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Oploswedstrijd: Het laatste probleem van februari was een 
compositie van de Rus Zacharov. Wit aan zet geeft mat in 
maar liefst 15 zetten. Schrik niet van het aantal zetten. Hen-
drik’s computer had de complete oplossing in 33 seconden. 
Om toch een beetje te helpen. 1. Df6+, Lg7 2. Dg6: loopt 
fout vanwege….h1D. U moest dus eerst wat aan deze pion 

doen. Het bleek een 
pittige opgave want 
aan het eind van de 
clubavond bleek 
alleen Richard van 
der Wel de volledi-
ge en juiste variant 
te hebben gegeven. 
Dit leverde hem 5 
punten op. Speel het 
thuis nog eens op 
uw gemak na Op-
lossing: 1. De5+, 
Kg8 (nu gaat Lg7 
uiteraard niet we-

gens 2. Dxh2 en de problemen zijn opgelost) 2. Dd5+, Kh8 
3. Dd4+, Kg8 (nu zou op Lg7 4. Dg4+ mat opleveren) 4. 
Dc4+, Kh8 5. Dc3+ 6. Db3+ 7. Db2+ 8. Da2+ 9. Dxh2, 
Kg7 (verplicht anders gaat het mat sneller) 10. De5+, Kg8 
11. De6+, Kh8 12. Df6+, Lg7 13. Dg6, Kg8 14. Pe6 en 15 
Dxg7 mat. 
Quizvragen: 
1. Met welke speler is de naam van de Russische verdedi-

ging verbonden. In sommige talen gebruikt men zelfs 
zijn naam om de opening aan te duiden (1 punt) 

Antwoord: Petrov 
2. In die opening is een variant genoemd naar een 19e 

eeuwse zeeman. Wie was dat (2 punten) 
Antwoord: Cochrane 
 
Rapidcompetitie: Vanavond geen interne competitie maar 
we spelen de derde rapidavond van dit seizoen. Eind no-
vember was de vorige rapidavond. Weet u nog wie er sinds-
dien aan de leiding gaat. Inderdaad…. Barth Plomp. Met 6½ 
punt heeft hij een vol punt voorsprong op een vijftal spelers 
t.w. Remco de Leeuw, Sjoerd van Roosmalen, Anne Paul 
Taal, Paul Schoenmakers en Harm Steenhuis. Kan Barth de 
aanvallen op zijn leidende positie weerstaan? Na de vier te 
spelen ronden van vanavond zullen we dit weten. En op 26 
maart, dus over drie weken alweer, spelen we de volgende 
rapidavond. Het klassement zou dus na deze maand wel 
eens een compleet ander aanzien kunnen krijgen! We zullen 
het zien!! 
 
Voorjaarstoernooi: U heeft natuurlijk allemaal ons jaarlijkse 
ASV-rapidtoernooi (7 ronden, 25 minuten per persoon per 
partij, indeling in 3 groepen) dat op zaterdag 20 maart in 
De Opbouw wordt gehouden al in uw agenda staan. Prima, 
dan hoeft u zich alleen nog maar even aan te melden bij 

Ruud Wille. Doe ook mee aan het ASV-Voorjaarstoernooi!! 
Gewoon een dagje lekker schaken. 
 
OSKA-2004: En als u toch uw agenda aan het bijwerken 
bent noteer dan alvast meteen even de data 3, 4 en 5 sep-
tember 2004. Dan wordt weer het OSKA-weekendtoernooi 
gehouden waarin de Open Arnhemse Schaaktitel wordt 
betwist. Het Grand Café van het Lorentz Kennisintensief 
Ondernemerscentrum aan de IJsselburcht 3 is wederom de 
speellocatie. 
 
Externe competitie: Zaterdag spelen onze eerste drie teams 
hun volgende ronde. Een uitwedstrijd deze keer. Een ronde 
die zeker niet onbelangrijk is voor de huidige posities. ASV-
1 gaat op bezoek bij ZZICT-2 uit Breda. Hoewel dit team 
dit seizoen wat ondermaats presteert blijft het een lastige 
uitwedstrijd. Ons eerste zal dus vol aan de bak moeten om 
de race met koploper Voerendaal vol te houden. Captain 
Frank Schleipfenbauer ziet de wedstrijd echter met vertrou-
wen tegemoet. ASV-2, onze verrassende medekoploper, 
gaat naar Winterswijk, dat een plaats in de middenmoot 
inneemt. Het wordt zeker geen gemakkelijk opgave maar 
winst is geboden om de promotiekansen reëel te houden. 
Afgelopen dinsdag werden reeds 2 partijen in deze wedstrijd 
door Theo Jurrius met wit en Fred Reulink met zwart voor-
uit gespeeld. Onder toeziend oog van Barth Plomp, die na-
mens ASV was meegereisd, werden het twee boeiende par-
tijen die uiteindelijk beiden in remise eindigden. Fred won 
aanvankelijk een kwaliteit tegen twee pionnen en leek voor-
deel te hebben maar uiteindelijk resteerde een onduidelijk 
eindspel waarin tot remise werd besloten terwijl Theo na een 
ingewikkelde partij ook het remiseaanbod maar aannam. 
Met deze 1-1 tussenstand moet het dus zaterdag op de ove-
rige 6 borden gebeuren. ASV-3 gaat op bezoek bij Het Kas-
teel uit Wijchen. Een lastige uitwedstrijd voor het derde. 
Vorig seizoen werd het na een spannende wedstrijd een 4-4 
gelijkspel. 
 
ASV-bekercompetitie: De ASV-bekercompetitie is inmid-
dels ook al een eind gevorderd. In de Bekergroep is zelfs de 
finale al bereikt. Tom Bentvelzen en Harold Boom zullen 
hierin gaan uitmaken wie deze groep op zijn naam gaat 
schrijven. Tom won in de halve finale van André de Groot 
en Harold versloeg Piet Blees. De winnaar van de Beker-
groep plaatst zich tevens voor de kwartfinale van de Kroon-
groep. In deze groep moet eerst nog de achtste finale ge-
speeld worden. De loting leverde enkele fraaie duels op. 
Laurens Snuverink/Paul Schoenmakers - Jan Willem van 
Willigen; Ruud Wille - Peter Lincewicz; Jacques Boonstra - 
Kasper Uithof; Kees Verkooijen - Richard van der Wel; 
Anne Paul Taal - Siert Huizinga en Olivier Bruning - Barth 
Plomp. Deze partijen moeten uiterlijk 18 maart a.s. gespeeld 
zijn. Gonzalo Tangarife plaatste zich inmiddels voor de 
kwartfinale door een zege op Sjoerd van Roosmalen. 
 



ASV-8: Ons seniorenteam heeft inmiddels ook landelijke 
bekendheid gekregen. En terecht!! In het februarinummer 
van Schaakmagazine, het bondsblad van de KNSB, wordt 
aandacht geschonken aan dit bijzondere team, bestaande uit 
nestor en tevens teamcaptain Henk Kelderman (87), Piet 
Blees (83), Bob Hartogh Heijs (80), Gerrit Verbost (79), 
Jacob Zandbergen (79) en “benjamin” Hein van Vlerken 
(75), dat vanwege de hoge gemiddelde leeftijd naar mijn 
idee als uniek in de Nederlandse teamcompetitie kan worden 
beschouwd. In totaal 483 jaar schaakervaring gebundeld in 
één team! Ook voor een verre uitwedstrijd naar b.v. Tiel of 
Eerbeek draaien ze hun hand niet om! Daar waar de kop van 
het artikel nog uitgaat van een gemiddelde leeftijd van 79,8 
(die nog dateert van het begin van dit seizoen) is het gemid-
delde van onze krasse veteranen na enkele verjaardagen 
alweer gestegen tot 80,5!! Aardig is ook de passage waarbij 
de schrijver in het artikel wat makkelijk uitgaat van de ge-
dachte dat het team wel geen ambitie meer zal hebben. Kel-
derman pareerde dit direct: “O ja, zeker wel. We willen 
graag winnen. Tot de laatste zet als het kan”. ASV is trots 
op haar seniorenteam! 
 
Geurts Conserventoernooi: Vorige week woensdag werd in 
Zetten wederom het meest succesvolle seniorentoernooi  van 
Nederland gehouden. Opnieuw kwam het deelnemeraantal 
boven de 300!! Voor een eendaags toernooi een fantastisch 
aantal. In de uitslagen trof ik verdeeld over de 5 groepen de 
namen van 9 clubgenoten aan. Succes was er alleen voor 
Anne Paul Taal met een gedeelde eerste plaats met 5½ uit 7 
in groep B. In de sterke groep A kwam Barth Plomp tot 3½ 
uit 7 via een regelmatig opgebouwde score. Siert Huizinga 
begon met 2½ uit 4 maar liep in de overige drie ronden 
louter nederlagen op en eindigde zo wat in de achterhoede. 
Eigenlijk zocht ik ook Anne Paul in de A-groep waar hij 
gezien zijn onmiskenbare aanwezige schaaktalenten zeker in 
thuis hoort. Met zijn gedeelde winst liet hij dit in ieder geval 
zien. In de eerste ronde deelde hij het punt met Albert Marks 
na een spectaculaire partij. Vervolgens verloor hij de 2e 
partij. Maar daarna had Anne Paul zijn draai gevonden, won 
de overige 5 partijen en eindigde daarmee aan de top van het 
klassement. Overigens hoorde uw EP-redacteur van één van 
de deelnemers dat hij nu merkte dat hij oud begon te wor-
den. Hij had Anne Paul namelijk op de middelbare school 
nog als leerling in de klas gehad. Natuurlijk was ik meteen 
benieuwd (smeuïg nieuws is immers nooit weg Red) wat 
voor soort leerling onze ASV-er nou was geweest maar 
(helaas) daarover viel geen negatief woord te horen. Kenne-
lijk dus een hele brave leerling. Alleen in het vak waarin 
betrokkene les gaf (wiskunde) blonk Anne Paul niet uit. 
Gelukkig is later alles nog goed gekomen. Goed dat even 
terzijde, terug nu naar de uitslagen. Dick Hajee bracht het in 
deze B-groep tot 50%, ook Jan Vermeer kwam tot 3½ punt 
maar had dit puntenaantal al na 5 ronden bereikt en was dan 
ook niet tevreden. Albert Marks bleef met 3 punten een 
halfje op dit duo achter. In de C-groep kwamen twee oud 
voorzitters van ASV in actie. Henk Kuiphof en Hendrik van 
Buren eindigden met 4 punten net boven de middenmoot. 
Kuiphof had een punt meer moeten hebben In de laatste 
ronde dacht hij dat hij mat werd gezet en gaf op maar hij had 
zo de vijandelijke dame kunnen slaan. Het scoreverloop van 
van Buren was grillig. Hij won de eerste partij, verloor ver-
volgens drie keer op rij maar boekte daarna weer drie keer 
de volle winst. Piet Blees bleef in deze groep via twee remi-
ses op 1 punt steken. In de D-groep wist Jacob Zandbergen 
3 punten te scoren en dat mocht er gezien zijn beroerde start 
van 0 uit 3 nog wel wezen. Een zelfde puntenaantal boekte 
Henk Kelderman in groep E. Hij had zeker twee partijen 
volledig verknalt. Aardig detail was nog dat alle “oudjes” 
ook de volgende dag op de reguliere clubavond weer ge-
woon van de partij waren. Schaken houdt je jong zullen we 
maar zeggen!!. 

Voorst: Hendrik van Buren kwam ook in de derde ronde van 
het Open Kampioenschap van Voorst niet tot winst. Met een 
remise werd wel het eerste halfje gescoord. In deze partij 
heeft Hendrik wellicht een fractie beter gestaan maar het 
werd uiteindelijk toch een vrij emotieloze remise. 
 
OSBO-kamp: Afgelopen zaterdag werd in Zetten de 4e 
speeldag gehouden in het OSBO-Kampioenschap. In de 1e 
klasse wisten Edgar van Seben en Johan van den Brink zich 
in de top van het klassement te handhaven. Edgar won de 
ochtendronde en nam ’s-middags een bye op. Met deze 1½ 
punt kwam zijn totaal op 5½ uit 8 waarmee hij een gedeelde 
3e plaats inneemt. Johan won beide partijen en kwam zo op 
een totaal van 5 uit 8 en staat daarmee op een gedeelde 8e 
plaats. Harold Boom bleef wat in de achterhoede. Hij scoor-
de zaterdag slechts een halfje en heeft 2½ uit 8. In de 2e 
klasse moest Theo Koeweiden terrein prijsgeven. In de 7de 
ronde stond hij een kwaliteit voor en leek dus te gaan win-
nen maar door een stommiteit gaf ik mijn toren weg en de 
partij. In de 8ste ronde was hij nog helemaal down van de 
vorige partij en ik speelde maar wat. Hij kwam dan ook 
slecht te staan maar kon zijn toren tegen 2 paarden offeren. 
Zijn tegenstander had echter een goede aanval waardoor 
Theo alle zeilen moest bijzetten. Uiteindelijk kon hij zijn 
stelling dichthouden waardoor het remise werd. Een minder 
goede dag dus! Theo heeft nu 4uit 8 en moet in de slotronde 
winnen om nog in de plus te eindigen en geen ratingpunten 
te verliezen. De ASV-veteranen scoorden er in de vierde 
ronde van het Veteranenkampioenschap lustig op los. Siert 
Huizinga wist zijn 100%-score te behouden en versloeg Ben 
Zee van De Cirkel uit Ede. Met wit stond hij steeds overwe-
gend. Zwart had moeite een goed plan te bedenken en werd 
onder druk van de witte stukken op materiële achterstand 
gezet. Het eindspel bood geen mogelijkheden meer en zwart 
gaf op. Henk Kuiphof speelde tegen de onberekenbare Tan 
uit Zwolle. Deze kwam vurig uit de startblokken en Henk 
moest secuur verdedigen, waarbij één toren ook nog eens 
buitenspel stond. Tan liet op drie momenten na een kwaliteit 
te winnen en  Henk kon alles net keepen. Uiteindelijk bood 
hij remise aan wat werd geaccepteerd. Hendrik van Buren 
zag door een minder goed plan zijn openingsvoordeel verlo-
ren gaan: zwart posteerde een sterk paard op e4. Hendrik 
wist al manoeuvrerend het paard te ruilen, de e-lijn te bezet-
ten en met zijn dame de stelling van zwart binnen te drin-
gen. Op zijn beurt plantte hij een ijzersterke toren op e6. 
Onder druk bespoedigde de tegenstander zijn eigen onder-
gang. Een goede overwinning. Dick Hajee kwam vanuit de 
opening erg moeilijk te staan tegen Meulenbeld van SMB. 
Na een dameruil en een foute paard-loperruil stond hij ech-
ter weer goed. Een onbegrijpelijk schaakje van zijn tegen-
stander betekende diens ondergang. Piet Blees was helaas 
afwezig. De stand met nog één ronde te spelen is dat Siert 
met 4 punten op de voet wordt gevolgd door  twee spelers 
met een halfje minder: Jan Wouters (won goed van Bijvank) 
en Brouwn (won van Krabbendam). Op de gedeelde vierde 
plaats volgen dan Bijvank, Zee, Dick Hajee en Hendrik van 
Buren met 2½ punt. Henk Kuiphof heeft 2 punten en Piet 
Blees sluit nog puntloos de rij. Op 3 april wordt de slotronde 
gespeeld. 
 
Uitslagen interne competitie 21 ronde (26 februari 2004): 
Schleipfenbauer–Huizinga 1-0; Taal–v.d. Wel 0-1; Knui-
man–R. Wille ½-½; N. Schoenmakers–Marks 0-1; Ver-
meer–Verhoef 1-0; Dijkstra–R. v. Belle 1-0; Kuiphof–
Sigmond 1-0; v. Buren–Hajee ½-½; Boom–Velders ½-½; 
Rood–Ariëns ½-½; Stravers–v.d. Leer 0-1; Blees–
Zandbergen 1-0; Kelderman–de Munnik ½-½; Stibbe–v. 
Vlerken 0-1 
 
Uitslagen ASV-Bekercompetitie: P. Schoenmakers – Snuve-
rink ½-½; Tangarife – van Roosmalen 1-0. 


