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Oploswedstrijd: Vorige week betrof het een gewone “mat in 
twee” van de Rus Chepyzhny. Maar wel een mooie. De 
sleutelzet volstond. Oplossing: 1. Pf4-g6. Helaas ging het 
vorige week volledig mis. Bij het maken van het diagram 
had uw redacteur namelijk de toren en dame op a5 en a6 
abusievelijk verwisseld. Met de witte dame op a6 en de 

toren op a5 waren 
er vervolgens (te) 
veel matmogelijk-
heden. Het diagram 
zoals nu is afge-
beeld is correct. 
Excuus hiervoor!! 
Als een soort pleis-
ter op de wond 
krijgt daarom ieder-
een die vorige week 
een oplossing heeft 
ingezonden een vol 
punt!  
 
Externe competitie: 

Met twee overwinningen en een nederlaag werd het seizoen 
geopend door onze drie zaterdagteams. Dit gebeurde in de 
vervangende speellocatie van de Groote Sociëteit in het 
centrum van Arnhem. Met de grootte van de speelzaal was 
het weliswaar even behelpen maar het analysegedeelte waar 
zich ook de bar bevond werd door de spelers (natuurlijk) 
zeer gewaardeerd. ASV-1 was het enige team dat afgelopen 
zaterdag verloor. Lewenborg nam met een 5-3 overwinning 
beide matchpunten mee naar Groningen. ASV-2 boekte een 
prima 5-3 zege op het geroutineerde PION uit Groesbeek 
terwijl ASV-3 een goede start kende door UVS-2 uit Nijm-
gen met 5-3 te verslaan. Drie keer dus een 5-3 uitslag maar 
één keer aan de verkeerde kant. In deze EP de verslagen van 
deze openingsronde. 
 
Valse start ASV-1: Tegen het uit de derde klasse gepromo-
veerde Groningse Lewenborg liet ASV-1 zich in de eerste 
ronde lelijk de kaas van het brood eten. Zo werd maar weer 
eens duidelijk dat de gemiddeld beduidend hogere Elo niet 
wil zeggen dat dit in de praktijk ook meteen werkelijkheid 
wordt. Dat bleek zaterdag wel. Het begon al vrij snel met 
een nederlaag van Remco de Leeuw. Ongewoon eigenlijk 
omdat hij niet vaak verliest. Na een scherpe partijopzet 
offerde hij een kwaliteit maar verloor vervolgens nog een 
stuk. Een rekenfout met gevolgen dus. Dit werd weer goed-
gemaakt door Richard van der Wel. Zijn tegenstander maak-
te een grote fout en kreeg daarop een mataanval over zich 
heen. Hiertegen wist hij zich niet meer te verdedigen. Ook 
Sander Berkhout won. Hij zal dit seizoen alleen als invaller 
actief zijn en trad aan voor de vakantie vierende Leon van 
Tol. Zwart behandelde de opening niet goed en kwam daar-
door slecht te staan. Sander zette vervolgens een stevige 
aanval op met zijn pionnen tegen de vijandelijke konings-

vleugel en wurgde daarbij zijn tegenstander. De partij werd 
bekroond met ondekbaar mat. John Sloots kon in het mid-
denspel een verzwakking van de zwarte stelling afdwingen 
maar een sterk paard van zijn tegenstander kon diens positie 
helaas voor John goed verdedigen waardoor hij genoegen 
moest nemen met remise. De tegenstander van Peter Boel 
speelde zeer passief. Peter bracht daarom een dubbel pionof-
fer. Dit bleek een beetje te optimistisch. De aanvalsideeën 
klopten niet. Stukverlies maakte een eind aan de partij. 
Vrijwel gelijktijdig ging het ook bij Eelco de Vries mis. Hij 
had tactisch een toren geofferd tegen een stuk en 2 pionnen. 
Het bleef vervolgens een tactisch gevecht. Na verloop van 
tijd bleek Eelco de verkeerde stukken over te houden en had 
hij een positionele ruïne. Het vijandelijke paard was vele 
malen sterker dan de toren. Wouter van Rijn stond al snel 
goed. Hij won een kwaliteit en hield bovendien een gezonde 
stelling. Zijn tegenstander offerde vervolgens nog een pion 
waarvoor deze een gevaarlijke vrijpion kreeg op de c-lijn. 
Na een listig zetje dreigde deze pion door te lopen. Daarop 
koos Wouter voor een mataanval maar wit kon zijn dame 
nog net op tijd terugofferen en stond daarna een toren tegen 
2 pionnen voor. Na zetherhaling werd het toch nog remise 
met een toren minder. De Groninger vond het teamresultaat 
belangrijker en probeerde het niet meer. Otto Wilgenhof 
stond na de opening beter maar hij koos niet de scherpste 
variant waarna de stelling vervlakte. Na een moeilijke fase 
waarin hij er nog wat van probeerde te maken blunderde hij 
een stuk weg. Dit was net in de fase dat ook bij Wouter de 
partij werd beslist. Helaas viel het in het nadeel van ASV 
uit.  
Gedetailleerde uitslag: E. de Vries - M. Riksten 0-1; O. 
Wilgenhof - R. Clemens 0-1; W. van Rijn - H. Polee ½-½;  
R. de Leeuw - H. van Heeringen 0-1; P. Boel - A. Blokzijl 
0-1; S. Berkhout - J. Riksten 1-0; R. van der Wel - M. 
Stinissen 1-0; J. Sloot - A. van Gelder ½-½. Eindstand 3-5.  
 
Goed begin ASV-2: Na het geweldige seizoen van vorig jaar 
was het meteen in de eerste ronde van een nieuwe schaak-
jaargang van belang om te weten waar ASV-2 dit jaar kan 
uitkomen. Het duel tegen PION vormde daarvoor een aardi-
ge graadmeter. Het tweede was ook nog niet eens compleet. 
Vincent de Jong was op huwelijksreis en Daan Holtackers 
kwam vanuit Limburg in de problemen met het openbaar 
vervoer en kon de speelzaal niet op tijd bereiken. Zo werd 
ook Erik Wille te elfder ure nog aan het team toegevoegd, 
waarbij hij met de nodige tijdsachterstand de partij moest 
starten omdat was gewacht of Daan nog zou komen. Theo 
Jurrius pakte de eerste remise. Heel degelijk ook. Hij ging 
gewoon staan, gaf geen krimp waardoor zijn tegenstander 
geen aanknopingspunten kreeg. Zelf had Theo via een 
breekzet mogelijk nog wat kansjes kunnen krijgen zo bleek 
bij analyse. Frank Schleipfenbauer kwam vrij snel gedrukt te 
staan. Hij kwam dan ook goed weg met de uiteindelijke 
remise. Een vijandelijk stukoffer zou Frank voor onoplosba-
re problemen hebben gesteld. Toen dit achterwege bleef en 



Frank met zijn paard een sterke loper kon ruilen hield juist 
hij een sterke loper over daar waar de andere loper van zijn 
opponent juist zwak bleek. Erik Wille bood op het juiste 
moment tactisch remise aan. Zijn tegenstander had minder 
tijd maar de stelling leek aardig in evenwicht. Het aanbod 
werd na kort beraad aangenomen. Bij analyse bleek de witte 
stelling van onze ASV-voorzitter toch niet zo safe als het 
leek. Een meevallertje dus. Toen begon het te lopen voor 
ASV-2. Sjoerd van Roosmalen had aanvankelijk zetherha-
ling binnen handbereik maar mocht dit op dat moment van 
zijn captain nog niet aannemen. Hij had op dat moment al 
wel licht voordeel door een betere pionnenstructuur. Dit 
bouwde hij in het vervolg van de partij goed uit naar winst. 
Gerben Hendriks, de andere invaller, had in de opening al 
een pion buitgemaakt en ook hij wist dit in het vervolg van 
de partij langzaam maar zeker te gelde te maken. Toen ook 
Koert van Bemmel een hele goede partij won was de winst 
een feit. De zwarte stelling kende toch teveel zwakten om de 
kansen van Koert te kunnen keren. In een koningsaanval 
sloeg Koert definitief toe. Fokke Jonkman zag zijn partij 
verloren gaan. Hij investeerde een pion om wat onder de 
druk uit te komen en zo meteen wat activiteit te kunnen 
ontplooien. Dit kreeg hij inderdaad maar nadat zijn actieve 
stukken waren geruild bleef hij met de pion achter zitten en 
dit was in het eindspel beslissend. Tot slot haalde Kees Sep 
nog een remise in een moeizame partij. Hij stond steeds een 
fractie minder maar de partij bleef wel binnen de remise-
marge hetgeen de 5-3 eindstand betekende. Een mooie start 
in iets wat misschien wel weer een mooi seizoen kan gaan 
worden in deze hele zware poule. 
Gedetailleerde uitslag: S. v. Roosmalen–L. de Ruijter 1-0; 
K. van Bemmel - L. Wijnhoven 1-0; F. Schleipfenbauer - 
J. Fleuren ½-½; T. Jurrius - W. Molenkamp ½-½; F. 
Jonkman - T. Wijnhoven 0-1; E. Wille - O. Schoonenberg 
½-½; K. Sep - J. Bons ½-½ G. Hendriks - P. Thissen 1-0. 
Eindstand 5-3.  
 
Overtuigende zege ASV-3: Het derde is het seizoen goed 
begonnen. Een verdiende zege op UVS-2 met 5-3 bracht de 
eerste matchpunten binnen. Ook als je de verschillen in 
sterkte tussen beide teams naast elkaar zet is het een uitslag 
die hiermee overeenkomt. ASV-3 verschilde deze wedstrijd 
op één plaats van het basisteam dat het dit jaar moet gaan 
maken. Teamleider Martin Weijsenfeld moest zelf verstek 
laten gaan. Zijn plaats werd ingenomen door de gelouterde 
oud-teamleider Anne Paul Taal die zijn teamgenoten al door 
en door kent. Maar de wedstrijd liep eigenlijk vanzelf zodat 
zijn rol dit keer bescheiden bleef. Bijan Zahmat maakte een 
uitstekend debuut in een zaterdagteam. Zijn tegenstander 
onderschatte een aanval van onze jeugdige ASV-er. Deze 
pakte een pion op h7. De UVS-er dacht dit met g6 dicht te 
schuiven maar Bijan zette de partij verder goed voort. De 
zwarte dame kwam niet goed meer weg en Bijan won ten-
slotte mede dankzij de verzwakte koningsvleugel van zijn 
opponent met een kleine combinatie. Na een remise van 
Ruud Wille in een partij waarin weinig gebeurde verloor 
Anne Paul Taal. Hij trof een echte angstgegner, iemand 
waar hij een vreselijk negatieve score tegen heeft. Dit gold 
overigens ook voor Barth Plomp zodat beiden eigenlijk 
beter van plaats hadden kunnen ruilen als ze vooraf hadden 
geweten wie er tegenover hen zou plaats nemen. Maar dat 
was nu eenmaal niet zo. Ook nu ging het bij Anne Paul mis. 
Net op het moment dat hij de stelling kon egaliseren blun-
derde hij vreselijk. Een familieschaakje maakte een einde 
aan de partij. Ivo van der Gouw zette ASV-3 weer op voor-
sprong. Hij speelde een heel bekeken partij. Na pionwinst op 
h2 won hij niet veel later een tweede pion via een tijdelijk 
kwaliteitsoffer op b2. In het eindspel met dame en toren 
verschalkte hij zijn tegenstander door met een schaakje op 
de onderste lijn de vijandelijke toren buit te maken. Gonzalo 
Tangarife vergrote de voorsprong met een uitstekende 

winstpartij aan bord 1. De kwaliteitswinst die op een gege-
ven moment werd verkregen speelde Gonzalo rustig uit. In 
het resterende toreneindspel had hij enkele pionnen meer en 
dat was ruim voldoende voor de winst. Zijn tegenstander 
was daarin volledig kansloos. Ook Bert Buisman speelde 
een sterke partij. Hij maakte het zijn tegenstander zowel 
tactisch als positioneel zo lastig dat deze in tijdnood kwam. 
Het werd daarbij bovendien zo ingewikkeld voor de UVS-er 
dat deze materiaal verloor en daarmee de partij. Intussen 
wachtte Paul de Freytas rustig af wat Bert zou gaan doen. 
Hij had net een remiseaanbod gekregen maar het teambe-
lang prevaleerde natuurlijk. Pas toen de winst van Bert vast-
stond accepteerde Paul direct daarop het vredesaanbod. Hij 
had in zijn partij een paar keer wat kleine kansjes laten lig-
gen. In de slotfase kwam hij in lichte tijdnood. In de eind-
stelling had hij nog steeds licht voordeel. De winst voor 
ASV-3 stond daarmee vast. Alleen Barth Plomp was nog in 
hevige strijd gewikkeld. Na een lang theoretisch gevecht 
was Barth een kwaliteit voor gekomen en de verwachting 
was ook dat Barth dit kleinood wel zou kunnen verzilveren. 
Maar hij raakte de greep over de stelling kwijt. Zijn koning 
werd van c8 naar de h-lijn gejaagd waar hij het onderspit 
moest delven. Daarmee kam de eindstand op 5-3, een goede 
start, die vertrouwen kan geven voor de toekomst. 
Gedetailleerde uitslag: G. Tangarife - H. Bekkering 1-0; B. 
Buisman - S. Brouwers 1-0; A.P. Taal - K. Wustefeld 0-1; 
P. de Freytas - J. Remmerts ½-½; B. Plomp - K. Cheung 0-
1; R. Wille - R. ten Bos ½-½; I. van der Gouw - L. Hofman 
1-0; B. Zahmat - M. Krivec 1-0. Eindstand 5-3.  
 
Tot slot: Twee activiteiten staan er op het programma. Eerst 
zal ASV a.s. zaterdag 30 september vanaf 13.00 uur met een 
demonstratiebord in de Bibliotheek aan de Koningstraat 
staan in het kader van een ledenwerfactie en kan er door 
liefhebbers geschaakt worden. Voor meer informatie verwijs 
ik naar de vorige EP. 
Verder is het a.s. dinsdag 3 oktober a.s weer tijd voor de 
tweede middag van het Daglichtschaak in het NIVON-
gebouw aan de Molenbeekstraat. Aanvang 14.00 uur. 
 
ASV-Nieuws: Kopij voor het oktobernummer kunt u tot 
uiterlijk 5 oktober a.s. inleveren bij Ignace Rood. Een week 
later verschijnt dan ongetwijfeld weer een fantastisch num-
mer. Laat Ignace verrassen wat er voor geweldig schrijver-
stalent in u schuilt. 
 
Uitslagen 1e ronde KNSB competitie en OSBO-
promotieklasse: 
KNSB 2e klasse A: SOPSWEPS ’29–BSG 1½-6½; NSI De 
Eenhoorn–Almelo 6½-1½; ASV-1–Lewenborg 3-5; Dion 
Hardenberg–Homburg Apeldoorn-2 2½-5½; Haren–Unitas-
2 3½-4½. 
KNSB 3e klasse A: Amersfoort – Sneek-2 6-2; Philidor 
1847-2 – SISSA 3½-4½; Schaakwoude – ZSG 1½-6½; 
Emanuel Lasker – ENO 6½-1½; Staunton – Unitas-3 5-3. 
OSBO-Promotieklasse: Het Kasteel – Meppel 3-5; Wage-
ningen-2 – PSV/Dodo 5-3; ASV-3 – UVS-2 5-3; Bennekom 
– Schaakstad Apeldoorn-4 4½-3½; SMB-4 – SMB-3 2-6 
 
Uitslagen interne competitie 4e ronde (21 september 2006): 
Sloots – Tangarife 1-0; Jonkman – Plomp 1-0; Hendriks – 
Weijsenfeld ½-½; R. Wille – Hartman 0-1; Verkruissen – de 
Freytas ½-½; Huizinga – Verkooijen 1-0; Hogerhorst – P. 
Schoenmakers 0-1; van Gemert – Hajee 1-0; van Ameron-
gen – Verhoef ½-½; Vermeer – Rood 1-0; Dijkstra – Dekker 
0-1; Wiggerts – Boom ½-½; Bentvelzen – Boonstra 1-0; van 
Belle – Velders 1-0; Koeweiden – Ariëns 0-1; Kooman – 
Looijen 1-0; de Munnik – Zunnebeld 1-0; Zandbergen – 
Meijer 0-1; Bijlsma – de Groot 1-0; van Vlerken – van der 
Krogt ½-½; Hartogh Heijs – de Kok 1-0; Visser–Giltay 0-1; 
Stibbe – de Goey 1-0.  


