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Oploswedstrijd: De tweede studie van deze maand was al 

heel oud (1792). Het is 
een compositie van 
Stamma. Wit is aan zet 
en wint. De computer 
nam er drie seconden 
voor. U kreeg 3 punten 
als u de volgende vari-
ant had opgeschreven: 
1. g6+ Kh8 2. g7+ Kh7 
3. Txh6+ Txh6 4. Pg5+ 
mat. 
Quizvragen: 
1  Welk beroep had 

Euwe (1 punt). 
Antwoord: leraar. 

2. Welke oud-
wereldkampioen was 

ook diplomaat (letterlijk)? (2 punten) Antwoord: Capablanca. 
 
Kerstreces: Het is vanavond de laatste clubavond van dit jaar. 
De komende 2 clubavonden vallen uit vanwege Eerste Kerst-
dag en Nieuwjaarsdag. We zien elkaar dus pas weer in het 
nieuwe jaar op donderdag 8 januari 2004. Twee dagen 
daarvoor kunt u overigens al schaken bij de derde schaakin-
stuif in het NIVON op dinsdag 6 januari, aanvang 14.00 uur. 
Het ASV-bestuur wenst u fijne Kerstdagen en een goede 
jaarwisseling. Tot ziens in het nieuwe jaar. 
 
Externe competitie: Acht ASV-teams kwamen er afgelopen 
week in actie. Het resultaat was dit keer onder de maat. 5 
keer verlies, 1 keer gelijk en 2 keer winst. Deze zeges kwa-
men voor rekening van onze beide KNSB-teams die zich 
niets van de malaise van de andere teams aantrokken. In deze 
EP een kort overzicht van de resultaten gevolgd door de 
eerste verslagen. De andere verslagen alsmede de uitslagen 
en standen houdt u van mij tegoed. Het begon vorige week 
donderdag al met 3 thuisnederlagen. ASV-5 verloor net van 
het Huissense Variant met 3½-4½, en staat daardoor in het 
“rechterrijtje” om in voetbaltermen te spreken. Ook ASV-9 
ging met het kleinst mogelijke verschil ten onder. Na 2 keer 
winst nu de eerste nederlaag. Tegen SMB-9 werd het 2½-3½. 
ASV-7 daarentegen verloor met ruime cijfers van Elster 
Toren. Het werd hier 1½-4½. ASV-7 komt daardoor wat ver 
in de onderste regionen. Net voor het sluiten van De Opbouw 
kwamen de spelers van ons seniorenteam ASV-8 nog binnen. 
Zij waren naar Eerbeek geweest en ook zij moesten een 4½-
1½ nederlaag incasseren. Een dag later speelde ASV-4 in 
Groesbeek gelijk tegen PION-3. Dan onze zaterdagteams. 
Dit leverde een 5-3 winst op van ASV-1 op Paul Keres-2. 
Ons eerste blijft daardoor meedoen om de promotie. Ook 
ASV-2 leverde een prima prestatie door Veenendaal met 
5½-2½ te verslaan. Ook ons tweede staat daardoor in de top 
van de ranglijst. ASV-3 leed vooral door eigen fouten een 
terechte 5½-2½ nederlaag tegen Bennekom.Dan rest van-
avond nog 1 competitiewedstrijd. ASV-6 speelt thuis tegen 
koploper UVS-4. Verder speelt ASV-3 vanavond in het ka-
der van de OSBO-cup voor de 1e ronde in en tegen Wester-
voort. 
 
Verdiende winst ASV-1: Hoewel de overwinning verdiend 
was, kende captain Frank Schleipfenbauer toch wel een mo-
ment van twijfel, bekende hij uw redacteur zondagmorgen. 
De wedstrijd speelde zich af in een andere speelzaal dan 
waar de Utrechters normaal hun thuiswedstrijden afwerken. 
Het was een soort tafeltenniszaal waar de vloer nogal wat 
rumoer opleverde. Otto trok zich niets van deze mindere 
omstandigheden aan en offerde een pion gevolgd door een 
tweede. Hij kreeg initiatief en wist dit goed uit te buiten. Het 
was een schoolvoorbeeld hoe je na een pionoffer een partij in 
winst moet omzetten, aldus Frank. Ook Remco de Leeuw 
was gebrand op een overwinning. Zijn openingskeuze liet 

hierover ook geen twijfel. Zijn tegenstander bleef kansloos. 
Hij werd klemgezet en moest lijdzaam toezien hoe hij werd 
weggetikt. Frank Schleipfenbauer moest zich zo’n 20 minu-
ten voor de tijdcontrole gewonnen geven. Hij dacht dat hij 
tegen de storm in kon rokeren maar kwam bedrogen uit. Met 
enkele kleine combinaties kwam hij in een verloren stelling 
terecht en kon mat niet meer tegenhouden. Sander Berkhout 
kwam in een stelling terecht die zijn tegenstander heel goed 
kende. Deze kwam dan ook erg goed zo niet gewonnen te 
staan. Sander trok de stelling het eindspel in met dame en 
paard. Hierin wist Sander zijn tegenstander af te bluffen. 
Deze vergat de stelling dicht te schuiven. Sander won een 
pion, kon de dames ruilen en trok het punt naar zich toe. 
Ondanks deze 3-1 voorsprong zag het er wat de overige 
partijen betreft nog onduidelijk uit. Olivier kwam heel goed 
uit de opening maar miste ergens een veelbelovende voort-
zetting. In een complexe stelling ontstonden de nodige ver-
wikkelingen waarin de partij tenslotte redelijk in evenwicht 
kwam en er tot remise werd besloten. Peter Boel kwam goed 
uit een voor hem typerende opening. Toen Peter zomaar een 
toren liet instaan ontstonden er twijfels aan Arnhemse zijde. 
Peter had het echter goed ingeschat zo bleek na afloop. Ook 
zijn tegenstander vertrouwde het niet en deed een verdedi-
gende zet. Peter belandde toch in een soort “kantje boord” 
stelling. Frank begon te vrezen maar in vliegende tijdnood 
verloor Peter’s tegenstander een kwaliteit. Een min of meer 
noodzakelijk tegenoffer bracht de remise op het scorebord. 
Eelco de Vries begon heel rustig en afwachtend aan zijn 
partij en stond mede daardoor lang wat minder. Toen zijn 
tegenstander een pion opspeelde om een zwakte op te lossen 
bleken er nog wat tactische verwikkelingen in de stelling te 
zitten. Eelco kon een pion pakken op f7 en won de partij met 
een mataanval. De matchpunten waren binnen. Wouter van 
Rijn tenslotte kwam goed uit de opening en won ergens een 
stuk voor drie pionnen. Hiermee ging hij het eindspel in. Dit 
leek minimaal remise. Na een afruil bleef er echter nog 1 
slechts licht stuk over. Dit bleek onvoldoende om de sterke 
vrijpionnen te stoppen. Het paard kon dit niet meer verdedi-
gen. Daarmee werd het 5-3. Vooraf had Frank op meer ge-
hoopt maar in de wedstrijd had het dus ook anders kunnen 
uitpakken, aldus Frank, die natuurlijk niet ontevreden was 
over het resultaat. ASV-1 blijft daarmee in de race. 
Gedetailleerde uitslag: E. Oosterom-E. de Vries 0-1; J.J. 
Janse-O. Wilgenhof 0-1; E. van Heel-W. van Rijn 1-0; K. 
Vreeken-S. Berkhout 0-1; J.B Abcouwer-P. Boel ½-½; E. 
Jacobs-R. de Leeuw 0-1; M. de Jonge-O. Bruning ½-½; S. 
Kronemeijer-F. Schleipfenbauer 1-0. Eindstand 3-5. 
 
Ruime zege ASV-2: Het tweede kon terugkijken op een 
succesvolle zaterdagmiddag en liet tegenstander Veenendaal 
volledig kansloos. ASV-2 speelde een perfecte wedstrijd. De 
uiteindelijke 5½-2½ zege had zelfs groter kunnen zijn. Met 6 
punten uit 4 wedstrijden staat ASV-2 gewoon gedeeld 1e. 
Prachtig!! Sjoerd van Roosmalen opende de score met een 
remise. Hij had weliswaar in feite een gewonnen stand be-
reikt na een wilde partij maar zat ziek achter het bord het-
geen hem belette de partij te bekronen. Gezien de posities op 
de overige borden was dit ook geen probleem. De punten 
kwamen vervolgens in rap tempo binnen. Eerst was het Cees 
Sep aan bord 1 die, na een weliswaar niet helemaal correcte 
opening, zijn tegenstander bekwaam oprolde. Cees Verkooij-
en hield in zijn partij een constante drukstelling en profiteer-
de direct toen zijn tegenstander hieronder bezweek en zware 
fouten maakte. Siert Huizinga, invaller voor Maduro, trof een 
passief openende Veenendaler. Toen deze uit zijn hol kwam 
kon Siert gunstig afruilen met dubbele pionwinst. Het eind-
spel werd tenslotte zonder veel moeite gewonnen. Bij Fred 
Reulink werd een scherpe stelling uitgevochten doordat op 
verschillende vleugels werd gerokeerd. Fred kwam eerder tot 
aanval. Hij kreeg druk via de c-lijn op de vijandelijke koning 
en wist later met beide torens op de b-lijn materiaal te win-
nen met partijwinst. Theo Jurrius kreeg na een onbekende 



opening een moeilijke stelling. Na een foute pionzet van zijn 
opponent won hij een pion en kreeg de overhand. Nu ging 
echter Theo in de fout en verloor een stuk maar zijn oppo-
nent kon hier niet optimaal van profiteren zodat het toch nog 
remise werd. Koert van Bemmel wist met secuur, solide spel 
een soort koningsaanval op te zetten. Zijn tegenstander moest 
alle zeilen bijzetten om de stelling remise te houden maar 
slaagde hier uiteindelijk wel in. Dat captain Richard van der 
Wel tenslotte nog verloor was zuur want net op het moment 
dat hij eindelijk goed stond blunderde hij en liet hij een toren 
insluiten. Hij gaf hiervoor nog een kwaliteit maar dit bleek 
onvoldoende. Toch keek hij tevreden terug op het teamresul-
taat. Volgende keer volgt het duel tegen ING/ESGOO-2, één 
van de 4 koplopers 
Gedetailleerde uitslag: M. v. Niel-C. Sep 0-1; H. Brongers-
K. van Bemmel ½-½; L. Hovestadt-S. v. Roosmalen ½-½; 
G. du Chatinier-R. v.d. Wel 1-0; T.J. Offringa-K. Verkooij-
en 0-1; A. Burer-F. Reulink 0-1; A. Loonstra-S. Huizinga 
0-1; B. v.d. Veen-T. Jurrius  ½-½. Eindstand 2½-5½ 
 
ASV 3 verliest in Bennekom: Het derde heeft afgelopen 
zaterdag onnodig verloren van laagvlieger Bennekom. Na 
twee uur werd met twee remises geopend. Ruud Wille kwam 
tegen Noël Bovens niet echt in gevaar en Gonzalo Tangarife 
kon na een enorme afruil niets met zijn positionele voordeel-
tje. Ook bij Erik Wille verzandde de stelling in remise toen 
de paarden in de verder gesloten stelling van het bord gingen. 
In het vierde uur faalde ASV-3 vervolgens opzichtig. Hans 
Rigter was uitstekend uit de opening gekomen, maar hij kon 
vervolgens maar moeilijk een keuze maken uit de vele aan-
valsmogelijkheden. Enkele voorzichtige zetten gaven de 
Bennekommer counterkansen. Na kwaliteitsverlies verloor 
Hans tenslotte. Nog was er niet direct iets aan de hand. Zo 
speelde Ivo van der Gouw eerst nog remise in een stelling 
waar hij zich wel wat prettiger voelde maar hem toch onvol-
doende aanknopingspunten bood, maar bij Johan van den 
Brink werd dan wel een punt verwacht. Na een prachtig 
stukoffer leek de winst een kwestie van tijd. Helaas deed 
onze man nauwelijks meer een goede zet. Stukverlies beze-
gelde het lot van Johan en daarmee van het derde. Gerben 
Hendriks forceerde zijn licht betere stelling en kreeg toen het 
lid op de neus. Erika Belle stond de hele partij moeilijk en 
moest zich tot verdedigen beperken maar zag haar vechtlust 
tenslotte beloond met remise.  Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: N. Bovens-R. Wille ½-½; M. van 
Lelieveld-E.Wille ½-½; E. de Beule-I. v.d. Gouw ½-½; B. 
Duyker-G. Tangarife ½-½; J. Wouters-J. v.d. Brink 1-0; T. 
Bunt-E. Belle ½-½; H. Hofstra-H. Rigter 1-0; P. van 
Hoorn-G. Hendriks 1-0. Eindstand: 5½-2½ 
 
Gelijkspel ASV-4: Ondanks het puntverlies tegen PION-3 
blijft het vierde in de race voor promotie. Dat tegenstander 
PION-3 niet mocht worden onderschat was vooraf duidelijk 
ook al was in de vorige ronde al van PION-2 gewonnen. De 
krachtsverschillen zijn immers niet groot. Nico Schoenma-
kers arriveerde als laatste in de Groesbeekse speelzaal, 
speelde een correcte remise en keerde zo als eerste weer 
huiswaarts. Jacques Boonstra won zeer gedegen. Hij vero-
verde een pion en vouwde zijn veel tijd gebruikende tegen-
stander vervolgens op. Stukwinst besliste de partij. Zeker  
Jacques kwam deze winst toe nadat hij in de eerste 2 ronden 
de winst had gemist in gewonnen stellingen. Edgar van Se-
ben verscheen ziek achter het bord en speelde goed met me-
dicijnen! Helaas net geen winst maar wel een keurige remise. 
De voorsprong van ASV werd vergroot door een prima zege 
van Rob van Belle. Hij counterde erg goed en won slim na 
een aanval goed te hebben afgeslagen. Daarmee was de stand 
3-1 in Arnhems voordeel maar de strijd was nog lang niet 
beslist gezien de posities op de overige borden. Albert Marks 
(invaller voor Jan Willem van Willigen) was niet zichtbaar in 
de wedstrijd en vond het niet netjes om in zo'n slechte stand 
remise aan te bieden. Hij kon het niet bolwerken en verloor. 
Ook Anne Paul was eerder die week ziek en kwam er tegen 
Groesbeker Reijnen niet door. Hij moest berusten in remise. 
Nog één halfje had ASV-4 nodig voor een wedstrijdpunt. Die 
kwam uiteindelijk van Barth Plomp. Hij bleef miraculeus 
overeind in een stelling met een kwaliteit achter. Paul 
Schoenmakers was de laatste speler. Hij probeerde de volle-
dige trucendoos nog te openen maar de stelling van zijn 
tegenstander was op dat moment al te goed en Paul kon zich 
niet meer verdedigen. Na deze 4-4 kan ASV-4 zich opmaken 
voor de volgende belangrijke wedstrijd t.w. tegen Schaakstad 
Apeldoorn-4.   Anne Paul Taal 
Gedetailleerde uitslag:A. Bouwman-E. v. Seben ½-½ R. 
Zollinger-B. Plomp ½-½; W. Reijnen-A.P. Taal ½-½; H. 
Fleuren-P. Schoenmakers 1-0; H. Brinkhof-R.v Belle 0-1; 
H. Ariaans-A. Marks 1-0; E. Brinkhof-J. Boonstra 0-1; 
J.de Jong-N. Schoenmakers ½-½. Eindstand 4-4. 

ASV 5 duikt in gevarenzone: Door met 3½-4½ te verliezen 
van Variant uit Huissen is ASV-5 in de gevarenzone gedo-
ken. Tijdens de wedstrijd zag het er niet naar uit dat ASV-5 
zou verliezen. Vaste invaller Abbes Dekker sneed als een 
mes door de stelling van de Huissenaar. Hij veroverde drie 
pionnen en een kwaliteit. Voor tien uur was Abbes klaar. 
Kasper Uithof speelde ook een makkelijke partij. De vijande-
lijke koning kwam op e7 terecht. Door een penning won 
Kasper een paard en de partij. Albert Marks kwam in een 
Nimzo-Indiër niet goed te staan en gebruikte tamelijk veel 
tijd. Toen hij een stuk verloor moest hij de vlag strijken. 
Hendrik van Buren kreeg een zeer ingewikkelde partij op het 
bord. Zijn tegenstander maakte de eerste fout en moest dat 
met kwaliteitsverlies bekopen. Om te overleven had hij op 
een slecht eindspel moeten aansturen. Toen hij dat verzuimde 
was het snel gebeurd. (3-1). Met de resterende partijen zag 

het er niet naar uit dat ASV zou verlie-
zen. De 1½ punt zouden dan van Murat 
Duman en Hedser Dijkstra moeten ko-
men. Frits Wiggerts stond bijna de hele 
partij met de rug tegen de muur. Stug 
bleef hij verdedigen, maar met 2 pionnen 
minder moest hij toch de vlag strijken. 
Jan Vermeer had weer zijn avond niet. 
Eerst verloor hij een pion, wisselde de 
pion voor een kwaliteit in. Deed ook nog 

enkele slechte zetten, alvorens hij er voor ging zitten. Hij 
veroverde een pion terug, maar ging op jacht naar de winst in 
plaats van op remise te spelen. Dit moest hij met verlies 
bekopen. Murat Duman kwam weer goed uit de opening en 
speelde ook net als de vorige ronde het middenspel weer 
goed. Echter in het eindspel bleek zijn vrijpion niet zo sterk 
als de vijandelijke (3-4). Resteerde de partij van Hedser 
Dijkstra. De partij ontaardde in een laveerpartij, waarbij 
Hedser enigszins slechter stond. Hedser moest een pion inle-
veren en kwam ook nog in tijdnood. De Huissenaar Jansen 
speelde zeer sterk, maar in de tijdnood van Hedser ging Jan-
sen steeds onzekerder spelen en kwam ook in (lichte) tijd-
nood. Plots gaf deze zijn winnende pion weg. Meteen bood 
Hedser remise aan. De Huissense omstanders beten Jansen 
meteen toe de remise aan te nemen. De Huissense winst was 
veilig gesteld. Hierdoor mag ASV 5 in de kelder van de 2e 
klasse spelen.     Jan Vermeer 
 
Opnieuw verlies ASV 7: Iedereen was 
gemotiveerd om de ongelukkige neder-
laag tegen Glazenburg goed te maken. 
Elster Toren verscheen echter met een 
sterk team ten tonele, hetgeen ook bleek 
uit het wedstrijdverloop. Bert Sigmond 
kreeg een Siciliaan tegen, waarin hij iets 
te passief speelde. Dit resulteerde in pionverlies. Bert kreeg 
nog wat tegenspel maar haalde hier niet het maximale uit. 
Vervolgens ging de partij als een nachtkaars uit (0-1). Henk 
Kuiphof kreeg een redelijke stelling na een Franse opening. 
Daarna ging het mis. Henk kreeg een mataanval te verduren 
die niet te pareren was. Horst Eder had tot in het middenspel 
een gelijke stelling. Hij probeerde te forceren met een breek-
zet f5, waarna volgens zijn zeggen de tegenstander erg goed 
ging spelen. Horst kwam een pionnetje achter en de tijdnood 
gaf de nekslag. Herman had inmiddels vrij geruisloos verlo-
ren, waardoor de overige partijen slechts voor de statistiek 
waren. Ignace kwam moeizaam uit een Franse opening. Hij 
kwam vast te staan. Na wat manoeuvreren kon hij zich op de 
damevleugel loswerken en zelfs een kwaliteit buitmaken. De 
tegenstander had echter wat actiever spel en Ignace verslikte 
zich in een loperzetje dat hem vervolgens een kwaliteit kost-
te. In het eindspel met dame en toren aan beide kanten had 
Ignace 2 pionnen meer, maar de tegenstander had een 
gevaarlijke vrijpion. Uiteindelijk werd in hevige tijdnood 
remise overeengekomen. Ruud Verhoef kreeg een Siciliaan 
tegen waarbij de strijd zich voornamelijk op de damevleugel 
afspeelde. In een lastige stelling maakte Ruud door een 
combinatie een kwaliteit + een pion buit. Met deze marge 
ging hij het eindspel in. Door een venijnig schaakje moest hij 
zijn kwaliteit weer inleveren. Het pionnetje gaf echter wel de 
doorslag. De 1½-4½ eindstand betekende echter wel weer 
een nieuwe nederlaag.   Ruud Verhoef 
 
Uitslagen interne competitie 13e ronde (11 december 2003): 
v.d. Wel–de Leeuw 0-1; Plomp–Tangarife ½-½; E.Wille–v. 
Roosmalen ½-½; E.Belle–R.Wille ½-½; Huizinga–v. Gemert 
1-0; Kruizinga–P.Schoenmakers 0-1; Boonstra–Verhage 1-0; 
Boom–van Belle 0-1; Noordhof–Ariëns 0-1; Klungers–U. 
Duman 0-1; Legierse–Zuidema 1-0; Avé–de Jong 0-1. 
Uitslagen bekercompetitie: Zunnebeld–Koeweiden 0-1; v. 
Willigen–Jurrrius ½-½. 

1. Marks 0
2. Wiggerts 0 
3. M. Duman 0 
4. Dijkstra ½ 
5. v. Buren 1 
6. Vermeer 0 
7. Dekker 1 
8. Uithof 1 

Kuiphof 0
Verhoef 1
Rood ½
Sigmond 0
Eder 0
de Munnik 0


