
 

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 

45e jaargang no. 10      donderdag 9 maart 2006 
Oploswedstrijd: De stand kwam vorige week uit de partij 

Denker-Gonzales uit 
een toernooi in de VS 
in 1945. Wit maakt 
hier korte metten met 
de zwarte stelling. 
Oplossing: In de partij 
ging het als volgt 
verder. 1.Pxf7 Pxf7 2. 
Dh6 en zwart gaf op 
want na Pxh6 volgt 
3.f7+ mat. Natuurlijk 
is 1..Txf7 beter. Maar 
na 2. Lxf7 Df8 (zwart 
mag niet terugslaan 
op f7 anders komt 
hetzelfde thema met 
Dh6 terug) 3. Lxg6 
Lf7 4. Lxf7 Dxf7 5. 

Te1 en zwart gaat spoedig mat. Maar ook 1. Pxh7 is natuur-
lijk goed. Ook dat is funest voor de zwarte stelling.  
 
Externe competitie: Het was weer een boeiende competitie-
ronde afgelopen zaterdag in het Lorentz. De sensationeel 
grote zege van ASV-2 op De Toren-1 met maar liefst 7-1 
sprong er natuurlijk uit maar ook de belangrijke winst die 
ASV-3 boekte op SMB-3 met 5½-2½ mocht er wezen. Bij 
ASV-4 ging het weer mis. Tegen UVS-2 werd ook de laatste 
strohalm niet gepakt en moest een 3-5 nederlaag worden 
geïncasseerd. ASV-1 ondervond de sterkte van U-Boat 
Worx-2 en kan na de 2-6 nederlaag het seizoen uitspelen en 
verder de sportieve plicht vervullen. De avond ervoor was 
ASV-1 al tegen U-Boat Worx-1 de KNSB-beker uitgewerkt 
door een 1-3 verlies. In deze EP alle verslagen, volgende 
week de uitslagen en standen na deze 7e ronde. 
 
ASV-1 eervol ten onder in bekerstrijd: Natuurlijk was veel-
vuldig landskampioen U-Boat Worx uit Breda vooraf de 
grote favoriet. Nadat al veel speeldata waren uitgewisseld 
werd uiteindelijk vrijdagavond 3 maart overeengekomen. In 
de reisafstand werd een akkoord gevonden. Niet Breda maar 
Den Bosch werd de plaats van handeling. Met Barth Plomp 
als chauffeur reisde men af terwijl later op de avond ook 
Anne Paul als belangstellend toeschouwer aansloot. Otto 
verloor van Erik van den Doel. Op zich geen verrassing. Het 
blijft immers een grootmeester waar Otto het tegen moest 
opnemen. Bij de analyse gaf van den Doel nog een betere 
voortzetting aan voor Otto. ASV stond dus met 1-0 achter, 
maar het was daarmee niet gedaan. Eelco de Vries leek in 
het eindspel een licht voordeel te hebben tegen oud-ASV-er 
Joost Hoogendoorn. Wouter van Rijn kreeg wat aanvalskan-
sen tegen Johan van Mil. Bij Peter Boel ging het nog gelijk 
op. Maar Eelco moest toch in remise berusten. Niet veel later 
eindigde ook de partij van Peter Boel tegen Robert Klomp 
door zetherhaling in remise. Beiden mochten dit niet uit de 
weg gaan. Alle druk lag nu bij Wouter en die heeft alles 
geprobeerd. Johan van Mil bood nog remise aan voor de 
teamzege, maar dat sloeg Wouter natuurlijk af. In de uit-
vluggerfase forceerde Wouter en daarbij raakte hij in de 
snelheid een stuk kwijt. Zo werd het 3-1 en was de uitscha-
keling een feit, maar met opgeheven hoofd!! 
Gedetailleerde uitslag: U-Boat-Worx–ASV 1. Erik van den 
Doel (2580) - Otto Wilgenhof (2170)2. Joost Hoogendoorn 
(2373) - Eelco de Vries (2250)3. Johan van Mil (2381) - 
Wouter van Rijn (2209)4. Robert Klomp (2017) - Peter 
Boel (2113. Eindstand 3-1. 

ASV-1 komt tekort tegen sterk U-Boat Worx-2: De uiteinde-
lijke 2-6 nederlaag was dan mogelijk wat aan de hoge kant. 
Duidelijk was dat tegenstander U-Boat Worx-2 over de hele 
breedte sterker bleek en terecht won. Peter Boel koos in zijn 
partij eigenlijk voor de verkeerde opening. Tegen theorie-
kenner bij uitstek Gert Timmerman kwam Peter er niet aan 
te pas in het centrum. Hij gaf nog wel een stuk voor 2 pion-
nen maar ook dit kon zijn stelling niet redden. De tegenstan-
der van Richard kreeg dezelfde variant op het bord die hij de 
avond tevoren in de KNSB-bekerwedstrijd tegen Peter Boel 
had gespeeld. Richard week als eerste af, zonder dat hij dit 
wist overigens. Het zag er allemaal leuk uit op het eerste 
gezicht maar het bleek niet doorslaggevend genoeg. Richard 
raakte een pion achter, kampte met ontwikkelingsachterstand 
en kreeg in het vervolg van de partij geen kans meer. Remco 
de Leeuw deed vervolgens wat terug. Hij maakt weer een 
goed seizoen door en zijn partij van afgelopen zaterdag was 
daar een goed voorbeeld van. Zijn tegenstandster speelde 
planloos terwijl Remco heel duidelijk voor ogen had waar 
hij zijn kansen moest zoeken in de witte stelling. Remco 
kwam de vijandelijke posities binnen, raapte enkele pionnen 
op en won overtuigend. Sander Berkhout stond zeker niet 
minder na de opening. De aanval die hij vervolgens dacht op 
te zetten stelde uiteindelijk niets voor. Zijn tegenstander 
pakte de aanval over en omdat Sander al wat positionele 
probleempjes had kwam hij in het nadeel en kon zijn stelling 
toen niet meer redden. Otto Wilgenhof kwam met licht 
voordeel uit de opening. Al snel werden de dames geruild en 
ontstond een stelling waarin Otto gelet op zijn betere pion-
nenstructuur iets beter stond. Maar zijn opponent, Johan van 
Mil, is natuurlijk niet de minste. Deze verdedigde uiterst 
nauwkeurig. Otto probeerde het wel. Maar tot in het verre 
lopereindspel kon hij zijn voordeeltje niet vergroten en bleef 
de stelling binnen de remisemarge. Wouter van Rijn trof een 
degelijke speler. In een partij met tegengestelde rokades 
kreeg Wouter een positioneel voordeeltje dat zijn tegenstan-
der met trucjes aardig wist te compenseren. Ook wist deze 
aardig wat materiaal te ruilen. Wouter speelde wel door maar 
remise werd steeds waarschijnlijker. De puntendeling werd 
dan ook niet veel later een feit. Eelco de Vries kreeg tegen 
zijn Belgische opponent een soortgelijke stelling op het bord 
als bij Remco het geval was. Daar waar Remco een cen-
trumdoorbraak wist te voorkomen lukte dit Eelco niet. Hij 
moest daarop een pion geven. Het resterende paardeindspel 
was vanaf het begin verloren. Eelco probeerde nog van alles 
maar kon een nederlaag niet voorkomen. Ook bij John Sloots 
zag het er aanvankelijk aardig uit. Mogelijk heeft hij het op 
een gegeven moment iets geforceerd. Zijn pionnenstructuur 
bleek toen niet opgewassen tegen een actieve vijandelijke 
toren. Zo werd het een nederlaag die ook niet nodig was 
geweest. Ergens in het toreneindspel ging het mis. Na veel 
geschuif vond zijn tegenstander tegen half acht na bijna 6½ 
uur spelen de goede weg naar winst. Voor ASV restten nog 2 
wedstrijden waar verder niets meer op het spel staat. 
Gedetailleerde uitslag: E. de Vries-M. Dutreeuw 0-1; O. 
Wilgenhof-J. van Mil ½-½; S. Berkhout-T. Hommeles 0-1; 
W. van Rijn-R. van Dijken ½-½; R. de Leeuw-I. Delemar-
re-Werner 1-0; P. Boel-G.J. Timmermans 0-1; R. van der 
Wel-R. Klomp 0-1; J. Sloots-P. Leijnen 0-1. Eindstand 2-6. 
 
ASV-2 davert door richting titel: Uitgerekend stadgenoot De 
Toren-1 moest aan de dadendrang van ons tweede geloven. 
Het werd maar liefst 7-1. Een ongekend grote uitslag, na-
tuurlijk niet zoals je met goede buren behoort om te gaan en 
ook zeker geen uitslag wat iemand vooraf had durven te 
voorspellen. “De Toren gefileerd, opgezouten en ingeblikt” 



stond daags na deze confrontatie op de Torensite te lezen. 
Zoals al het hele seizoen liep het ook in deze wedstrijd als 
een trein. De score werd geopend door Daan Holtackers. 
Enigszins op een onverwacht moment. Hij had een iets min-
dere stelling, die weliswaar beide kanten uit kon vallen. Bob 
Beeke had wat druk op een pion van Daan maar dacht op een 
gegeven moment een kwaliteit te kunnen winnen. Dit bleek 
een misvatting waardor hij zelf materiaal verloor. Het werd 
nog erger want na nog een mindere zet was het opeens afge-
lopen. Frank Schleipfenbauer had veel tijd verbruikt in de 
opening. Hij verkoos hierin beide lopers op te geven om de 
stelling van zijn opponent Jeroen van Onzen te verzwakken. 
Deze offerde twee pionnen om aanval te krijgen en zijn 
lopers in stelling te brengen maar dit kwam niet echt uit de 
verf. Frank offerde een kwaliteit tegen en kreeg hierbij nog 
een paar pionnen maar belangrijker nog ook zelf aanval. De 
pionnenmeerderheid bleek beslissend. Theo Jurrius zette de 
stand op 3-0. Zijn tegenstander pakte het net even te passief 
op en toen er een paard van Theo de vijandelijke stelling 
binnenkwam ging het plotseling snel. Alleen de partij van 
Fokke Jonkman heeft u gemist. Even kwam De Toren terug 
toen Fokke Jonkman verloor. Hij nam in een redelijk gelijke 
stelling een verkeerde beslissing en liet Anthony Migchels 
met dame en paard zijn stelling binnen komen. Anthony liet 
zich deze kans niet ontnemen en won resoluut. Koert van 
Bemmel had 2 pionnen geslagen maar dit leek nogal dubieus 
omdat hij hiermee zijn tegenstander open lijnen verschafte. 
Maar Koert bleef overeind. Toen de tijdnoodfase was afge-
lopen en de stelling was gereconstrueerd had Koert nog 
steeds deze materiële voorsprong in bezit. Zijn tegenstander 
gaf hierna meteen op. Sjoerd van Roosmalen had een kwali-
teit buitgemaakt in een complexe stelling. Het leek dat Bram 
van der Velden compensatie had maar ook in de analyse 
werd dit niet gevonden. In het vervolg van de partij kwamen 
de zwarte stukken ongelukkig te staan en Sjoerd won een 
stuk in de slotfase. Fred Reulink besliste de partij op de 
damevleugel toen zijn witte stukken de vijandelijke stelling 
binnendrongen en er pionnen werden buitgemaakt. De te-
genstander van Cees Sep bleef passief nadat hij een pion had 
verloren en later zelfs een tweede pion moest inleveren. Cees 
zette een aanval op die met winst werd bekroond. Met deze 
onverwacht grote zege liet ASV-2 geen twijfel bestaan over 
de titelaspiraties. Met nog 2 wedstrijden staat het team maar 
liefst 3 punten voor op achtervolger Paul Keres en 4 op 
Voorschoten. Maar met deze beide teams nog voor de boeg 
is het nog een lastig programma. Eerst wacht Voorschoten. 
Gedetailleerde uitslag: D. Holtackers-B. Beeke 1-0; S. van 
Roosmalen-B. van der Velden 1-0; F. Schleipfenbauer-J. v. 
Onzen 1-0; F. Jonkman-A. Migchels 0-1; K. van Bemmel-
T. van Nispenrode 1-0; F. Reulink-S. Beumer 1-0;T. Jur-
rius-V. Vleeming 1-0; C. Sep-Engelen 1-0. Eindstand 7-1. 
 
Belangrijke zege voor ASV-3: Eindelijk wilde het allemaal 
weer eens lukken bij het derde. Tegen SMB-3 waren het de 
onderste borden die een belangrijke basis vormden voor de 
uiteindelijke 5½-2½ zege. Anne Paul Taal kreeg zelf na 14 
zetten remise aangeboden in een stelling waarin de strijd nog 
moest beginnen. Met dit aanbod hoopte zijn tegenstander 
mogelijk dat onze ASV-er de stelling zou gaan forceren. 
Enkele dagen daarvoor hadden beiden elkaar ook al getrof-
fen bij het rapidtoernooi in Zetten. Toen liep het verkeerd af, 
nu koos Anne Paul de veilige weg door remise aan te nemen. 
Hij had goed om zich heen gekeken en zag daarbij het voor-
deel op de 3 slotborden. Ook bij Ivo van der Gouw eindigde 
de partij in remise. Hij bleef keurig op de been en verdedig-
de heel solide. Wit kreeg geen enkele kans zijn ruimtevoor-
deel uit te buiten. Daarna was het de beurt aan Erika Belle. 
Zeer resoluut zette zij haar tegenstander op de damevleugel 
onder druk en wikkelde sterk af naar een gewonnen stelling. 
Een prima gespeelde partij derhalve. Ruud Wille won snel 
daarna. Hij rondde een aanval op de koningsaanval van zijn 
opponent met succes af. Ook Edgar van Seben zette zijn 
partij in winst om. Hij moest er wel hard voor werken. In het 
middenspel kwam hij de vijandelijke linies binnen maar het 
bleef lang een lastige klus zijn gunstige stelling te verzilve-
ren zeker toen ook zijn tegenstander een vrije a-pion kreeg. 
Maar deze werd vrijwillig ingeleverd om gevaar van Edgar 
te beteugelen. Toen deze a-pion was opgelost kon Edgar 
langzaam maar zeker de partij in winst omzetten. Met de 
hierdoor bereikte 4-1 voorsprong moest er nog een halfje 
vallen. En dat zou zeker gebeuren was de verwachting. Het 
werd al meteen een vol punt want Bert Buisman wist zijn 
jeugdige tegenstandster met allerlei tactische verwikkelingen 

uit haar evenwicht te brengen. Even leek hij in de slotfase 
nog in de problemen te komen maar hij had beter gerekend 
en won een stuk en daarmee de partij in het eindspel. Gonza-
lo Tangarife speelde aanvankelijk dezelfde partij als op de 
clubavond daarvoor. Hij was daarom goed voorbereid om 
wat komen ging. Zijn tegenstander probeerde een aanval op 
te zetten maar Gonzalo verweerde zich nauwkeurig. In het 
eindspel waarin een sterk paard een slechte loper probeerde 
af te troeven bleef onze ASV-er keurig op de been en wist 
dreigend gevaar steeds goed in de kiem te smoren. Intussen 
had Barth Plomp zijn stelling verloren. Hij kwam met zwart 
slechter te staan en wit wist dit voordeel verder te vergroten. 
Barth verdedigde zijn stelling goed maar moest toch zijn 
meerdere erkennen toen hij een stuk verspeelde net op het 
moment dat het leek of hij alle problemen had overwonnen. 
Met deze zege op SMB-3 is ons derde nog lang niet veilig. 
Het wordt dus nog zwoegen de laatste twee ronden. 
Gedetailleerde uitslag: G. Tangarife-B. Rijkschroeff ½-½; 
B. Buisman-M. Middelveld 1-0; B. Plomp-H. Quint 0-1; 
A.P. Taal-D. Fassaert ½-½; I. van der Gouw-M. Hilte ½-
½; R. Wille-C. Verstegen 1-0; E. Belle-J. van Deemen 1-0; 
E. van Seben-J. Ottenheym 1-0. Eindstand 5½-2½ 
 
ASV 4 bijna kopje onder: ASV-4 heeft niet de benodigde 
winst weten te halen tegen het Nijmeegse UVS 2. In eigen 
huis werd met 3-5 verloren van de laatste concurrent in de 
degradatiestrijd. Met 3 punten achterstand en 2 van de sterk-
ste teams nog te gaan, lijkt degradatie onafwendbaar. Na 2 
moeizame jaren in de promotieklasse zal ASV-4 terugkeren 
in de eerste klasse. Het blijft een raadsel hoe het komt dat dit 
op papier zeker promotieklasse waardige team er maar niet 
in slaagt om de geboden kansen te benutten. Zo ook zater-
dag. Vincent de Jong koos optisch een enge weg naar succes. 
Onze ‘supersub’, die wij graag langer bij ASV zouden hou-
den, ving een aanval netjes op en counterde bekwaam. Na 
torenwinst blunderde onze man echter pardoes zijn dame 
weg. 0-1 in plaats van 1-0. Weg lekker begin; zo hard is de 
sport! Erik Wille speelde dramatisch slecht met als diepte-
punt het weggeven van een kwaliteit. Door de stelling dicht 
te schuiven kon de captain nog juist remise veilig stellen. 
Datzelfde gold ook voor Jan Willem van Willigen. In verlo-
ren stand verraste onze routinier zijn opponent met een stuk-
offer. De twee vrijpionnen die hij daarvoor terugkreeg, wa-
ren de waarborg voor remise. Bijan Zahmat opende sterk bij 
zijn tweede partij in de promotieklasse. Daarna speelde hij te 
voorzichtig, waardoor de tegenstander door het centrum kon 
toeslaan. Dameverlies koste de partij. ASV heeft er echter 
met Bijan Zahmat eindelijk weer een speler uit eigen jeugd 
die zal doorstoten naar de zaterdagteams. Rob van Belle trof 
het niet met vriend en angstgegner Klaus Wüstefeld. Rob 
werd op de onderste rijen vastgezet en vervolgens overlopen. 
Even gloorde er nog hoop op een 4-4. Gerben Hendriks 
speelde een prachtige aanvalspartij en mat was in aantocht. 
Gerben koos echter een te omslachtige weg en liep tenslotte 
zelf nog in een truc die hem de dame kostte. Met toren en 
stuk als compensatie hield hij nog wel remise. Een karige 
beloning voor een fraaie partij. Siert Huizinga speelde tegen 
de sterkste Nijmegenaar een uitmuntende partij. Met actief 
stukkenspel dwong hij zijn opponent in een slecht eindspel, 
dat Siert overtuigend won. Paul de Freytas bleek opnieuw 
moeilijk te kloppen. In het eindspel leek Paul even kansen te 
krijgen, maar al snel bleek zijn tegenstander het goed gezien 
te hebben. Dat noopte Paul tot een nauwkeurige verdediging 
en zijn vijfde remise aan een topbord.  Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: E. Wille-T. Willemsen ½-½; V. de 
Jong-S. Brouwers 0-1; P. de Freytas- B. Adriaanse ½-½; S. 
Huizinga- R. van der Spoel 1-0; J.W v. Willigen-R. ten Bos 
½-½; B. Zahmat-J. Remmerts 0-1; R. v. Belle-K. Wüstefeld 
0-1; G. Hendriks-M. de Kruijf ½-½. Eindstand 3-5. 
 
Uitslagen interne competitie 22e ronde (2 maart 2006): 
Sloots- Jonkman 1-0; de Freijtas - Tangarife 1-0; Huizinga - 
Buisman ½-½; P. Schoenmakers - R. Wille ½-½; Weijsen-
feld - Hogerhorst 1-0; Vermeer - van Belle 0-1; Zahmat - 
Hajee ½-½; van Buren - Dekker ½-½; Kuiphof - Bentvelzen 
1-0; Bijlsma - Manschot 1-0; Au - Rood 0-1; van Dijk - 
Ariëns 0-1; Veerman - Koeweiden 1-0; Egging-Kooman 0-1; 
Hartogh Heijs - Giltay 0-1 Meijer - Eder ½-½ de Kok - van 
Vlerken 1-0; v.d. Meulen - Kelderman 0-1; Visser - Verbost 
0-1; Stibbe - Rietmeijer 1-0. 
Uitslagen ASV-Bekercompetitie: v.d. Wel - Naasz 1-0; v.d. 
Gouw - de Leeuw 0-1. 


