
 

Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING  
       (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 
       Redactie:  R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 

 6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,  
 e-mail: r.wille@planet.nl 

Clubavond:  Donderdagavond in clubgebouw Scouting 
  St. Christoforus Lichtdraagsters 
  Monnikensteeg 4, tel. 026-4429205 
  Tel. aanmelden:  H. Dijkstra  06-27020715 

ASV op internet:  http://www.asv-schaken.nl  
e-mail: info@asv-schaken.nl 

44e jaargang no. 32      donderdag 22 september 2005 
Oploswedstrijd: “Wit geeft mat in vier” zo luidde de opgave 
vorige week. Niet schrikken. Even uit het geheugen opdie-

pen hoe je ook 
alweer mat zet met 
twee torens was de 
korte toelichting 
daarbij. Het is een 
probleem van Franz 
Gigold uit 1970 
Oplossing: 1. Tb1, 
h3. 2. Td1, Kb.. 3. 
Tb3+, Ka.. 4. 
Ta1+mat of 
3...Kc5 4. d4+ mat. 
Het bleek een moei-
lijke opgave. De 
vier inzendingen 

waren allen foutief. Vanavond weer nieuwe kansen! 
 
Externe competitie: We gaan nu echt beginnen. Na de start 
van de interne competitie staan we nu ook aan de vooravond 
van de eerste teamwedstrijden. Een nieuw seizoen dat we 
natuurlijk met veel belangstelling zullen volgen. A.s. zater-
dag vanaf 13.00 uur is het Grand Café van het Lorentz het 
strijdtoneel van de openingswedstrijd van onze eerste vier 
teams. ASV-1 ontvangt Zukertort Amstelveen-2 terwijl 
ASV-2 gastheer is van Zukertort Amstelveen-3. Een dub-
bele ontmoeting dus. Opvallend aan tegenstander Amstel-
veen is dat het in de vorige competitiejaargang maar liefst 
vier teams zag degraderen. In elke klasse van de KNSB, van 
de Meesterklasse tot en met de derde klasse eindigde men 
vorig jaar onderaan. De revanchegevoelens voor dit slechte 
seizoen zullen ongetwijfeld groot zijn om daarmee het ver-
loren terrein zo snel mogelijk te  herwinnen. ASV is dus 
gewaarschuwd. In de OSBO-Promotieklasse staat het presti-
geduel tussen ASV-3 en ASV-4 op het programma. Altijd al 
een wedstrijd die met spanning tegemoet kan worden ge-
zien. Weet u het nog. Vorig jaar werd het na een harde strijd 
4-4. Hoogste tijd nu voor een voorbeschouwing van onze 
zaterdagteams op het nieuwe seizoen. 
 
Een echte taxatie van de sterkte van de tegenstanders is niet 
te maken daar de opstellingen bij het afronden van deze EP, 
afgelopen maandagavond, nog niet bekend waren. In de 
KNSB-competitie zal de 2e klasse D, waarin ASV-1  uit-
komt, ongetwijfeld weer net zo lastig zijn als in andere ja-
ren. Er kan van alle teams worden gewonnen maar ook wor-
den verloren. Ten opzichte van vorig seizoen kent ons eerste 
twee wijzigingen. Sjoerd van Roosmalen (naar ASV-2) en 
Olivier Bruning (onvoldoende tijd voor het extern spelen) 
maken plaats voor John Sloots en Richard van der Wel. John 
komt, zoals ik u in de vorige EP vertelde, van Schaakstad 
Apeldoorn en heeft een jarenlange ervaring op KNSB-
niveau. Een welkome versterking van deze in Arnhem 
werkzame schaker dus voor onze vereniging. ASV leerde hij 
al kennen via zijn regelmatige deelname aan ons Voorjaars-
toernooi. Richard kreeg met zijn plaatsing voor het eerste 
natuurlijk een terechte beloning voor zijn goede presteren de 
laatste jaren waarbij het behaalde clubkampioenschap afge-

lopen seizoen de kroon op dit succes werd. Met Richard is 
meteen ook de nieuwe teamleider genoemd van ons vlag-
genschip. Hij hoopt de inspirerende teamleider te zijn die 

ASV-1 naar succes moet gaan leiden. Belangrijk hierbij zal 
zeker zijn dat er minder invallers nodig zijn dan in andere 
jaren het geval was.  
ASV-2 treffen we dit jaar in de KNSB 3e klasse C aan (vorig 
jaar in 3B). Ook hier met een nieuwe teamleider. Hoewel 
nieuw kunnen we niet zeggen want Frank Schleipfenbauer 
was al eerder enkele jaren captain van ons eerste voor hij 
ASV extern een jaartje verliet voor het Doesborghsche 
SchaakGenootschap. Maar we zijn blij dat hij na dit uitstap-

je weer de kleuren van ASV gaat verdedigen. Een goede 
inschatting van de tegenstanders kon Frank nog niet maken. 
Wel gaf hij aan dat de drie derby’s die op het programma 
staan altijd heel speciaal zijn. Verder verwacht hij ook het 
nodige van de eerste teams van het IJmuidense Kijk Uit, 
Voorschoten en ZSC Saende maar ook Paul Keres-2 valt 
niet te onderschatten. Het zal dan ook een zwaar seizoen 
worden en dat begint zaterdag al tegen Amstelveen. Het 
tweede onderging veel mutaties. Slechts drie spelers bleven. 
Naast Frank zelf kwam de eerder genoemde Sjoerd van 
Roosmalen weer terug naar het tweede vanuit ASV-1. De 
omgekeerde weg maakten Theo Jurrius en Cees Sep die al 
eerder in het tweede speelden en nu vanuit ASV-3 een team 
hoger komen te spelen. Daan Holtackers is het enige echte 
nieuwe gezicht binnen dit team. Hij komt zoals eerder ge-
meld vanuit de Blerickse S.V. naar ASV om zijn sterkte op 
KNSB-nieveau te kunnen laten zien.   
 
Evenals vorig seizoen komen er twee 
ASV-teams uit in de promotieklasse van 
de OSBO, de hoogste klasse van deze 
regionale bond. Een sterke poule waarin 
elke wedstrijd belangrijk is en van tevo-
ren meestal niet duidelijk is wie gaat 
winnen. De teams zijn dus vaak aan el-
kaar gewaagd. Nieuw in deze klasse zijn 
de uit de 1e klasse OSBO gepromoveerde 

Indeling OSBO-
Promotieklasse 
1 ASV-4 
2 ASV-3 
3 Meppel 
4 Rheden 
5 Het Kasteel 
6 Schaakstad-3 
7 SMB-3 
8 UVS-2 
9 Veenendaal 
10 Bennekom 

Indeling KNSB 2e klasse D Samenstelling ASV-1
1 ASV-1 Eelco de Vries 2250
2 Zukertort Amstelveen-2 Wouter van Rijn 2247
3 Veldhoven Otto Wilgenhof 2170
4 RSC ‘t Pionneke Remco de Leeuw 2162
5 HSC Helmond Sander Berkhout 2158
6 Rijswijk Peter Boel 2113
7 SMB-2 John Sloots 2058
8 De Variant-2 Richard van der Wel 1994
9 HMC Calder-2  
10 Vianen/DVP  

Indeling KNSB 3e klasse C Samenstelling ASV-2
1 ASV-2 Frank Schleipfenbauer 2065
2 Zukertort Amstelveen-3 Sjoerd van Roosmalen 2038
3 VAS-3 Daan Holtackers 2035
4 BAT Zevenaar Koert van Bemmel 2002
5 Kijk Uit Fred Reulink 1984
6 ZSC Saende Fokke Jonkman 1979
7 Wageningen-2 Cees Sep 1975
8 De Toren Theo Jurrius 1968
9 Voorschoten 
10 Paul Keres-2 



teams van de misschien wel outsider Rheden en UVS-2. 
Verder degradeerde vanuit de KNSB naar de Promotieklasse 
het team van Veenendaal. Dit team hoort naar verwachting 
meteen tot de favorieten maar zeker ook Meppel, Benne-
kom, Het Kasteel  kunnen in dit rijtje worden genoemd 
terwijl daarnaast ook Schaakstad Apeldoorn-3 en SMB-3 
hun wat tegenvallende resultaat van vorig seizoen, toen zij 
vanuit dezelfde positie als Veenendaal nu in de Promotie-
klasse terugkeerden zullen willen verbeteren. Tussen deze 
teams zullen ook ons derde en vierde een plekje moeten zien 
te vinden. Het zal weer een zware strijd worden maar we 
doen ons best! 
ASV-3 lukte dit vorig seizoen 
prima met een uitstekende 4e 
plaats. Ook nu weer met veel 
routine in het team. Ten opzichte 
van vorig jaar spelen Theo Jurri-
us en Cees Sep dus nu in ASV-2. 
Zij wisselden met Bert Buisman 
en Kees Verkooijen. Ook Ivo van 
der Gouw maakt weer deel uit 
van ASV-3 nadat hij vorig jaar nog voor het vierde actief 
was. Hij wisselde met Gerben Hendriks. Verder zijn het de 
vertrouwde namen die het moeten gaan doen.  
ASV-4 zal ook komend seizoen als doelstelling hebben zich 
te handhaven in de promotieklasse, zo meldde captain Erik 
Wille uw redacteur.  Afgelopen jaar lukte dat ternauwernood 
in de slotronde. Opvallend 
was toen dat tegen alle 
concurrenten goed gescoord 
werd. Die vechtersmentali-
teit zal ook dit seizoen borg 
moeten staan voor het ge-
wenste resultaat. ASV-4 
gaat dat doen zonder Ivo 
van der Gouw die na een 
uitstekend seizoen naar het 
derde doorstroomde. Vincent Theissen vertrok uit Arnhem 
en Nico Schoenmakers en Jacques Boonstra zullen komend 
seizoen in een lager team acteren. Nieuw in ASV 4 zijn 
Martin Weijsenfeld, Siert Huizinga, Paul de Freytas en Ger-
ben Hendriks. Daarnaast zal Jan Knuiman ons team onder-
steunen waar nodig. Het team oogt niet slecht, echter ook de 
promotieklasse wordt jaarlijks sterker. Garanties op succes 
krijgen we dus ook dit jaar niet. Afgelopen jaar wisten we 
het derde een punt af te snoepen. Of dat twee jaar achtereen 
lukt ……? Die wedstrijd geeft in ieder geval een indicatie 
van de sterkte van het vierde. 
 
NK-Pastores: Als nevenactiviteit bij het onlangs beëindigde 
Nederlands Kampioenschap in Leeuwarden, waar Loek van 
Wely opnieuw de titel in de wacht sleepte, werd ook het NK 
voor Pastores gespeeld. ASV-er Teun van der Leer was  op 
maandag 12 september jl. opnieuw één van de deelnemers. 
Helaas zien we hem, mede door zijn drukke werkzaamhe-
den, te weinig op onze clubavonden. Temidden van 19 
schakende pastores eindigde hij met 2 punten in de onderste 
regionen. Maar gezien de veelal hogere Elo van zijn oppo-
nenten was dit geen schande natuurlijk op deze buitenge-
woon plezierige schaakdag. 
 
Simultaan: Ter gelegenheid van de heropening van de Jans-
beek aan De La Reijstraat, op één van de mooiste plekjes 
van Arnhem, was ASV afgelopen zondag gevraagd om een 
simultaan te verzorgen als één van de activiteiten bij het 
openingsprogramma. Zondag 18 september was het dus 
zover. Na jaren vol werkzaamheden was de Sint Jansbeek 
weer in volle glorie aanwezig in het Arnhemse stadsaan-
zicht. De beek die sinds de zestiger jaren nog slechts onder-
gronds stroomde, is opgegraven en geeft de toch al mooie 
omgeving van Park Sonsbeek extra cachet. Herman Hof-
man, oud gemeentesecretaris van Arnhem, met wie ASV 
onder meer kennis maakte tijdens de Sonsbeekvierkamp in 
1999, speelde ook een belangrijke rol bij het in oude luister 

herstellen van de Jansbeek. Hij was het ook die ASV voor 
deze happening uitnodigde. Wethouder Chris de Ronde 
verrichtte de heropening en daarna volgde een feestelijke 
middag. Clubkampioen Richard van der Wel speelde tegen 
de voorbijgangers simultaan. Léon van Tol en Ruud Wille 
vermaakten de voorbijgangers met snelschaakgeweld en 
Hendrik van Buren probeerde aan schaakliefhebbers ver-
schillende stellingen uit te leggen. Voor Hendrik was het 
een moeilijke opgave om de muziek te overstemmen. De 
animo voor deze vierde “roadshow” van het programma 
‘Schaken bij ASV is leuk’ was opnieuw groot. Ook deze 
keer leverde het straatschaak tenminste één schaker op die 
bij ASV achter de borden zal verschijnen. 
 
Partijfragment: Uit de tweede ronde van de interne competi-
tie hebben we u afgelopen week al enkele leuke momenten 
laten zien. We willen u de taferelen op het bord van Theo 
Jurrius en Laurens Snuverink ook niet onthouden. Theo zag 

met wit spelend zijn 
tegenstander niet 
goed reageren op 
een gambiet. In deze 
stelling heeft Theo 
net 1. Pb5 gespeeld 
(zie diagram 1). Op 
1. … axb5 zou 2. 
Txd7 volgen, waar-
na zwart bezwijkt 
onder de vele drei-
gingen. Laurens 
speelde dan ook 1. 
… Db6 Ook dit 
mocht niet baten: 2. 

Txd7 Pf6 3. Pc7+ Kxd7 4. Lxe6+! (zie diagram 2). Van dik 
hout zaagt men planken! Het mooie van de zet is, dat nu het 
paard op c7 weer gedekt staat. 4. …, fxe6 5. Pxe5+ Kd8 6. 

Pxa8 Da7 7. Dd3+ 
Pd5 8. exd5 Dxa8 
9. dxe6+ Ke8  10. 
Dd7+  1-0. Zo dat 
was weer even ge-
nieten. Lever ook 
eens een aardig 
fragment in, dan 
kunnen uw clubge-
noten ook van uw 
partijen meegenie-
ten. 
 
ASV-Nieuws: Ook 
de redactie van dit 

fantastische clubblad heeft de planning voor het nieuwe 
seizoen al gemaakt. Hieronder volgen de data zodat u pre-

cies weet voor welke datum u 
kopij kunt aanleveren en wan-
neer ASV-Nieuws zal verschij-
nen. Al over 2 weken is de 
eerste deadline voor het inleve-
ren van kopij voor het oktober-
nummer dat een week later op 
13 oktober zal verschijnen. 

 
Uitslagen interne competitie 3e ronde (15 september 2005): 
Van der Wel–Sloots 1-0; Schleipfenbauer–Buisman 1-0; 
Verkooijen–Jurrius ½-½; Snuverink–Hogerhorst 1-0; R. 
Wille–van Gemert ½-½; Taal–Huizinga 1-0; Weijsenfeld– 
de Freytas 0-1; Hajee–Naasz ½-½; N. Schoenmakers–van 
Belle 1-0; Dijkstra–Marks 1-0; Wiggerts–Velders ½-½; van 
Amerongen–Boom 0-1; Rood–van Buren 1-0; Eder– Amani 
½-½; Veerman–Koeweiden 1-0; Zunnebeld–Ariëns ½-½; 
Stravers–Looyen 1-0; van Vlerken–Meijer 1-0; Kelderman–
van der Meulen 1-0; Blees–Verbost 0-1; van de Krogt–
Stibbe 1-0. 

Samenstelling ASV-3
Ivo van der Gouw 1952 
Bert Buisman 1951 
Barth Plomp 1938 
Anne Paul Taal 1917 
Ruud Wille 1917 
Kees Verkooijen 1896 
Edgar van Seben 1880 
Erika Belle 1858 

Samenstelling ASV-4:
Erik Wille 1990
Paul de Freytas 1890
Siert Huizinga 1889
Gerben Hendriks 1854
Hans Rigter 1819
Rob van Belle 1807
Jan Willem v. Willigen 1807
Jan Knuiman 1947
Martin Weijsenfeld 1853

Deadline uitgiftedatum 
6-10-05   13-10-05 
17-11-05  24-11-05 
29-12-05  05-01-06 
23-02-06  02-03-06 
13-04-06  20-04-06 
22-06-06  29-06-06 


