberg manoeu-
vreerde de stukken heel handig naar de goede velden en 
combineerde zich naar winst na een ogenschijnlijk verkeer-
de damezet van Barth. De stelling leek op dat moment al 
moeilijk houdbaar. En zo was het dus vluggeren geblazen. 
Altijd leuk voor de toeschouwers. ASV-4 moest nu winnen 
omdat het resultaat van het 4e bord zou wegvallen als ook 
het snelschaken in 2-2 zou eindigen. Dat was dus een be-
langrijk uitgangspunt vooraf. Ook nu was Jan Willem duide-
lijk de betere. Hij won materiaal en de partij. Ook Edgar was 
een klasse beter en stukwinst bracht hier de beslissing. Rob 
van Belle had in het verre middenspel een pion kunnen 
winnen met goede kansen maar overzag dit. Hij kwam ver-
volgens in een slechter eindspel terecht en verloor. Even 

daarvoor had 
Barth Plomp de 
wedstrijd beslist. 
Hij kwam vanuit 
de opening met 
zwart wat onder 
druk maar kon 

zich bevrijden waarbij hij stukwinst overzag. Hij koos voor 
zetherhaling en met 1 seconde op de klok voor zijn tegen-
standster werd de vrede getekend. Barth wilde de partij zo 
niet winnen. Zo heeft ASV 2 teams bij de laatste 16. Wie 
weet waar dit verder nog toe gaat leiden! 
 
Externe competitie: Misschien zijn de successen van onze 
eerste drie teams van vorige week wel een stimulans voor de 
teams die deze en de komende week aan de beurt komen. 
Als we het afleiden aan het resultaat van ASV-5 afgelopen 
maandag zou je haast zeggen dat deze resultaten zijn uit-
werking niet hebben gemist want ons vijfde boekte in de 
uitwedstrijd tegen koploper Vrijpion uit Gendt niet alleen 
een verrassende maar, gezien de positie van ons vijfde, een 
vooral nuttige 4½-3½ zege. Hoe de winst tot stand kwam 
leest u in deze EP in het verslag van captain Jan Vermeer. 
Vanavond is het de beurt aan ASV-4 dat Velp-1 als tegen-
stander treft. Voor beide teams moet winst het uitgangspunt 
zijn om in het spoor van koploper Schaakstad te blijven. 
ASV-8 ontvangt vanavond Rheden-2. Een wedstrijd met 
kansen voor onze senioren. Morgenavond gaat ASV-7 naar 
Velp-2. Dit team staat één plaatsje hoger en kan dus bij 
winst worden achterhaald. En dat zou gezien de positie niet 
verkeerd zijn. ASV-6 speelt volgende week donderdag tegen 
middenmoter Koningswaal. Tot slot ASV-9: zij zijn vrij 
deze ronde en mogen toekijken. 

Gedetailleerde uitslag: 
B. Plomp–C. Bruinenberg 0-1 (½-½); 
E. van Seben–B. Efendic 1-0 (1-0); 
R. van Belle–R. de Roos 0-1 (0-1); 
J.W. v. Willigen–G. Burgers 1-0 (1-0) 
Eindstand 2-2 (2½-1½ na snelschaken)



Jaarvergadering: Door de verslagen van onze zaterdagteams 
in de vorige EP moest een korte weergave van de jaarverga-
dering een weekje wachten. Nu waren de teamwedstrijden 
ook een stukje spectaculairder dan de ledenvergadering 
enkele dagen daarvoor. Bij afwezigheid van penningmeester 
Paul Schoenmakers, die op vakantie “down-under” vertoeft, 
werden de financiële zaken door voorzitter Erik Wille waar 
nodig verduidelijkt. Veel toelichting bleek niet noodzakelijk 
gezien het geringe aantal vragen. Namens de kascommissie 
deed Ignace Rood op ludieke wijze verslag. De snelheid 
waarmee de penningmeester hen door de stukken loodste 
wekte al enig argwaan en maakte de kascommissie dus extra 
alert. Even meende deze commissie een onrechtmatigheid te 
hebben geconstateerd in de declaratie van ene T.v.D. maar 
ook dit werd feilloos door onze “schatbewaarder” weerlegd. 
Het mag duidelijk zijn het was slechts scherts en de pen-
ningmeester werd weer dank gezegd voor zijn bewezen 
diensten. Bij de prijsuitreiking (of de “blikuitdeling” zoals 
één van onze leden het noemde) was Remco de Leeuw de 
meest succesvolle speler uit het seizoen 2002-2003 gezien 
de hoeveelheid bekers die hij in de wacht sleepte. Ook om 
de “Pen” voor de hoogste score in de diverse teams was 
weer fel gestreden. Tot ASV-er van het jaar 2003 werd 
Hendrik van Buren uitgeroepen als dank voor zijn grote 
betrokkenheid bij onze vereniging. Zijn wekelijkse bijdrage 
aan de clubavonden in de vorm van de oploswedstrijd kent u 
allemaal. Daarnaast speelde hij een belangrijke rol bij de 
organisatie van het symposium dat ter gelegenheid van het 
5-jarig bestaan van het Lorentz werd gehouden. Bij de be-
stuursverkiezing werden de “broers” Nico en Paul Schoen-
makers voor een nieuwe bestuursperiode herkozen. De be-
groting leverde ook geen discussie op. Door de gestegen 
kosten en de verhoogde afdracht richting KNSB en OSBO 
was verhoging van de contributie voor het eerst sinds 1998 
noodzakelijk. Na een verantwoording op het jaarplan 2003 
en de toelichting op de plannen voor 2004 werd de stand van 
zaken weergegeven op de zoektocht naar een nieuwe zaal-
ruimte. Dankzij de Arnhemse Sport Federatie zijn nieuwe 
contacten gelegd nadat eerdere pogingen om een ruimte te 
vinden geen oplossing hadden opgeleverd. Vanzelfsprekend 
wordt u van de voortgang op de hoogte gehouden. Om 22.15 
uur werd de vergadering gesloten en konden de schaakstuk-
ken uit de kast. 
 
ASV-5 wint verrassend van koploper: Werd de vorige wed-
strijd tegen hekkensluiter Theothorne 
verloren, nu won ASV-5 de wedstrijd 
tegen de koploper met 3½-4½. Frits 
Wiggerts opende de score. In een 
Pirc kreeg hij al snel de aanval en 
won een pion. In de aanval won Frits 
ook nog een paard, genoeg voor de 
winst. Murat Duman was de wed-
strijd vergeten en moest telefonisch 
opgeroepen worden. In de wedstrijd 
kwam ook hij al snel een pion voor. Alhoewel Murat steeds 
het beste van het spel had, bleef de ander toch steeds drei-
gen. Toen Murat een toren ruilde was de weg naar promotie 
geopend en gaf de Gendtenaar op. Peter Lincewicz won een 
kwaliteit voor een –naar eigen zeggen- verprutste stelling. 
Maar toen Peter een paard cadeau kreeg was de verprutste 
stelling toch nog gewonnen. Daarna zat er voor ASV niet 
veel meer in het vat. Jan Vermeer moest na een zwakke 
opening (Leningrader variant van het Hollands) keepen. Dat 
lukte hem redelijk. Toen de Gendtenaar in lichte tijdnood 
kwam bood Jan remise aan. Dat mocht gezien de stand niet 
worden aangenomen. Met nog 5 seconden op de klok en Jan 
40 minuten bood hij echter zelf remise aan, met ieder 2 
pionnen en 2 lichte stukken. Natuurlijk was de partij remise, 
maar teambelangen spelen ook mee. Jan nam de tijd en in 
die tussentijd bedacht de Gendtenaar dat hij rustig die 2 
pionnen kon pakken, waarvan één met een onreglementaire 

zet, maar Jan zag het niet. Zo eindigde de partij toch in re-
mise. Hendrik van Buren kreeg met een achtergebleven pion 
te kampen, waarop druk uitgeoefend zou kunnen gaan wor-
den. Hij wist dit te counteren via afruil en een actie over de 
a-lijn, die de stelling volledig vervlakte. Hendrik bood remi-
se aan. (de computer wees inmiddels aan dat dit geheel te-
recht was. Wit wees dit voorstel af en begon risico's te ne-
men. Dit leidde tot een goede stand voor Hendrik. Helaas 
zag hij toen een paardvork over het hoofd, verloor een loper 
en kon opgeven. Albert Marks kon een pion winnen, maar 
was (ten onrechte) bang voor een penning. Uiteindelijk werd 
de partij remise, waarbij Albert beter stond. Kasper Uithof 
speelde een rare partij. Zij tegenstander was met zwart niet 
van plan te rokeren. Kasper stond zeer aanvallend maar de 
genadeslag kon hij niet toedienen. In tijdnood overzag hij 
een paardvork en verloor hij zijn dame. De beslissing lag nu 
geheel in handen van Hedser Dijkstra. Hij had al remise 
aangeboden in een stelling waarbij de lichte stukken het 
bord beheersten. Toen beide spelers in tijdnood kwamen, 
moest de Gendtenaar de wederom door Hedser aangeboden 
remise wel accepteren en daarmee ook het verlies van zijn 
team. Opgetogen over deze verrassende winst togen wij 
weer huiswaarts.     Jan Vermeer 
 
OSBO-kamp: In Zetten werd zaterdag jl. de derde speeldag 
afgewerkt in het OSBO-kampioenschap. In de Eerste Klasse 
verspeelde Johan van den Brink zijn goede positie door 2 
nederlagen. Johan heeft nu 3 uit 6 en zakte terug naar de 
middenmoot. Edgar van Seben ging hem voorbij door winst 
in de 5e ronde op Huub Blom en een bye in de middagronde. 
Edgar heeft met 4 uit 6 nu een prima gedeelde 5e plaats 
ingenomen. Theo Koeweiden handhaafde zich in de subtop 
van de Tweede Klasse. Hij verloor weliswaar in de 5e ronde 
maar maakte dit een ronde later weer goed door de volle 
winst op te eisen. Theo heeft 3½ uit 6. In de Veteranengroep 
roerden de ASV-ers zich nadrukkelijk want drie van de vier 
clubgenoten wonnen hun partij. Henk Kuiphof kreeg al snel 
een pion cadeau. Toen daarna de koningsaanval werd inge-
zet gaf zijn tegenstander zomaar een stuk weg en gaf op. 
Piet Blees speelde de opening prima en kwam zeer goed te 
staan tegen de sterke Mattheüs Janssen uit Duiven. Helaas 
bedierf een fout in de afwikkeling alles en leverde Piet het 
punt in. Hendrik van Buren kwam al snel een stuk voor en 
leek makkelijk te gaan winnen. Hij moest echter oppassen 
voor stukoffers. Uiteindelijk kon hij toch relatief eenvoudig 
mat geven. Siert Huizinga hield uit de opening een goede 
pionnenstructuur over met enige ontwikkelingsachterstand. 
De stelling werd ontwikkeld en de stukken goed gezet, 
waarna met o.a. de hulp van de lopers de pionnen hun op-
mars konden beginnen. Door iets te passief spel van zijn 
tegenstander en onder druk van de klok incasseerde Siert het 
punt op de 40ste zet. Dick Hajee was vanwege vakantie af-
wezig en had al eerder een bye opgenomen. In de stand is 
Siert nu los van de concurrenten en heeft 3 punten. Hij  
wordt gevolgd door 4 spelers met 2½ punt, Bijvank, Wou-
ters, Brouwn en Zee. Op de gedeelde 6e plaats volgen Dick 
Hajee, Henk Kuiphof en Hendrik van Buren. Piet Blees is 
nog puntloos. Er volgen in deze groep nog 2 ronden. 
 
Uitslagen interne competitie 18e ronde (5 februari 2004): 
de Leeuw–van Roosmalen ½-½; Schleipfenbauer–Buisman 
½-½; Tangarife–Huizinga 0-1; Snuverink–Maduro ½-½; 
Knuiman–Verkooijen 0-1; R. Wille–Jurrius ½-½; E. Wille–
Steenhuis 0-1; Vermeer–Marks 0-1; v. Amerongen–Dijkstra 
½-½; Wiggerts–T. v. Dijk 1-0; Verhoef–Bentvelzen 1-0; 
Velders–Rood 1-0; Verhage–Stravers ½-½; Eder–v.d. Vel-
den 0-1; v.d. Leer–Sigmond 0-1; Zunnebeld–Blees 1-0; 
Zandbergen–Koeweiden ½-½; Zuidema–Ariëns ½-½; Har-
togh Heijs–v. Vlerken 0-1; de Munnik–Lemein 1-0; Meijer–
Visser 1-0; Stibbe–Kelderman 0-1; Klungers–de Jong 0-1. 
Uitslagen ASV-Bekercompetitie: Kuiphof–van der Wel 0-1 
Boom – Verbost 1-0. 

1. J. Vermeer ½
2. H. Dijkstra ½
3. A. Marks ½
4. P.Lincewicz 1 
5.F. Wiggerts 1 
6.H. van Buren 0 
7.K. Uithof 0 
8. M. Duman 1


