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42e jaargang no. 30      donderdag 25 september 2003 
Oploswedstrijd: In de partij Knot-Nielsen gespeeld in 1984 
in het Deense Aarhus leek zwart onder de voet gelopen te 

worden Maar met 
een verrassende zet 
wist hij zelfs nog te 
winnen. Hoe ver-
kreeg hij een ge-
wonnen stelling 
was vorige week 
de vraag. De juiste 
sleutelzet 1….Tf6-
c6 was goed voor 3 
punten. De stelling 
leverde geen pro-
blemen op gezien 
de vele goede in-

zendingen. Bij de quizvragen was met name het antwoord 
op vraag 2 gokken zo bleek uit de vele antwoorden. 
Veel ex-Russen hebben tegenwoordig een Westerse natio-
naliteit. 
1. Wat is de huidige nationaliteit van Viktor Kortsjnoj (1 
punt). Antwoord: Zwitsers. 
2 En van grootmeester Baburin? (2 punten). Antwoord: 
Iers. 
 
Spelregels: Volgende week donderdag 2 oktober zullen 
Barth Plomp en Nico Schoenmakers van 19.15 uur tot 
20.00 uur een spelregelbijeenkomst houden. Daarin worden 
de belangrijkste regels nog eens toegelicht zoals noteren in 
tijdnood, claims etc. Dit is nuttig voor alle schakers, maar 
natuurlijk met name voor de spelers van de externe compe-
titie van groot belang. 
 
Seizoenoverzicht: Vorige week is een overzicht van de 
interne competitie uitgedeeld. Helaas zijn daarin enkele 
foutjes geslopen. Zo ontbreken de ronden 9 en 25 terwijl 
ronde 29 dubbel stond vermeld. Weliswaar verder niet van 
invloed maar wel slordig. Excuus daarvoor! Een verbeterde 
versie ligt op de wedstrijdtafel Hierdoor komen we aan 33 
partijen voor de interne. De rapidavonden en het ASV-
snelschaakkampioenschap stonden wel juist vermeld. 
 
Externe competitie: Eindelijk is het weer zover. A.s. zater-
dag gaat de teamcompetitie weer beginnen. ASV gaat dit 
seizoen in de externe competitie spelen met maar liefst 9 
teams. Een team meer dus ten opzichte van vorig jaar. In 
het OSBO-gebied heeft naast ASV alleen SMB ditzelfde 
aantal teams in de competitie. Onze eerste drie teams bijten 
zaterdag het spits af met een thuiswedstrijd. De wedstrij-

den starten om 13.00 uur in De Opbouw. Komt u kijken 
u bent van harte welkom! 
In deze EP een vooruitblik op de eerste drie teams. De 
overige teams komen in een volgend nummer aan bod. 
Zaterdag staat er een dubbele Arnhemse-Apeldoornse con-
frontatie op het programma want ASV-1 speelt tegen 
Schaakmaat-1 terwijl ASV-3 het in de promotieklasse van 
de OSBO moet opnemen tegen het gepromoveerde 
Schaakmaat-2. Verder treft ASV-2 het in het heroptreden 
in de KNSB ESG uit Emmen. Door wat personele proble-
men aan Arnhemse zijde werden in deze wedstrijd al 2 
partijen vooruit gespeeld. Richard van der Wel en Cees Sep 
gingen met chauffeur Barth Plomp afgelopen maandag-
avond naar Emmen. Om met En Passant ook dit jaar weer 
zo actueel mogelijk te kunnen zijn zat uw redacteur maan-
dagavond weer bij de telefoon om de resultaten van beide 
partijen te vernemen. Al even na elven, relatief vroeg dus, 
(men was om ongeveer 19.45 uur begonnen) belde Barth 
het nieuws door: “Het staat 1-1. Cees heeft gewonnen en de 
partij van Richard is verloren gegaan”. Cees bleek het niet 
moeilijk gehad te hebben. Hij verkreeg al snel een prettige 
stelling en bouwde dit voordeel goed uit. Al na zo’n 24 
zetten was het punt binnen. Daarna kreeg ik Richard aan de 
lijn. Hij had met wit voor het Blackmar Diemer-gambiet 
gekozen maar zijn tegenstander verdedigde goed. Deze 
bleef de gambietpion voor, won later nog een pion en gaf 
geen kans meer weg. Met deze 1-1 tussenstand is er nog 
van alles mogelijk maar Richard had alle vertrouwen in een 
goede uitslag, zo liet hij me tot slot van het gesprek weten. 
 
Met deze tussenstand in het achterhoofd verder dus met de 
voorbeschouwingen: Hoe liggen eigenlijk de kansen van 
onze zaterdagteams.  
Captain Frank Schleipfenbauer van ASV-1 kan beschikken 
over nagenoeg dezelfde spelers als vorig seizoen. Slechts 1 
wijziging viel er te noteren. Bert Buisman is voor 3 maan-
den afgereisd naar Zuid-Afrika. Zijn plaats wordt ingeno-
men door Olivier Bruning die bij het recente ASV week-
endtoernooi bijzonder van zich liet spreken. 
Zoals u in het overzicht kunt zien behoort ASV 1 op basis 
van de gemiddelde Elo tot één van de sterkere teams. Het 
uit de 1e klasse gedegradeerde Bredase ZZICT-2, de reser-
ves van de landskampioen dus, zijn duidelijk favoriet. Het 
gepromoveerde Voerendaal mag zich ook meteen in het 
rijtje kanshebbers scharen. Of ons eerste zich ook daadwer-
kelijk zal kunnen mengen in de promotiestrijd zullen we 
moeten afwachten. Tegen hooggeplaatste teams speelt 
ASV-1 vaak de beste partijen maar er zijn elk jaar wel van 
die wedstrijden waarin het niet zo wil vlotten tegen juist de 
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op papier mindere go-
den. Dat kost vaak pun-
ten waardoor 
promotiekansen worden 
verspeeld. Belangrijk is 
dus dat ons vlaggenschip 
er zaterdag meteen staat. 
Ook vorig jaar startte 
ASV-1 het seizoen met 
het treffen tegen Schaak-
maat-1. Het werd toen 
een moeizame winst met 
4½-3½ op dit jeugdige 
team. Men is dus 
gewaarschuwd. 
 
“ASV-2 heeft als pro-
movendus dit jaar nor-
maal gesproken de taak 
om niet te degraderen” 
zo laat Sjoerd van 
Roosmalen weten die de 

rol van teamleider van het tweede overnam van Anne Paul 
Taal. Sjoerd vervolgt: “Maar gezien de kwaliteit van het 
team, dat sterker is dan vorig jaar, en de matige tegenstand 
zal ASV-2 zeker voor meer gaan spelen. We zijn op papier 
het 5e team qua Elo-sterkte. De topteams zijn ING-
ESGOO-2, Almere en Unitas-2 en hoewel deze teams 
waarschijnlijk een maatje te groot voor ons zullen zijn, zijn 

we zeker niet kansloos 
tegen ze. In de midden-
moot zien we Sneek en 
Veenendaal waarmee 
ASV-2 twee gelijkwaar-
dige tegenstanders ont-
moet. Onderaan zitten 
ESG, Winterswijk, Har-
denberg en Borne. Deze 
teams lijken te licht voor 
de derde klasse hoewel 
Winterswijk vorig jaar 
nog een derde plaats 
bereikte. Medepromo-
vendus Hardenberg-3 is 
echter afgetekend het 
zwakste team van alle 80 
teams in de 3e klasse 
KNSB. Bij deze teams 
wil ASV-2 de punten 
pakken om zo een solide 
middenmotor te vormen. 
Of dat gaat lukken zal 

vooral in ronde 1+2 blijken als ESG en Borne de tegenstan-
ders zijn. ASV 2 is dit jaar een zeer solide team geworden 
en ik verwacht ons ergens op plaats 4-5-6 te eindigen”, 
aldus Sjoerd vol vertrouwen. ASV-2 kent 2 mutaties. Erik 
Wille en Anne Paul Taal stonden hun plaats af en werden 
respectievelijk teamleider van ASV-3 en ASV-4. Hun 
plaatsen worden ingenomen door Cees Sep en Fred Reulink 
die beiden vanuit ASV-3 doorschoven. 
 
ASV-3 is ten opzichte van afgelopen jaar op drie plaatsen 
gewijzigd. Naast de eerder genoemde Fred Reulink en Cees 
Sep die dus weer terugkeerden naar het tweede, koos Paul 
Schoenmakers voor de luwte van de rol van reserve. De 
opengevallen plaatsen worden ingenomen door Johan van 

den Brink en Siert Huizinga vanuit het succesvolle vierde 
en Erik Wille vanuit ASV-2, die zoals gezegd de nieuwe 
teamleider is geworden van ASV-3. Over de kansen van het 
derde zegt hij het volgende: “Het derde is op papier als 
altijd een middenmoter in de promotieklasse. Het eigenaar-
dige bij het derde is echter dat het daar maar zelden een 
heel jaar staat. Of het gaat heel goed en op het eind verliest 
het derde terrein of de start is abominabel en er volgt een 
sterke eindsprint. Het is dus zaak om komend seizoen na 
een goede start af te sluiten met een eindsprint. Voor alle 
teams met ambities geldt dit seizoen, dat afgerekend moet 
gaan worden met De Torenhoge titelfavoriet, juist ja De 
Toren. Zaterdag wacht echter eerst het gepromoveerde De 
Schaakmaat 2. Op papier misschien een te klaren klus. 

Papier geldt echter zaterdag 
niet, het moet op het bord 
gebeuren. ASV 3 zal er dan 
ook alles aan doen om een 
eerste stap te zetten naar een 
goede klassering.  

KNSB 2e klasse D: gem. 2049
ZZICT-2  2194 
ASV-1  2141 
Voerendaal  2141 
SMB-2  2124 
D4  2103 
Veldhoven  2093 
RSC ’t Pionneke  2061 
Schaakmaat-1  2047 
Paul Keres-2  2031 
SOPSWEPS’29  2026 
 
ASV 1 gem. 2141
Eelco de Vries  2281 
Otto Wilgenhof  2199 
Wouter van Rijn  2178 
Remco de Leeuw  2155 
Sander Berkhout  2145 
Frank Schleipfenbauer 2101 
Peter Boel  2100 
Olivier Bruning  1969 

Daar waar bij de KNSB-
teams ASV-1 en ASV-2 een 
indicatie kan worden ver-
kregen van de krachtsver-
houdingen via de Elo-
sterkte van de diverse teams 
kan uw redacteur dit nog 
niet geven van de Promotie-
klasse OSBO. Daarom is in 
het overzicht slechts de 
indeling weergegeven en de 
namen en bijbehorende 
Elo’s van de ASV-ers die 
het dit jaar moeten doen 
voor ASV-3. 
 
Schaakboeken gevraagd: 

Het bestuur heeft op voorstel van de promotiecommissie 
besloten een schaakboekenmarkt te organiseren voor de 
leden van ASV. Wanneer en waar de schaakboekenmarkt 
wordt gehouden, wordt later bekend gemaakt. Belangrijk is, 
dat over een breed aanbod van schaakboeken kan worden 
beschikt. Vandaar deze oproep. 

Indeling Promotieklasse 
OSBO: 

1 Lelystad 
2 Meppel 
3 Schaakmaat-2 
4 De Toren 
5 SMB-4 
6 Bennekom 
7 Wageningen-3 
8 Het Kasteel 
9 ASV-3 
10 Doetinchem 
 
ASV 3 gem. 1896 
Erik Wille  2033 
Erika Belle  1919 
Ivo van der Gouw 1913 
Siert Huizinga  1910 
Ruud Wille  1896 
Gerben Hendriks  1841 
Hans Rigter  1830 
Johan van den Brink 1826 

KNSB 3e klasse B: gem. 1924
ING/ESGOO-2  2042 
Almere  2029 
Unitas  2006 
Sneek-1  1966 
ASV-2  1939 
Veenendaal  1911 
WSG Winterswijk  1868 
herikon bv/Borne  1868 
ESG (Emmen)  1850 
Dion Hardenberg-3  1776 
 
ASV 2   1938 
Koert van Bemmel  2005 
Sjoerd van Roosmalen 1973 
Richard van der Wel  1949 
Kees Sep  1939 
Fred Reulink  1935 
Jan Knuiman  1917 
Kees Verkooyen  1906 
Theo Jurrius  1885 

U heeft in uw verzameling schaakboeken, die u toch niet 
meer gebruikt; 
U wilde binnenkort toch al kleiner gaan wonen en afstand 
doen van uw (schaak)boeken; 
U heeft voldoende aan Fritz en zijn powerbook voor de 
voorbereiding van uw partijen; 
U kijkt de (schaak)boeken eigenlijk toch nooit meer in; 
U vindt het gewoon leuk om iets voor uw vereniging terug 
te kunnen doen; 
Wel aan, denk dan aan uw bestuur en stel uw schaakboeken 
beschikbaar voor: de ASV-schaakboekenmarkt. 
 
Uitslagen interne competitie ronde 3 (25 september 2003): 
Maduro–v. Rijn 1-0; v. Roosmalen–Schleipfenbauer 0-1; R. Wil-
le–van der Wel 0-1; Verkooijen–Huizinga ½-½; Jurrius –E. Belle 
1-0; E. Wille–Dijkstra ½-½; Kruizinga–Boonstra 1-0; P. Schoen-
makers–Hajee 1-0; R. v. Belle–N. Schoenmakers 0-1; Marks–
Wiggerts ½-½; Vermeer–T. van Dijk 1-0; Kuiphof–Rood ½-½; 
Verhoef–Boom 1-0; Dijkers–Uithof 0-1; Sigmond–Verhage ½-½; 
Zunnebeld–v.d. Velden 1-0; Velders–de Munnik 1-0; Ariëns– 
Stravers 0-1; Kelderman–Zuidema 0-1; Meijer–Sijbrandij 1-0; 
Lemein – van Vlerken 1-0; Kelly – Legierse ½-½; Stibbe – de 
Jong 0-1. 


