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Oploswedstrijd: Na de vierzet kreeg u vorige week een 
gewone tweezet op te lossen. De Litouwer Kulka maakte 

hem in 1983. 
Niet al te moei-
lijk, maar het 
blijft altijd op-
passen met 

tweezetten. 
Oplossing: 1. 
Pd2-c4. Zie 
bijv.  
1…bc4: 2. Td1 
1…Kc4: 2 Dc5: 
1….Lc3, 2. Pb6 
1….e4, 2. Td2 
1….willekeurig 

elke andere zet 
2. Te5 mat. Er 

waren 6 goede oplossingen. 
 
Nieuwe gezichten: Graag maak ik weer melding van een 
drietal nieuwkomers bij ASV. Geen onbekende hierbij is 
Jan Looijen. Hij komt intern bij ASV spelen, in teamver-
band zal hij voor De Sleutelzet uitkomen. De simultaan 
onlangs ter gelegenheid van de opening van de Sint Jans-
beek leverde een nieuw lid op in de persoon van Vincent de 
Jong. Hij speelde het laatste jaar in Spijkenisse-2 (Promo-
tieklasse RSB). Hij werd bijna letterlijk van de straat ge-
plukt en zal het komende seizoen als vaste invaller in één 
van de zaterdagteams gaan fungeren. Verder mochten we 
vorige week ook Henny Haggeman verwelkomen. Hij speelt 
extern bij Doetinchem en komt op de donderdagavond bij 
ons intern spelen. Wij wensen hen een hele prettige tijd bij 
onze vereniging!! 
 
Schaken Overdag: Dinsdag a.s. start het Daglichtschaak in 
het NIVON-gebouw aan de Molenbeekstraat 26A. Aanvang 
14.00 uur, einde 17.00 uur (aanmelden vanaf 13.30 uur). 
Contactpersoon is Jan Vermeer. Inschrijfgeld voor ASV-ers 
is € 10,00 voor een heel seizoen of € 3,00 per middag, ter 
plaatse te voldoen. Er worden 3 rapidpartijen per middag 
gespeeld. Ter herinnering: de volgende speeldagen van deze 
schaakactiviteit op de dinsdagmiddag staan gepland op 1 
november, 6 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart en 4 
april.. Wij hopen dat het Daglichtschaak, mede door uw 
deelname, ook dit seizoen weer een succes zal worden!! 
 
Externe competitie: Afgelopen zaterdag was het dan zover. 
De aftrap van een nieuwe externe competitie waar al zo lang 
naar was uitgekeken. Eigenlijk begon de competitie al vori-
ge week donderdag met 2 vooruitgespeelde partijen uit de 
wedstrijd ASV-4 – ASV-3. Veel invallers ook deze eerste 
ronde. Bij ASV-1 ontbraken 2 spelers waardoor vanuit het 
tweede 2 spelers doorschoven. Op de overwinning van 
ASV-1 op Zukertort Amstelveen-2 viel weinig af te din-

gen. ASV-2 miste zelf al 2 spelers zodat dit team zelfs met 
4 invallers moest aantreden tegen Zukertort Amstelveen-3. 
De punten werden gedeeld via een terechte 4-4 uitslag. De 
titanenwedstrijd ASV-4 – ASV-3 kreeg zaterdag een zeer 
spannend vervolg maar uiteindelijk kwam toch evenals 
vorig jaar een 4-4 eindstand op het wedstrijdformulier. Een 
uitslag waar vooral het derde tevreden mee mocht zijn. Een 
uitslag ook die bij anderen misschien doet denken van dat is 
mooi afgesproken werk. Nou dat kunnen we meteen uit de 
wereld helpen. Niets is minder waar. Het vierde vocht als 
een stel jonge honden om die gasten van ASV-3 eens goed 
op hun nummer te zetten. Bijna slaagde men in die opzet 
maar op het nippertje kon het derde in de tijdnoodfase een 
gelijkspel bereiken. Dan nu de eerste verslagen. 
 
Goede eerste zege ASV-1: Ons eerste heeft een verdiende 
overwinning behaald op het vorig seizoen uit de 1e klasse 
KNSB gedegradeerde Zukertort Amstelveen-2. Deze vere-
niging heeft door het vertrek van enkele van de sterkere 
spelers uit het eerste team wel wat aan sterkte verloren maar 
met de huidige lichting jeugdspelers kan deze club de toe-
komst met vertrouwen tegemoet zien. Zonder Eelco de 
Vries en nieuwkomer John Sloots, waarvoor Koert van 
Bemmel en Fokke Jonkman vanuit ASV-2 waren doorge-
schoven won ASV-1 deze wedstrijd met 5-3. De invallers 
droegen met 1½ punt duidelijk hun steentje hieraan bij. Al 
vrij snel na de beginfase kwam men echter op achterstand. 
In een gelijke stelling blunderde Sander Berkhout en ver-
speelde daarbij simpel zijn dame. Nadat Remco de Leeuw 
in een iets betere stelling remise was overeengekomen won 
Richard van der Wel bij zijn debuut in het eerste. Na da-
meruil behield hij een plusje en kreeg makkelijk spel. Na 
herhaaldelijk aandringen bezweek de zwarte stelling. Met 
de vijandelijke koning op de h-lijn moest de Amstelvener 
een stuk geven om mat te voorkomen. Koert van Bemmel 
kreeg zijn favoriete opstelling tegen zich. In een spannende 
stelling won Koert op een gegeven moment een dame tegen 
2 stukken waarna hij de partij in het eindspel keurig in zijn 
voordeel besliste. Fokke Jonkman kwam ook in een prima 
stelling terecht. Toch besloot hij tot remise omdat hij wat 
twijfelde over de mogelijke tegenkansen. Maar net zoals bij 
Remco kon ook in deze partij het punt worden gedeeld 
omdat de overige partijen goed stonden voor de Arnhem-
mers. Peter Boel had een moeilijke partij tegen Esther de 
Kleuver waarin hij heel nauwkeurig moest verdedigen. 
Toen zij de druk verder opvoerde kwam haar koning wat 
kwetsbaar te staan. In de tegenaanval die volgde wist Peter 
daarvan te profiteren. Wouter van Rijn kwam ook goed te 
staan vanuit de opening en won daarbij een pion. In feite 
had zijn tegenstander niets. Op een soort wanhoopsoffer 
reageerde Wouter echter verkeerd waarna hij niet alleen 
materiaal moest inleveren maar ook verloren kwam te staan. 
Een nederlaag die na verloop van tijd dan ook werd bijgete-
kend. Intussen was Otto Wilgenhof nog in een felle strijd 
gewikkeld. In de boeiende slotfase wist hij echter met een 



knappe manoeuvre de partij met materiaalwinst naar zich 
toe te trekken. Al met al een goede start van ons eerste dat 
met vertrouwen de volgende ronde tegemoet kan zien. 
Gedetailleerde uitslag O. Wilgenhof – B.P. Mulder 1-0; W. 
van Rijn – J.H. van Doeland 0-1; S. Berkhout – D. Brou-
wer 0-1; R. de Leeuw – J.S. Helsloot ½-½; P Boel – E. de 
Kleuver 1-0; R. van der Wel – M. Bottema 1-0; K. van 
Bemmel – L. Kuling 1-0; F. Jonkman – T. van Blokland 
½-½. Eindstand 5-3. 
 
Gelijkspel voor ASV-2: Opvallend aan de opstelling van 
ASV-2 afgelopen zaterdag was dat door alle mutaties en de 
benodigde invallers er geen enkele speler was die vorig jaar 
ook al deel uitmaakte van de basis van dit team. Achteraf 
had teamleider Frank Schleipfenbauer meer verwacht van 
diverse stellingen. Alleen zijn eigen positie was wat dubieus 
zo leerde een eerste blik op de diverse borden. Bij Barth 
Plomp werd de stelling al snel dichtgeschoven waarna op 
voorstel van de Amstelvener remise werd overeengekomen. 
Sjoerd van Roosmalen had wat meer ruimte en hield ook na 
dameruil miniem voordeel. Een remiseaanbod werd eerst 
nog afgeslagen maar Sjoerd stelde niet veel later zelf een 
puntendeling voor. Debutant in ASV-gelederen Daan Hol-
tackers leek gemakkelijk uit de opening te komen maar zijn 
tegenstander kon de mogelijkheden van onze ASV-er mak-
kelijk pareren zodat ook hier remise kon worden genoteerd. 
Geheel onverwacht ging het daarna mis bij Theo Jurrius. Hij 
had een prachtige stelling opgebouwd maar miste ergens 
een zetje en zette niet goed voort. Zijn tegenstander kreeg 
tegenkansen en profiteerde van de gaten in Theo’s stelling. 
Een mooie aanvalspartij kwam op naam van Vincent de 
Jong. Hij gaf daarmee meteen zijn visitekaartje af. Vanuit 
de opening kreeg hij een riante stelling, won 2 pionnen en 
verkreeg ook een enorm tijdvoordeel. Een uitstekende 
overwinning voor deze nieuwkomer, die zoals gezegd pas 
enkele dagen voor het begin van het seizoen zomaar via een 
simultaan op straat lid werd bij ASV. Ook Erik Wille zorg-
de voor een geweldige aanvalspartij. Nu is hem dat op het 
lijf geschreven maar de manier waarop dit gebeurde was 
weer mooi om te zien. Hij offerde een stuk, dat overigens 
niet werd aangenomen en kreeg een enorme aanval. Daar-
mee kwam er een 3½-2½ tussenstand op het bord na de 
eerste tijdnoodfase. Paul de Freijtas, ook al een debutant in 
een ASV-team en Frank Schleipfenbauer waren toen nog 
bezig met hun partij. Paul had beter gestaan in het midden-
spel maar moest nu vechten voor remise in een minder eind-
spel en Frank had een pion verspeeld na verwikkelingen in 
het middenspel. Zijn stukken stonden zo goed dat remise 
hier wel haalbaar was. Dit lukte Paul helaas niet ondanks 
taai verdedigen. Daarmee werd het 4-4. Ondanks dit gelijk-
spel was Frank niet ontevreden hoewel hij in de wedstrijd 
op iets meer had gehoopt. 
 Gedetailleerde uitslag: F. Schleipfenbauer–M. Laarhoven 
½-½; S. v. Roosmalen–E. Roosendaal ½-½; D. 
Holtackers–J. Krans ½-½; V. de Jong–P. de Heer 1-0; P. 
de Freijtas–H. Boot 0-1; E. Wille–R. Bolhuis 1-0; B. 
Plomp–J. Kalma ½-½; T. Jurrius–J. Terstall 0-1. Eind-
stand 4-4. 
 
ASV-3 ontsnapt tegen ASV-4: Wie gedacht mocht hebben 
dat er cadeautjes werden uitgedeeld in de wedstrijd tussen 
ASV-3 en ASV-4 kwam bedrogen uit. Eigenlijk was dat van 
tevoren al meer dan duidelijk. De psychologische oorlogs-
voering was meer dan ooit aanwezig en in gedachten liepen 
de spelers van het vierde al de polonaise bij die o zo ge-
droomde overwinning. Gelukkig voor de spelers van ASV-3 
kwam het niet zover want dan was plaatsing op de transfer-
lijst nog de enige optie geweest. De match van het jaar start-
te met 2 remises uit vooruitgespeelde partijen tussen Barth 
Plomp en Jan Knuiman en die van Ivo van der Gouw tegen 
teamleider van ASV-4, Erik Wille. Voor die laatste partij 
was overigen ook uw redacteur ernstig onder druk gezet 
door twee niet nader te noemen spelers van het derde om 

toch maar vooral partij-informatie van Erik door te spelen 
en het teambelang van ASV-3 te laten prevaleren boven het 
familiebelang. Afgelopen zaterdag nam het vierde brutaal-
weg de leiding. Edgar van Seben nam teveel risico waarvan 
Gerben Hendriks optimaal profiteerde in de tegenaanval. 
Dit was al na zo'n vijf kwartier spelen. Dit gaf het vierde 
meteen ook vleugels en met nog meer inzet en overtuiging 
ging men verder daarbij ondertussen gniffelend over een 
overwinning die mogelijk in het verschiet lag. Bij Erika 
Belle en Rob van Belle werd aan het eind van het derde 
speeluur de vrede getekend. De zware stukken waren ge-
ruild en het stukkenspel gaf evenwicht in de partij. Degene 
die risico zou nemen kon wel eens de kous op de kop krij-
gen. Een terechte puntendeling dus. De achterstand voor het 
derde werd daarna nog groter toen Kees Verkooijen onder-
uit ging tegen Siert Huizinga. Deze speelde zich overtui-
gend naar winst en gaf Kees in feite geen kans. Daarmee 
was het al 3½-1½ en donkere wolken pakten zich samen 
boven de spelers van ASV-3. Intussen had captain van 
ASV-3, Anne Paul Taal, ook al een remiseaanbod gedaan 
dat door Matrtin Weijsenfeld was geweigerd. Gelukkig 
stond Bert Buisman duidelijk beter tegen Hans Rigter en 
had Ruud Wille een vermoedelijk incorrect stukoffer tegen 
2 pionnen te verwerken gekregen van invaller Albert Marks 
maar kon dit goed keepen. Deze 2 partijen leken dus in het 
voordeel van het derde uit te vallen maar dit moest nog wel 
even bewezen worden. Maar mocht dit zo zijn dan hing het 
dus af van Anne Paul Taal zelf. Martin kreeg in deze partij 
de beste kansen. Eerst bracht Bert Buisman ASV-3 terug in 
de wedstrijd door zijn voordelige positie tegen Hans Rigter 
in winst om te zetten en niet veel later besliste ook Ruud 
Wille de partij in zijn voordeel door Albert Marks, mede 
door diens tijdnood, in een matnet te lokken. Intussen was 
er in de partij van Anne Paul tegen Martin al veel gebeurd. 
Een bloedstollende finale volgde. Martin had mat overzien, 
de klok van Anne Paul bleef doorlopen na diens zet. De tijd 
begon te dringen. Intussen had Anne Paul nog zo’n 6 se-
conden over voor een paar zetten maar had het ergste achter 
de rug. Een volgend remiseaanbod van zijn kant werd dan 
ook door Martin geaccepteerd. Daarmee werd het 4-4 en 
daar kon iedereen achteraf wel mee leven. Zeker ASV-3 dat 
enkele hachelijke momenten had gekend.  
Gedetailleerde uitslag E. Wille – I. van der Gouw ½-½; J. 
Knuiman – B. Plomp ½-½; H. Rigter – B. Buisman 0-1; S. 
Huizinga – K. Verkooijen 1-0; A. Marks – R. Wille 0-1; M. 
Weijsenfeld–A.P. Taal ½-½; G. Hendriks – E. van Seben 
1-0; R. van Belle – E. Belle 1-0. Eindstand 4-4. 
 
Uitslagen 1e ronde KNSB en OSBO (24-9-2005): 
KNSB 2e klasse D: Vianen/DVP – Rijswijk 4-4; SMB-2 – 
HSC Helmond 3-5; De Variant-2 – RSC ’t Pionneke 5½-
2½; HMC Calder-2 – Veldhoven 5-3; ASV-1 – Zukertort 
Amstelveen-2 5-3.  
KNSB 3e klasse C: Paul Keres-2 –ZSC-Saende 2½-5½; 
Wageningen-2 – Kijk Uit 6-2; De Toren – BAT Zevenaar 
4½-3½; Voorschoten – VAS-3 5½-2½; ASV-2 – Zukertort 
Amstelveen-3 4-4.  
Promotieklasse OSBO: ASV-4 – ASV-3 4-4; SMB-3 – Het 
Kasteel 5-3; UVS-2 – Rheden 4-4; Veenendaal – Meppel 
6½-1½; Bennekom – Schaakstad-3 6½-1½. 
 
Uitslagen interne competitie 4e ronde (22 september 2005): 
Schleipfenbauer – Wilgenhof ½-½; van der Wel – Jonkman 
½-½; Buisman – R. Wille 1-0; P. Schoenmakers – de Frey-
tas ½-½; Steenhuis – Weijsenfeld 0-1; N. Schoenmakers – 
Haggeman 0-1; Hajee – Dijkstra ½-½; van Belle – Hoger-
horst 0-1; Boom – Dekker 1-0; Wiggerts – Vermeer 1-0; 
Velders – Verhoef 0-1; van Amerongen – Manschot 1-0; 
Veerman – Rood 1-0; Amani – van Buren 1-0; Koeweiden – 
Zandbergen 1-0; Looyen – Ariëns 0-1; Au – Stravers 1-0; 
Sigmond – Meijer ½-½; Egging – van der Leer 0-1; de 
Munnik – Kelderman 1-0; Zuidema – Lemein -0; van de 



Krocht – van Vlerken 0-1; Verbost – Rietmeijer 1-0; Stibbe 
– Blees 1-0. 


