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Oploswedstrijd: Deze stelling komt uit de partij 

Reshevsky 
- Evans 

(1965). 
Wit speelt 
en wint. 
Oplossing: 
1. 1.Lh6, 
Ta8 2. 
Td5, Tdb8 
3. Txd7, 
Tb6 4. 

Te7++ 
Kd8 5.Te8 

mat. Als zwart dus niet zorgt dat Td8 het veld 
kan ruimen is het al gelijk met 3. Txe5+ mat. 
Naast de matoplossing wint overigens ook 
eenvoudig 1. f5xg6. In de oplossing zoals ik gaf 
bij de vorige stelling was een fout geslopen. De 
juiste zettenvolgorde moest zijn 1...c3 2.Tee8 
(dus niet Tce8 zoals abusievelijk was aangege-
ven! Of zoals uw voorzitter bij de wekelijkse 
prijsuitreiking aangaf dat uw redacteur al gauw 
in de war raakt als er teveel torens op het bord 
staan) Te4+ 3.Txe4 cxb2 4.Te8 Te7+ 5.Txe7 
b1+ 6.Te8 Dxc2+ . Er staan deze maand nog 
verschillende stellingen op u te wachten. Veel 
plezier met het oplossen daarvan! 
 
Schaken Overdag: A.s. dinsdag 6 juni, vanaf 
14.00 uur, is de laatste schaakmiddag in het 
kader van het Daglichtschaak. Een mooie gele-
genheid om nog eens de degens met elkaar te 
kruisen voordat de zomerstop van deze schaak-
activiteit begint. Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn…geen punt want na de zomerstop begint er 
weer een nieuwe serie. Meer info hierover kunt 
u krijgen bij Jan Vermeer en ook dan zal het 
NIVON-gebouw aan de Molenbeekstraat de 
speellocatie zijn. 
 
Laatste maand: Het schaakseizoen is in zijn 
laatste fase terecht gekomen. Omdat mij dit de 

laatste weken al 
een paar keer 
gevraagd was heb 
ik het restant voor 
u nog maar even 
in bijgaand kader 
geplaatst. Met 
nog 3 ronden voor 

de interne competitie, het ASV-

snelschaakkampioenschap en een aflevering van het Fischer Random 
Chess op de slotavond 29 juni wanneer er bovendien ook nog een uitgave 
van ASV-nieuws zal verschijnen, valt er op de laatste vijf clubavonden 
nog genoeg te beleven bij ASV. Na de zomerstop beginnen we weer op 
17 augustus, zo is inmiddels met de Scouting afgesproken, te beginnen 
met een vrije speelavond. 
 
Jubileumhappening: We kunnen zonder meer terug kijken op een ge-
slaagd schaakweekend met natuurlijk de beide bekerfinales als hoogte-
punt op zaterdag 20 mei. Maar liefst 4 grootmeesters mochten we in het 
Lorentz Ondernemerscentrum verwelkomen. Hieronder Daniel Stellwa-
gen en Jan Smeets bij HSG dat daardoor ook licht favoriet was. Maar 
ook de andere teams deden hier niet veel voor onder waardoor de KNSB-
finale sterk bezet was. HSG verloor echter in de halve finale van ESGOO 
uit Enschede via snelschaken. Uiteindelijk greep dit team in de finale 
zelfs de winst tegen HMC uit Den Bosch. Ook de OSBO-cupfinale ver-
liep spannend. Hier moest een barrage via snelschaken de beslissing 
brengen en dit pakte in het voordeel uit van PSV/DoDO uit Putten dat 
daarmee OSBO-cup winnaar werd. De live weergave van alle partijen in 
de bekerfinales op internet werd zeer goed ontvangen begrepen wij uit 
diverse reacties en leverde meteen een record aantal bezoekers op van 
onze site. Het commentaar op de partijen dat door Peter Boel perfect 
werd verzorgd, vormde hier bovendien nog een uitstekende aanvulling 
op. De omlijsting met de vierkampen bleek een gouden greep hoewel het 
aantal deelnemers achteraf toch wat tegen viel. De boekenmarkt tenslotte 
leverde daarnaast ook nog een aardige cent op voor de clubkas van ASV. 
Kortom iets wat voor herhaling vatbaar is. Ook bij de OSBO is het ken-
nelijk goed bevallen want in principe zal de finale van de OSBO-cup ook 
in 2007 in Arnhem plaatsvinden. In overleg met de OSBO wordt al naar 
een geschikte datum gezocht op de overvolle toernooikalender. Hoe 
deden onze clubgenoten het trouwens in de vierkampen die op vrijdag-
avond 19 mei begonnen. Wel, in groep A was er een knappe gedeelde 
zege van Frank Schleipfenbauer en Fokke Jonkman met 2 uit 3. In de B-
groep werd ook zwaar om de punten gestreden. Gonzalo Tangarife werd 
hier met 1½ punt tweede, net voor Paul de Freytas die het met 1 uit 3 
moest doen. Henk Kuiphof eindigde samen met oud ASV-er Johan van 
den Brink op een gedeelde tweede plaats met 1½ uit 3 in de C-groep. 
Eric Hartman kwam tot 1 punt in groep D. Nico Schoenmakers viel zaterdag 
in deze groep in (een speler had zich vanwege ziekte moeten afmelden) en scoor-
de een half punt uit zijn twee partijen. Jan Vermeer werd met 1½ punt ge-
deeld tweede in groep D, Hendrik van Buren bleef op een half punt ste-
ken in groep E maar hij had dan nog het excuus dat hij lichamelijk on-
gemak ondervond omdat het hem in de rug was geschoten. Peter Giltay 
tenslotte bleef puntloos in groep G maar kon zo toch weer wat toernooi-
ervaring opdoen. Met voldoening keek de organisatie terug op deze dag 
en wellicht kan het vierkampentoernooi, gelet op het recreatieve karaker 
ervan en de prijzen in natura, in de toekomst uitgroeien tot een vast eve-
nement van ASV op de toernooikalender.  
 
Bibliotheek: Kruiwagens zijn onmisbaar en soms is het lastig ergens een 
contact te vinden om het schaken te promoten maar soms doen zich op-
eens kansen voor open doel voor die alleen maar ingekopt hoeven te 

Restant seizoen 2005-2006: 
1 juni: 31e ronde interne 
8 juni ASV snelschaakkamp. 
15 juni: 32e ronde interne 
22 juni: 33e ronde interne 
29 juni: slotavond met 
Fischer Random Chess 
17 augustus start nieuw  
seizoen met vrije speelavond 



worden. Zo werd uw bestuur onlangs door de 
Arnhemse Bibliotheek benaderd met de vraag 
of wij wilden meewerken aan de organisatie 
van een schaakactiviteit in één of meerdere van 
hun vestigingen. Men wilde dit koppelen aan 
het infopakket "Schaken: meer dan een spelle-
tje" dat zij op hun website 
www.bibliotheekarnhem.nl aanbieden (zie 
verder sectie Beleefbibliotheek, onder Sport & 
Spel). Het spreekt voor zich dat een afspraak 
snel was gemaakt en dat deze samenwerking 
inmiddels al verder is uitgewerkt. Het idee 
achter de activiteit is een win-win situatie: ASV 
zal zich presenteren op een drukke zaterdag-
middag door met een aantal mensen een de-
monstratie schaken te geven. Iets wat we al 
vaker op straat hebben gedaan dus die ervaring 
is er voldoende. Er is dan natuurlijk ook voor 
de bezoekers van de bibliotheek de mogelijk-
heid om aan te schuiven en een spelletje schaak 
tegen één van onze leden of tegen elkaar te 
spelen, al dan niet met wat uitleg over het 
schaakspel. ASV krijgt daarbij alle ruimte om 
zich te presenteren met foldermateriaal om zo 
leden te werven, etc. De tegenprestatie van de 
Bibliotheek is dat zij veel promotie voor de 
activiteit en ASV verzorgen door vermelding 
op de website (15.000 bezoekers per maand), 
vermelding op het grote plasmascherm in de hal 
van Bibliotheek aan de Koningstraat, persbe-
richten, koppeling van de naam van ASV aan 
het pakket in de Beleefbibliotheek, opname in 
de activiteitenfolders, posters, etc etc van de 
Bibliotheek. Een ontwikkeling dus waar we als 
bestuur van ASV echt heel blij mee zijn. Twee 
data voor een schaakactiviteit zijn inmiddels 
vastgelegd. Voor het najaar is dit zaterdag 30 
september 2006 en voor het voorjaar zaterdag 
14 april 2007, beide keren van 13-16 uur. Ook 
in de vestiging van de Bibliotheek in Kronen-
burg zal een soortgelijke activiteit plaatsvinden. 
Het spreekt voor zich dat De Toren dit voor hun 
rekening gaan nemen. Maar voor het schaken in 
Arnhem kan dit een mooie impuls betekenen. 
 
Voorst: Fokke Jonkman heeft onlangs beslag 
weten te leggen op de eindzege in het Open 
Kampioenschap van Voorst en won daarmee de 
Jacques van Geldercup. Bij aanvang van de 
laatste ronde waren de beste papieren al voor 
Fokke. Hij stond immers alleen aan de leiding 
met 4 uit 5. Een overwinning op Fred Corpele-
ijn uit Deventer zou dus voldoende zijn. Fokke 
won zijn partij inderdaad recht toe recht aan en 
schreef dit toernooi zo voor de derde keer op 
zijn naam (na 1996 en 2000) met een score dit 
keer van 5 uit 6. Drie spelers stonden voor 
aanvang van de slotronde een half punt achter 
Fokke. Dit waren Rudy Bloemhard, Jeroen 
Bosch en Michiel Jansen. Zij speelden toen de 
zege van Fokke vaststond dus om de 2e plaats. 
Rudy won van Michiel en ook Jeroen won zijn 
partij. Rudy en Jeroen eindigden dus op 4,5 
punt en vanwege meer weerstandspunten kreeg 
Rudy Bloemhard de 2e prijs. Hendrik van Bu-
ren speelde zijn laatste partij remise. Er kwam 
een krankzinnige heksenketel op het bord. 

Hendrik kwam een kwaliteit achter met veel positionele compensatie. In 
de analyse dachten beiden nog, dat Hendrik beter stond. Maar volgens 
Fritz stond hij juist slechter. Het werd in de partij via herhaling van zet-
ten remise. Zijn eindresultaat werd zo 2½ uit 6. “Hiervan zal niemand 
onder de indruk komen. Ik ook niet”, aldus Hendrik in zijn mailtje. 
 
Bilderbergtoernooi: Hoewel het aantal aanmeldingen voor dit geweldige 
seniorentoernooi in Oosterbeek de honderd al ruimschoots is gepasseerd 
wil ik het evenement toch graag onder de aandacht brengen van onze 
50+ers. Voor onze senioren is dit toernooi echt een aanrader!! Het vete-
ranen en seniorenkampioenschap start op zaterdag 1 juli. Zij spelen 7 
ronden. Voor deze groep is een minimale rating van 1900 vereist. Vanaf 
maandag 3 juli volgen de vele overige groepen, die 5 ronden spelen. Op 
vrijdag 7 juli is de sluiting. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Barth 
Plomp en Henk Kuiphof.  
 
Seizoenoverzicht ASV-6: Het zesde heeft het afgelopen seizoen goed 
gepresteerd. Bij het begin van het seizoen schreef ik dat handhaving van 
ASV-6 voorop stond. Aspiraties voor promotie moesten maar overgela-
ten worden aan ASV-5. Ook bij het schaken kan men gelukkig niet voor-
spellen. ASV-6 heeft lang bovenaan gestaan, maar kon de race met con-
current UVS-3 niet volhouden. Tegen SMB-5 werd verloren en daarmee 
verdween promotie uit het zicht. Achteraf was ASV-6 sowieso geen 
kampioen geworden op grond van te weinig bordpunten. Scorende ASV-
6-ers waren vooral Theo van Amerongen (78,57% + pen), Jan Vermeer 
en Jacques Boonstra. Theo heeft als enige ASV-6-er geen enkele wed-
strijd verloren. Een extra vermelding verdienen de topborden van ASV-6. 
Na wat moeilijke start heeft Saifudin Ayyoubi aan bord 1 op een keurige 
wijze 50% behaald. Ook Tony Hogerhorst op bord 2 heeft zijn draai in 
de OSBO gevonden. Op Zekria Amani na hebben alle ASV 6-ers een 
scoringspercentage van 50% of meer behaald. Verheugend was ook de 
opkomst. De drie topscoorders lieten geen enkele wedstrijd aan zich 
voorbij gaan en ook Tony Hogerhorst speelde alle wedstrijden. ASV-6 
heeft in het hele seizoen maar zes invallers nodig gehad. Vaste invaller 
was Frits Wiggerts. Vier maal viel hij in. Alles bij elkaar een prettig 
verlopen seizoen. Hoewel de samenstelling van ASV-6 komend seizoen 
weer veranderd zal worden, toch maar direct kampioensaspiraties heb-
ben?      Jan Vermeer 

 
Uitslagen interne competitie ronde 31 (18 mei 2006): 
R. Wille–de Leeuw 1-0; Tangarife–Weijsenfeld 1-0; Jonkman–de Frey-
tas ½-½; Huizinga–Hartman 0-1; Steenhuis–Naasz 1-0; Boom–Vermeer 
½-½; Au–Hogerhorst 0-1; N. Schoenmakers – Dekker 0-1; van Buren – 
Kooman ½-½; Zunnebeld – Rood ½-½; Manschot – Zuidema 1-0; Bijls-
ma – Eder 0-1; de Kok – Egging 0-1; Giltay–Zandbergen ½-½; de Mun-
nik – Stibbe 0-1; de Goey–Meijer 0-1; van Vlerken–Rietmeijer 1-0. 
Uitslag ½-finale ASV-bekercompetitie: Wilgenhof-v.d. Wel 1-0. 

ASV 6 1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR RaTg W-We 
Theo v. Amerongen 1 ½ 1 1 ½ ½ 1 5½ uit 7 1845 1920 1690 +0,8  
Saifudin Ayyoubi 0 ½ 0 1 1 ½ - 3 uit 6 1782 1787 1787 +0,0 
Tony Hogerhorst 0 1 1 1 1 0 0 4 uit 7 1555 1801 1751 +2,2  
Jan Vermeer 0 1 1 1 1 0 1 5 uit 7 1726 1884 1726 +0,5  
Tom Bentvelzen 1 1 0 - 0 0 1 3 uit 6 1661 1711 1711 -0,2  
Jacques Boonstra 1 1 0 1 0 ½ 1 4½ uit 7 1692 1727 1625 +0,4 
Abbes Dekker ½ - 0 ½ 1 1 - 3 uit 5 1718 1754 1682 +0,3  
Zekria Amani 1 0 0 ½ - - - 1½ uit 4 1764 1536 1624 -1,2 
Invallers: 
Henk Kuiphof - - - ½ - - - ½ uit 1 1796 1779 1779 -0,0  
Frits Wiggerts - ½ - - 0 ½ 1 2 uit 4 1781 1598 1598 -0,7  
Dick Hajee - - - - - - ½ ½ uit 1 1846 1664 1664 -0,2 
Frans Veerman - - - - - - 0 0 uit 1 1617 1450 1668 -0,4  
De 7 wedstrijden op een rij:    Eindstand OSBO 2e klasse D 
1 ASV-6 – Variant 4½-3½     1 UVS-3   12  37    K 
2 Doetinchem-2 – ASV-6 2½-5½   2 ASV-6   10  32½ 
3 ASV-6 – UVS-3 3-5      3 SMB-5     9  30½ 
4 De Toren-3 – ASV-6 1½-6½   4 PION-3     8  31 
5 ASV-6 – PION-3 4½-3½     5 De Toren-3    6  22½ 
6 SMB-5- ASV-6 5-3      6 Doetinchem-2   5  26½ 
7 ASV-6 – Pallas-2 5½-2½     7 Variant     4  25½ D 

8 Pallas-2 2 18½ D


