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Oploswedstrijd: Het is merkbaar december. Ook vorige week 
was het een cadeautje, oftewel een makkelijke opgave. Op-
vallend was dat er toch maar vier inzendingen waren die 
allemaal correct waren overigens. Het betrof een studie uit 

1885 van Julio Fernan-
des. Wit houdt remise. 
Oplossing: Ja, het pat 
was al van grote afstand 
te zien. Toch nog maar 
even de oplossing: 1.e5 
Kb7 2.e6 Kc7 3.e7 Kd7 
4.e8D KxD 5.Kh2 a4 
6.Kg3 a3 7.Kh4 a2 8.g3 
a1D pat. 
 
Fisher Random Chess: 
Vanavond spelen we de 
15e en laatste ronde van 
de interne competitie 
voor dit jaar. Maar ook 
volgende week kunt u 

gewoon komen schaken. We doen dat een beetje apart met 
het Fisher Random Chess. Gewoon een leuke afsluiting van 
het jaar. Ik hoop u dan ook gewoon weer te mogen treffen 
achter het schaakbord. Op 4 januari beginnen we weer vol 
goede moed aan het vervolg van onze interne competitie.  
 
Rapidtoernooi: Heeft u zaterdag 6 januari 2007 al vrijge-
houden in uw agenda? Dan organiseert De Toren namelijk 
het Olympus Rapidtoernooi dat zal worden gehouden in het 
Olympuscollege (vlakbij de Rijnhal). Zie voor verdere in-
formatie de aankondiging op het prikbord of op de site van 
De Toren. Ik hoop hier weer veel ASV-ers te treffen!! 
 
Externe competitie: Onze teams leverden afgelopen week 
over het algemeen hele goede resultaten. ASV-3 en ASV-5 
namen zelfs de koppositie in. ASV-3 blijft verbazen. Er werd 
met 5½-2½ gewonnen van Wageningen-2. Omdat medekop-
loper Bennekom-1 van Meppel verloor gaat ASV-3 nu zo-
maar aan de leiding in de OSBO-Promotieklasse. Een onge-
kende weelde maar alles is nog open. De teams liggen qua 
sterkte zo dicht bij elkaar dat een misstap zomaar kan gebeu-
ren. Maar voor het derde is de eerste plaats zeker een verras-
sing. ASV-5, dat voor deze 3e ronde de eerste plaats deelde 
met Ede-2 en BAT Zevenaar-3 won zelf met 4½-3½ van Ede 
2 en zag daarnaast de Zevenaarders verliezen. Ook het vijfde 
is daardoor zomaar 2 punten los van de andere teams. Er 
waren nog twee ASV-teams die wonnen. ASV-1 behaalde 
zaterdag jl. twee belangrijke matchpunten tegen NSI De 
Eenhoorn met 4½-3½, terwijl ASV-6 met een ruime 6½-1½ 
zege op Ugchelen weer aansluiting kreeg bij de subtop. Dan 
de gelijke spelen. ASV-2 deed dat afgelopen zaterdag tegen 
Doetinchem. Na een spannend duel werd het 4-4, terwijl 
ASV-8 de matchpunten deelde met OPC. Hier werd het 3-3. 
Alleen ASV-9 en ASV-10 verloren. Onze senioren kwamen 
tekort tegen De Toren-7. Het werd 5-1 voor onze vrienden 
uit Zuid. ASV-10 verloor nipt van het jeugdteam van 
Voorst-3 met 3½-2½. Vanavond speelt dan nog ASV-4 de 
belangrijke wedstrijd tegen het sterke Veenendaal-2. Winst 
is noodzakelijk om aansluiting bij de top te behouden. Mor-
genavond komt ASV-7 dan nog in actie tegen Tornado. Een 
wedstrijd waarvan ik vorige week schreef dat deze al ge-
speeld zou zijn maar uw redacteur was niet goed op de hoog-
te. De feiten blijven nog steeds hetzelfde ASV-7 moet win-
nen om uit de gevarenzone te komen. In deze EP de eerste 
verslagen. 

Belangrijke zege voor ASV-1: Door de 4½-3½ zege op NSI 
De Eenhoorn uit Hoorn waar overigens ons oud-lid Rob 
Mulder voorzitter is, heeft ASV-1 zich weten te bevrijden uit 
de onderste regionen. Het was een spannend duel waarbij het 
kwartje (en dat in dit euro-tijperk) alle kanten kon opvallen, 
aldus captain Richard van der Wel. Gelukkig waren het dit 
keer de Arnhemmers die aan het langste eind trokken. Te-
genstander NSI De Eenhoorn maakt dit jaar voor het eerst 
gebruik van digitale borden waardoor de eerste 4 borden live 
op internet te volgen waren (zie link op de ASV-site). Wou-
ter van Rijn ontbrak vanwege een vakantie waardoor het duo 
Sander Berkhout en Richard van der Wel samenspeelde en 
dat leverde ook dit keer 2 bordpunten op. De score werd 
geopend met een remise van Eelco de Vries die dit aanbod 
aannam na een theoretische variant en een gelijke stelling. 
Bovendien zag het er toen op de andere borden niet slecht 
uit. Bij Richard trapte zijn tegenstander in een theoretisch 
valletje. Dit kostte een stuk maar deze kreeg er wel rommel-
kansen voor terug mede omdat de stukken van Richard nog 
niet goed stonden. Hierop offerde hij maar een kwaliteit om  
zijn stukken te bevrijden. Toen dit eenmaal was voltooid 
ging het van een leien dakje. Bij Leon van Tol ging het op 
een gegeven moment na een paar mindere zetten volledig 
mis na een aanvankelijk gelijkopgaande partij. Leon kwam 
de complicaties niet meer te boven en moest daarom opge-
ven. Peter Boel bracht ASV weer op voorsprong. Hij trof een 
collega van New in Chess. Het werd een boeiend treffen. Na 
een scherpe opening koos Peter voor een uitdagende opstel-
ling. In een stelling met vele trucs won Peter materiaal. Toch 
ging het nog bijna verkeerd maar op één tempo na liep het 
nog net goed af. Niet veel later ging het bij John Sloots in de 
tijdnoodfase mis. In een zware positionele partij raakte hij 
een pion kwijt en later gaf hij nog een pion om zijn stukken 
te activeren. Hij kreeg wel tegenkansen maar zijn aanval 
werd gestopt. Het daaropvolgende tijdnoodduel verliep voor 
John fout en werd het opnieuw gelijk (2½-2½). Remco de 
Leeuw zette ASV weer op voorsprong. Na een rustige ope-
ning speelde hij de partij naar een scherpe stelling toe. Zwart 
ging hierop in de fout. Dit leverde materiaalwinst op en de 
partij. Sander Berkhout had dit keer bord 1 overgenomen van 
Eelco. Sander gaf hierbij een pion voor activiteit. Het werd 
een boeiende partij met wisselende kansen. Zwart ging 
zetherhaling uit de weg waarna zijn koning door Sander naar 
het midden van het bord werd verdreven. Dit werd fataal 
want op e4 werd de koning matgezet. Fraai om te zien. 
Daarmee was de zege binnen. Otto Wilgenhof vocht op dat 
moment nog tegen een verloren eindspel terwijl hij juist na 
goed spel in de openingsfase een kwaliteit had gewonnen. 
Mogelijk heeft er voor hem zelfs nog meer ingezeten op dat 
moment. In het verdere verloop kreeg zijn tegenstander een 
gevaarlijke vrijpion, later kwam er nog een tweede bij. Dit 
wist Otto niet meer te bolwerken en moest opgeven. Geluk-
kig was het voor de matchpunten niet meer van belang. 
Gedetailleerde uitslag: Martijn Monteban - Sander Berk-
hout 0-1; Peter Doggers - Leon van Tol 1-0; Mark van Ojik 
- Eelco de Vries ½-½; Daan Zult - Otto Wilgenhof 1-0; 
Henk-Jan Visser - Remco de Leeuw 0-1; Ardjan Langedijk 
- Peter Boel 0-1; Barry Plukkel - Richard van der Wel 0-1; 
Ron Deen - John Sloots 1-0. Eindstand 3½-4½ 
 
Gelijkspel voor ASV-2 na spannend duel: Gedurende de 
middag was captain Frank Schleipfenbauer wel tevreden met 
een 4-4 gelijkspel. Zijn partij kwam het eerst in een beslis-
sende fase. De dame van zijn tegenstander raakte op a5 een 
beetje in de knel. Toen Frank dacht de zwarte dame op het 
verkeerde been te zetten sloot hij echter te vroeg het centrum 



met e5 waarna het plan fout bleek te zijn. Had hij het cen-
trum niet gesloten dan had Frank heel goed gestaan. Nu 
kwam hij in een soort Franse doorschuifvariant terecht waar-
bij zijn d4 pion zwak was en al zijn stukken verkeerd ston-
den. Uiteindelijk verloor hij vrij snel 2 pionnen en kwam zo 
in een verloren eindspel terecht. Iets eerder had Koert van 
Bemmel al remise gegeven. Koert speelde al vroeg een zetje 
waarmee hij dacht in een of andere zijvariant terecht te ko-
men, echter het bleek een variant te zijn die Nederkoorn al 
tientallen keren tegen zijn clubgenoot Goossens gespeeld 
had. Koert kwam eerst minder te staan maar zocht succesvol 
voor de tegenaanval. Kortom, met nog maar 9 minuten voor 
Koert tegen 19 voor zijn tegenstander en nog 19 zetten te 
gaan bood Nederkoorn in een complexe maar achteraf gezien 
mindere stand remise aan hetgeen Koert accepteerde. Kort 
daarop won Daan Holtackers een goed opgezette partij. In 
het eindspel bleek een vrije a-pion niet meer te stoppen. Ook 
Sjoerd van Roosmalen won vlak hierna. Hij kwam in zijn 
lijfvariant terecht en wederom (net als in de 1e ronde tegen 
PION-Groesbeek) had de witspeler geen zin in de verwikke-
lingen van de hoofdvariant en kwam minder te staan. Lang 
ging het daarna vrij gelijk op totdat de tegenstander remise 
aanbod terwijl hij de verliezende zet deed! Fokke Jonkman 
speelde tegen (ons dubbellid) Henny Haggeman en kwam 
iets beter te staan. Ergens had Fokke beter kunnen voorzetten 
maar nu verzandde de partij in een ongelijke loper + toren 
eindspel. Resteerden er nog 3 partijen die Frank echter som-
ber inschatte. (Theo Jurrius 0 heel misschien remise?, Vin-
cent  de Jong 0? en Cees Sep een plusremise). Theo had in de 
opening een pion verloren en was in een dame-eindspel te-
rechtgekomen en verloor hier ook nog een pion. Echter, 
omdat de witte dame hierdoor wat buitenspel kwam kon 
Theo een pion terug winnen (of eeuwig schaak geven). De 
tegenstander vond dit genoeg en bood remise aan. Cees 
kwam voor zijn gevoel wat moeilijk uit de opening en keek 
de hele wedstrijd somber. Toch bleek Cees een aanval tegen 
de koning (die naar de damevleugel was gegaan) op te kun-
nen zetten. Hier won hij ergens een pion en kon afwikkelen 
naar een toreneindspel met b, g en h pion tegen g en h pion. 
De witte koning was echter afgesneden van de vrijpion en 
Cees vond geen winstweg en bood remise aan. Achteraf bleef 
de vraag of dit misschien toch te winnen was geweest. Het 
langst was Vincent bezig. Hij speelde nog lang door voor de 
wedstrijd maar had het al sinds de eerste tijdcontrole heel 
moeilijk. Vincent stond na de opening redelijk, ging voortva-
rend ten aanval maar trok daarna zijn stukken terug. Hierdoor 
kwam de tegenstander binnen en soupeerde enkele pionnen 
op hetgeen Vincent fataal werd. Achteraf bleek echter dat 
Vincent (waarschijnlijk in tijdnood?) stukwinst via een 
paardvork overzien had. Uiteindelijk een 4-4 gelijkspel waar 
Doetinchem opgelucht mee was. Frank Schleipfenbauer 
Gedetailleerde uitslag: Kees Nederkoorn-Koert v. Bemmel 
½-½; Roel Evertse-Sjoerd v. Roosmalen 0-1; Henk Riepma-
Frank Schleipfenbaer 1-0; Theo Goossen-Daan Holtackers 
0-1; Marino Kuper – Vincent de Jong 1-0; Henny Hage-
man-Fokke Jonkman ½-½; Marinus v. Hal-Cees Sep ½-½; 
Sander v. Vucht-Theo Jurrius ½-½. Eindstand 4-4. 
 
ASV-3 wint ook vierde wedstrijd: In Wageningen toonden 
de spelers van ASV-3 opnieuw over een flinke portie menta-
le weerbaarheid te beschikken. Die hardheid leverde in het 
vierde speeluur een beslissende voorsprong op, terwijl op dat 
moment het duel ook de andere kant op had kunnen kantelen. 
Bert Buisman opende met een remise na een interessant 
gevecht. Een kwaliteitsoffer voor actief spel en een pion 
leverde een boeiende stand op. Maar die werd niet tot op het 
bot afgekloven. Barth Plomp bracht ASV-3 daarna aan de 
leiding. In een prachtig gespeelde partij wist hij zijn oppo-
nent met een zwakke loper op te zadelen. Toen de torens 
binnen konden dringen, was een loperoffer beslissend. Mar-
tin Weijsenfeld vergrootte de voorsprong. De captain voelt 
zich kennelijk thuis aan een hoog bord. Ditmaal kreeg Eric 
Smaling een aanval om de oren. De Wageningse teamleider 
kwam nooit tot het ontwikkelen van zijn stukken en werd 
volkomen kansloos gelaten. Op een tactisch sterk moment 
bood Ruud Wille remise aan. Terwijl aan Wageningse kant 
iedereen nog hoopte op punten tegen Gonzalo Tangarife en 
Paul de Freytas meende men daar ten onrechte de half wel te 
kunnen pakken in een iets makkelijker spelende stelling. Wat 
zij nog niet door hadden, was dat Paul en Gonzalo met hun 
verdedigingskunst de tegenstander intussen tot wanhoop en 
vooral tijdnood gebracht hadden. Paul de Freytas stond waar-

schijnlijk zelfs verloren toen de tegenstander drie pionnen 
voor de kwaliteit kreeg. De tegenstander wilde echter te snel 
en verloor materiaal en nog belangrijker de vrijpionnen. Ook 
Gonzalo wist zich te bevrijden uit zijn gedrongen positie. In 
tijdnood verspeelde de Wageningse kopman twee pionnen en 
dat betekende 1-5. Sneu was de nederlaag van Bijan Zahmat. 
Onze jongeling kwam evenals tegen Meppel uitstekend uit de 
opening, maar overzag een tussenschaak met stukverlies. De 
twee pionnen die hij ervoor kreeg bleken onvoldoende com-
pensatie. Ivo van der Gouw benutte de volle zes uren om aan 
de bordpunten te werken. Hij wist echter geen beslissende 
bres te slaan in de zwarte defensie. Mede door de nederlaag 
van Bennekom bij Meppel staat het derde nu twee punten 
los. Dat betekent in ieder geval een seizoen zonder zorgen en 
dat is een prettig gevoel. Het was in Wageningen overigens 
(en niet alleen door de zege) weer prettig toeven, waarbij 
enkele ASV-ers hun clubgenoten achterna gereisd waren 
voor de nodig support.  “supporter” Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: Martijn Naayer-Gonzalo Tangarife 
0-1; Karel Scholten-Bert Buisman ½-½; Eric Smaling-
Martin Weysenfeld 0-1; Cees v.d. Waerdt - Paul de Freytas 
0-1; Robin v. Leerdam- Ruud Wille ½-½, Frans v.d. Wall-
Bijan Zahmat 1-0; Clemens de Vos-Ivo v.d. Gouw ½-½ 
Richard Christians-Barth Plomp 0-1. Eindstand 2½-5½. 
 
ASV 6 nestelt zich in de subtop na winst op Ugchelen: Tegen 
het zwakke, pas gepromoveerde Ugchelen moest vooraf 
natuurlijk met grote cijfers gewonnen worden. Dat werd 
gelukkig geheel bewaarheid. Jan Groen had al in een voor-
uitgespeelde partij remise gespeeld. Na 11 zetten kon de 
tegenstander van Jacques Boonstra al opgeven. In een Cata-
laanse opening werd zwart na een fout overweldigd. Na een 
rustige opening richtte de tegenstander van Tom Bentvelzen 
zijn pijlen vooral op de damevleugel, terwijl hij een konings-
aanval voorbereidde. Wit offerde een loper in de veronder-
stelling een toren te kunnen winnen, maar vergat dat deze 
voldoende gedekt stond. Een blunder, zoals zijn tegenstander 
na afloop ook zelf aangaf. Met een loper voor was het ge-
makkelijk spelen en na enkele zetten gaf wit op. Geen bij-
zonder fraaie partij, maar Tom kon wel weer een keer een 
overwinning in de OSBO gebruiken. Jan Vermeer kreeg met 
zwart in een door de Ugchelaar tam gespeelde Siciliaan 
voordeel. Een pionzetje zette het bord in vuur en vlam. Jan 
dacht een stuk te gaan winnen, deed dat ook wel, maar zijn 
opponent toverde toch een inventieve zet uit zijn hoge hoed. 
Het vervolg deed hij echter weer niet goed. Abbes Dekker 
gaf een vervolg aan de puntenregen. Met Hollands tegen d4 
kreeg hij een goede stelling waarin de Ugchelaar een stuk 
offerde om een loper en toren van onze ASV-er buiten spel te 
zetten. Het duurde wel even voordat Abbes deze twee stuk-
ken in het spel kreeg, maar daarna was het snel gedaan. Frits 
Wiggerts speelde een moeilijke partij. Zijn tegenstander viel 
steeds aan. Er volgde een afruil, waarbij Frits een loper won 
tegen 3 pionnen. Na pionwinst kreeg Frits een gewonnen 
stand. Dick Hajee kwam met wit goed uit de Russische ope-
ning. Zijn tegenstander kwam maar moeilijk tot ontwikke-
ling. Dick kwam overwegend te staan, maar zijn aanval kon 
worden afgeslagen. Toen Dick overwoog remise aan te bie-
den, blunderde de Ugchelaar door een vorkje te overzien. 
Saifudin Ayyoubi zag zijn opening geheel mislukken. Even 
leek hij zich er nog uit te kunnen redden. Maar de twee ver-
liespionnen waren doorslaggevend. ASV-6 is met deze uit-
slag op de goede weg. In de volgende wedstrijd moet men 
het opnemen tegen Zutphen 2. Zij speelden in deze ronde 
gelijk tegen Pallas 2, het team waartegen ASV-6 in de eerste 
ronde met 6½-1½ klop kreeg.  Jan Vermeer 
Gedetailleerde uitslag: Saifudin Ayyoubi-G. v.d. Esschert  
0-1; Dick Hajee-H. Aarden 1-0; Jan Vermeer-R. Izaks 1-0; 
F. Wiggerts-M. Reimerink 1-0; A. Dekker-H. Hulleman jr. 
1-0; J. Boonstra-J. v. Vulpen 1–0; T. Bentvelzen-H. Hulle-
man sr. 1–0;.J. Groen-F. v. Heijst ½-½. Eindstand 6½-1½. 
 
Uitslagen interne competitie 14e ronde (14 december 2006): 
Tangarife – de Freytas 0-1; Sloots – Jurrius ½-½; Hendriks – 
Buisman ½-½; R. Wille – Jonkman 0-1; Weijsenfeld – 
Plomp ½-½; Huizinga–Taal ½-½; Verhoef–Verkooijen ½-½; 
Naasz – Steenhuis 1-0; van Buren – Rood 0-1; Dijkstra – 
Velders 1-0; van Dijk – Manschot 1-0; Veerman–Ariëns 0-1; 
Zunnebeld – Looijen ½-½; van Deursen – Egging 0-1; de 
Kok – van der Krogt 0-1; Kelderman – Hartogh Heijs 0-1; 
van Vlerken – Verbost 1-0; de Goey- Stibbe 0-1. 


