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Oploswedstrijd: Als laatste probleem in de serie driezetten 

van de maand ok-
tober kreeg u nog 
maar eens een stel-
ling voorgeschoteld 
van een beroemde 
Nederlandse com-
ponist en wel Riet-
veld. Met deze 
driezet won hij een 
eerste prijs in 1948. 
De sleutelzet was 
ook deze keer vol-
doende. De juiste 
oplossing was 1. 
Dd2.. Het probleem 

leverde bij sommigen veel hoofdbrekens op maar uiteinde-
lijk waren er toch twee goede oplossers, t.w. Anne Paul 
Taal en Sjoerd van Roosmalen. Zij verkregen hiervoor 4 
punten en werden daarmee ook nummer 1 en 2 in dit 
maandthema. 
Quizvragen: 
1. De eerste grote tweekamp was die tussen Mc Donnell 

en de la Bourdonnais. In welk jaar vond die match 
plaats. Antwoord 1834 (2 punten als het jaar precies 
goed werd vermeld, 1 punt als men er niet meer dan 
twee jaar naast zat. 

2. Hoeveel partijen speelden zij tegen elkaar. Antwoord 
88 partijen. (2 punten als het aantal precies goed was, 1 
punt als men er maximaal 2 partijen naast zat. 

Bij de quizvragen werden dit keer geen punten gescoord. 
 
Toernooi: Een fantastisch resultaat behaalde Wouter van 
Rijn onlangs bij zijn deelname aan het 25ste Festival 
Schacchistico Internationale Citta di Arco, een open 
toernooi met deelname van diverse grootmeesters, dat van 
18 tot en met 26 oktober in het Italiaanse Arco werd gehou-
den. Wouter miste net een meesterresulaat. Bij een score 
van 5 uit 7 moest hij nog 1 uit 2 halen en trof hij in de 8e 
ronde landgenoot.Gerrit Prakken waartegen hij “gewoon” 
moest spelen (wat in het oostblok wel eens anders is). Wou-
ter sloeg in betere stelling terecht remise af, om vervolgens 
drie zetten later een kwaliteit weg te geven en een nederlaag 
was het resultaat. Wouter kon in ronde 9 nog steeds tot de 
IM-norm komen door te winnen van David Isonzo (2349). 
De partij werd een ware thriller, nadat beide spelers in tijd-
nood kwamen. Wouter speelde na een vrijwel verloren 
eindspel bereikt te hebben alsof zijn leven er vanaf hing en 
dat resulteerde nog in een mooie remise. Wouter was daar-
mee beste Nederlander met de hoogste toernooiprestatie 
(2423!) Ondanks het feit dat een meesterresultaat net werd 
gemist was zijn eindscore van 5½ uit 9 een zeer goede pres-
tatie. Bij de publicaties over dit toernooi op de site 
www.schakersinfo.nl kreeg Wouter de bijnaam “Dobbel-
king” toebedeeld. Binnen ASV wordt niet vreemd opgeke-
ken dat hij zijn eerste zet bepaald (voor de partij en dus niet 

achter het bord) aan de hand van een worp met 2 dobbelste-
nen. Anderen kijken hier anders tegenaan. Minder sportief 
en geen respect voor de tegenstander werd dan ook ge-
noemd in een open brief op voornoemde site. Zelfs werd er 
al een forumdiscussie geopend op de site 
www.utrechtschaak.nl. Leest u het maar eens na als u de 
discussie wilt volgen. Het doet aan de prachtige prestatie 
van onze “Dobbelking” tijdens dit toernooi niets af. Wouter 
proficiat met dit resultaat. 
 
Externe competitie: In de tweede competitieronde van dit 
seizoen is de ongeslagen status van onze teams eraan ge-
gaan. Uitgerekend ASV-1 moest dit lot ondergaan. Met 
maar liefst 6-2 werd verloren tegen Veldhoven. ASV-2 
boekte de tweede zege op rij door herikon bv/Borne met 6-
2 kansloos te laten. ASV-3 behaalde een prima resultaat 
door kampioenskandidaat De Toren op 4-4 te houden. In 
deze EP de verslagen, uitslagen en standen. 
 
Uitslagen van 2e ronde en stand KNSB en Promotieklasse 
OSBO: 

 
ASV-1 geeft het weg: “In het begin zag het er heel goed uit. 
Als je me toen had gevraagd wat de eindstand zou worden 
had ik iets van een 5-3 winst voor ASV gezegd”, aldus 
Frank Schleipfenbauer zondag telefonisch net even na het 
middaguur. Maar helaas in de tweede helft van de wedstrijd 
ging het goed mis met een 6-2 nederlaag als resultaat tegen 
een Veldhoven waar ook vorig jaar al van werd verloren. 

KNSB 2e klasse D:  KNSB 3e klasse B: 
1 Voerendaal 4  13½ 1 Almere 4  12 
2 Veldhoven 4  10½ 2 ASV-2 4  11 
3 D4 4  9½ 3 WSG Winterswijk 3  9 
4 SMB-2 2  8½ 4 Sneek 2  8½ 
5 ASV-1 2  7 5 ING/ESGOO-2 2  8 
6 RSC ’t Pionneke 2  5 6 Unitas-2 2  8 
7 SOPSWEPS’29 1  7½ 7 Dion Hardenberg-3 2  5½ 
8 Paul Keres-2 1  7 8 Veenendaal 1  7½ 
9 ZZICT-2 0  6½ 9 ESG 0  5½ 
10 De Schaakmaat 0  5 10 herikon bv/Borne 0  5 

Promotieklasse OSBO: 
1 Doetinchem 4  9½ 6 Meppel 2  8½ 
2 ASV-3 3  9 7 Wageningen-3 2  7½ 
3 De Toren 3  8½ 8 De Schaakmaat-2 2  7½ 
4 Het Kasteel 2  9 9 SMB-4 0  6 
5 Bennekom 2  8½ 10 Lelystad 0  6 
KNSB 2D: RSC ’t Pionneke – SOPSWEPS’29 4½-3½; De 
Schaakmaat – Voerendaal 2-6; Veldhoven – ASV-1 6-2; SMB-2 
– ZZICT-2 5-3; Paul Keres-2 - D4 3-5. 
KNSB 3B: Almere – Dion Hardenberg-3 7-1; ESG – Sneek 2½-
5½; herikonbv/Borne - ASV-2 2-6; Unitas-2 – WSG Winters-
wijk 4-4; Veenendaal – ING/ESGOO-2 4-4 
Promotieklasse OSBO: Meppel – Doetinchem 3-5; De 
Schaakmaat-2 – Lelystad 4½-3½; De Toren – ASV-3 4-4; SMB-
4 – Het Kasteel 2½-5½; Bennekom – Wageningen-3 5-3. 



Hoe verliep de wedstrijd. Remco de Leeuw kwam met een 
klein nadeeltje uit de opening. Toen hij zich terug wist te 
vechten naar een gelijkwaardige stelling werd remise over-
eengekomen. Olivier Bruning zat met een dichtgeschoven 
stelling waar weinig aan de hand was. Na een fout van zijn 
opponent won hij opeens een belangrijke pion en kon zich 
hierdoor bevrijden. Verrast door deze situatie bood ook hij 
remise aan. Achteraf bleek er veel meer in de stelling te 
zitten. Op dat moment kon het nog geen kwaad omdat de 
andere partijen er nog goed voor stonden. Maar in het ver-
volg ging er het nodige mis. Eelco de Vries heeft zo goed 
als gewonnen gestaan. In een gecompliceerde stelling offer-
de zijn tegenstander materiaal. Hierop reageerde Eelco niet 
goed en verloor zelfs nog. Vrij uniek want in de teamwed-
strijden is Eelco de laatste jaren niet veel verslagen. Frank 
Schleipfenbauer kwam wel goed uit de opening maar moest 
wat anti-positionele zetten doen toen een loper dreigde te 
worden ingesloten. Een kwaliteitsoffer gaf zijn opponent 
toch teveel kansen. Volgens Frank had hij toch ergens een 
half punt weggegooid. Wouter kwam in goede vorm terug 
uit Italië en won een vrij reguliere partij. Met een prachtig 
positioneel offer van een toren voor 2 pionnen kwamen 2 
vijandelijke stukken buitenspel te staan. Hij wist de koning 
in het midden te houden en won vervolgens bijna vanzelf. 
Een prima gespeelde partij. Op dat moment was er nog een 
theoretische kans op een gelijkspel. In de resterende drie 
partijen moesten er dan wel 2 punten gescoord worden. In 
de praktijk zat het er eigenlijk niet meer in. Sander Berk-
hout stond na de opening geweldig maar trapte in een valle-
tje wat hij wel had gezien maar even was vergeten in zijn 
berekeningen. Zijn tegenstander kon offeren op f5 en San-
der verloor 2 pionnen. Omdat zijn opponent het daarna ook 
niet helemaal goed speelde bleef er nog wat hoop maar op 
de 60e zet was het over. Ook Otto Wilgenhof dichtte zich 
zo’n 5 zetten voor het einde nog wel kansen op remise toe 
in een stelling met een kwaliteit minder maar moest uitein-
delijk ook zijn meerdere erkennen. Peter Boel tenslotte 
kreeg in een vrij onorthodoxe variant aardig spel maar 
kwam in het eindspel toch in het nadeel en moest ook opge-
ven. Kortom een wedstrijd waarin het zeker niet mee heeft 
gezeten. ASV-1 moet zich in de volgende ronde op 22 no-
vember a.s. thuis tegen SMB-2 zien te herstellen voordat het 
helmaal een geruisloos competitiejaar wordt. 
Gedetailleerde uitslag: F. Wuts-E. de Vries 1-0; G. Ko-
dentsov-O. Wilgenhof 1-0; A. v.d. Heijden-W. v. Rijn 0-1; 
A. Schenning-S. Berkhout 1-0; R. Sanders-P. Boel 1-0; E. 
v. Eijndhoven-R. de Leeuw ½-½; H. Schenning-F. 
Schleipfenbauer 1-0; B. Gort-O. Bruning ½-½. 
Eindstand 6-2  
 
Ruime zege ASV-2: Het tweede heeft, aldus Richard van 
der Wel, die het teamleiderschap overnam van Sjoerd van 
Roosmalen, zaterdag probleemloos gewonnen van herikon 
bv/Borne. Richard klonk dan ook heel wat vrolijker dan 
Frank Schleipfenbauer die ik net daarvoor aan de lijn had. 
De wedstrijd zelf werd overigens niet in Borne gespeeld. 
Aangekomen bij de speelzaal, waar ASV werd opgevangen, 
bleek dat deze lokaliteit een grondige verfbeurt onderging 
waarna naar Almelo werd uitgeweken. ASV liet zich hier-
door niet van de wijs brengen. Fred Reulink en Koert van 
Bemmel namen min of meer een vrije middag op gezien 
hun weinig spectaculaire partijen die al snel onbeslist ein-
digden. Daarna volgden de punten in rap tempo. Invaller 
Anne Paul Taal verkreeg zijn ideale aanvalsstelling waarbij 
zijn tegenstander zich uiterst verdedigend opstelde. Toen 
deze dacht dat hij mat ging gaf hij maar op. De analyse 
bevestigde zijn gelijk. Ook Richard zelf knoopte zijn tegen-
stander op. Na een rustig opgezette partij won hij eenvoudig 
in de aanval. Theo Jurrius wilde toen net remise aanbieden 
maar zijn opponent bleek behulpzaam en deed net de enige 
verliezende zet met Kh3. Na Theo’s zet Pg4 was mat met 
Th2 niet meer te verhinderen. Voeg daar nog bij de winst 
van Sjoerd van Roosmalen aan bord 1 en de winst in de 
wedstrijd zat in de zak. Cees Verkooijen hield vervolgens 

zijn partij remise. Aanvankelijk ging het gelijk op maar toen 
zijn tegenstander de aanval koos was het nog even oppas-
sen. Cees trok de zaak uiteindelijk weer gelijk. De andere 
Cees, Sep in dit geval, was verre van tevreden over zijn 
eigen presteren. Mopperend liep hij te vertellen hoe slecht 
het allemaal was. Maar ook zijn tegenstander deed nog al 
eens een minder goede zet zodat dan weer Cees en dan weer 
de man uit Borne gewonnen stond. En als dan beiden niet 
willen winnen dan wordt het gewoon remise. Met deze 6-2 
zege staat ASV-2 gedeeld eerste. Op zich zegt dit nog niet 
zoveel. In de volgende ronde wacht een krachtmeting tegen 
het sterk geachte Unitas-2 uit Groningen. Maar voorlopig 
heeft het tweede na de promotie de volle buit in de zak. 
Gedetailleerde uitslag M. Monsma-S. v. Roosmalen 0-1; 
D. Munster-K. van Bemmel ½-½; O. Ignacia-F. Reulink 
½-½; J. Weber-R. v.d. Wel 0-1; S. de Groot-C. Sep ½-½; 
N. Waanders-C. Verkooijen ½-½; B. v.d. Akker-A.P. Taal 
0-1; S. di Bisceglia - T. Jurrius 0-1. Eindstand 2-6. 
 
Prima resultaat ASV-3: Ons derde team heeft zaterdag een 
uitstekend gelijkspel behaald tegen het eerste team van De 
Toren. Achteraf hebben we misschien zelfs de winst wel 
laten liggen, maar daar staat tegenover dat we na drie uur 
spelen op een forse nederlaag af stevenden. Na een snelle 
remise van Erika Belle volgde enkele uren later een onver-
wachte puntendeling van Johan van den Brink. Arnout 
Karssenberg had onze man op de onderste rij vastgezet en 
het leek een kwestie van tijd tot het verlies daar zou zijn. 
Johan vond echter een uitweg naar eeuwig schaak. Daarna 
greep ASV 3 ineens het initiatief. Gerben Hendriks speelde 
een wild gevecht met Rein Visée. Daar waar Hendriks het 
onderspit leek te delven, bleek deze zich veel beter thuis te 
voelen in de chaos. Via stukwinst werd het punt binnenge-
haald. Ook Ruud Wille won. Een blunder van Bart van 
Onzen leverde een stuk op en daarna speelde de oudste 
Wille zijn stelling met vaste hand naar winst. Ineens gloorde 
hoop op de zege. Vooral toen Gonzalo Tangarife, die hier-
mee zijn debuut maakte voor ASV, een slechter toreneind-
spel eenvoudig remise hield na wat onnauwkeurigheden van 
Jeroen van Onzen. Gonzalo had overigens in het midden-
spel in een goede stelling ergens een betere voortzetting 
gemist waarna zijn opponent met voordeel het toreneindspel 
in ging. Vervolgens ging Ivo van der Gouw maar net kopje 
onder tegen Bob Beeke. Pionverlies leek nog net binnen de 
remisemarges, maar Beeke dacht daar anders over. “Te 
passief gespeeld” was het commentaar van Ivo na afloop. 
Hierna maakte captain Erik Wille twee blunders. Eerst liet 
hij Hans Rigter te snel remise nemen in een iets betere stel-
ling en vervolgens bracht hij op zijn eigen bord niet het 
winnende halfje over de eindstreep in een dame-eindspel. 
Dat neemt overigens niet weg, dat een goed en verdiend 
gelijkspel is behaald. Iets dat veel ploegen ons niet zullen 
nazeggen.    Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: B. Beeke - I. van der Gouw 1-0; A. 
Migchels - E. Wille 1-0; J. van Onzen - G. Tangarife Ra-
mirez ½-½; J. Bosch van Rosenthal - H. Rigter ½-½; B. 
van Onzen - R. Wille 0-1; R. Visée - G. Hendriks 0-1; A. 
Karssenberg - J. van den Brink ½-½; T. van Nispenrode - 
E. Belle ½-½. Eindstand 4-4. 
 
Uitslagen 1e ronde OSBO-competitie 1e t/m 4e klasse: 
1e klasse B: Schaakstad-4 – Westervoort 4-4; UVS-2 – Velp 
3½-4½; VDS – ASV-4 2-6; PION-2–PION-3 5½-2½. 
2e klasse D: Vrijpion–Variant 5-3; Theothorne–De Toren-2 
2½-5½; ASV-5–Mook 5-3; BAT Zevenaar-3 – SMB-5 3-5. 
3e klasse G: ASV-6 – Het Kasteel-2 3-3; UVS-4–Millingen 
5-1; Koningswaal–SMB-6 4-2; Dukenburg–PION-4 4-2. 
3e klasse H: Velp-2–Elster Toren 3-3; SMB-7–Glazenburg 
3½-2½; ASV-7 – Duiven 3-3; De Toren-5 – UVS-3 ½-5½. 
4e klasse D: De Toren-6 – Rheden-2 4-2; SMB-9 – ASV-8 
2-4; Sleutelzet – Eerbeek 3-3; Westervoort-2 was vrij. 
4e klasse G: Ede-5 – Dukenburg-2 4-2; ASV-9 – Mook-2 
4½-1½; SMB-8 en UVS-5 waren vrij. 


