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Oploswedstrijd: De laatste opgave van de maand september 
kwam uit de partij Joesoepov – Hernandez, Saloniki 1984.  

Wit wist recht toe 
recht aan te win-
nen. Hoe was de 
vraag waarbij de 
sleutelzet alleen 
niet voldoende 
was. In ieder geval 
dienden bij de 
oplossing de eerste 
twee zetten gege-
ven te worden. 
Alleen dan kreeg u 
drie punten. De 
oplossing luidt als 

volgt: 1. Tb8+, Kh7 2. f6, gf6: 3. Dh5:+. Verder maakt het 
niet veel uit. Zwart kan ook kiezen voor torenverlies na 
2….Df6: 3. Dh5:+, Dh6 4. Dh6:+, Kh6: 5. Ta7: 
Quizvragen: 
1. Hoe vaak werd de schaakolympiade in Nederland gehou-
den (1 punt). Antwoord: tweemaal 
2. In welk jaar werd voor het eerst na de Tweede Wereld-
oorlog weer een Olympiade gehouden (2 punten). Ant-
woord: In 1950 in Dubrovnik. 
 
Aankondiging: A.s. zondag 5 oktober geeft Manuel Bos-
boom een snelschaakshow "vechten tegen de beer" in de 
Bibliotheek aan de Koningstraat. Dit alles in het kader van 
het jubileumfeest van de Bibliotheek Arnhem. Het snel-
schaakfestijn vindt plaats op de 3e etage van 13:30 uur tot 
16:00 uur. Een ieder die zin heeft kan zich ter plekke aan-
melden om mee te doen aan het “vechten tegen de Beer”. 
 
Externe competitie: De openingsronde in het nieuwe sei-
zoen is voor onze zaterdagteams voortreffelijk verlopen. 
Drie keer kon er een 5-3 eindstand worden genoteerd zodat 
De Opbouw afgelopen zaterdag voor onze gasten een on-
neembare vesting bleek. Met de steun van het talrijke ASV-
publiek was het dus een succesvolle dag En eigenlijk viel er 
in alle wedstrijden niets op de 3 ASV zeges af te dingen. 
Leest u de verslagen er maar op na. 
 
Fraaie winst ASV-1: Daar waar ASV-1 er vorig jaar in de 
openingswedstrijd tegen De Schaakmaat met een moeizame 
zege van af kwam zo ogenschijnlijk makkelijk ging het dit 
jaar. Ook nu moest men kopman Eelco de Vries in dit eer-

ste competitietreffen missen. Zijn plaats in het team werd 
ingenomen door nieuwkomer Sherman Maduro die een 
prima partij speelde en zijn debuut voor ASV met een goe-
de remise bekroonde. Daarover later meer. Een mooie op-
steker na zo’n 1½ uur spelen was de snelle winst van Peter 
Boel. Al in de opening maakte zijn tegenstander een foutje, 
kwam vervolgens in de problemen waarbij Peter een stuk 
won. En dat was natuurlijk voldoende voor partijwinst. 
Voeg daarbij dat het er op de andere borden ook zeker niet 
slecht uitzag en het beeld van de wedstrijd is duidelijk. Ook 
bij Wouter van Rijn oogde het allemaal niet zo slecht hoe-
wel hij zich wat alternatief opgesteld had. Maar gaandeweg 
kreeg hij toch wat problemen en moest daarbij materiaal 
inleveren. De nederlaag werd niet veel later een feit. Olivier 
Bruning opende, dit seizoen als basisspeler in plaats van 
Bert Buisman, met een verdienstelijke remise. In een ge-
lijkstaande stelling werd een puntendeling overeengekomen 
op het moment dat beide spelers eigenlijk niet konden for-
ceren. Remco de Leeuw had na de opening een klein voor-
deeltje maar later kreeg ook zwart wat tegenkansjes. Na een 
afwikkeling werd ook hier de vrede getekend. ASV nam 
daarna een beslissende voorsprong door zeges van Otto 
Wilgenhof en Sander Berkhout. Otto speelde een hele goe-
de partij en gaf zijn tegenstander feitelijk geen kans. Onze 
ASV-er kreeg twee geweldig sterke paarden en een sterke 
loper op g7. De haast onvermijdelijke materiaalwinst deed 
in het vervolg van de partij de rest. Gewoon een klinkende 
zege. Sander kreeg met zwart een goede stelling mede om-
dat wit zich iets te passief opstelde. Toen wit dacht een pion 
op a7 te slaan werd de loper met b6 ingesloten. Wit kreeg 
nog drie pionnen voor het stuk maar verdedigde zich daarna 
zo slecht dat hij pionnen verloor en Sander daarna achter 
elkaar won. Met deze 4-2 voorsprong kon het in feite niet 
meer misgaan. In de twee overige partijen van Frank 
Schleipfenbauer en Sherman Maduro kenden de ASV-ers 
geen problemen. Frank had in het eindspel met de actievere 
stukken de iets betere kansen. Even daarvoor had hij helaas 
in tijdnood van zijn opponent tot tweemaal toe pionwinst 
gemist. Maar in de eindstelling berustte zijn opponent in 
remise waarmee de ASV-zege een feit werd. Ook Maduro 
kwam, zoals gezegd, tot een degelijke puntendeling. Hij 
verkreeg aanvankelijk druk op de zwarte stelling en heeft 
mogelijk ergens voordeel gemist. Aan het slot resteerde een 
remisestelling. De 5-3 zege geeft in ieder geval vertrouwen 
voor de toekomst aldus de tevreden teamleider Frank 
Schleipfenbauer. Over de krachtsverhoudingen in de poule 
van ASV-1 valt natuurlijk nog weinig te zeggen hoewel de 
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grote 7½-½ zege van het gepromoveerde Voerendaal in de 
Limburgse derby op het zeker niet slechte team van ’t Pi-
onneke uit Roermond er in deze openingsronde uitsprong. 
Gedetailleerde uitslag ASV-1–De Schaakmaat-1: O. 
Wilgenhof – C. Richter 1-0; W. v. Rijn–S. Rijnaarts 0-1; 
S. Berkhout – J.E. Smit 1-0; P. Boel – M. Beekhuis 1-0; 
F. Schleipfenbauer – M.W. v. Dommelen ½-½; R. de 
Leeuw – M.C. Visschedijk ½-½; O. Bruning – R.J. Duin 
½-½; S. Maduro – A.F. Koekoek ½-½. Eindstand 5-3. 
 
Goed optreden ASV-2: Ons tweede team heeft in het herop-
treden in de KNSB een goede indruk achtergelaten. Hoewel 
de spanning in de wedstrijd tegen ESG uit Emmen lang 
gehandhaafd bleef viel op de Arnhemse overwinning niets 
aan te merken. Na de twee eerder vorige week vooruitge-
speelde partijen was, zoals ik in de vorige EP al schreef, via 
winst van Cees Sep en verlies van Richard van der Wel de 
1-1 tussenstand bereikt. Altijd prettig als een tegenstander 
wil meewerken aan vooruitspelen. In de wedstrijd zelf ont-
brak verder nog Jan Knuiman. Barth Plomp nam zijn plaats 
in. Zijn tegenstander gooide een stuk in de strijd in ruil voor 
een koningsaanval. Barth nam het stukoffer aan en verde-
digde simpel. Het offer bleek nergens op gebaseerd. Een 
nieuw stukoffer sloeg eveneens niet door. Met deze materi-
ele voorsprong won Barth keurig. In de partij van Fred 
Reulink leek het alle kanten op te kunnen gaan. Fred kwam 
wellicht iets minder uit de opening. Zijn tegenstander startte 
een actie met lichte stukken op de koningsvleugel. Er ont-
stond een ingewikkelde stelling waarbij Fred in de tijd-
noodfase in een hele scherpe stelling met succes de volle 
winst greep. Theo Jurrius kwam goed uit de opening en 
verkreeg gewoon goed spel. Ergens is er iets verkeerd ge-
gaan. Hij raakte een pion kwijt en kwam in een to-
ren/paardeindspel terecht waarin Theo het tij niet meer wist 
te keren. Koert van Bemmel speelde op het eerste bord een 
goede partij. Hij ontwikkelde een hele sterke aanval waarbij 
hij een mataanval niet durfde te spelen. Maar ook nu gaf hij 
zijn tegenstander geen kans en verzilverde daarmee de 
partij tot een prachtig punt. Ook hier kwam dus een 4-2 
tussenstand op het scorebord en was het de teamleider zelf 
(in navolging tot Frank Schleipfenbauer bij ASV-1), in dit 
geval Sjoerd van Roosmalen, die voor het beslissende halfje 
zorgde. Zijn tegenstander speelde in de opening wat onse-
cuur waardoor Sjoerd een goede stelling kreeg. Zijn oppo-
nent pakte het daarna wat serieuzer aan ofschoon wel een 
pion verloren ging. Optisch stond Sjoerd heel goed, alle 
stukken deden mee in de aanval maar de beslissing kon hij 
niet forceren. Omdat remise winst in de wedstrijd beteken-
de werd geen verder risico genomen en een puntendeling 
overeengekomen. Kees Verkooijen was als laatste in de 
strijd. In een eindspel met dame tegen  torens probeerde hij 
zijn vrijpionnen te laten promoveren. Dit lukte niet echt. 
Ergens heeft Kees de winst gemist. Hij verspeelde de goede 
positie. Eerst verdween de ene vrijpion en toen ook de an-
dere verloren zou gaan koos Kees voor zetherhaling. 
Gedetailleerde uitslag ASV-2 – ESG (Emmen) K. van 
Bemmel – J.H. Voss 1-0; S. van Roosmalen – C.L. Roos 
½-½ F. Reulink – J.C. van Os 1-0; R. van der Wel – H. 
Snelders 0-1; T. Jurrius – J. Scharft 0-1 C. Verkooijen – 
E. Slüter ½-½; B. Plomp – T. Selten 1-0; C. Sep – G. 
Dijkstra 1-0. Eindstand 5-3. 
 
ASV-3 overtuigd: ASV-3 moest het eerste duel van de 
competitie tegen het gepromoveerde team van De Schaak-
maat 2 uit Apeldoorn winnen om niet meteen weer van 
onderuit te moeten spelen. De spelers bleken nog de vorm 

van de slotronde van het afgelopen seizoen te hebben. Eerst 
won Edgar van Seben, die als invaller de plaats innam van 
de verhinderde Hans Rigter, aan het achtste bord. Na een 
goede opening restte een drukstelling die pionnen oplever-
de. Na deze winst volgde ook Ivo van der Gouw met een 
razendsnelle zege. In de opening kreeg onze man al beslis-
send voordeel. Ivo rondde met een loperoffer fraai af naar 
mat. Erik Wille stond steeds met de rug tegen de muur, 
maar hij viel ook steeds net niet om. Remise dus, een uit-
slag waar Erika Belle juist even eerder in een moeilijk eind-
spel ook voor tekende. Ruud Wille zorgde vervolgens knap 
voor 4-2. Na een goede opening bleven de zwarte stukken 
inactief. Ruud profiteerde handig op de damevleugel. Dit 
zou stukwinst opleveren maar zijn tegenstander wachtte dit 
niet meer af en gaf op. Johan van den Brink, na enkele 
invalbeurten vorig seizoen dit jaar vast in ASV-3, had de 
hele partij een klein voordeeltje, maar kon er geen winst uit 
peuteren. Zijn remise was bij deze stand echter meer dan 
welkom want het betekende winst in de wedstrijd. Gerben 
Hendriks vocht weer eens op het scherpst van de snede. 
Met drie stukken tegen toren loper en drie pionnen wilde 
Gerben nog even op winst spelen, vandaar dat hij remise 
afsloeg. Prompt raakte Gerben een stuk kwijt, waarna hij 
zich nog net kon redden. Zijn remise was de laatste score 
van ASV 3. Siert Huizinga bereikte deze middag zijn vorm 
niet. De opening was al niet goed en in het eindspel ging 
het ook niet goed. Er werd teveel geruild waarna het pion-
neneindspel verloren bleek. De 5-3 zege was dus volkomen 
verdiend en misschien zelfs wat aan de bescheiden kant. 
Volgende ronde wacht het treffen met de gedoodverfde 
kampioen, De Toren. Maar met deze zege op zak kunnen 
we in Arnhem-Zuid gewoon vrijuit spelen. Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag ASV-3 – De Schaakmaat-2: E.  
Wille – X.A. Gerritse ½-½; R. Wille - T.J. de Hoop 1-0; 
I. van der Gouw – W. Frouws 1-0; S. Huizinga – E. van 
Pelt 0-1; J. van den Brink – J.A. Dolsma ½-½; E. Belle – 
S. Kuipers ½-½ G. Hendriks – E. Goudriaan ½-½; E. 
van Seben – D.W. van der Klis 1-0. Eindstand 5-3. 
 
Uitslagen 1e ronde KNSB en promotieklasse OSBO: 
KNSB-2e klasse D: Paul Keres-2 – SOPSWEPS’29 4-4; D4 
- SMB-2 4½-3½; ZZICT-2 – Veldhoven 3½-4½; ASV-1 – 
De Schaakmaat-1 5-3 Voerendaal – RSC ’t Pionneke 7½-½ 
KNSB-3e klasse B: Hardenberg-3–Veenendaal 4½-3½; 
ING/ESGOO-2 – Unitas-2 4-4; WSG Winterswijk - herikon 
bv Borne 5-3; ASV-2 – ESG Emmen 5-3; Sneek - Almere 
3-5. 
Promotieklasse OSBO: Doetinchem - Bennekom 4½-3½; 
Wageningen-3 – SMB-4 4½-3½; Het Kasteel - De Toren 
3½-4½; ASV-3 – De Schaakmaat-2 5-3; Lelystad - Meppel 
2½-5½. 
 
Uitslagen interne competitie ronde 4 (25 september 2003): 
Schleipfenbauer-Maduro 1-0; Migchels–v. Roosmalen 0-1; 
Huizinga-v.d. Wel ½-½; Plomp-Verkooijen ½-½; Snuve-
rink-R. Wille 1-0; Jurrius-Taal ½-½; E. Belle-E. Wille 0-1; 
v. Gemert-Kruizinga 1-0; v. Willigen-Boonstra ½-½; Hajee 
- N. Schoenmakers 0-1; Steenhuis- R. van Belle ½-½; Wig-
gerts-Vermeer 1-0; v. Buren-Au 0-1;.T. v. Dijk-Rood 0-1; 
Verhoef–Uithof 1-0; Boom-Zunnebeld ½-½; v.d. Velden-
Velders 0-1; de Munnik-Zandbergen 1-0; Ariëns-Blees 0-1; 
Stravers-Zuidema 1-0; Koeweiden-Hartogh Heijs 1-0; 
Meijer-Kelderman ½-½; Verbost-Lemein 0-1; de Jong-v. 
Vlerken 0-1; Legierse-Visser 1-0; Avé-Stibbe 0-1. 


