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44e jaargang no. 11      donderdag 17 maart 2005 
Oploswedstrijd: De oudjes blijven de moeite waard. Vorige 

week mocht u worstelen 
met een stelling uit de 
partij Blackburne–
Lipschütz uit het toer-
nooi New York 1889. 
Wit speelt en wint. Op-
lossing: 1. Txg7+ Kxg7 
2. Ph5+ Txh5 3. Dc7+ 
Kg8 4. Dh7 mat. 
Quizvraag: Wie won in 
februari het Duitse kam-
pioenschap? Antwoord: 
Arthur Joesoepov. 
 
Externe competitie: Be-
gin deze week zijn er al 
drie teamwedstrijden 

gespeeld. Tegenover de volledig kansloze 7-1 nederlaag (het 
was om half elf al 5-0!! Red.) van ASV-5 tegen medekoplo-
per De Toren-2 stonden de overwinningen van ASV-7 op 
Voorst-2 en van ASV-8 in en tegen Tiel-3, beiden met 4-2. 
Het zevende blijft op kampioenskoers door deze zege op een 
naaste concurrent. En ook het achtste blijft goed in de achter-
volging op de koplopers die zich geen misstap kunnen ver-
oorloven. Vanavond volgen er 3 thuiswedstrijden voor de 
OSBO-competitie. ASV-6 ontvangt UVS-4. Samen met Els-
ter Toren delen deze 3 teams de 1e plaats waarbij het team uit 
Elst aan de leiding gaat gelet op het aantal bordpunten. Om 
de kampioensrace vol te houden moet het zesde vanavond 
dus winnen. ASV-9 ontvangt middenmoter Doesborgh-2. Bij 
onze senioren wilde het dit seizoen nog niet zo goed lukken. 
Misschien komt er deze ronde een ommekeer? ASV-10 treft 
het laaggeklasseerde PION-5 uit Groesbeek. Drie thuiswed-
strijd dus vanavond in onze benedenzaal. Dat kan ongetwij-
feld weer veel spanning geven. A.s. zaterdag komen ook onze 
vier zaterdagteams al weer in actie. ASV-1 reist af naar 
Roermond voor de wedstrijd tegen RSC ’t Pionneke. Ons 
eerste is na 3 achtereenvolgende zeges naar de 4e plaats ge-
klommen, voor ’t Pionneke zijn de matchpunten in de degra-
datiestrijd van groot belang. Hetzelfde geldt ook in de wed-
strijd Groningen-3–ASV-2. Ons tweede staat op een prima 
4e plaats en de Noorderlingen nemen een plaats in net boven 
de fatale streep en hebben de puntjes dus hard nodig. ASV-3 
dat een uitstekend seizoen doormaakt gaat zaterdag de brug 
over richting De Toren. Dit team staat op de rand van pro-
motie naar de KNSB en kan dit in deze wedstrijd realiseren. 
Natuurlijk zal ons derde hier niet zomaar aan willen meewer-
ken. Maar het team van De Toren is zondermeer de grote 
favoriet en zal deze promotiekans niet willen laten glippen. 
Heel voorzichtig is daar het bier al koud gezet. Voor ASV-4 
gaat het er de laatste 2 ronden om spannen. In de strijd tegen 
lijfsbehoud moet 2 keer worden gewonnen. Het vierde moet 
nog weer een brug verder dan ASV-3 om in Nijmegen het 
team van SMB-3 te bestrijden. Een duel van de waarheid dus 
maar met de vechtlust die eerder in het seizoen zo kenmer-
kend was zijn er zeker kansen. Volgende week meer hierover, 
nu eerst dankzij de diverse captains de verslagen van afgelo-
pen maandag! 
 
Voor ASV 5 valt het doek: Met een beschamende 7-1 neder-
laag tegen De Toren-2 is wel heel erg duidelijk geworden dat 
het 5e helemaal niets te zoeken heeft in de 1e klasse. Al voor 
de einduitslag vast stond spoedden enkele ASV-ers met het 
schaamrood op de kaken naar huis. Eric Hartman schrijft, dat 
er een bezem in de hoek van de zaal stond. Met die bezem is 
hij van het bord geveegd. In de opening verloor hij een stuk. 
Hij had een complete offday. Vanaf het begin liet Tom Bent-
velzen het initiatief aan zijn tegenstander. Zijn +pion gaf 
geen compensatie. Hij speelde te angstig en kwam daardoor 
juist steeds meer onder druk te staan. Toen hij opgaf vonden 

omstanders dat hij te vroeg had opgegeven. Dat gaan we 
onderzoeken in ASV Nieuws. Martin Weijsenfeld kreeg met 
zwart een koningsaanval over zich heen na de Siciliaanse 
opening. Hij kreeg een stuk tegen drie pionnen, maar de witte 
stukken stonden veel actiever en de aanval was niet meer te 
stoppen. Jan Vermeer kwam prachtig uit de opening. Vero-
verde in een goede stelling een pion, maar gaf hem zomaar 
weg en werd met een slechte stelling opgescheept en verloor. 
Abbes Dekker had zich ingesteld om met wit te spelen. Maar 
door omstandigheden moest hij met zwart spelen. Hij ver-
koos aanvallend te spelen de lopers te fianchetteren. In een 
kwetsbare stand verloor Abbes een stuk, maar hield nog wat 
matdreigingen over. Toen hij zijn dame weggaf waren die 
voorbij: 5-0. Het zag er naar uit dat het een 5-3 nederlaag zou 
worden. Theo van Amerongen speelde een ouderwetse draak 
en won met een mooie aanval. Achteraf redde hij de eer. 
Tony Hogerhorst speelde een mooie partij. Weliswaar stond 
hij onder zware druk maar kwam hij er toch uit. Dat had hij 
beter niet kunnen doen want in zijn offensief verloor hij een 
stuk en uiteindelijk door een aftrekschaakje zijn dame. Bij 
Albert Marks veranderde het bord na een geweigerd dame-
gambiet in een heksenketel waarbij hij een kwaliteit won. Het 
eindspel verloor Albert onnodig. Op Theo na, een collectieve 
wanprestatie van ASV-5, waarbij de positie van de teamleider  
door het bestuur wordt heroverwogen.  Jan Vermeer 
Gedetailleerde uitslag: G. Janssen-E. Hartman 1-0; M. 
Teunissen-M. Weijsenfeld 1-0; M. Roskam-A. Marks 1-0; 
A. Karssenberg-T. Hogerhorst 1-0; L. Okkes-T. v. Ame-
rongen 0-1; V. Vleeming-A. Dekker 1-0; R. Brachten-J. 
Vermeer 1-0; N. Matser-T. Bentvelzen 1-0. Eindstand 7-1 
 
Zwaarbevochten overwinning houdt Het Zevende aan kop! 
Na een bijna-botsing in de buurt van de ingang bij de Voor-
ster Schaakclub stonden in ieder geval 4 spelers weer hele-
maal op scherp en raasde de adrenaline door de aderen! Als 
dat maar goed zou gaan! Het zou een zware pot worden en 
dat werd het ook. Henk Kuiphof kreeg 
een Franse opstelling op het bord. De 
rokade op de 12e zet van de tegen-
stander zag er verdacht uit. Henk 
pleegde vervolgens een loperoffer op 
h7 dat doorsloeg! De tegenstander 
kwam onder zware druk, de koning 
werd het hele bord over gejaagd ter-
wijl het ene na het andere vijandelijke stuk van het strijdto-
neel verdween. Op de 18e zet werd het duidelijk dat Henk 
ging winnen en na 32 zetten gaf de tegenstander op. 1–0 voor 
ASV-7. Aan bord 1 had Frits Wiggerts het met wit aanvanke-
lijk wat moeilijk maar hij wist zich na een tijdje te herstellen. 
Er werd een pion gewonnen die later weer wat knullig ver-
speeld werd en een remise kwam in zicht. Er werd nog lang 
doorgespeeld maar toen er een tijdje heen en weer was ge-
schoven in een eindspel met lopers van ongelijke kleur werd 
tot remise besloten. 1½-½. Robert Naasz tekende voor de 
tweede overwinning met een moeilijke partij. Hij speelde met 
zwart een partij waarbij beide spelers voortdurend op hun 
hoede moesten zijn voor allerlei grappen, vooral door de 
onzekere opstelling van de beide koningen. Op den duur 
kreeg Robert de overhand en nadat zijn tegenstander ruil van 
een toren voor 2 lichte stukken toeliet domineerde het zwarte 
paard en kon Robert afwikkelen naar een gewonnen eindspel 
van toren + 3 pionnen tegen toren. 2½-½. De overige partijen 
eindigden kort na elkaar in remise. Invaller Harm Steenhuis 
speelde met zwart een Koningsindische ruilvariant en kwam 
goed te staan. Toen de tegenstander activiteit probeerde te 
ontplooien bleek dat onterecht; hij verloor een pion en de 
zwarte stukken beheersten het bord. Op dat moment blunder-
de Harm een kwaliteit weg en kwam in feite verloren te 
staan. Maar door taai tegenspel wist hij stand te houden, glip-
te de winst door de vingers van de tegenstander en het werd 
alsnog remise. Ignace Rood had met zwart eigenlijk nergens 

1 Frits Wiggerts ½
2 Harm Steenhuis ½
3 Ruud Verhoef ½
4 Robert Naasz 1 
5 Henk Kuiphof 1 
6 Ignace Rood ½



in de partij een moment dat hij mogelijkheden zag. In een 
Indische partij werd er wel wat geprobeerd te ondernemen op 
de damevleugel maar dit bleek juist moeilijkheden op te roe-
pen. De wat inactieve zware stukken konden geruild worden 
en er ontstond een eindspel waarin de sterke witte lopers de 
overhand hadden boven de mindere loper van Ignace en het 
paard dat wel voor tegenspel zorgde. Een remiseaanbod werd 
afgeslagen maar enkele momenten later vertelde een Voor-
stenaar zijn teamgenoot dat remise wel goed was omdat de 
hele match toch al verloren stond (Ruud stond inmiddels 
gewonnen). Dus werd er alsnog tot remise besloten alhoewel 
de laatste zet van Ignace geen beste was en de tegenstander 
na afloop het betreurde niet doorgespeeld te hebben. Maar ja, 
te laat! Inmiddels was de partij van Ruud Verhoef ook in 
remise geëindigd, nadat hij in een Hongaarse opening (e4, e5 
; Pf3, Pc6; Lc4, Le7) zeer actief naar groot openingsvoordeel 
speelde, hetgeen resulteerde in stukwinst. Dit voordeel werd 
lang geconsolideerd en verder uitgebouwd maar in het eind-
spel liet Ruud zich strikken met als gevolg dameverlies (te-
gen een toren) waarna er tot remise besloten werd, in een 
eindspel van T + L + P + 5 pionnen tegen D + 6 pionnen. 
Einduitslag: 4–2 in het voordeel van ASV-7. Met nog 1 ronde 
te gaan en minimaal 1 punt los van de naaste belager(s) is het 
kampioenschap binnen handbereik! De feestvreugde werd 
enigszins getemperd door een vunzige flitspaal die ons be-
trapte kort nadat we op weg terug waren, met een snelheid 
van 60 km/uur.   Ignace Rood 
 
ASV 8 verslaat Tiel 3 met 4-2. Na een uur spelen in Tiel was 
het eerste optimisme weggeëbd. Herman v.d. Meulen was in 
nare penningen terechtgekomen. Al spoedig moest hij een 
stuk inleveren. Tot ieders verbazing bood de Tielenaar hierop 
remise aan. Herman weigerde niet. Horst Eder had eerst een 
mooie stelling; of was het maar schijn? De tegenstander on-
dergroef zijn positie en Horst moest met een pion minder 
naar achteren. Hierop bood hij remise aan. En weer werd dit 
geaccepteerd. Duidelijke meevallers, maar we kwamen zelfs 
op achterstand. Herman de Munnik moest zijn weg vinden in 
een uiterst ingewikkeld stukkenspel. Tegenstander van Loo 
deed het mooi. Hij pareerde terugslaan met een matdreiging. 
Herman kwam er niet meer uit. Lang stonden we niet achter. 
Bert Sigmond kwam een punt melden. Ook dat was een mee-
valler. Ook hij had goed gestaan, maar moest vervolgens 
stapje voor stapje terrein prijsgeven. In een eindspel met 
zware stukken moest hij het met een pion minder doen. Toen 
de teamleider weer eens kwam kijken stond er echter een 
leuk epaulettenmat in één zet op het bord. De tegenstander 
had iets overzien, maar Bert zette niet. “Zag je het niet?” 
vroeg ik hem later. “Ja” luidde het antwoord. “Maar ik kon 
het niet geloven. Daarom keek ik nog eens en nog eens en 
nog eens en nog…….” Het zat goed. 2-2 en nog twee partijen 
te gaan, die allebei beter stonden. Walter Manschot had licht 
voordeel gekregen in de opening. Wit viel echter als een dol-
leman aan. Het leek niet zonder gevaar. Maar Walter vond 
steeds de goede zetten. Ten einde raad gooide de Tiel-speler 
er nog een toren tegenaan. Maar 
ook dat werd volgens de regels 
gepareerd. Alleen Hendrik van Bu-
ren speelde nog. Zijn tegenstander 
was een oud-hoofdklasser van 
Utrecht. Maar met zijn huidige 85 
jaar kon hij daar niet meer terecht. 
De man was echter nog sprankelend 
en het schaken niet verleerd. Hoewel hij onder zware druk 
stond bleef hij lachend remise aanbieden (4 maal). Hij raakte 
de draad pas kwijt toen een pion ineens hard naar voren ging 
lopen. Ook al was dat niet helemaal gefundeerd; het werkte 
wel.     Hendrik van Buren 
 
ASV-voorjaarstoernooi: Otto Wilgenhof werd afgelopen 
zaterdag de verrassende winnaar van ons jaarlijkse rapidtoer-
nooi. De grote kanshebber op de eindzege, Ruud Janssen (Elo 
2491), liet zich in de slotronde verrassen door Otto waardoor 
onze ASV-er en even later ook Vincent Rothuis hem voorbij 
gingen. Zo bleef er voor Janssen met 5 uit 7 slechts een ge-
deelde derde plaats over. Een positie die hij moest delen met 
de Bulgaar Svetlin Stojanov (Elo 2323). De komst van deze 
speler was voor de organisatie een verrassing. Hij meldde 
zich enkele dagen voor het toernooi aan maar gaf aan dat hij 
vanuit Keulen per trein pas om 9.48 uur op Arnhem CS zou 
arriveren. Dit werd opgelost door Nico Schoenmakers die 
deze speler van het station ophaalde en in allerijl naar de 
speelzaal bracht. Janssen en Stojanov waren dus vooraf de 
grote kanshebbers met daarachter een reeks outsiders. Jans-
sen won in de 3e ronde het onderlinge duel, terwijl de Bulgaar 
ook in de 5e ronde een nederlaag moest incasseren tegen Wa-
geninger Hendrik Marks. Maar ook Janssen verspeelde een 
punt door remises tegen Rothuis en Hendrik Marks. Stojanov 
had in de 2e ronde wel gewonnen van Wilgenhof maar Otto 
bleef in de race en stond verder alleen aan Vincent Rothuis 

een halfje af. Daardoor moest de slotronde de beslissing 
brengen. Wilgenhof zette Janssen hierin pardoes mat en Rot-
huis bleef in een vliegend tijdnoodduel de eerdere genoemde 
Marks de baas zodat Wilgenhof en Rothuis met 5½ uit 7 
gedeeld 1e werden. Op weerstandspunten werd onze ASV-er 
zelfs toernooiwinnaar. ASV-succes was er ook in de andere 
groepen. In de B-groep werd Bijan Zahmat gedeeld eerste 
met John van Ginkel van Elster Toren met 5½ uit 7. Een 
uitstekende prestatie temeer daar Bijan aanvankelijk in de C-
groep zou spelen op grond van zijn Elo maar door de organi-

satie was gevraagd of hij niet een 
groep hoger wilde spelen zodat 
beide groepen even waren. Aldus 
geschiedde en met een prachtig 
resultaat. Met 4 winstpartijen en 3 
remises bleef hij bovendien onge-
slagen. Rogier van Gemert die op 
grond van zijn Elo de favoriet 
was werd gedeeld derde met 5 uit 
7. Daarachter voegde zich nog 
een trio ASV-ers met 4½ punt te 
weten Dick Hajee, Martin Weij-
senfeld en Robert Naasz. De C-
groep werd overtuigend gewon-
nen door Tjé Wing Au met 6½ uit 
7 waarmee het ASV-succes he-
lemaal compleet werd. Met een 
vlotte remise in de slotronde bleef 
hij de concurrentie een vol punt 
voor. Het toernooi verliep weer 
heel voorspoedig. Het was voor 
het eerst dat het Voorjaarstoer-
nooi in het Lorentz Onderne-
merscentrum werd gehouden. 
Met 84 deelnemers (in 2004: 92) 
zat het Grand Café gezellig vol. 
Al met al kijken we er weer met 
tevredenheid op terug. 
 
Weekendtoernooi: Gelijktijdig 
met het Voorjaarstoernooi vond 
in Zwolle het Windesheim week-
endtoernooi plaats. Onder de 

deelnemers ook ASV-er Fokke Jonkman, die uiteindelijk met 
3½ uit 7 een zelfde resultaat behaalde als ons dubbellid An-
thony Migchels. Het onderlinge duel in de 3e ronde werd 
door Anthony gewonnen met wit. Fokke herstelde zich met 2 
winstpartijen en had toen 3½ uit 5. De slotronde ging helaas 
verloren waardoor hij een kans op een klassering bij de top 
10 miste en op een gedeelde 23e plaats eindigde in een veld 
van 84 spelers. Bob Beeke van De Toren scoorde 4 uit 6. In 
groep B was er succes voor diens clubgenoot Sebas Beumer 
die gedeeld 1e werd met 5 uit 6. 
 
SMB-open: Op dinsdag 8 maart werd de 6e ronde van het 
SMB open verspeeld. Hendrik van Buren had zwart tegen een 
sterker geachte tegenstander van SMB. Het duurde niet lang 
of Hendrik stond slecht en spoedig daarna verdween het 
tweetal naar de analyseruimte. Hendrik zei dat hij van het 
bord geveegd was. Henk Kuiphof had wit tegen een zwakke-
re tegenstander van SMB. De partij ging gelijk op en geen 
van beiden had een belangrijk voordeel behaald. Er kwam 
een zeer ingewikkelde stelling op het bord met elk een dame, 
een toren, een loper, een paard en drie pionnen. De zwartspe-
ler deed een uitstekende zet en Henk kon niets anders doen 
dan een schaakje geven. De tegenstander was zo verbouwe-
reerd dat hij onmiddellijk opgaf. Ten onrechte zoals later 
bleek want zwart bleef de betere kansen houden. Zo gaat het 
af en toe bij een partijtje schaak. Henk heeft 3 uit 6, Hendrik 
volgt met 2½ punt.  
 
Voorst: In de derde ronde van het Open Kampioenschap van 
Voorst won Fokke Jonkman met zwart en kwam daarmee op 
2 uit 3 maar heeft nog steeds een punt achterstand op koplo-
per Marcel Kraaijkamp die ook zijn 3e partij won. Voor Hen-
drik van Buren verloopt dit toernooi minder voorspoedig. Hij 
verloor voor de derde keer op rij en staat troosteloos onder-
aan. Op 4 april wordt de 4e ronde gespeeld. 
 
Uitslagen interne competitie ronde 24 (10 maart 2005): 
Verkooijen-Buisman ½-½; Jonkman-Taal ½-½; P. Schoen-
makers-v. Gemert 1-0; Ayyoubi-R.Wille 0-1; 
N.Schoenmakers-E.Wille 0-1; Dekker-v. Belle 1-0; Wig-
gerts-Hogerhorst 0-1; Rood-v. Amerongen ½-½; Kuiphof-
Boom ½-½; Manschot-Vermeer 1-0; Koeweiden-Au 1-0; 
Uithof–Zunnebeld 1–0; v.d. Zijden-Ariëns 0-1; Zuidema–
Zandbergen 0-1; Sanders-Kelderman 1-0; Stravers–Blees 1-0 
Meijer–v.d. Meulen 1-0. 
ASV bekercompetitie: Marks-Weijsenfeld 0-1; Dijkstra- 
Naasz ½-½ (finale bekergroep). 

Resultaten ASV-ers in
Voorjaarstoernooi 

Groep A (20 spelers) 
1 Otto Wilgenhof 5½
7 Remco de Leeuw 4 
7 Peter Boel 4 
10 Wouter van Rijn 3½
15 Richard v.d. Wel 2½
15 Paul Schoenmakers 2½
19 Sherman Maduro 1½
Groep B: (36 speler): 
1  Bijan Zahmat 5½
3  Rogier van Gemert 5 
8  Dick Hajee 4½
8  Martin Weijsenfeld 4½
8  Robert Naasz 4½
12 Kasper Uithof 4 
12 Jan Vermeer 4 
12 Jacques Boonstra 4 
17 Nico Schoenmakers 3½
17 Ignace Rood 3½
22 Tony Hogerhorst 3 
22 Hendrik v. Buren 3 
31 Henk Kuiphof 2 
Groep C (28 spelers): 
1 Tjé Wing Au 6½
6 Herman de Munnik 4½
8 Jaco Zandbergen 4 
13 Bert Sigmond 3½
16 Theo Koeweiden 3

Hendrik v. Buren 1
Walter Manschot 1 
Horst Eder ½ 
Bert Sigmond 1 
Herman de Munnik 0 
Herman v.d. Meulen ½ 


