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Oploswedstrijd: Van Hendrik van Buren kreeg ik dit keer 
een leuk eigen werk als opgave. Wit begint en wint. Deze 
mat in drie componeerde hij in 1978 en werd in dat jaar ook 

voor het eerst gepu-
bliceerd. Zoals hij 
zelf aangaf werd het 
uiteraard geen prijs-
winnaar. Te beschei-
den naar mijn mening 
want het is zeker fraai 
om te zien. Oplos-
sing: 1. De5 Lxe5 2. 
Le1+ Kg4 3. Pe3 mat. 
 
Rapid: Volgende 
week donderdag 26 
oktober onderbreken 
we de interne compe-

titie voor de eerste keer dit seizoen. We beginnen dan de 
eerste in een serie van 5 avonden voor de rapidcompetitie. 
Er worden steeds 4 partijen (20 minuten per partij per spe-
ler) per avond gespeeld. Als u er minder wilt spelen mag dat 
natuurlijk ook. U kunt hiervoor gedurende het seizoen 
maximaal 8 keer een bye opnemen. 
 
Externe competitie: Het was een goede zaterdag want onze 
eerste 3 teams keerden allen met een zege huiswaarts. ASV-
1 deed dat door een 5½-2½ winst op Almelo, ASV-2 bleef 
nipt Zukertort Amstelveen-3 met 4½-3½ de baas terwijl 
ook ASV-3 met 4½-3½ net aan de goede kant van de score 
bleef. Een dag dus waar we met plezier op terugkijken. 
 
Eerste punten voor ASV-1: De 5½-2½ zege viel dan welis-
waar wat ruim uit maar ASV mocht toch de meeste aan-
spraak maken op de winst hoewel het zeker niet heeft tegen-
gezeten. Richard van der Wel gaf mij donderdags aan dat hij 
degene die het eerste klaar zou zijn zou vragen gegevens te 
verzamelen voor EP en mij dan zou bellen. Prompt kreeg ik 
hem dus zelf aan de lijn zondag rond het middaguur. In een 
dynamische stand had zijn tegenstander een schaakje gege-
ven waarbij Richard om dit op te heffen het verkeerde stuk 
pakte en zo een toren verloor. Hij vergeleek het dan ook met 
partij Tiviakov-Nijboer dit jaar in Dieren. Leon van Tol 
speelde een prima partij. Hij verkreeg vanuit de opening 
druk op de koningsstelling. Met het loperpaar wist hij deze 
druk te vergroten. Zijn tegenstander wist de verdediging 
vervolgens niet te vinden en bleef daarna volledig kansloos. 
Remco de Leeuw speelde met zwart een prima partij. Goed 
geconcentreerd won hij uiteindelijk. Hij offerde een pion op 
de damevleugel maar kreeg onvoldoende compensatie voor 
deze pion. Toen zijn tegenstander zich rond de 30e zet wat al 
te passief opstelde gaf dat Remco kansen om een aanval op 
te zetten dat tot winst leidde. Wouter van Rijn zat na een 
heftig avondje stappen in Amsterdam, koortsig, ziek en 
misselijk achter het bord maar dat mocht geen excuus zijn 

voor zijn verlies, zo gaf hij aan. Hij speelde tegen een ta-
lentvolle Duitse jeugdspeelster. Al na de opening kwam 
Wouter in de verdrukking. Hij vond geen goed plan met als 
gevolg dat zwart met de stukken de stelling binnenkwam en 
Wouter kansloos verloor. Daarna volgden de winstpartijen 
van John Sloots en Otto Wilgenhof vrijwel gelijktijdig. De 
tegenstander van John speelde in de opening te afwachtend. 
Dit resulteerde in pionwinst voor onze ASV-er. John wist 
zijn stelling steeds verder te verbeteren waarna zijn oppo-
nent in een uiterste poging nog een kwaliteit offerde maar 
ook dit bleek geen redding meer. Otto Wilgenhof kreeg een 
voor hem zeer bekende opening op het bord. Daarna begon 
hij steeds slechter te spelen en verloor daarbij een belangrij-
ke pion op d6. Het zag er somber uit voor hem. Door conti-
nue achter het bord te blijven zitten en de druk bij de tegen-
stander te leggen probeerde hij al vechtend nog een remise 
uit het vuur te slepen. Dit lukte zelfs nog beter dan ver-
wacht. Zijn tegenstander werd nerveus, wist zijn gewonnen 
stelling niet te winnen en ging opeens fout op fout stapelen. 
Dit resulteerde onverwacht in het volle punt voor Otto. Een 
cruciale winstpartij. In plaats van 3-3 werd het zo 2-4. Inval-
ler Fokke Jonkman, voor de afwezige Peter Boel, was na de 
opening tevreden over zijn stelling. Vervolgens wist hij wat 
stukken te ruilen waardoor hij prettig kwam te staan in het 
eindspel. Zelf zag hij dan ook wel wat kansen maar zijn 
teamleider gebood hem remise aan te bieden. Het teambe-
lang gaat nu eenmaal voor. En zo geschiedde. De partij 
eindigde in remise en de beide matchpunten waren veiligge-
steld. Restte nog de partij van Eelco de Vries. Hij kwam met 
veel ruimtelijk voordeel uit de opening. Een bewuste keus 
van zwart zo leek het om vervolgens vanuit de verdediging 
toe te slaan. Eelco plaatste vervolgens een onverwacht stuk-
offer waarbij hij belangrijke centrumpionnen kreeg. Om 
deze tegen te houden moest zijn opponent terugofferen. 
Aardig aspect aan deze partij was nog dat de Almelose spe-
ler een paard op a8 kreeg die er bijna 40 zetten heeft ge-
staan. Mogelijk was Eelco daardoor ook teveel gefocust op 
stukwinst want een snellere winstweg leek al eerder aanwe-
zig. Het was niet erg want het punt kwam uiteindelijk toch 
binnen. En zo werd het toch nog een ruime zege. 
Gedetailleerde uitslag: H. Paalman–E. de Vries 0-1; E. 
Sarink–O. Wilgenhof 0-1; S. Hoolt-W. van Rijn 1-0; M. 
Bootsma-R. de Leeuw 0-1; C. van der Zee-L. van Tol 0-1; 
M. Schippers-R. van der Wel 1-0; J.W. Brinks - J. Sloots 
0-1; Z.Zeeman-F. Jonkman ½-½. Eindstand 2½-5½. 
 
ASV-2 boekt nipte zege: Het was kantje boord na een span-
nende wedstrijd maar de punten gingen naar Arnhem. Koert 
van Bemmel verloor. Zijn tegenstander bleek zich voorbe-
reid te hebben. Koert investeerde ook veel tijd in een toren-
offer dat op zich wel goed was maar waar Koert uiteindelijk 
toch van afzag en een nietszeggend zetje deed. Hij was toen 
wel drie kwartier bedenktijd kwijt. Dat in combinatie met 
het nadeel van zijn stelling werd tenslotte fataal. Vervolgens 
kwamen vrijwel gelijktijdig de partijen van Theo Jurrius en 



Sjoerd van Roosmalen tot een eind. Theo kreeg mooie aan-
valskansen en won eerst een kwaliteit en toen nog een stuk. 
Even dreigde nog eeuwig schaak maar toen de schaakjes op 
waren was het punt binnen. Sjoerd liep tegen zijn eerste 
nederlaag sinds lange tijd aan. In een strategische partij 
overzag hij een penning en verspeelde hij een stuk. Ook bij 
Cees Sep was het een strategisch gevecht waarbij hij in het 
toreneindspel de partij besliste toen hij na een torenoffer 3 
verbonden vrijpionnen kreeg. In de partij van Frank Schleip-
fenbauer verzwakte zijn tegenstander zijn damevleugel door 
te vroeg b5 te spelen. Frank kon snel afwikkelen naar het 
eindspel waarin hij eerst een pion won en later een kwaliteit. 
Dit was natuurlijk al ruim voldoende voor de winst maar 
Theo Jurrius wees hem na afloop nog op een snellere 
winstweg. Bij Fred Reulink, die inviel voor de naar het 
eerste doorgeschoven Fokke Jonkman. kreeg zijn tegenstan-
der een machtig pionnencentrum terwijl onze ASV-er zijn 
kansen zocht op de damevleugel. Na een ingewikkelde partij 
kwamen beiden in vliegende tijdnood. Het eindspel wat 
daarna ontstond was theoretisch remise maar het aanbod van 
Fred werd eerst tot zijn ongenoegen afgewezen. Remise 
werd het uiteindelijk toch. ASV-2 blijft evenals vorig sei-
zoen volledig op koers. Er volgen nu twee Gelderse ontmoe-
tingen tegen resp. BAT-Zevenaar en Doetinchem. 
Gedetailleerde uitslag: L. Kuling-S. van Roosmalen 1-0; B. 
ter Schegget-D. Holtackers 1-0; E. Roosendaal-
F.Schleipfenbauer 0-1; J. Tan-K. van Bemmel 1-0; T. 
Pijloo-V. de Jong 0-1; J. Krans-T. Jurrius 0-1; M. Kamali-
C. Sep 0-1; H. Boot-F. Reulink ½-½. Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-3 wint opnieuw: Dat ASV-3 het niet makkelijk zou 
krijgen was vooraf duidelijk. Tegen het gepromoveerde 
PSV/Dodo dat een sterke top heeft terwijl ASV in de breed-
te sterker was, viel de winst in de wedstrijd uiteindelijk net 
naar de Arnhemmers. Gonzalo Tangarife hield Rody Straat 
(2117) aan bord 1 keurig op remise. Hij had met wit zelfs 
wat meer initiatief maar kon hier niet verder van profiteren. 
Hierop volgde een remise van Ivo van der Gouw. Hij stond 
met wit beter en had heel veel tijd nodig om dit voordeel uit 
te bouwen. Toen zijn tegenstander remise aanbood had deze 
zelfs een uur meer op de klok. De resterende 10 minuten 
waren voor Ivo te kort om verder te zoeken naar praktische 
kansen.  Toen ASV-3 met 2 winstpartijen met zwart afstand 
nam zag het er goed uit. Eerst was het Bert Buisman die in 
een vastgelopen stelling mogelijkheden kreeg op de ko-
ningsstelling. Het lukte wit zich vervolgens niet om zich te 
verdedigen. Met een simpel torenoffer greep Bert vervol-
gens de winst. Ook Bijan Zahmat wist zijn partij knap te 
winnen. Zijn tegenstander maakte al op zet 8 een fout waar-
door Bijan een pion won. Vervolgens ging zijn opponent 
drie zetten later weer de mist in. In plaats van loperruil koos 
hij ervoor deze juist te behouden, vermoedelijk om zo meer 
tegenspel te kunnen bieden. Dit kostte echter nog een pion. 
Met 2 pionnen meer en een betere stelling was het alleen 
nog een kwestie van de partij goed uitspelen. Dit lukte Ruud 
Wille niet. Hij had steeds iets beter spel en won, nadat hij 
remise had afgeslagen, op een gegeven moment een pion. 
Hij kreeg zelfs aanvalskansen op de koningsvleugel. In 
plaats van dit door te zetten koos hij voor dameruil met 
winst van een tweede pion. Daardoor kwam er een eindspel 
op het bord met lopers van ongelijke kleur en dubbele torens 
waarin zijn tegenstander ook nog wat actiever stond. Een 
volledig verkeerde taxatie dus. Toen vervolgens ook de tijd 
nog eens krap werd begon Ruud te knoeien en gaf zijn mate-
riële voordeel weer uit handen. Zijn remiseaanbod werd 
vervolgens geaccepteerd. Barth Plomp was vanuit de ope-
ning in een mindere stelling terechtgekomen en eigenlijk gaf 
uw redacteur geen cent meer voor diens stelling (“ik zelf 
ook niet meer”, zei Barth na afloop lachend). De stelling 
moet op een gegeven moment zeker verloren zijn geweest. 
Door een onnauwkeurigheid kreeg Barth weer spel en kreeg 

hij met hulp van zijn tegenstander een vrijpion op de a-lijn. 
In het resterende eindspel wist Barth de partij op wilskracht 
remise te houden. Bij de analyse na afloop kwamen we er 
ook niet echt uit. Kortom een leerzaam eindspel, zeker de 
moeite waard voor ASV-Nieuws. Met deze 4-2 voorsprong 
waren Paul de Freytas en Martin Weijsenfeld nog volop in 
de slag. Eerst kwam de partij bij Martin tot een beslissing. In 
de partij speelde de bezetting van de c-lijn een belangrijke 
rol. Bovenden was het voor beide partijen zaak zeer zorg-
vuldig te manoeuvreren. Toen in de tijdnoodfase het spel op 
de wagen kwam leek Martin met zijn vrijpionnen de betere 
kansen te hebben maar hij had wel enige pionnen ingele-
verd. Het lukte vervolgens niet te promoveren waarna Mar-
tin een vijandelijke pion niet meer kon stoppen. De beslis-
sing lag nu in handen van Paul. Na een zware partij had zijn 
tegenstander de betere kansen gekregen doordat Paul wat 
had overzien. Hij wist dit echter in een spannend slot in de 
tijdnoodfase goed te verdedigen. Na de 40e zet ontstond er 
een stelling waarbij wit het nog even probeerde maar Paul 
de zaak goed in evenwicht hield. Remise dus, waarmee de 2e 
zege van dit seizoen een plaats in de top van het linkerrijtje 
opleverde!! 
Gedetailleerde uitslag: R. Straat – G. Tangarife ½-½; O. 
van Dijk – B. Buisman 0-1; E. ’t Jong–M. Weijsenfeld 1-0; 
M. Kortrijk – P. de Freytas ½-½; J. Valstar – R. Wille ½-
½; M. de Graaf – B. Plomp ½-½; W. Uijlenberg–I. van der 
Gouw ½-½; K. Dokter–B. Zahmat 0-1. Eindstand 3½-4½. 
 
Uitslagen/stand 2e ronde KNSB en OSBO-promotieklasse: 

KNSB 2e klasse A: Unitas-2 – SOPSWEPS’29 1-7; Hom-
burg Apeldoorn-2 – Haren 4½-3½; Lewenborg – Dion Har-
denberg 5-3; Almelo – ASV-1 2½-5½; BSG – NSI De Een-
hoorn 4½-3½. 
KNSB 3e klasse C: Caïssa-2 – Tal/DCG-2 2½-5½; Heem-
steedse SC – Euwe-2 5-3; PION Groesbeek – VAS-3 3½-
4½; Zukertort Amstelveen-3 – ASV-2 3½-4½; BAT Ze-
venaar – Doetinchem 4-4.  
OSBO-promotieklasse: SMB-3–Het Kasteel 3-5; Schaak-
stad Apeldoorn-4–SMB-4 5½-2½; UVS-2–Bennekom 1½-
6½; PSV/Dodo–ASV-3 3½-4½; Meppel–Wageningen-2 5-3. 
 
Uitslagen interne competitie 6e ronde (12 oktober 2006): 
Schleipfenbauer – Tangarife 1-0; Sloots – Jonkman 1-0; 
Buisman – Jurrius 0-1; Weijsenfeld – Hartman 1-0; Hen-
driks – Huizinga 1-0; de Freytas – Taal 1-0; van Gemert – P. 
Schoenmakers 0-1; Haggeman – Verkooijen 0-1; Hoger-
horst – Naasz 0-1; Steenhuis – van Amerongen ½-½; Dek-
ker – N. Schoenmakers 1-0; van Belle – Boom 1-0; Kuiphof 
– Bentvelzen ½-½; Dijkstra – Rood 1-0; van Buren – Veer-
man 1-0; Boonstra – van Dijk 0-1; Ariëns – Kooman 0-1; 
Manschot – Koeweiden1-0; de Munnik – Sigmond ½-½; 
Zandbergen – Looijen 0-1; de Kok – Zuidema 1-0; Kelder-
man – van Vlerken 1-0; van der Krogt – Stibbe 1-0; Verbost 
– de Goey 0-1; Hartogh Heijs – Rietmeijer 1-0. 

KNSB 2e klasse A: KNSB 3e klasse C:
1 BSG 4 11 1 VAS-3 4 10½ 
2 Lewenborg 4 10 2 ASV-2 4 9½ 
3 Homburg Apeldoorn-2 4 10 3 BAT Zevenaar 3 10 
4 NSI De Eenhoorn 2 10 4 Doetinchem 3 8½ 
5 SOPSWEPS’29 2 8½ 5 Tal/DCG-2 2 7½ 
6 ASV-1 2 8½ 6 Heemsteedse SC 2 7 
7 Unitas-2 2 5½ 7 Caïssa 2 7 
8 Haren 0 7 8 Zukertort A’veen-3 0 7 
9 Dion Hardenberg 0 5½ 9 PION Groesbeek 0 6½ 
10 Almelo 0 4 10 Euwe-2 0 6½ 

Promotieklasse OSBO 
1 Bennekom 4 11 6 Het Kasteel 2 8 
2 Meppel 4 10 7 Wageningen-2 2 8 
3 ASV-3 4 9½ 8 PSV/Dodo 0 6½ 
4 Schaakstad-4 2 9 9 UVS-2 0 4½ 
5 SMB-3 2 9 10 SMB-4 0 4½


