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Oploswedstrijd: De 
stand van vorige 
week kwam uit de 
partij Wierda – van 
Erkel gespeeld in de 

KNSB-competitie 
1949–1950. Wit 
vond hier een 
mooie winstvariant. 
Oplossing: 1. Tg7, 
Kxg7 2. Pe8++, 
Kg6 3. Dg7+, Kh5 
4. Dg4+ mat. Voor 
elk probleem zijn 
dit seizoen 2 punten 

te verdienen zijn of het nu moeilijk of makkelijk is dat 
maakt niet uit.  
Quizvraag: Dit seizoen heeft de quizvraag een ander 
karakter. Het gaat steeds over een gebeurtenis, die de 
afgelopen maand heeft plaatsgevonden. Deze maand krijgt u 
dus uitsluitend vragen over augustus. Gemiddeld zijn die 
dus iets moeilijker dan vorig jaar, maar u kunt zich beter 
voorbereiden. De eerste vraag luidt: 
Anand won met grote voorsprong een rapid-
grootmeestertoernooi. Dit werd gehouden ter ere van het 
450-jarig bestaan van een stad. Welke stad was dat? Om u 
nog een beetje te helpen, hierbij de volledige uitslag. 1. 
Anand (IND) 8,5 pnt. 2. Morovic (CHI) 5,5 pnt. 3. Leitao 
(BRA) 4,5 pnt. 4. Karpov (RUS) 4,0 pnt 5. Vescovi (BRA) 
4,0 pnt 6. Milos (BRA) 3,5 pnt. Antwoord: Sao Paulo. 
 
Externe competitie: Eindelijk was het weer zover. De start 
van een nieuwe jaargang in de externe competitie. Vier 
ASV-teams dit jaar op de zaterdag met in deze openingsron-
de wisselende resultaten. ASV-1 verloor wat ongelukkig 
met het kleinst mogelijk verschil tegen het team met de 
hoogste gemiddelde Elo t.w. ZZICT-2, inderdaad de reser-
ves van de landskampioen. ASV-2 bleef met een “rondje 
4½” net aan de goede kant en sleepte 2 machtpunten tegen 
Max Euwe-2 uit Enschede mee naar Arnhem en bij onze 
teams in de promotieklasse ASV-3 en ASV-4 werd het na 
een boeiende strijd 4-4. Met vier teams op zaterdag is de 
kans op invallers altijd groot en daarvoor moest meteen al in 
de eerste ronde een beroep worden gedaan op het nodige 
improvisatievermogen. Zo waren in het eerste Sander Berk-
hout en Sjoerd van Roosmalen afwezig. Koert van Bemmel 
en Fokke Jonkman maakten zo hun opwachting in onze 
hoofdmacht. Daarnaast was Bert Buisman in het tweede niet 
beschikbaar waardoor dit team dus de drie topborden moest 
missen. Zo schoven dus vanuit ASV-3 Barth Plomp, Erik 
Wille en Cees Sep door naar het tweede. Bij het derde debu-
teerden zo Eric Hartman en Martin Weijsenfeld in een ASV-
team en completeerde tot slot Hedser Dijkstra ASV-4. Zo 
waren alle gaten weer gedicht. Het gaf aan dat ASV in de 
breedte steeds sterker wordt want het doorschuiven van 

spelers maakte het de teams er niet echt zwakker op. En ook 
dat is weer een winstpunt voor onze club!! 
 
ASV-1 net onderuit: Het eerste heeft in de wedstrijd tegen 
ZZICT-2 kansen op de winst gehad maar helaas niet gepakt. 
De Brabanders deden dat uiteindelijk wel en hielden zo 
beide matchpunten in huis. Wouter van Rijn zette ASV via 
een zeer overtuigende winst op voorsprong. Na een gedob-
belde opening 1. b3 kreeg hij op een gegeven moment een 
winnende aanval. Hij kon inslaan op g7 en ondersteund door 
de loper op b2 roofde hij de hele zevende rij leeg. Olivier 
Bruning had na de opening het betere van het spel. Toen hij 
moest kiezen of doordrukken of een neutrale voortzetting 
kiezen verkoos hij het laatste. Het voordeeltje verzandde 
echter hierdoor. De stelling werd dichtgeschoven met remise 
als resultaat. Koert van Bemmel kwam heel gedrukt uit de 
opening maar wist zich toch te ontwikkelen en kreeg wat 
voordeel. Een fout leverde kwaliteitsverlies op en dat kostte 
de partij. Remco de Leeuw, die het teamleiderschap samen 
met Otto Wilgenhof op zich heeft genomen, na het vertrek 
van Frank Schleipfenbauer als captain, zette ASV-1 weer op 
voorsprong. Zijn tegenstander kende de opening niet en 
verspeelde een vol tempo. Daarmee had Remco feitelijk een 
zet extra. Hij wist dit goed uit te buiten en boekte pionwinst. 
Terwijl zijn opponent  veel tijd verbruikte om de pion terug 
te winnen had Remco al een winnende aanval opgebouwd. 
Na stukwinst gaf zijn tegenstander op. Otto Wilgenhof leed 
een terechte nederlaag. Aanvankelijk leek het er nog wel 
goed uit te zien maar dit was slechts optisch. Otto kwam 
gaandeweg in het nadeel. Hij probeerde de stelling nog te 
verdedigen maar dit bleek vergeefs. Met Peter Boel, Fokke 
Jonkman en Eelco de Vries nog in de strijd was alles nog 
mogelijk. Het werd een spannende slotfase. Peter was aan-
vankelijk gedwongen een pion te geven. Dat was op zich 
nog niet zo erg maar toen er nog een tweede volgde zag het 
er somberder uit. Peter kreeg onverwacht echter tegenkan-
sen en heeft zelfs 2 zetten gewonnen gestaan. Er volgde een 
zeer hectische tijdnoodfase waarin van alles gebeurde. Toen 
de rookwolken waren opgetrokken bleef er een remisestel-
ling over. Op zich was dit wel een terechte uitslag al was het 
natuurlijk jammer dat Peter de laatste kans liet liggen. Ook 
Fokke Jonkman moest in remise berusten. Hij was wat beter 
uit de opening gekomen maar het bleek te weinig om voor 
de winst te gaan. Resteerde nog de partij van Eelco de Vries 
tegen Johan van Mil. Na een gelijkopgaande partij wist van 
Mil tussen de 40e en 60e zet zijn stukken wat beter neer te 
zetten. Eelco kwam onder druk maar vocht als een leeuw. 
Na een afwikkeling ontstond een eindspel met voor Eelco 
toren, loper en 2 pionnen tegen toren, loper en paard voor de 
sympathieke van Mil. Deze won vervolgens met heel goed 
spel de 2 pionnen van Eelco maar raakte wel in lichte tijd-
nood. De zwartspeler wist heel handig de bewegingsruimte 
van Eelco’s stukken te beperken waarna hij een stuk verloor 
en de torens werden geruild. In een stelling van 3 tegen 7 
minuten voor Eelco liet onze ASV-er zich de winst bewijzen 



van loper en paard tegen een kale koning van de Vries. Heel 
knap wist van Mil het mat in de schaarse resterende tijd te 
vinden. De 4½-3½ nederlaag was een feit. Daarmee kreeg 
ons eerste wellicht iets te weinig. Toch hoefde men zich 
voor het resultaat niet te schamen. 
Gedetailleerde uitslag ZZICT 2- ASV 1: J. van Mil – E. de 
Vries 1-0; T. Hommeles –O. Wilgenhof 1-0; G. Timmer-
man –W. van Rijn 0-1; R. v. Dijken – K. v. Bemmel 1-0; M. 
Oomens – R. de Leeuw 0-1 P. Leijnen – P. Boel ½-½; R. 
Klomp – F. Jonkman ½-½; S. Boogaard–O. Bruning ½-½. 
Eindstand 4½-3½. 
 
Winst voor ASV-2: Met een verdiende maar niet overtui-
gende 4½-3½ zege op het naar de KNSB gepromoveerde 
Max Euwe-2 uit Enschede is ASV-2 het seizoen weer goed 
begonnen. Het tweede kwam sterk uit de startblokken via 
een vlotte winstpartij van Siert Huizinga. Zijn tegenstander 
wist geen raad met de opening en in een koningsaanval werd 
het punt al na zo’n 15 zetten binnengehaald. Erik Wille 
volgde. Ook hij was al rond 15.00 uur klaar. In een stelling 
met tegengestelde rokades plaatste zijn tegenstander een 
offer en liet er nog een offer op volgen. Resultaat voor hem 
slechts een schaakje, materiaal achterstand en dus een neder-
laag. Erik incasseerde zo simpel het volle punt. Vervolgens 
liet Cees Sep een remise aantekenen. Zijn tegenstander ken-
de de theorie niet maar speelde toch de beste variant. In het 
eindspel van paard tegen loper speelde Cees zijn b-pion net 
even te vroeg op waardoor hij de witte stelling niet meer kon 
binnenkomen. Op dat moment leek een ruime zege van bv. 
6-2 heel waarschijnlijk. Barth Plomp ging daarop echter in 
de fout tegen ons dubbellid Laurens Snuverink. Net op het 
moment dat Barth dacht remise aan te kunnen bieden werd 
hij verrast door een vijandelijke koningsaanval. Dit bleek 
doorslaggevend. “Maar het punt blijft in Arnhem”, aldus 
Barth na afloop lachend. Laurens zal daar ongetwijfeld an-
ders over denken. Ook al woont hij hier wel, zijn roots lig-
gen toch in Twente. Gonzalo Tangarife vergrootte de voor-
sprong van ASV met een degelijke overwinning. Via zijn 
bekende strategie verkreeg hij voordeel, won vervolgens een 
pion en zette de partij daarna keurig in winst om. Met deze 
3½-1½ voorsprong werd het toch nog erg spannend want de 
stelling van Richard van der Wel leek remiseachtig maar 
Fred Reulink en Kees Verkooijen stonden verloren. Richard 
vertrouwde echter op een goede afloop. In zijn eigen partij 
ging Richard gewoon staan, ruilde hier en daar wat stukken 
en liet het initiatief aan zijn tegenstander. Deze ging hierop 
blind in de aanval. Richard hield het hoofd koel. Na de tijd-
noodfase zette onze ASV-er zijn koning centraal neer en 
speelde puur op een puntendeling. Daar moest zijn tegen-
stander dan ook in berusten. Kees Verkooijen had zijn dag 
niet. Hij liet zich helemaal opsluiten en zelfs toen zijn tegen-
stander ene enorme blunder maakte stond Kees nog slechter. 
In het verdere verloop kon Kees het tij niet meer keren. 
Toen een vijandelijke pion niet meer te stoppen was moest 
hij opgeven. Fred Reulink moest nu het beslissende halfje 
binnenhalen. Hij was na de opening goed komen te staan 
maar werd daarna wat nonchalant. In de spannende tijd-
noodfase liep een vijandelijke pion door die Fred alleen nog 
maar kon stoppen door een stuk te geven. Door stellingsge-
luk won hij het stuk niet veel later terug. Via veel schaakjes 
en een oprukkende pion kon hij toch de beslissende remise 
veilig stellen. De 2 machtpunten waren binnen. Het “rondje 
4½” deed zich weer eens gelden”. 
Gedetailleerde uitslag Dr. Max Euwe-2 - ASV-2: R. van de 
Oude Weetering - R. van der Wel ½-½; L. Snuverink - B. 
Plomp 1-0; A. Vasse - K. Verkooijen 1-0; H. Broeken - E. 
Wille 0-1; T. Boguslavski - G. Tangarife 0-1; A. Veltman - 
C. Sep ½-½; H. van Ryssen - S. Huizinga 0-1; A. Grutter - 
F. Reulink ½-½; Eindstand 3½-4½ 
 
ASV-3 en ASV-4 gunnen elkaar niets: Met een 1-0 voor-
sprong door de winst van Cees Sep in een vooruitgespeelde 

partij tegen Erik Wille begon het derde aan het vervolg van 
de wedstrijd tegen promovendus ASV-4. Het vierde zette 
zich schrap en was zeker niet van plan zich zomaar weg te 
zetten. Het werd vanaf het begin een spannende wedstrijd 
waarvan de uitslag lang ongewis bleef. Alleen bij Theo 
Jurrius tegen Ivo van der Gouw was de angel er al vrij snel 
uit. De stelling bleef in evenwicht en beiden namen ook 
geen risico meer. Daarop volgden nog twee remises. Daarbij 
werd de strijd niet geschuwd. Ruud Wille leek in het mid-
denspel via het loperpaar een voordeeltje te hebben tegen 
Rob van Belle. Hij speelde het echter niet op zijn sterkst en 
Rob wist heel slim af te wikkelen waarna hij zelfs een klein 
plusje kreeg maar het vredesaanbod van Ruud toch accep-
teerde. Bij Anne Paul Taal tegen Jan Willem van Willigen 
leek de witspeler aanvankelijk op groot voordeel af te steve-
nen maar Jan Willem kreeg wat tegenspel. Bovendien over-
zag Anne Paul een loperzet. De kansen keerden en zwart 
kreeg kansen. Jan Willem liet het echter wat verzanden 
waardoor remise ook hier het resultaat werd. Intussen had 
Edgar van Seben na een kansrijk offer een aanvalsstelling 
opgebouwd waarbij Jacques Boonstra actief tegenspel had 
moeten zoeken op de damevleugel. Nu kon Edgar het kar-
wei gedegen afmaken. De strijd leek beslist in het voordeel 
van het derde maar niets was minder waar. Vincent Theissen 
won knap van Erika Belle. Deze beklaagde zich erover dat 
de theorie een verkeerde zet aangaf. Feit was dat Vincent de 
stelling keurig weerlegde en zich niet meer liet stoppen. 
Erika kwam in tijdnood en zag de partij reddeloos verloren 
gaan. Toen ook Eric Hartman onverwacht verloor tegen 
Nico Schoenmakers was de strijd weer helemaal open. Nico 
zette zijn tegenstander vanaf het begin onder druk. Na een 
tactische strijd werd Nico verrast met een vijandelijke mat-
dreiging. Maar het was uiteindelijk Eric die mistastte in een 
gelijkwaardige stelling. De partij van Hedser Dijkstra tegen 
Martin Weijsenfeld moest de beslissing brengen. Hedser 
koos voor spel op de damevleugel maar Martin gaf geen 
kans weg. Een tactisch remiseaanbod zorgde voor twijfel bij 
Martin. Spelen voor de winst of kiezen voor een puntende-
ling was een moeilijke keuze. Hij koos voor het laatste en 
het gelijkspel tussen de twee ASV-teams was een feit. Het 
vierde was hiermee in feite de morele winnaar. ASV-3 moet 
zich schamen! 
Gedetailleerde uitslag ASV-4–ASV-3: E. Wille–C. Sep 0-1; 
I. v.d. Gouw – T. Jurrius ½-½; J.W. van Willigen – A.P. 
Taal ½-½; R. van Belle – R. Wille ½-½; J. Boonstra – E. 
van Seben 0-1; N. Schoenmakers – E. Hartman 1-0; V. 
Theissen – E. Belle 1-0; H. Dijkstra – M. Weijsenfeld ½-½. 
Eindstand 4-4. 
 
Uitslagen 1e ronde KNSB en Promotieklasse OSBO: 
KNSB 2e klasse D: HMC Calder-2 – Veldhoven 4-4; Via-
nen/DVP – LSG-3 4-4; RSC ’t Pionneke – D4 2½-5½; Mes-
semaker 1847–UVS 5½-2½; ZZICT-2–ASV-1 4½-3½. 
KNSB 3e klasse B: Lewenborg–herikon bv/Borne 6-2; 
Sneek-2 Haren-1 2-6; Groningen-3–ENO 4½-3½; Unitas-2–
WSG Winterswijk 4½-3½; Dr.Max Euwe–2–ASV-2 3½-4½. 
Promotieklasse OSBO: VSG – Schaakstad-3 5½-2½; Het 
Kasteel – Schaakmaat-2 4-4; De Toren–Meppel 4-4; SMB-3 
– Bennekom 3-5; ASV-4 – ASV-3 4-4. 
 
Uitslagen interen competitie 3e ronde (16 september 2004):  
Jonkman – Schleipfenbauer 1-0; Tangarife – Plomp 1-0; 
Verkooijen – Hartman ½-½; Weijsenfeld – Huizinga ½-½; E 
Wille – P. Schoenmakers 0-1; R. Wille – N. Schoenmakers 
0-1; Polman – Theissen 1-0; Hogerhorst – Boonstra 1-0; 
Vermeer – Kuiphof 1-0; van Amerongen – van Zon ½-½; 
Boom – Verhoef 1-0; van Buren – Dijkstra ½-½; Hajee – 
Velders1-0; Uithof – Stravers 1-0; Manschot – Koeweiden 
½-½; Zunnebeld – Sigmond ½-½; Ariëns – de Munnik 1-0; 
Zuidema – Meijer 0-1; van Vlerken – Verbost 1-0; van der 
Meulen – Stibbe 1-0; Rietmeijer – Visser 0-1. 


