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Oploswedstrijd: De Let Kisis componeerde deze tweezet in
1969 en won er een
eerste prijs mee. De
goede sleutelzet 1.
Tg5–f5 leverde 4
punten op.
Quizvragen:
1. Het Hollands werd
vroeger met een gambiet bestreden: 1. d4,
f5 2. e4. De naam van
dit gambiet komt van
een Engelse speler.
Welke? (1 punt) Antwoord: Staunton.
2. Waarom heeft 1.
d4, f5 de naam Hollands gekregen (2 punten). Antwoord: Onze landgenoot Stein
was de eerste, die er in 1789 een uitgebreide publicatie aan
wijdde,. In oude papieren wordt het ook nog wel de Steinopening genoemd. In het antwoord moest in ieder geval het
woord publicatie, boek of zoiets voorkomen).
ASV-nieuws: Het nieuwe nummer van ons clubblad verschijnt een weekje later. Dus u heeft nu nog tot 6 mei a.s. de
tijd om uw kopij in te leveren bij Ignace Rood.
Rapidcompetitie: Vanavond spelen we de laatste 4 ronden in
de rapidcompetitie van dit seizoen. De beslissing gaat dus
vallen. Wordt het Remco de Leeuw die de eindzege pakt of
gaat één van de achtervolgers met de eer strijken??
OSBO-Cup: ASV-4 is er ten koste van Duiven in geslaagd
om de finaledag te bereiken van de OSBO-Cup. Een fantastische prestatie. Na de reguliere partijen eindigde het spannende duel in 2-2 maar ASV-4 bleek daarna getuige de 4-0 winst
heer en meester bij het beslissende snelschaken. Eigenlijk
begon het duel al ver voor achten bij de plaatselijke Chinees
waar “tegenstander” Nico Schoenmakers zijn Arnhemse
kompanen Anne Paul Taal en Barth Plomp ontving. Dan de
wedstrijd zelf. Edgar van Seben probeerde in zijn partij tegen
Nico op haast computerachtige wijze pionwinst te realiseren.
Toen hij dit eindelijk voor elkaar had kwam hij in een eindspel terecht met lopers van gelijke kleur en 4 tegen 3 pionnen. Nico wist dit knap remise te houden. Ook remise werd
het bij Anne Paul Taal tegen oud-ÁSV-er Peter de Kort. In
het middenspel leek de stelling van onze ASV-er iets gunstiger mede gezien het loperpaar. Om een pion te winnen werd
een loper geruild. Wat overbleef was een moeilijke stelling
waarin het voor beide partijen lastig was om iets te ondernemen waarna in deze boeiende partij tot remise werd besloten.
Jan Willem van Willigen zette ASV op voorsprong na een
knap gespeelde partij. Zijn tegenstander zocht zijn kansen op
de damevleugel, Jan Willem daarentegen op de koningsvleugel. Zijn opponent was bovendien wat onvoorzichtig doordat
hij dacht met een pion door te lopen. Jan Willem kon intussen zijn stelling steeds verder versterken. De tijd ging op een
gegeven moment wel een belangrijke rol spelen maar onze
ASV-er gaf de Duivenaar geen kans meer en maakte het hem
zo moeilijk mogelijk en won na een spectaculaire partij.
Barth Plomp stond aanvankelijk steeds een beetje beter maar
raakte na een verkeerde zet een pion kwijt. Dit kwam hij niet
meer te boven. Hij kon zich niet meer verdedigen en verloor.
De beslissing moest via het snelschaken vallen. Zoals gezegd
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ASV liet er hierbij geen misverstand over bestaan wie naar
de finaledag zou gaan. Of ASV bij deze slotdag nog een
tweede vertegenwoordiger krijgt hangt af van ASV-3. Zij
spelen a.s. zaterdag in en tegen het sterke Meppel.
Gedetailleerde uitslag: M. Janssen – B. Plomp 1-0; P. de
Kort – A.P. Taal ½-½; J. Kersten – J.W. van Willigen 0-1;
N. Schoenmakers – E. van Seben ½-½. Eindstand 2-2.
ASV-4 wint na snelschaken 0-4.
Externe competitie: Na het geweldige succes van ASV-4
waarover ik u in de vorige EP al berichtte wisten de andere
teams die nog in actie moesten komen in hun laatste wedstrijd, met uitzondering van ASV-8, niet tot winst te komen.
Onze senioren versloegen De Toren –6 met 3½-2½. De
overige teamwedstrijden gingen verloren. Wel moet hierbij
worden aangetekend dat hierbij louter en alleen koplopers
moesten worden bestreden die hun promotiekansen natuurlijk niet wilden laten verstoren. Zo won SMB-5 ten koste van
ASV-5 met 5½-2½. De Nijmegenaren promoveerden daarmee naar de 1e klasse OSBO. ASV-6 ging met 4½-1½ ten
onder tegen lijstaanvoerder Dukenburg dat hiermee promotie afdwong. De titel was ook weggelegd voor het Nijmeegse
UVS-3 dat met 4½-1½ won van ASV-7. ASV-9 tenslotte
verloor met 5-1 van koploper UVS-5.
Teleurstellende afsluiting seizoen ASV 5: Het vijfde heeft in
de laatste ronde van dit seizoen niet kunnen vlammen tegen
de koploper en SMB 5. Het werd uiteindelijk een 5½-2½
nederlaag. ASV 5 stevende van af de aanvang regelrecht op
een nederlaag af. Het begon al verkeerd bij het vertrek. Murat Duman kwam niet opdagen en ik was mijn mobieltje
verloren. Dus met zeven man naar Gendt. In mijn partij
maakte ik in de Siciliaan een openingsfout en kon na twintig
zetten de stukken in het doosje doen. Frits Wiggerts kreeg
een sterke aanval over zich. Frits kon de aanval afslaan en
een remiseaanbod aannemen. Peter Lincewicz kreeg ook een
aanval te verduren. Even leek hij eruit te komen maar na
torenverlies was het 3½-½. Invaller Theo van Amerongen
offerde in een Grünfeld een pion voor initiatief. Toen de
Nijmegenaar daarna ook nog een tempo weggaf kon Theo
een kwaliteit winnen met behoud
1. A. Marks
0
van de aanval en een punt aante2.P. Lincewicz
0
kenen. Hedser Dijkstra kreeg met
3. F. Wiggerts
½
wit een Koningsindiër op het
4. J. Vermeer
0
bord. Toen hij verzuimde een
5. H. Dijkstra
0
zwart paard op c5 te ruilen werd
6. T. v. Amerongen 1
hij langzaam maar zeker opge7. H. van Buren
1
rold. Zwart maakte geen enkele
8. M. Duman
0 R fout. Albert Marks kreeg op zijn
damevleugel een aanval. Op de koningsvleugel stond Albert
wat actiever. Om niet langzaam te worden doodgedrukt offerde Albert een pion, maar dat loste de problemen niet op.
(5½-1½) Stapje voor stapje kwam Hendrik van Buren beter
te staan tot in gewonnen positie. Tot dat hij een toren liet
insluiten. Dat leidde tot kwaliteitsverlies. Hendrik snoepte
nog wel een pion extra mee. In de tijdnoodfase bracht deze
door promotie de winst. Het vergoedde nog een klein beetje
het verlies. Volgend jaar beter.
Jan Vermeer
Nederlaag ASV 6 Het zesde team sloot het jaar tegen de
kampioen af. De uitslag werd zoals zo vaak dit seizoen weer
eens afgekeken van het 7e dat eerder in de week met 1½-4½
verloor. Dick Hajee kwam in een Siciliaan niet best te staan.
Na veel manoeuvres kon hij een gevaarlijke pion op e5 afrui-

len waarna een gelijke stand ontstond. Een remiseaanbod
werd daarop geaccepteerd. Een mooi resultaat tegen een
1. B. Zahmat
0 tegenstander met TPR van 2000+. Ook
2. D. Hajee
½ Tijs van Dijk speelde tegen zo'n tegen3. U. Duman
0 stander, en zelfs degene met de hoog4. T. van Dijk
0 ste TPR van Dukenburg. In een fraaie
5. H. Eder
½ Franse partij waren beide spelers lang
6. H. de Munnik ½ content met hun stelling maar in een
lange afruil verslikte Tijs zich en bleek
zijn plan net niet te lukken waarop een loper werd verloren
en de partij. Hierna verloren ook de jongelingen. Umit Duman kwam erg goed uit de opening maar probeerde daarna
geforceerd zijn plan door te zetten waarbij hij materiaal gaf.
Het plan werkte daarop niet meer en de 0 moest worden
geïncasseerd. Bijan Zahmat werkte hard aan zijn verdediging
toen hij een kwal achter was komen te staan. Hij hoopte een
sluitende verdediging gevonden te hebben en met wel tien
keer de zet De2-e4 en terug wachtte hij de stormloop af.
Helaas werkte het net niet, hij kwam in zetdwang en moest
toen capituleren. Invallers Horst Eder en Herman de Munnik
sloten vervolgens keurig met remise af. Zij stonden steeds
gelijk tot iets minder en waren dus ook tevreden met de uitslag.
Tijs van Dijk
UVS 5 ASV 7 De gemeenschappelijke slotronde speelden
we bij en tegen UVS in Nijmegen. De plaatselijke club was
tevens de belangrijkste titelkandidaat. Helaas slaagden we er
niet in een volledig team op de been te brengen, zodat we
enigszins gehandicapt aan de match begonnen. Henk Kuiphof speelde aan bord 1 een ingewik- 1. H. Kuiphof
0
kelde Siciliaan, waarin hij zich verslik- 2. N.O.
0R
te. Na een vork moest hij zijn dame 3. I. Rood
½
inleveren. De twee lichte stukken die 4. B. Sigmond ½
hij in ruil kreeg boden onvoldoende 5. R. Verhoef
½
compensatie. Bert Sigmond speelde 6. H. de Munnik 0
een snelle remise tegen de op papier
sterkere Krabbendam. In een variant van het Damegambiet
werd de vrede snel getekend. Inmiddels was Herman de
Munnik in een lastige stelling verzeild geraakt, zodat de
nederlaag zicht reeds vroeg aftekende. In een lastig middenspel had Herman een geïsoleerde pion. Zijn tegenstander
manoeuvreerde iets handiger met de stukken (3½-½). Ruud
Verhoef speelde met wit een variant van het Scandinavisch,
waarbij zwart zijn pion op c6 offerde voor een snelle ontwikkeling. In een lastige stelling leek zijn dame te worden ingesloten, maar het enige vluchtveld werd gevonden. Op zoek
naar veiligheid had Ruud nog enige pionnen afgesnoept,
zodat een betere stelling resteerde. Zwart had door torenverdubbeling echter een stevige druk op het centrum hetgeen
een kwaliteit kostte. In het gewonnen eindspel moest Ruud
vanwege tijdnood met remise genoegen nemen. Ignace Rood
speelde een goede partij met veel lastige verwikkelingen.
Uiteindelijk werd in wederzijdse tijdnood remise overeengekomen. Hiermee is het seizoen ten einde. Naar alle waarschijnlijkheid blijven we in de derde klasse. Ruud Verhoef
Verlies ASV-9: De slotronde van de comv.d. Leer 0
petitie was een feit vorige week dinsdag. 12 T.
H. Meijer
SMB was gastheer voor alle teams, en 3 R. Stravers 10
natuurlijk geeft dat iets extra’s aan de 4 J. Zuidema 0
competitie. Vooraf werd er van alles uitge- 5 A. de Groot 0
rekend, hoe staan we ervoor en wat moe- 6 H. Sijbrandij 0
ten we vandaag doen etc. Wij kondn geen
kampioen meer worden met 4 matchpunten achterstand op de
kop. Echter wel van belang was het feit dat wij tegen koploper UVS moesten spelen, en dat kon wel eens invloed hebben op het kampioenschap. Ede kon nog langszij komen met
UVS, maar dan moesten wij en Ede dus winnen. De bordpunten moesten dan de kampioen bepalen. Bij aanvang van
de wedstrijden mocht ik eerst nog de kampioen in de AB
categorie bij de jeugd huldigen, dat was SMB AB geworden
en zij kregen hun prijzen uitgereikt. En daarna snel aan de
gang, vol goede moed om onze sportieve plicht te vervullen.
Helaas werd het naarmate de avond vorderde steeds beroerder voor ons. Op alle borden stonden best leuke stellingen,
vol mogelijkheden en nergens was een vuiltje aan de lucht.
Onze mannen slaagden er echter in om toch iets meer foutjes
te maken dan de tegenstanders, en met 2-0 achter, waaronder
mijn eigen gruwelijke vergissing was het Hans Meijer die

iets terugdeed. Ede stond inmiddels met 3-1 achter en dat
terwijl zij al een punt cadeau hadden vanwege een ontbrekende speler (die zwerft nog ergens in Mook rond, hij was
gemist bij het oppikken van spelers). Op dat moment kon
Ede al niet meer langszij komen bij UVS, maar dat was natuurlijk nog geen reden om matchpunten cadeau te doen aan
UVS. Nog na-ergerend over mijn eigen fout, ben ik volledig
vergeten om de spelers iets over hun partij te vragen. Ik geloof niet dat men dat erg vond, want met een 5-1 nederlaag
was het eigenlijk zo dat alle partijen verloren waren vanwege
een grondige blunder. Slechts Teun van der Leer had een
partij waarin hij gewoon minder kwam te staan en daardoor
te weinig had voor winst.
Volgend seizoen misschien een beter seizoen, en als het aan
mij ligt met dezelfde groep van spelers, het was misschien
een grote groep voor 1 team, maar het was wel een leuke en
heel enthousiaste groep.
Andre de Groot
Snelschaken: ASV was afgelopen zaterdag in Gendt met
maar liefst 8 teams vertegenwoordigd bij het OSBOsnelschaken voor clubteams. Dat was op het totaal van 27
teams al een prestatie op zich. Niemand kon om ASV heen
die dag. Altijd kwam men in een groep wel een ASV-team
tegen. Succes was er ook. ASV-1 wist de snelschaaktitel te
prolongeren. In
Persoonlijke scores ASV-snelschaakteams
de finalegroep
Voor- finale totaalA bleef men
ASV-1
ronde
score
Wageningen-1
Wouter v. Rijn
7½-9 14½-18 21-27
Remco de Leeuw
7-9
11½-18 18½-27 uiteindelijk 5½
Otto Wilgenhof
6-9
14½-18 20½-27 bordpunt voor.
Peter Boel
7-9
14½-18 21½-27 Van alle aanwezige
schaASV-2
Sander Berkhout
7-9
5½-18 12½-27 kers werd Peter
Boel
tweede
Richard v.d. Wel
3-9
12-18 15-27
Theo Jurrius
7½-9 11-18 18½-27 met zijn perFrank Schleipfenbauer 7-9
9½-18 16½-27 soonlijke score
van 21½ uit 27.
ASV-3
Ook ASV-2 en
Rogier v. Gemert
3½-9 3½-18 7-27
ASV-3 plaatsen
Erik Wille
6-9
7-18
13-27
Ruud Wille
6-9
6-18
12-27
zich voor deze
Erika Belle
7½-9 8½-18 16-27
hoogste finaleASV-4
groep Zij werPaul Schoenmakers
3½-8 3-16
6½-24 den hierin resGonzalo Tangarife
4½-8 12-16 16½-24
pectievelijk
Siert Huizinga
2½-8 7-16
9½-24 vierde en zesde.
Jan Vermeer
4-8
10-16 14-24
In groep B kon
ASV-5
geen ASV-team
Barth Plomp
5½-9 10-16 15½-25 zich in de strijd
Anne Paul Taal
5-9
8½-16 13½-25 om de bovenste
Jacques Boonstra
3½-9 5½-16 9-25
plaatsen menNico Schoenmakers 4-9
6½-16 10½-25 gen. ASV-4 t/m
ASV-6
de jeugd in
Murat Duman
5-9
8½-16 13½-25
ASV-6 eindiKasper Uithof
2-9
5-16
7-25
den in de midBijan Zahmat
6-9
11-16 17-25
denmoot.
De
Umit Duman
3½-9 8½-16 12-25
laatste
twee
ASV-7
ASV-teams
Tijs van Dijk
4-9
5-14
9-23
Erwin Velders
3½-9 10-14 13½-23 zetten hun beste
Tim v.d. Meulen
1-9
6½-14 7½-23 beentje voor in
Theo Koeweiden
3½-9 7-14
10½-23 de derde finalegroep en deden
ASV-8
Roland Stravers
3-8
1½-14 4½-22 dat soms zeker
niet onverdienJolien van Eck
0-8
1-14
1-22
stelijk. Voor de
Jorinde Klungers
1-8
2-14
3-22
scores verwijs
Thomas Janssen
1-8
4-14
5-22
ik naar de tabel.
Uitslagen interne competitie 27e ronde (22 april 2004):
Wilgenhof–Maduro 1-0; Hendriks–Tangarife 0-1; v. Roosmalen–v. Gemert 1-0; Knuiman–Schleipfenbauer ½-½; Verkooijen–Buisman 0-1; Huizinga–Ayyoubi ½-½; Steenhuis–
R. Wille ½-½; Verhoef–van Belle 1-0 Hogerhorst–Dijkstra
1-0; v. Amerongen-T. v. Dijk 0-1; Dijkers-Hajee 0-1; van
Buren-Eder 0-1; Velders–Stravers ½-½; Amani-v.d. Velden
1-0; Meijer–Zunnebeld 0-1; Koeweiden–Ariëns ½-½; de
Munnik–Sigmond ½-½; van Vlerken– Zweverink1-0; Kelderman-de Jong ½-½.
Uitslag ASV-bekercompetitie: Boonstra-Bruning 0-1; v.d.
Wel – Snuverink ½-½.

