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Oploswedstrijd: Vorige week viel er weer eens een studie op 

te lossen. Gewoonlijk 
zijn die wat moeilij-
ker. De stand is in 
1969 in elkaar gezet 
door de Russen 
Afanasjev en Dwi-
zov. Wit speelt en 
houdt remise.  
Oplossing: 1.Pf6+ 
Kd8 (het enige veld). 
2.e7+ Pxe7 3. Kb7 
(wie dit vond komt er 
verder wel uit) Dg7 
4.Kb8 Df8 5. Kb7. 
Zwart heeft niet an-
ders dan Dg7 met 
herhaling van zetten. 

Andere velden leveren vernietigende paardvorken; Pg8 zelfs 
mat via Pc6. De studie kreeg de derde eervolle vermelding 
in het jaarlijkse concours van het Poolse blad Szachy. Er 
waren dit keer 4 goede oplossingen. Daaruit blijkt wel dat 
het geen makkelijke opgave was. 
 
Externe competitie: Het werd zaterdag bepaald geen dag 
waar we lang aan terug zullen willen denken. Gelukkig 
zorgde ASV-2 voor het enige lichtpuntje door niet alleen 
BAT Zevenaar met 4½-3½ de baas te blijven maar ook na 3 
ronden op basis van bordpunten zelfs de koppositie in te 
nemen. Maar met de overige teams wilde het niet lukken. 
ASV-1 kreeg met maar liefst 2-6 klop van het Roermondse 
RSC ‘t Pionneke en ook onze beide teams in de promotie-
klasse OSBO verloren. ASV-3 incasseerde een 2½-5½ ne-
derlaag tegen het sterke Meppel, terwijl ASV-4 in een 
“vierpuntenduel” fors met 2-6 ten onder ging tegen Rhe-
den.. Beide teams nemen nu zelfs de onderste 2 plaatsen in 
na deze derde speelronde. In deze EP de verslagen, uitslagen 
en standen van deze teams. Volgende week beginnen de 
wedstrijden in de 2e ronde van onze “doordeweekse” teams. 
A.s. maandag speelt ASV-8 uit tegen Bennekom-3 terwijl 
een dag later ASV-6 tegenstander Doetinchem-2 treft. Ook 
komt ASV-10 dan in actie. Zij gaan naar Ede voor de wed-
strijd tegen De Cirkel-3. Volgende week donderdag spelen 
dan nog ASV-5 en ASV-9 thuis tegen respectievelijk Does-
borgh en PION-5 terwijl de wedstrijd van ASV-7 tegen 
Pallas-1 een week is verschoven naar 24 november.  
 
ASV-1 laat kansen liggen: Voor ASV-1 was de wedstrijd 
tegen het Limburgse RSC ’t Pionneke er een van de gemiste 
kansen en mogelijkheden. Zeker in de partijen van Sander 
Berkhout, Peter Boel en Wouter van Rijn werden onnodig 
punten verspeeld. Dit resulteerde uiteindelijk in een ruime 2-
6 nederlaag. ASV-1 nam nog wel een voorsprong via Rem-
co de Leeuw. Zijn tegenstander ging in de opening in de 
fout en verspeelde een belangrijk tempo. De koning bleef in 
het centrum waarna zwart aan een penning ten onder ging. 
Een makkelijke overwinning voor onze ASV-er. Op dat 
moment zag het er allemaal nog goed uit. John Sloots volg-
de met een keurige remise. Met zwart moest hij lang verde-
digen maar deed dit bekwaam en degelijk met een verdiende 
puntendeling als resultaat. Peter Boel was met fantasierijk 
spel ook goed uit de opening gekomen. Zwart had proble-
men met de ontwikkeling. Peter wilde daarna te snel te veel. 

Hij offerde in ieder geval een loper en een toren om de vij-
andelijke koning het open veld in te jagen. Het bleek een 
misrekening. De koning kwam niet in problemen en Peter 
bleef het materiaal achter. Een onnodige nederlaag. De te-
genstander van Eelco de Vries speelde heel origineel. Maar 
Eelco verdedigde degelijk. Tot in de tijdnoodfase ging het 
goed maar daarin ontspoorde Eelco. De Limburger was in 
die fase veel handiger maar had dan ook iets meer tijd over. 
Eelco verloor zwaar materiaal en moest opgeven. Richard 
offerde 2 pionnen maar slaagde er niet in om de druk op de 
stelling te houden. Hij speelde het in het vervolg net even te 
traag verder. Zijn tegenstander wist daarbij de sterkste stuk-
ken van Richard te ruilen. Ook in het eindspel met paard 
tegen loper heeft Richard nog een remisekans gemist. Wou-
ter van Rijn zette zijn partij vrij riskant op. Zijn tegenstander 
ging in op afruil waarbij Wouter 2 lichte stukken en zijn 
tegenstander een toren en pion kreeg. Verder waren er nog 
veel pionnen op het bord. Wouter ging vervolgens vreselijk 
in de fout. Hij plantte een paard op e6 in de vijandelijke 
stelling maar deze werd daarbij niet ondersteund en ging 
toen simpel verloren. Met een kwaliteit achter sputterde 
Wouter nog even vergeefs door. Sander Berkhout kwam 
prima uit de opening en kreeg aanval in een stelling met 
tegengestelde rokades. Zijn tegenstander dacht hierin een 
kwaliteit te winnen maar verloor juist een stuk maar had 
hiervoor wel 3 pionnen. Daarnaast had hij een praktisch 
probleem van een zwakke koningspositie op f7. Mogelijk 
heeft Sander het vervolg enigszins te nonchalant opgepakt 
en de vijandelijke kansen daarbij wat onderschat. Toen hij 
zijn tegenstander nog een mogelijkheid gaf offerde deze nog 
een kwaliteit en streek daarbij uiteindelijk het volle punt op. 
Otto Wilgenhof tenslotte speelde een interessante partij die 
na een spannend verloop in het eindspel in remise eindigde. 
In een stelling met wederzijdse vrijpionnen promoveerde 
zijn tegenstander eerst maar deze moest daarna via zetherha-
ling toch remise toestaan. De 2-6 nederlaag kwam hard aan 
en ASV-1 is zo na 3 ronden in de onderste regionen terecht-
gekomen. Maar over 3 weken is er in de volgende ronde 
alweer een kans om deze povere start goed te maken. 
Gedetailleerde uitslag: E. de Vries – G. Royakkers 0-1; W. 
van Rijn – G. Janssen 0-1; O. Wilgenhof – I. Utama ½-½; 
P. Boel – G. Peeters 0-1; S. Berkhout – M. Gründorf 0-1; 
R. de Leeuw – E. Coenen 1-0; J. Sloots – G. Roufs ½-½; R. 
van der Wel – P. Aben 0-1. Eindstand 2-6. 
 
Prima zege ASV-2: De wedstrijd tegen BAT Zevenaar bleef 
spannend tot het eind. Pas toen na ruim 6 uur spelen Vincent 
de Jong het eindspel met dame tegen 2 torens remise kon 
houden was de winst een feit. Daar ging een boeiende wed-
strijd aan vooraf. Het tweede kwam op achterstand door een 
nederlaag van Frank Schleipfenbauer. Hij kwam niet goed 
uit de opening en kon vervolgens geen goed tegenspel meer 
krijgen waarna zijn tegenstander genadeloos toesloeg. Toch 
zag het er op dat moment op de andere borden redelijk uit. 
Sjoerd van Roosmalen kreeg even later remise aangeboden 
door Guust Homs. Na enig beraad werd dit aangenomen. 
Het was een beetje een gok. Sjoerd stond op dat moment 
wellicht een tikkeltje beter maar helemaal duidelijk was het 
niet. Koert van Bemmel kreeg aanvalskansen maar werd ook 
met een tegenaanval geconfronteerd. Reden genoeg om geen 
verder risico te nemen en ook hier werd tot remise besloten. 
Bij analyse bleek hij toch het betere van het spel gehad te 
hebben. Bij Daan Holtackers ging het gelijk op. Het even-



wicht werd niet verbroken zodat ook hier de vrede werd 
getekend. Fokke Jonkman bracht ASV weer langszij. In een 
lastige partij kwam hij een pion voor maar zijn tegenstander 
kreeg tegenkansen. Omdat deze zijn zware stukken niet 
meer op de onderste rij had kon Fokke met dame en toren 
daarvan profiteren en de zwarte koning opjagen. Fokke won 
materiaal en de partij. De tijdnoodfase was daarmee voorbij. 
De laatste 2 partijen moesten de beslissing brengen. De 
stelling van Theo Jurrius was onduidelijk en Vincent de 
Jong moest nog heel hard werken voor een halfje. Belang-
rijk was dus dat Theo moest gaan winnen. Hij had de partij 
gemaakt tot dan toe en had nog steeds het betere van het 
spel. Hij speelde het heel goed en in een paardeindspel be-
sliste hij de partij. Wel miste zijn opponent nog een goede 
kans op remise bleek na afloop. Vincent moest het karwei 
dus zien te klaren en deed dat zeer kundig. Hij gaf zijn te-
genstander geen kans meer met beide torens gevaar te stich-
ten. ASV-2 is daarmee met 5 matchpunten op een gedeelde 
1e plaats gekomen. Zelfs op bordpunten gaat men aan de 
leiding en zorgden zij daarmee voor het positieve nieuws! 
Gedetailleerde uitslag: S. van Roosmalen – G. Homs ½-½; 
V. de Jong – M. van Leeuwen ½-½; F. Schleipfenbauer – 
D. Arts 0-1; K. van Bemmel –W. Ratering ½-½; D. Holtac-
kers – A. Huysman ½-½; F. Jonkman – H. Karssen 1-0; F. 
Reulink – T. Verfürth ½-½; T. Jurrius – A. Janssen 1-0. 
Eindstand 4½-3½. 
 
Meppel te sterk voor ASV-3: Daar waar het aan de bovenste 
borden juist goed ging moesten de punten aan de laatste vier 
borden aan Meppel worden gelaten. Ook hier was dat alle-
maal niet nodig, zonder daarmee afbreuk te doen aan de 
Meppelse winst. Zo liet Kees Verkooijen een ogenschijnlijk 
prima stelling liggen en verloor het eindspel zelfs nog. Even 
daarna gaf Ivo van der Gouw zijn stelling remise. Hij stond 
optisch beter maar koos voor een puntendeling. Gonzalo 
Tangarife trok de zaak weer recht. Nadat hij een half jaar 
geleden vanwege zijn werk moest bedanken als lid, meldde 
hij zich onlangs weer aan. Als invaller voor Bert Buisman 
liet hij meteen een goede overwinning noteren. Barth Plomp 
kwam de opening goed door tegen de sterke Richard Be-
rendsen. Pas in het middenspel kwam Barth in het nadeel 
doordat hij een dubbelpion moest toestaan. Berendsen profi-
teerde hier niet van en Barth trok de partij weer in evenwicht 
en hield het eindspel met dame en torens zorgvuldig remise. 
Hierop verloor Erika Belle. Zij kwam met wit goed door de 
opening maar toen haar tegenstander met dame en paard op 
de koningstelling aanviel moest Erika veel tijd investeren 
voor een verdediging. Tijdnood besliste de partij. De vlag 
viel voor het bereiken van de 40e zet. Edgar van Seben had 
zich met zwart goed voorbereid maar het lukte toch net niet. 
Het werd een echte partij waarin hij pas na het middenspel 
een fractie minder kwam te staan. Ook toen het nadeel gro-
ter werd vocht Edgar zich goed terug. Maar het nadeel bleef 
en zo werd hij uiteindelijk toch over de rand geduwd. De 
tegenstander van Anne Paul Taal omzeilde alle risico’s. Taal 
kwam in een stelling terecht die hij wel wilde. Maar pardoes 
gaf hij zomaar een pion weg. Onze ASV-er was in zijn 
vooruitberekening al in de veronderstelling een zet te heb-
ben gespeeld. Dit bleek dus niet het geval. Het toreneindspel 
werd door de zijn opponent perfect uitgespeeld. Ruud Wille 
tenslotte had in het middenspel voordeel gekregen en won 
op enig moment zelfs een stuk tegen een pion. Winst leek 
binnen bereik. Ergens moet hij ook echt gewonnen hebben 
gestaan maar er ontstond echter een lastig eindspel waarin 
Ruud de winstweg niet meer zag en zijn tegenstander handig 
tegenkansen creëerde. De remise was (gelukkig) voor het 
eindresultaat niet meer van belang. In de volgende ronde 
tegen Rheden moet er gewonnen worden om uit de onderste 
regionen weg te komen 
Gedetailleerde uitslag: B. Plomp–R. Berendsen ½-½; R. 
Wille–B. Davids ½-½; I. van der Gouw–R. Donker ½-½; 
G. Tangarife–R. de Wolde 1-0; E. v. Seben–A. Pauptit 0-1; 
K. Verkooijen–R. van den Berg 0-1; A.P. Taal–C. 
Hoogendijk 0-1; E. Belle–A. Klomp 0-1. Eindstand 2½-5½ 
 
ASV-4 in problemen: Het vierde heeft zich door de 2-6 
thuisnederlaag tegen Rheden flink in de nesten gewerkt. Met 
slechts één punt uit drie wedstrijden wordt het weer tot de 
laatste wedstrijd knokken voor lijfsbehoud. Captain Erik 
Wille gaf een slecht voorbeeld. In een interessante stelling 
miste Erik een dreiging. Dat kostte tenminste een stuk. Erik 

liet het zich niet bewijzen en daardoor kon hij nog net genie-
ten van het slot van de partij van Rob van Belle. Vanuit een 
slechter eindspel koos Rob voor actief spel. Met dame en 
paard toverde onze man een fraai matnet uit de hoge hoed. 
Paul de Freytas knokte tot in het verre eindspel, maar de 
remisemarge werd nooit doorbroken. Daarna kwamen de 
tegenvallers. Martin Weijsenfeld was na een blunder van 
Gert Jan van Vliet bezig aan een winnende aanval. Martin 
koos echter de moeilijke weg, waarna hij in de counter werd 
geklopt. Ellende komt maar zelden alleen. Ook bij Hans 
Rigter ging het in gewonnen positie mis. Hans vergat de 
dames te ruilen. De vijandelijke dame zorgde vervolgens 
voor mat of dameverlies. Jan Willem van Willigen speelde 
hierna remise zonder dat het evenwicht ooit echt verbroken 
was. Siert Huizinga had een moeilijke middag. Vanuit een 
slecht eindspel met twee pionnen minder slaagde hij er toch 
nog in een remiseachtig eindspel op het bord te toveren. Een 
fout kostte Siert tenslotte toch nog het punt. Deze onnodige 
en veel te ruime nederlaag heeft ASV 4 op de tiende plaats 
teruggezet. De mouwen moeten dus nog verder omhoog! 
Gedetailleerde uitslag: E. Wille-N. Mulder 0-1; P de Frey-
tas-E. Swerink ½-½; S. Huizinga-V. Skejovic 0-1; J.W. v. 
Willigen-M. Dorst ½-½; M. Weijsenfeld-G.J. v. Vliet 0-1; 
H. Rigter-F. Horstink 0-1; G. Hendriks-C. Lange 0-1; R. v. 
Belle-S. Jaspers 1-0. Eindstand 2-6. 
 
Uitslagen en standen ASV-1 t/m ASV-4 na de derde ronde: 

 
KNSB 2e klasse D: Vianen/DVP-2 – SMB-2 3½-4½; U-
Boat Worx-2 – Rijswijk 4½-3½; HMC Calder-2 – HSC 
Helmond 5-3; ASV-1 – RSC ‘t Pionneke 2-6; Zukertort 
Amstelveen-2 – Veldhoven 4½-3½. 
KNSB 3e klasse C: Paul Keres-2 – Wageningen-2 5-3; De 
Toren-ZSC Saende 4-4 (onder protest ZSC Saende); Voors-
choten-Kijk Uit 5½-2½; ASV-2 – BAT Zevenaar 4½-3½; 
Zukertort Amstelveen-3 – VAS-3 3½-4½. 
Promotieklasse OSBO: Bennekom – SMB-3 4½-3½; UVS-
2 – Schaakstad-3 3-5; Veenendaal-Het Kasteel 5-3; ASV-4 
– Rheden 2-6; ASV-3 – Meppel 2½-5½. 
 
ASV-nieuws: Heeft u het oktobernummer al uitgelezen? 
Voor het geval dat u er in geslaagd bent dit dikke nummer 
door te werken en u nu wat loopt te vervelen is er een goed 
bericht. De volgende uitgave van ons fraaie lijfblad is al 
weer in aantocht. Nog even geduld. Of ga vast een aardig 
stukje schrijven. Dan verveelt u zich ook niet meer. Op 17 
november a.s. is de sluitingsdatum kopij. Een week later 
verschijnt dan het Novembernummer van ASV-Nieuws! 
 
Uitslagen interne competitie 9e ronde (3 november 2005): 
Sloots-de Leeuw 1-0; Tangarife-Wilgenhof 1-0; Taal-
Verkooijen ½-½; Weijsenfeld-N.Schoenmakers 1-0; Plomp-
van Dijk 1-0; Naasz-van Belle 1-0; Dijkstra-Boom ½-½; 
Hajee-Verhoef 0-1; Rood-Bentvelzen ½-½; Ariëns-Vermeer 
0-1; Manschot-Au 0-1; van Buren-Stravers 1-0; Egging-de 
Munnik 1-0; van der Leer-Blees 1-0; Kelderman-Rietmeijer 
1-0; Zuidema-Stibbe 1-0. 
Uitslagen bekercompetitie: Marks-Eder 1-0; Homs-
Hogerhorst 1-0; Jurrius-de Freytas 1-0; Zunnebeld-Looijen 
0-1; van Vlerken-Hartogh Heijs ½-½; R.Wille-
Schleipfenbauer 0-1; van Amerongen-Wiggerts 1-0; Zand-
bergen-Koeweiden 0-1; Verbost-v.d. Krogt 0-1. 

KNSB 2e klasse D: KNSB 3e klasse C:
1 U-Boat Worx-2 6  15½ 1 ASV-2 5  14½ 
2 HMC Calder-2 6  15 2 De Toren 5  13 
3 SMB-2 4  12½ 3 Voorschoten 4  14½ 
4 Vianen/DVP 3  13 4 ZSC-Saende 4  13½ 
5 RSC ’t Pionneke 2  11½ 5 Paul Keres-2 4  12½ 
6 Veldhoven 2  11½ 6 Wageningen-2 3  13 
7 HSC Helmond 2  10½ 7 BAT Zevenaar 2  11½ 
8 ASV-1 2  10 8 VAS-3 2  9 
9 Zukertort A’veen-2 2  10 9 Zukertort A’veen-3 1  10½ 
10 Rijswijk 1  10½ 10 Kijk Uit 0  8 

OSBO Promotieklasse 
1 Veenendaal 6  18½ 6 Het Kasteel 2  10½ 
2 Bennekom 6  16½ 7 Schaakstad-3 2  9½ 
3 SMB-3 4  13½ 8 UVS-2 1  10½ 
4 Meppel 4  12½ 9 ASV-3 1  9 
5 Rheden 3  11 10 ASV-4 1  8½ 


