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44e jaargang no. 5      donderdag 3 februari 2005 
Oploswedstrijd: Vorige week sloten we het maandthema 
af met een moeilijke stelling. Wit aan zet speelt en wint. 
De stand is uit Kuzmin – Becker, gespeeld in Berliner 

Sommer 1997. 
Oplossing: Wit 
verbaasde ie-
dereen met 1. 
Pxf6. Het paard 
blijkt niet te 
kunnen worden 

teruggeslagen. 
Zie: 1…gxf6 2. 
g4, Kc6 3. 
gxh5, Kxc7 4. 
h6, Pe7 5. h5!! 
En de pion 
blijkt niet te 
stoppen. Ook 
….d5 blijkt 

veel te langzaam. Zwart probeerde nog 1….g6 maar gaf 
het op na 2. Pxh5. 
In de oplossing van de stelling in de vorige EP waren 
een tweetal typfouten geslopen. De juiste zettenreeks 
moet zijn:  1…Df3+ 2. Lf3:, gf3:+ 3. Kg1, Lh3 en niets 
houdt het mat tegen via 4…Lg2 en 5…Th1+ . 
Quizvraag: Gespeeld werd het Tigran Petrosjan Memo-
rial Internet Tournament. In vier landen speelden natio-
nale teams van vier man gezeten in een hal van een 
hotel tegen elkaar. De wedstrijd startte om 12.00 uur in 
Parijs, uiteraard gelijktijdig maar officieel om 14.00 uur 
in Sint Petersburg en om 19.00 uur in Beijing. In het 
vierde deelnemende land ging men om 15.00 uur van 
start. Welk land was dat?. Antwoord: Armenië. 
 
Ledenvergadering: Vanavond 
onze jaarvergadering. Het mo-
ment waarop uw bestuur ver-
antwoording aflegt over het 
afgelopen verenigingsjaar maar 
waar we tevens vooruitkijken 
aan de hand van het jaarplan 
2005. In aanvulling op het 
jaarverslag van de secretaris 
hierbij nog een tweetal over-
zichtjes. Altijd aardig om eens 
te bekijken. Eerst hieronder een 

overzicht waar onze leden 
woonachtig zijn, uitgesplitst 
naar Arnhem-Noord, Arnhem-

Zuid en buiten Arnhem. En daarnaast een tabel met de leeftijds-
opbouw van onze vereniging, waarbij ik om een vergelijking te 
treffen over een wat langere termijn daar de aantallen per 
1/1/2001 aan heb toegevoegd. Een conclusie die ik toen in het 
jaarverslag trok was dat een vereniging als ASV te weinig junio-
ren heeft maar dat er ook in de categorie 21-30 jaar  relatief 
gezien weinig leden zijn. In deze laatste leeftijdsgroep heeft bv. 
in de afgelopen jaren alleen een verschuiving plaatsgevonden. 
Iets wat dus nog aandacht verdient! Een derde deel van onze 
leden heeft een leeftijd tussen de 31 en 50. Vier jaar geleden was 
dit meer dan de helft. Andere conclusies laat ik verder aan uw 
eigen beoordeling over. Het is in ieder geval aardig om zo eens 
wat cijfers te vergelijken. Voor vanavond wensen wij u een 
prettige vergadering en laat weten wat er leeft. Het ASV-bestuur 
kan dan daar waar mogelijk aandacht aan schenken. 
 
Snelschaken: Het OSBO-snelschaakkampioenschap voor club-
teams dat afgelopen zaterdag in Wageningen werd gehouden 
leverde voor ASV-1 net geen titel op. Na een enorm spannende 
strijd werd uiteindelijk het team van De Schaakmaat-1 uit Apel-
doorn kampioen. Zowel ASV-1 als De Schaakmaat behaalden 
75 bordpunten (en dat na 26 ronden aan 4 borden) waarbij ons 
team zelfs twee keer met 3-1 van de Apeldoornse jeugd wist te 
winnen. Helaas was niet het onderlinge resultaat beslissend bij 
gelijk eindigen maar het aantal behaalde matchpunten. En daar 
liet ASV-1 er nu net eentje meer liggen. Heel jammer natuurlijk. 
Toch kon ASV terugkijken op een geslaagde dag. Niet alleen de 
weer geweldige animo om hieraan in teamverband deel te nemen 
want evenals vorig jaar leverde ASV maar liefst 8 teams en dat 
op een totaal van 28. Over de ASV-deelname mogen we terecht 
ook heel trots zijn. Het enthousiasme en de overgave waarmee 

gespeeld werd 
sprak boekde-
len. En me-
nigeen gaf nu 
al aan ook 
volgend jaar 
weer mee te 
willen doen. 
In dit licht 
bezien is het 
dan ook jam-
mer dat er 
nog geen 10% 
van de OS-

BO-
verenigingen 

bij dit toer-
nooi aanwe-
zig was. Zo 
was bv. SMB 
slechts met 
een jeugd-
team verte-
genwoordigd 

Waar wonen de ASV-ers: 
 Noord Zuid Elders 
Senioren 53  11 39 
Junioren   2    0    1 
Aspiranten   0    2    0 
Pupillen 32   2   2 

Leeftijdsopbouw ASV 
per 1 januari 2005 
in vergelijking  tot  

1 januari 2001 
6-10 21 11 
11-15 17 11 
16-20 3 2 
21-25 2 8 
26-30 10 3 
31-35 10 12 
36-40 13 18 
41-45 16 13 
46-50 9 10 
51-55 11 8 
56-60 9 4 
61-65 8 8 
66–70 4 1 
71–75 2 5 
76–80 6 3 
81–85 2 2 
86–90 1 0

Overzicht persoonlijke scores (uit 26 partijen) 
OSBO snelschaken voor teams: 

ASV-1A (KNSB)  ASV 1B (KNSB): 
Eelco de Vries 19 Sander Berkhout 17 
Wouter van Rijn 19½ Richard v.d. Wel 17 
Remco de Leeuw 21½ Peter Boel 18½ 
Leon van Tol 19 Sjoerd v. Roosmalen 10 
 
ASV-2 (KNSB)  ASV-3 (Prom.kl. OSBO) 
Fokke Jonkman 12 Barth Plomp 6 
Erik Wille 12½ Anne Paul Taal 10 
Siert Huizinga 6½ Ruud Wille 12½ 
Paul Schoenmakers 8½ Jacques Boonstra 7½ 
 
ASV 5A (2e kl. OSBO) ASV 5B (2e kl. OSBO): 
Martin Weijsenfeld 12½ Harold Boom 17½ 
Tony Hogerhorst 13 Hedser Dijkstra 8½ 
Jan Vermeer 13 Robert Naasz 15½ 
Albert Marks 13½ Ignace Rood 12½ 
 
ASV-6 (3e kl. OSBO): ASV-8 (4e kl. OSBO) 
Murat Duman 22 Horst Eder 8 
Bijan Zahmat 13 Bert Sigmond 8 
Umit Duman 13 Roland Stravers 12 
Theo Koeweiden 9 Tjé Wing Au 10½



en ontbrak 
Schaakstad 
Apeldoorn geheel 
om maar eens 
wat grote vereni-
gingen te noe-
men. De ASV-
deelname leverde 
ons 2 eerste 
plaatsen op. 
ASV-6 en ASV-8 
werden kampioen 
in resp. de derde 
en vierde klasse 
hoewel ASV-8 
daar weinig 
moeite voor 
hoefde te doen 
daar zij de enige 
vertegenwoordi-
ger waren. Toch 
lieten zij in de 
eindrangschik-
king 3 derde 
klassers achter 
zich. Opvallende 
scores waren er 
voor Remco de 
Leeuw die 21½ 
uit 26 scoorde. 
Verder was Ha-
rold Boom voor 
ASV-5 de pun-
tenverzamelaar. Hij kwam aan bord 1 heel knap tot 17½ 
punt. Murat Duman werd topscorer in de derde klasse 
door een fantastische score van 22 uit 26. Paul Schoen-
makers maakte het tot twee keer toe met zwart KNSB-
spelers heel moeilijk Eerst won hij van Eelco de Vries 
en later verloor hij een beetje zuur met de vlaggen op 
vallen van Wageninger Bert Torn door een onreglemen-
taire zet. Het lachwekkende hieraan was dat Paul in 
beide partijen promoveerde met een (zwarte) pion tot 
een witte dame! Het toernooi verliep heel voorspoedig 
dankzij een soepel lopende organisatie. Dat de wed-
strijdleiding echter, door een wel heel formele haast 
kinderachtige opstelling, aan het slot niet in staat bleek 
de juiste topscorers naar voren te halen bleef een smetje 
op een hele fijne schaakdag. Daar hadden de schakers 
met elkaar wel voor gezorgd. 
 
Corus: Vorige week meldde ik het reeds. Peter Boel 
won wederom het kampioenschap voor journalisten 
tijdens het Corustoernooi in Wijk aan Zee. Opnieuw 
sloeg hij dus toe nadat hij deze titel ook vorig jaar al in 
de wacht had gesleept. Het was daarmee al de vierde 
titel voor onze clubgenoot in dit kampioenschap dat 
binnen dit grootse toernooi toch een apart plaatsje heeft. 
Peter bleef in dit journalistenkampioenschap ongeslagen 
en scoorde 5½ uit 6 met een TPR van 2311. Een mooie 
prestatie van onze ASV-er. Vooraf was Peter al favoriet 
daar bv Jouke Algra (kampioen in 2002) en de bekende 
journalist Alexander Munninghof dit jaar niet van de 
partij waren. Utrechter Kees Vreeken was nu Peter’s 
grootste concurrent met diverse outsiders die voor een 
verrassing konden zorgen. In de openingsronde moest 
Peter nog even warm draaien. Hij was daarover dan ook 
niet zo tevreden maar wist zijn tegenstander in het eind-
spel toch nog op de knieën te krijgen. Na winst in de 2e 
en 3e ronde trof Peter in de volgende ronde de eerder 
genoemde Vreeken die ook nog een 100% score had. 
Nadat de partij na de opening weinig opleverde offerde 
Peter een pion om kansen te krijgen. Dit bleek vrij ris-
kant maar het was ook voor zijn opponent uitkijken. De 

partij eindigde uiteindelijk toch in remise omdat geen van beiden 
een beslissing kon forceren. Na winst in een fraaie partij in de 
voorlaatste ronde gingen beide spelers nog steeds samen aan 
kop. De slotronde moest dus de beslissing brengen. Peter kwam 
hierin heel goed te staan en won een pion. Zijn tegenstander wist 
de stelling echter heel lang zeer taai te verdedigen maar moest 
uiteindelijk toch het onderspit delven. Vreeken kwam in zijn 
partij niet door de stelling van Apeldoorner Nijland (die onge-
deeld derde werd met 4 punten) heen en mocht zelfs nog blij zijn 
met remise. Met deze uitslag stond de eindzege voor Peter Boel 
vast. In ASV-nieuws komt hij zeker op dit toernooi terug.  
Afgelopen week kwamen Erika Belle en Nico Schoenmakers 
nog in actie bij één van de vele tienkampen in dit Corustoernooi. 
Tegen vijf uur afgelopen zondagmiddag belde Nico uw redac-
teur op vanuit zijn hotelkamer met uitzicht op zee. Het was een 
erg gezellig toernooi geweest. Hij was zelf niet tevreden over 
zijn presteren. Met een zege in de slotronde werd zijn eindscore 
van 3½ uit 9 nog wat draaglijker. Gezegd moet worden dat Nico 
de laagste Elo in zijn groep had. Dat was dan ook meteen de 
uitdaging. Een 50% score was zijn doelstelling vooraf alsmede 
het uitbouwen van zijn Elo. Helaas kwam dat dus niet tot uiting. 
“Op beslissende momenten was ik te zwak waarbij ik tot twee-
maal toe een vol punt heb weggegeven”, aldus Nico. Na de rust-
dag had hij een verkoudheid opgelopen maar daar wilde hij de 
schuld niet aan geven. Verder waren er weinig bijzonderheden. 
Bij aankomst was het wat stormachtig met wat grotere schuim-
koppen op zee, nu was het bewolkt maar de zee was kalm met 
kleine schuimkopjes. En straks bij de afsluitende snertmaaltijd, 
zo sloot Nico lachend af komt er vast nog iets anders met schuim 
erop. Wel bent u als mogelijk toekomstig tegenstander gewaar-
schuwd want Nico heeft zich weer een schaakboek aangeschaft 
om zijn niveau nog verder te verbeteren. Erika Belle bleef onge-
slagen en bereikte een uitstekende score in groep 4A met 5½ uit 
9 via 2 winstpartijen en 7 remises. Een prima vervolg dus op 
haar goede optreden in het Harmonietoernooi eind december in 
Groningen. 
 
SMB-open: In Nijmegen kon Hendrik van Buren zijn tegenstan-
der in de vijfde ronde in een houdgreep krijgen. Het duurde 
weliswaar bijna vijftig zetten, maar vanaf ongeveer de vijftiende 
zet wist hij dat hij zou gaan winnen. Hendrik kwam door deze 
zege weer op een 50% score. Henk Kuiphof raakte een half punt 
achter op zijn clubgenoot want hij kwam in deze ronde remise 
overeen en heeft nu 2 uit 5. In zijn partij volgde met zwart in een 
Siciliaan een snelle afruil van de dames. Vervolgens kreeg Henk 
een zeer voordelige stelling, waarbij pionwinst in het verschiet 
lag. In plaats van de pion te gaan halen ging hij de zaak compli-
ceren, waardoor wit zijn stukken kon mobiliseren. Dit leidde er 
toe dat wit weer kansen kreeg. Juist toen wit zich bevrijd had en 
onze ASV-er rijp leek voor de sloop kreeg hij een remiseaanbod. 
Dat werd direct aanvaard. Henk vermoedde dat zijn tegenstander 
later spijt van dit aanbod heeft gekregen. 
 
ASV-Nieuws: Op 17 februari a.s. is het alweer de sluitingsdatum 
voor het inleveren van kopij voor het geweldige ASV-Nieuws. 
Levert u uw verhalen, partijen, anekdotes en andere schaakerva-
ringen bij mijn sympathieke collega-redacteur Ignace Rood in en 
hij maakt er met wat knippen en plakken ongetwijfeld weer een 
mooi clubblad van.  
 
Uitslagen interne competitie 27 januari 2005 (ronde 20): 
Knuiman – van der Wel 1-0; van Gemert – Buisman 0-1; Jonk-
man – R. Wille ½-½; P. Schoenmakers – Plomp ½-½; Niezgoda 
– Huizinga 0-1; Hogerhorst – Weijsenfeld 0-1; van Belle – Wig-
gerts ½-½; Vermeer – Sjachim 0-1; Hajee – van Buren 1-0; 
Kuiphof – van Amerongen ½-½; Au – Dijkstra 0-1; Boom – 
Koeweiden ½-½; Velders – Sanders ½-½; Zunnebeld–Eder 1-0; 
Zandbergen – Ainnddin 0-1; Mejer – Stravers 1-0; van der Zij-
den – Hartogh Heijs ½-½; Lemein – Kelderman 0-1; Stibbe – 
Zuidema 0-1; van der Meulen – Blees 1-0; van Vlerken – Omar 
1-0; Rietmeijer – Jansen 0-1;  
Uitslag ASV-bekercompetitie: Bentvelzen – Verhoef 0-1 

Eindstand snelschaken 
voor clubteams 

Groep 1 (KNSB, Prom.klasse en  
1e klasse OSBO) 
Nr. Naam Team Bp Mp Klasse 
1  Schaakmaat-1 79 45 KNSB 
2  ASV-1A 79 44 KNSB 
3  Wageningen-1 70½ 37 KNSB 
4  De Toren-1 65½ 41 prom.kl
5  ASV-1B 62½ 30 KNSB 
6  BAT Zevenaar 61½ 36 KNSB 
7  Bennekom-1 53½ 26 prom.kl
8  Schaakmaat-2 49 24 prom.kl
9  Wageningen 2B 44 20 KNSB 
10 ASV-2 39½ 16 KNSB 
11 ASV-3 36 17 prom.kl
12 Wageningen 2A 36 13 KNSB 
13  Ede-1 29 9  1e kl. 
14 Wageningen-3 23 6  1e kl. 
 
Groep 2 (1e t/m 4e kl. OSBO + jeugd) 
1  De Toren-2 79 43 2e kl. 
2  Schaakmaat-3 68 38 prom.kl
3  SMB 67½ 35 jeugd 
4  Variant 66 38 2e kl. 
5  ASV-6 57 33 3e kl. 
6  Bennekom-2 57 28 2e kl. 
7  Lelystad-1 54½ 26 1e kl. 
8  ASV-5B 54 29 2e kl 
9  ASV 5A 52 27 2e kl 
10 Wageningen-4 48 22 2e kl 
11 ASV-8 38½ 16 4e kl  
12 Ede-2 37 15 3e kl 
13 Mook-1 27 9  3e kl 
14 De Toren-4 22½ 5  3e kl 


