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43e jaargang no. 29      donderdag 16 september 2004 
Oploswedstrijd: Het vorige probleem betrof een stand uit de 
partij tussen Friedman met wit tegen Thornblom gespeeld in 
1991 in een Zweeds toernooi. In deze stelling is zwart aan 

zet en wint als 
volgt: Het gaat 
erom dat het dode-
lijke Ph3 pas effect 
heeft als veld e3 
verstopt zit. Zwart 
kan dit bereiken 
door de sleutelzet. 
1. Te8-e3! En dit 
leverde 2 punten 
op. Dan maakt het 
verder weinig uit 
of wit antwoordt 
met 1. f2xe3 want 
hij kan het nade-

rende mat via de beslissende zet Pf4-h3 niet verhinderen.  
 
Wijzigingen: Om de ledenadministratie actueel te houden 
verzoeken wij u niet te vergeten ook uw secretaris in kennis 
te stellen van verhuizingen, (nieuwe) telefoonnummers maar 
ook nieuwe of gewijzigde e-mailadressen.  
 
Externe competitie: De teamwedstrijden in de externe blij-
ven altijd hele bijzondere gebeurtenissen. De gezamenlijke 
reis bij uitwedstrijden, de spanning tijdens een wedstrijd en 
zeker bij zaterdagwedstrijden het eten na afloop vormen 
toch altijd hele bijzondere ingrediënten die bij zo’n wed-
strijd passen. Welnu zaterdag gaat dit weer beginnen. Niet 
zoals we de laatste jaren zo gewend waren met drie teams 
want zoals bekend heeft ook ASV-4 de sprong naar de za-
terdag gehaald. In deze EP een voorbeschouwing.  

Met een gemiddelde Elo van 
2114 is de poule waarin 
ASV-1 uitkomt de sterkste 
van de 2e klasse KNSB. Op 
basis hiervan moeten we dus 
wellicht enigszins terughou-
dend zijn in eventuele pro-
motiekansen maar juist tegen 
sterkere tegenstanders heeft 
ASV in het verleden vaak 
aangetoond goed uit de voe-

ten te kunnen. Ons eerste treft zaterdag in Breda meteen het 
op papier sterkste team t.w. ZZICT-2. Veel zal er bij dat 
team afhangen of men wel op volledige oorlogsterkste uit-
komt iets wat vorig jaar nog wel eens mislukte. Daarnaast is 
ook DVP/Vianen een sterk team. Deze vereniging deed 

vrijwillig een stapje terug uit de 1e klasse gezien de perso-
nele bezetting daar in die klasse de teams uit 10 spelers 
bestaan en in de 2e klasse uit 8 spelers. Verder heeft ASV-1 
het de laatste jaren moeilijk tegen Veldhoven en kunnen ook 
D4 en HMC-2 voor een verrassing gaan zorgen. Conclusie 
dus: een loodzware poule maar dat is dan ook meteen de 
uitdaging! ASV-1 komt dit seizoen in nagenoeg dezelfde 
opstelling aan de start. Er is slechts één mutatie te melden. 

Captain Frank Schleipfenbau-
er gaf de voorkeur aan het 
spelen bij de plaatselijke 
vereniging in zijn woonplaats 
Doesburg. Natuurlijk een 
aderlating voor ASV in de 
externe maar gelukkig blijft 
Frank wel intern spelen en 
ook als jeugdbegeleider van 

ASV blijft hij voor onze club behouden. De topscorer van 
het tweede van het afgelopen seizoen, Sjoerd van Roosma-
len, nam de opengevallen plaats in het eerste in.  
Hoe zwaar ons eerste het met de indeling heeft getroffen zo 
anders is dit bij ASV-2 het geval. De derde klasse B is op 

papier de zwakste poule van 
deze klasse. Dat betekent nu 
niet meteen dat ons tweede 
favoriet is voor promotie. Ze-
ker niet, de drie Groningse 
teams Lewenborg, Haren en 
Unitas lijken vooralsnog de 
dienst uit te gaan maken. Wel-
ke rol ASV-2 hierin gaat spe-
len wachten we even af. Zater-
dag treft ASV-2 in Enschede 
het gepromoveerde team van 
Dr. Max Euwe-2 waarvoor 
ook ons dubbellid Laurens 
Snuverink uitkomt. In de 
personele bezetting heeft het 
tweede dus Sjoerd van Roos-
malen moeten afstaan maar 
daar tegenover staat de terug-
keer bij ASV van Fokke 

Jonkman. Ook Bert Buisman is weer volledig beschikbaar 
voor de externe en heeft een plaats in het tweede ingeno-
men. Vanuit ASV-3 schoven door Gonzalo Tangarife, die 
vorig seizoen in de interne lang om het clubkampioenschap 
meestreed en beslag legde op de winst in de bekercompetitie 
alsmede Siert Huizinga die de keuzeheren ook wist te over-
tuigen van zijn speelsterkte. Sherman Maduro liet weten niet 

KNSB-2e klasse D   gem.Elo 
ZZICT 2  2224 
Vianen/DVP 2198 
D4   2176 
ASV-1  2138 
Veldhoven  2106 
HMC Calder 2 2096 
LSG 3  2088 
Messemaker 1847 2067 
RSC ’t Pionneke 2056 
UVS  1991 

Samenstelling ASV-1 Elo 
1 Eelco de Vries 2258
2 Wouter van Rijn 2219
3 Otto Wilgenhof 2191
4 Sander Berkhout 2146
5 Remco de Leeuw 2122
6 Peter Boel 2096
7 Sjoerd v. Roosmalen 2067
8 Olivier Bruning 2002

KNSB 3e klasse B gem. elo 
Lewenborg  2071 
Haren 1  2020 
Unitas 2  2010 
ASV 2  1954 
Groningen 3 1910 
Sneek 2  1870 
herikon bv/Borne 1865 
WSG Winterswijk 1864 
Dr. Max Euwe 2 1863 
ENO  1815 

Samenstelling ASV-2 Elo 
1 Fokke Jonkman 2073
2 Bert Buisman 1990
3 Koert van Bemmel 1983
4 Gonzalo Tangarife 1948
5 Fred Reulink 1922
6 Kees Verkooijen 1921
7 Richard v.d. Wel 1903
8 Siert Huizinga 1896



steeds beschikbaar te zijn als speler en is dus reserve. Cees 
Sep en Theo Jurrius keerden terug naar het derde. 
Dan de OSBO-Promotieklasse waarin ASV, zoals gezegd, 
met twee teams is vertegenwoordigd. ASV-3 speelt hierin al 
sinds mensenheugenis, voor ASV-4 is het dit jaar een nieu-
we ervaring. En zoals altijd wanneer twee teams van dezelf-
de vereniging in een poule uitkomen treffen ze elkaar in de 

openingsronde. Een duel dus met een 
pikant tintje want wat wil dit vierde graag 
de grote broer laten struikelen. Favorieten 
in deze klasse zijn de teams van SMB-3 
en Schaakstad-3. Zij degradeerden uit de 
KNSB  en zullen dit verloren terrein 
natuurlijk zo snel mogelijk weer willen 
terugwinnen. Daarnaast behoren ook 
stadgenoot De Toren evenals Meppel tot 
de favorieten. ASV-3 zal zijn plaatsje wel 
weer vinden ergens in de middenmoot. 
Voor het vierde lijkt handhaven voor-

alsnog het uitgangspunt. Helaas is de samenstelling van de 
teams in deze klasse en de daarbij behorende Elo-sterkte nog 
niet bekend dus veel kan over de krachtsverhoudingen nog 
niet worden gezegd. Terug nu naar wat nu al de wedstrijd 
van het jaar wordt genoemd: ASV-4–ASV-3. Veel wijzigin-
gen in beide teams. Bij ASV-3 vertrok Johan van den Brink. 
Hij ging naar Veenendaal. Gonzalo en Siert gaan naar het 
tweede en ruilen met Cees Sep en Theo Jurrius en vanuit het 
kampioensteam ASV-4 van vorig jaar schoven Edgar van 
Seben, Barth Plomp en de succesvolle captain Anne Paul 
Taal door. Hij wisselde het teamleiderschap met Erik Wille 

die nu het vierde gaat aanvoeren. Naast Erik komen ook de 
routiniers Ivo van der Gouw en Hans Rigter uit voor ASV-4 
en completeert Vincent Theissen dit team. Hij speelde eer-
der al bij Zutphen in de promotieklasse. Dit titanenduel 
begint zaterdag a.s. om 13.00 uur in het Grand Café van 
het Lorentz Kennisintensief Ondernemerscentrum aan 
de IJsselburcht 3 (Presikhaaf). Kom in groten getale! 
ASV-3 leidt inmiddels met 1-0 door winst van Cees Sep op 
Erik Wille. 
 
Zomertoernooien: In een eerdere EP begon ik met een be-
schrijving van de resultaten van de ASV-ers tijdens de di-
verse toernooien die tijdens de zomerstop plaatsvonden. 
Hierbij het restant van de nog niet weergegeven toernooien. 
Het Open Kampioenschap van Nederland in Dieren was 
ook zo’n evenement waar veel clubgenoten in actie kwa-
men. In reservegroep A liet Sjoerd van Roosmalen weer een 
uitstekende indruk achter. Met een score van 6 uit 9 beves-
tigde hij zijn goede vorm. Met name in de eerste toernooi-
helft liet Sjoerd zien in de top van deze groep thuis te horen. 
Hij begon met 4 uit 5. In de resterende 4 ronden consoli-
deerde hij zijn positie. Gonzalo Tangarife kwam tot 5½ uit 
9. In de eerste toernooihelft liet hij teveel liggen. Met winst 
in de laatste drie ronden werkte hij naar een positie waar hij 
thuishoorde. Erika Belle en Siert Huizinga scoorden in deze 
groep 4½ uit 9. Erika begon met 3 uit 4 maar verloor daarna 
3 keer op rij en kon aan het slot nog net de 50% score veilig 
stellen. Siert bouwde zijn score op vrij regelmatige wijze op. 

Albert Marks sloot de rij wat de ASV-ers betrof. Hij kwam 
tot 3½ punt met onder andere vijf remises. In de reserve-
groep B kwam Robert Naasz tot een puntentotaal van 5 uit 
9. Op beide verliespartijen viel naar eigen zeggen weinig af 
te dingen. De remisepartijen leverden daarentegen soms te 
weinig op. De zege in de slotronde was met een beetje bluf. 
Op een paardoffer werd niet goed gereageerd hetgeen de 
volle buit opleverde. Harold Boom had niet de goede vorm 
en bleef op 2½ punt steken. In Reservegroep C kwam Theo 
Koeweiden tot een 50% score. Hij was niet geheel tevreden 
over deze prestatie. In de laatste ronde verspeelde hij zijn 
plusscore. De ASV-ers in het 6-rondige toernooi kwamen 
niet tot verbluffende prestaties. Kees Verkooijen bracht het 
er nog het beste van af met 4 uit 6 in de A-groep. Ruud 
Wille bleef hier een punt achter maar kreeg bovendien een 
punt cadeau omdat zijn tegenstander niet kwam opdagen en 
kon ook niet tevreden zijn over hetgeen hij op het bord 
bracht. Voor Horst Eder leek deze groep te sterk. Met 1 uit 6 
eindigde hij in de achterhoede. Tijdnood was hierbij vaak 
een probleem. In de B-groep wist Ruud Verhoef 3½ punt te 
vergaren. Eigenlijk uit 5 partijen want hij moest 1 partij 
laten schieten. Dit gold ook voor Henk Kuiphof. Hij scoorde 
2½ uit 5. Belangrijker was dat hij toen alweer achter het 
bord zat na de gezondheidsproblemen. En dat stemde eigen-
lijk meer tot tevredenheid dan het resultaat zelf! In het 
rapidtoernooi dat traditioneel op de rustdag wordt gehouden 
vielen de ASV-ers niet in de prijzen. Wouter van Rijn be-
haalde 4 punten, Otto Wilgenhof bleef op 3½ uit 7 steken.  
 
Aan het Hogeschool Zeeland toernooi in Vlissingen nam 
Rogier van Gemert deel. In dit uit iets meer dan 240 spelers 
bestaande toernooi kwam hij met 4 uit 9 uit de bus. Hij bleef 
met zijn TPR van 1954 iets boven zijn Elo van 1889.  
 
Het Open Jeugd Kampioenschap van Nederland in Hen-
gelo telde meer dan 500 jeugdspelers. Kasper Uithof kwam 
in de sterke A-groep uit. In deze uit 80 deelnemers bestaan-
de groep was hij nummer 71 op Elo. Het mag duidelijk zijn 
dat ervaring opdoen in deze groep voorop stond. Kasper 
kwam uiteindelijk tot 3½ uit 9, waarvan 2 punten uit de 
laatste drie ronden.  
 
Schaken Overdag: De dinsdagmiddagactiviteit, beter bekend 
onder de naam Daglichtschaak, die in samenwerking met het 
NIVON wordt georganiseerd gaat over enkele weken weer 
van start. Daarom alvast de data voor u op een rijtje: 5 ok-
tober, 2 november, 7 december, 11 januari, 1 februari, 1 
maart en 5 april. Inderdaad steeds de eerste dinsdagmiddag 
van de maand behalve in januari. U kunt dan weer terecht in 
het gebouw van het NIVON aan de Molenbeekstraat 26A. 
Per middag worden 3 rapidpartijen gespeeld. Aanvang 14.00 
uur, einde 17.00 uur. Contactpersoon is Jan Vermeer (tel 
4452335). Kosten: voor ASV-leden € 10,-- voor het hele 
seizoen (voor leden NIVON € 15,--) of per middag € 3,--). 
Prijzen (aan het eind van het seizoen) in natura. 
 
Uitslagen interne competitie 2e ronde( 9 september 2004): 
Schleipfenbauer - Tangarife 1-0; Plomp - van der Wel 0-1; Taal - 
Knuiman ½-½; Verkooijen - Jurrius 1-0; Hartman -  R.Wille 1-0; 
P. Schoenmakers - Theissen 1-0; Groen - van Belle 0-1; Steenhuis 
- Boonstra ½-½; Verhoef - Hogerhorst 0-1; van Zon - Dekker ½-½; 
Hajee - Boom 0-1; Dijkstra - Rood 1-0; Stravers - van Buren 0-1; 
Velders - Uithof ½-½;  Eder - Manschot ½-½; Koeweiden - Zand-
bergen 0-1; Ariens - Zunnebeld 1-0; Blees - van Vlerken ½-½; 
Meijer -  Kelderman ½-½; Visser – van der Meulen 0-1.  

Indeling  OSBO- 
Promotieklasse 
1 ASV-4 
2 ASV-3 
3 Bennekom 
4 Meppel 
5 Schaakmaat-2 
6 Schaakstad-3 
7 Het Kasteel 
8 De Toren 
9 SMB-3 
10 VSG 

Samenstelling ASV-3 en ASV-4: 
1 Cees Sep 1979 1 Erik Wille 2005
2 Anne Paul Taal 1917 2 Ivo van der Gouw 1905
3 Ruud Wille 1917 3 Hans Rigter  1835
4 Barth Plomp 1899 4 Rob van Belle 1829
5 Edgar van Seben 1897 5 Nico Schoenmakers 1790
6 Erika Belle 1892 6 Jacques Boonstra 1755
7 Theo Jurrius 1865 7 Jan Willem van Willigen 1743
8 Gerben Hendriks 1850 8 Vincent Theissen 1665


