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45e jaargang no. 39      donderdag 16 november 2006 
Oploswedstrijd: Een tweezet vorige week en wel van de 

Letse componist 
Draiska. Het was niet 
al te moeilijk. Oplos-
sing. 1. Lc4-d5 
 
Externe competitie: In 
de derde ronde van de 
KNSB en OSBO-
promotieklasse, afge-
lopen zaterdag, wist 
alleen ASV-3 toch 
wel verrassend met 
4½-3½ te winnen van 
het sterke Meppel, 
vooraf één van de 
favorieten in de pro-

motiestrijd. ASV-1 werd met maar liefst 1-7 kansloos afge-
droogd tegen het Bussumse BSG. ASV-2 moest met 3-5 zijn 
meerdere erkennen in het streekduel tegen BAT Zevenaar. 
Ook onze doordeweekse teams komen in actie. Voor deze 
teams is het de 2e ronde. Zo speelde ASV-7 afgelopen 
maandag al uit tegen Bennekom-2 en ASV-9 dinsdag jl. in 
Nijmegen tegen SMB-8. Deze EP had ik toen al afgerond 
zodat u de gegevens over deze wedstrijd volgende week kunt 
verwachten. Verder spelen vanavond thuis ASV-6 tegen De 
Zeven Pionnen uit Epe en en ASV-8 tegen Velp-2. Mor-
genavond speelt ASV-5 uit tegen Velp-1. Maandag a.s. 
speelt ASV-10 uit bij de Toren-8 en om het verhaal com-
pleet te maken komt ASV-4 volgende week donderdag 23 
november nog thuis in actie tegen UVS-3 uit Nijmegen. 
 
Pak slaag voor ASV-1: Zelden zal ons eerste er zo zijn afge-
zet als afgelopen zaterdag. De cijfers 1-7 liegen er dan ook 
niet om. Eelco de Vries mocht het opnemen tegen IGM Hans 
Ree (2434). Deze nam een standaardpositie in en voerde de 
druk op de damevleugel op. Eelco vergat daarna verder 
vooruit te verdedigen waarna het voordeel van Hans Ree 
steeds duidelijker werd. Eelco kon de druk vervolgens niet 
meer weerstaan en moest opgeven. Sander Berkhout verloor 
volkomen kansloos. Kwaliteitsverlies en een positioneel 
slechtere stelling voltrokken het vonnis. Otto Wilgenhof 
speelde een interessante partij tegen Leon Pliester, met een 
elo van 2347 ook een sterke speler aan de top van dit met 
afstand sterkste team in deze klasse. Otto wist zich sterk te 
verdedigen maar raakte in een moeilijke stelling toch een 
kwaliteit kwijt waarna het pleit snel was beslecht. Remco de 
Leeuw kwam aardig uit de opening maar overschatte zijn 
stelling daarna. Ook hij leed kwaliteitsverlies. De vage kan-
sen die hij vervolgens nog kreeg werden goed gepareerd 
door zijn opponent waarna Remco niet meer aan een neder-
laag kon ontkomen. Peter Boel die vanuit de opening de 
aanval koos, dacht na kwaliteitswinst ook de vijandelijke 
koning in het nauw te kunnen brengen. Het tegendeel bleek 
waar. Het was juist zijn tegenstander die de aanval koos, 
voordeel kreeg en dat verder wist uit te bouwen naar winst. 
Bij Wouter van Rijn ontstond een vlakke stelling waarin 
onze ASV-er dacht een gunstiger eindspel in te kunnen gaan. 
Dit bleek een misvatting. Het paard van Wouter moest het 
afleggen tegen de sterke loper van de Bussumse jeugdspeler. 

Leon van Tol liet de eerste Arnhemse remise aantekenen. 
Tegen Henk van der Poel (2294) geen slecht resultaat. Toen 
de stelling vervlakte werd in wederzijdse tijdnood tot remise 
besloten. John Sloots heeft ergens in het eindspel kunnen 
winnen. Het voordeel van de kwaliteitswinst betaalde zich 
niet uit. De winstweg werd niet gevonden. Zoals u in de 
stand kunt zien hebben 3 teams zich na 3 ronden al duidelijk 
afgescheiden van de rest. ASV-1 heeft inmiddels al wel 2 
van deze 3 teams gehad en kan zich nu richten op de teams 
die zich in deze grote middenmoot bevinden. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 – BSG (Bussum): E. de Vries 
– H. Ree 0-1; O. Wilgenhof – L. Pliester 0-1; L. van Tol – 
H. van der Poel ½-½; R. de Leeuw – E. Wustefeld 0-1; W. 
van Rijn – E. de Groote 0-1; P. Boel – T. van der Heijden 
0-1; S. Berkhout – C. van der Heijden 0-1; J. Sloots – J. de 
Groote ½-½. Eindstand 1-7. 
 
ASV-2 laat het afweten: ASV-2 heeft de eerste nederlaag dit 
seizoen geleden. In de wedstrijd tegen BAT Zevenaar had-
den de gasten steeds de beste kansen op de volle winst. Bij 
Daan Holtackers werd al snel tot remise besloten. De muziek 
was uit de stelling en zijn tegenstander had zich solide opge-
steld. Bovendien was er op dat moment op de andere borden 
nog niet veel aan de hand. Frank Schleipfenbauer stond toen 
wat minder evenals Cees Sep maar Theo Jurrius weer wat 
beter. Het was nog vroeg in de wedstrijd dus er kon nog van 
alles gebeuren. De volgende remise kwam voort uit de partij 
tussen Sjoerd van Roosmalen en Guust Homs waarin een 
lange theoretische variant op het bord kwam. Sjoerd had wel 
een afwikkeling gemist dat pionwinst had opgeleverd. Hier-
op bood Guust remise aan. Eerst werd dit nog afgeslagen 
maar later werd toch tot remise besloten. Cees Sep kwam 
wat ongelukkig via zetverwisseling in een opening terecht 
die hij onvoldoende kende. Hij kwam steeds slechter te staan 
en kon zijn positie niet meer verbeteren. Hij was dan ook 
niet te spreken over zijn partij. Fokke Jonkman had steeds 
wat overwicht maar liet iets teveel toe dat er stukken werden 
geruild. Remise werd nog afgeslagen maar moest daar toch 
later in berusten toen de stelling echt potremise was. Frank 
Schleipfenbauer kwam zoals gezegd in een wat mindere 
stelling terecht. Zijn tegenstander speelde hierin echter te 
nonchalant verder zodat Frank de schade beperkt kon hou-
den. Met een pion minder ging hij het eindspel in waarin hij 
wat initiatief had als compensatie. Dit leverde toch nog een 
half punt op. Meer risico mocht Frank ook niet nemen. De 
tegenstander van Theo Jurrius kwam een half uur te laat. 
Theo kwam vervolgens goed uit de opening en het tijdvoor-
deel werd nog veel groter. In het eindspel heeft hij ergens 
gewonnen gestaan maar ging het volledig mis en verloor hij 
zelfs nog door een niet te stuiten vrijpion. Een dramatisch 
partijverloop. Koert van Bemmel speelde de partij van de 
dag. Niet alleen Sjoerd maar ook hij hadden zich zwaar 
voorbereid op hun tegenstanders. Koert kwam met voordeel 
uit de opening. Een kwaliteitsoffer dat hij plaatste in de 
overtuiging dat zijn tegenstander mat ging bleek een misvat-
ting. Toch bleek dit offer zeker niet verkeerd. Het leverde 
een gevaarlijke vrijpion op. Toen zwart eeuwig schaak ver-
zuimde maakte Koert het heel fraai uit. Met een heel stil 
zetje dat veel bewondering oogstte zette hij de partij in winst 
om. Vincent de Jong kwam met zwart in een moeilijke ope-



ningsvariant terecht waarin wit vrijwillig zijn rokade opgaf. 
Via een kwaliteitsoffer koos hij voor aanval. Dit leek kansen 
te geven mede doordat de stukken van tegenstander Arie 
Huijsman nog vrij onontwikkeld stonden opgesteld. De druk 
kon echter niet worden vastgehouden. Toch was vincent van 
mening dat hij ergens een winstkans had gemist. In het eind-
spel ging het nu uiteindelijk fout. BAT gaat door deze zege 
alleen aan kop maar ASV-2 volgt met nog 4 teams op de 2e 
plaats. Een uitgesproken favoriet is er in deze poule dus niet. 
De teams lijken aan elkaar gewaagd. 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 – BAT Zevenaar: S. van 
Roosmalen – G. Homs ½-½; K. van Bemmel – M. van 
Leeuwen 1-0; F. Schleipfenbauer – D. Arts ½-½; D. Hol-
tackers – W. Ratering ½-½; V. de Jong – A. Huijsman 0-1; 
T. Jurrius – H. Karssen 0-1; C. Sep – K. Verbeek 0-1; F. 
Jonkman – T. Verfurth ½-½. Eindstand 3-5.  
 
ASV-3 verslaat favoriet: ASV-3 heeft zich na drie wedstrij-
den nadrukkelijk in de top van het klassement genesteld. Dit 
werd gerealiseerd door een knappe 4½-3½ zege op het sterke 
Meppel dat al jaren om promotie meespeelt maar er nog niet 
in slaagde promotie te realiseren. Steeds was er wel een 
ander team net sterker waardoor men promotie weer een jaar 
moest uitstellen. Na zaterdag lijkt het dezelfde kant op te 
gaan. Meppel kwam niet compleet aan de start. Men miste 2 
vaste krachten maar dat bleek geen verzwakking want de 
invallers scoorden 1½ punt. Eén invaller was tactisch aan 
bord 1 geplaatst en wist Gonzalo Tangarife op remise te 
houden. Bijan Zahmat speelde een wat ongelukkige partij 
waarin hij uiteindelijk moest opgeven in een toreneindspel 
met een pion minder waarbij zijn opponent twee verbonden 
vrijpionnen had op de a- en b-lijn. Een lichte meevaller was 
de remise van Barth Plomp. Hij kwam na de opening wat 
minder te staan maar vocht goed terug. Daarmee stond ASV-
3 met 1-2 achter maar boden de overige borden zeker nog 
uitzicht op meer. Er zou nog een zware strijd volgen. De 
wedstrijd kantelde toen ASV-3 in een tijdsbestek van enkele 
minuten voorsprong nam via overwinningen van Bert Buis-
man en Martin Weijsenfeld. Vooral de winst van Bert maak-
te indruk. Tegenstander Berendsen heeft altijd nog een Elo 
van 2200+ maar deze manoeuvreerde zich in tijdnood en 
daarmee in de problemen. Bert profiteerde vervolgens duide-
lijk. Ook de winst van Martin mocht er wezen. Denkend aan 
de lessen van trainer Willy Hendriks gaf hij een pion (min of 
meer gedwongen) voor 2 sterke velden f4 en d4. Het paard 
was al snel op f4 en won de pion op d3 terug. Daarbij kon hij 
met zijn toren op de f-lijn binnenkomen via f2. Als laatste 
ging zijn paard via a6-c5-e4 naar g3 en mat volgde. Onnodig 
was de nederlaag van Paul de Freytas. Na een rustige ope-
ning kwam hij wat onder druk te staan en besloot hij tot een 
torenoffer. Op zich was er niets aan de hand. Er ontstond na 
verloop van tijd een eindspel met lopers van ongelijke kleur 
waarbij Paul een pion minder had. Hij dacht vervolgens nog 
een kwaliteit te kunnen offeren met tegenspel maar dat bleek 
een volle toren te zijn en dat alles in tijdnood van zijn oppo-
nent. Ruud Wille bracht de stand vervolgens op 4-3 na een 
zege in een spannende slotfase. Steeds had Ruud de betere 
kansen maar de aanval leek niet door te slaan. Even was hij 
zelfs bang dat de stelling zou kantelen in nadeel maar hij 
hield vooral door een sterk loperpaar goede kansen. Door 
een volledig foutief stukoffer in tijdnood van de Meppelse 
speler profiteerde Ruud en wikkelde af naar winst. Ivo van 
der Gouw hoefde zijn stelling toen nog maar remise te hou-
den en dat lukte in een toreneindspel zonder problemen. In 
de opening had zijn tegenstander via de d-lijn optisch nog 
wel de betere kansen gehad maar Ivo verdedigde bekwaam 
en had op een gegeven moment de betere pionnenstructuur. 
Met de 4-3 stand mocht zijn opponent natuurlijk geen remise 
meer accepteren en gaf zelfs een pion op de a-lijn. Ivo had 
daardoor de betere kansen en sloeg toen zelf nog remise af. 
Even later werd toch de vrede getekend en was ASV-3 weer 
2 belangrijke matchpunten rijker. Met 3 gewonnen wedstrij-
den op rij een verrassend sterke seizoensstart. Wie weet waar 
dit nog toe kan leiden!! 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 – Meppel: G. Tangarife – S. 
Spekreijse ½-½; B. Buisman – R. Berendsen 1-0; M. Weij-

senfeld – B. Davids 1-0; P. de Freytas – R. Denker 0-1; B. 
Plomp – A. Pauptit ½-½; R. Wille – G. Pauptit 1-0; I. van 
der Gouw – R. van den Berg ½-½; B. Zahmat – R. de Wol-
de 0-1. Eindstand 4½-3½. 
 
Uitslagen/stand KNSB / OSBO-promotieklasse na 3 ronden: 

KNSB 2e klasse A: SOPSWEPS'29 - NSI De Eenhoorn 
wordt 18 november gespeeld; ASV-1 - BSG 1-7; Dion Har-
denberg - Almelo 4½-3½; Haren - Lewenborg 3-5; Unitas-2 
- Homburg Apeldoorn-2 2½-5½. 
KNSB 3e klasse C: Tal/DCG-2 - Doetinchem 4-4; ASV-2 - 
BAT Zevenaar 3-5; VAS-3 - Zukertort Amstelveen-3 2-6; 
Euwe-2 PION Groesbeek 3-5; Caissa-2 - Heemsteedse SC 
4½-3½. 
OSBO-Promotieklasse: Het Kasteel - Wageningen 2 2½-
5½; ASV 3 – Meppel 4½-3½; Bennekom - PSV/Dodo 5-3; 
SMB 4 - UVS 2 3½-4½; SMB 3 - Schaakstad 4 5-3. 
 
Daglichtschaak begroet een dame: Op dinsdag 7 november 
mocht het Daglichtschaak Marion Buesink als deelneemster 
begroeten. Na afloop was Marion zeer enthousiast en be-
loofde volgende maand zeker terug te komen. Ook voor de 
eerste maal dit seizoen was Piet Noordhuis. Twee seizoenen 
geleden was hij ook al eens present. Met 18 deelnemers was 
het Daglichtschaak weer behoorlijk bezet, ook al moesten 
enige vaste bezoekers deze keer afzeggen. Dan het competi-
tieverloop. Door de afwezigheid van Paul Waenink grepen 
Rob Cornips, Ko Kooman en Jan Vermeer hun kans. Zij 
passeerden Paul op de ranglijst. Vooral Ko etaleert een talent 
te zijn. Alleen Theo van Niekerk scoorde deze middag 2 
punten en bleef daarmee Henk Kuiphof, Hans Donker, Wim 
Zunnebeld en Bob Hartogh Heijs voor, die allen 50% scoor-
den. Marion Buesink won in de laatste ronde van Henk Kel-
derman, wat voor Marion toch wel erg leuk was. Alle partij-
en verliezen op je eerste speeldag zou niet leuk zijn. Ook een 
gedenkwaardige partij was die tussen Jan Vermeer en Fred 
Duchêne. De heren hadden lang niet meer tegen elkaar ge-
schaakt en kennen elkaar nog van de Koningslopertijd, dus 
van voor circa 1965. De volgende ronde van het Daglicht-
schaak vindt plaats op dinsdag 5 december. Enige vaste 
bezoekers van het vorige seizoen hebben hun gezicht nog 
niet laten zien, daar zijn ASV-ers onder. Kom mensen, ruim 
een plaatsje in uw agenda in voor het Daglichtschaak. Voor 
uw agenda: 5 december 2006, 9 januari, 6 februari, 6 maart, 
3 april en 1 mei 2007.    Jan Vermeer 
 
Uitslagen interne competitie 10e ronde (9 november 2006): 
Wilgenhof – Sloots 1-0; Tangarife – Weijsenfeld 1-0; Jurrius 
– de Freytas 1-0; Verkruissen – Jonkman ½-½; Hartman – 
Huizinga ½-½; Naasz – Dekker 1-0; Hogerhorst – N. 
Schoenmakers ½-½; van Amerongen – van Belle ½-½; 
Vermeer – Dijkstra 1-0; Boom – van Buren 1-0; Rood – 
Kuiphof ½-½; Velders–Kooman1-0; Veerman–Boonstra 0-1; 
Koeweiden – Eder 1-0; Meijer – Zunnebeld 0-1; Kelderman 
– Zandbergen 1-0; de Goeij – Zuidema 0-1; Verbost – de 
Kok 1-0; Stibbe – van Vlerken ½-½; Rietmeijer–Visser 0-1. 

KNSB 2e klasse A KNSB 3e klasse C:
1 BSG 6 18 1 BAT Zevenaar 5 15 
2 Homburg A’doorn-2 6 15½ 2 VAS-3 4 12½ 
3 Lewenborg 6 15 3 ASV-2 4 12½ 
4 Dion Hardenberg 2 10 4 Doetinchem 4 12½ 
5 NSI De Eenhoorn 2 10* 5 Caissa-2 4 11½ 
6 ASV-1 2 9½ 6 Tal/DCG 3 11½ 
7 SOPSWEPS’29 2 8½* 7 Zukertort A’veen-3 2 13 
8 Unitas-2 2 8 8 PION Groesbeek 2 11½ 
9 Haren 0 10 9 Heemsteedse SC 2 10½ 
10 Almelo 0 7½ 10 Euwe-2 0 9½ 
*wedstrijd minder gespeeld 

Promotieklasse OSBO 
1 Bennekom 6 16 6 Schaakstad-4 2 12 
2 ASV-3 6 14 7 Het Kasteel 2 10½ 
3 SMB-3 4 14 8 UVS-2 2 9 
4 Meppel 4 13½ 9 PSV/Dodo 0 9½ 
5 Wageningen-2 4 13½ 10 SMB-4 0 8 


