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43e jaargang no. 40      donderdag 2 december 2004 
Oploswedstrijd: De laatste stelling van de maand november 
was wat lastiger. Het betrof een stelling uit de partij Kataly-
mov (wit) tegen Muchin gespeeld in 1976 in Aktjoebinsk. 
Wit aan zet haalt hier winnend voordeel. Hoe??? Het was een 

fantastische stand, waar 
veel meer uit kwam rollen 
dan Hendrik van Buren 
(en ook zijn bron) ver-
moedde. Aanvankelijk 
was alleen 1. Ld5xe4! als 
juist door hem aangege-
ven. Zwart mag niet te-
rugslaan. Anders volgt 2. 
Df6-d8+, Ke8xd8 3. Pd4-
c6 met dubbelschaak en 
mat op de volgende zet. 
Wit blijft een stuk voor. 
Maar uit de inzendingen 
bleek dat er voor wit 
meerdere mogelijkheden 

op winnend voordeel gaven. Ook direct 1. Dd8 blijkt goed. 
Bv. 1…Kd8: 2. Pe6:+, fe6: 3. Le6:+, Ke7 4. Lc4+ leidt tot 
winst van kwaliteit en 3 pionnen. Dat mogen we als gewon-
nen beschouwen. Ook de andere winstweg met de correcte 
sleutelzet is goed, zelfs nog iets sneller. Kijk maar. 1. Lxe4 
fxe4 2. Pc6 (dreigt Td8). Dit moet weerlegd worden met 
Td7. Maar nu volgt een prozaisch mat via 3. De7 Txe7 4. 
Td8 mat. Best leuk. Daarentegen leidt 1.Lxc4 tot iets beter 
spel voor wit, maar nergens is sprake van winnend voordeel. 
Dat kan echter niet gezegd worden van 1. Dxf5. Hierbij een 
kleine analyse. 1.Dxf5 Dxd5 2. Txd5 exf5 3. Td8 en deze 
toren kan niet geslagen worden wegens mat. Dus gaat Tg8 
verloren. 1.Dxf5 Kf8 2.Lxe6 Lxe6 3.Pxe6 Ke8 4.Pxc7+ 
loopt mat. 1.Dxf5 Txg2 2.Lxc4 Txc4 3.Dxe4 is ook uit.  
Quizvraag: Het Europees kampioenschap voor clubteams 
(zes spelers) werd in Turkije gehouden. Er nam geen Neder-
lands team deel, zodat een buitenlandse club kampioen kon 
worden. Uit welke stad komt dat team? Antwoord: NAO uit 
Parijs. Natuurlijk hadden zij sterke buitenlanders ingehuurd. 
Maar in het team speelden toch ook de echte Fransen: Ba-
crot, Lautier, Fressinet en Nataf. 
 
Rapidcompetitie: Vanavond spelen we de ronden 5 tot en 
met 8 in de 2e rapidavond van dit seizoen. Dit keer met een 
afwijkend speeltempo van 20 minuten. Dit in verband met de 
voorbereidingen van de scouting op de Sinterklaasviering. 
Volgende week is er weer gewoon een ronde voor de interne 
competitie. Veel speelplezier!! 
 
Schaken Overdag: A.s. dinsdag 7 december wordt in het 
NIVON-gebouw de 3e speelmiddag in de Daglichtcompetitie 
gespeeld. Aanvang 14.00 uur. Doe ook mee aan deze gezelli-
ge schaakactiviteit.  
 
Externe competitie: Het was een matige zaterdagronde voor 
onze teams. Alleen ASV-4 wist gelukkig te winnen. In een 
rechtstreeks vierpuntenduel werd Schaakmaat-2 met 4½-3½ 
verslagen. Een knappe winst en dat geeft vertrouwen voor de 
toekomst dat in het teken van handhaving zal staan. ASV-1 
kreeg net even te weinig tegen koploper D4 uit Oosterhout en 
verloor met 5-3. Het eerste blijft daarmee in de onderste 
regionen maar zal zeker nog stijgen. Voor een degradatie-
strijd zijn ze gewoonweg te sterk. ASV-2 was niet bij de tijd 
en gaf van alles weg en verloor onnodig met 5½-2½ van 
laagvlieger ENO uit Nijverdal. De kansen zijn hiermee ver-
keken daar waar bij winst en gedeelde tweede positie zou 
zijn ingenomen. Een duur verlies dus. ASV-3 ontbeerde net 
even dat kleine beetje geluk en ging op zich wel verdiend 
met 4½-3½ ten onder tegen medekoploper Meppel. In deze 
EP de verslagen, de volgende keer de uitslagen en standen. 

ASV-1 ten onder tegen sterk D4: Het Brabantse Oosterhout 
bleek ook even wat lastig te bereiken want een file bij Gorin-
chem zorgde voor een half uur vertraging. De klokken gin-
gen echter hier pas aan toen de Arnhemmers aanwezig wa-
ren. D4 was sterk opgekomen en had maar liefst 3 IM’s in de 
gelederen. Het team bestond zelfs uit 6 Belgen en 2 Neder-
landers. Zelfs in de analyseruimte was de voertaal soms 
Frans. Wouter van Rijn ontbrak deze wedstrijd vanwege 
vakantie (in zijn plaats speelde Gonzalo Tangarife). Deson-
danks heeft ASV-1 uitstekend verweer geleverd maar op de 
winst van D4 viel toch na afloop weinig af de dingen. Dan de 
partijen: Olivier Bruning zette zijn stukken beter neer en 
kwam goed te staan. Toen de stelling vervlakte eindigde de 
partij toch in remise. Daarna volgde een prachtige zege van 
Sander Berkhout op Jadoul (2361) in 22 zetten door tijds-
overschrijding en in een gewonnen stelling. De Belg in Bra-
bantse dienst stelde zich te passief op en Sander heeft hem 
werkelijk geveegd. Met een stukoffer ging onze ASV-er 
dwars door de stelling heen. Een prachtige winstpartij. Bij 
analyse bleek er nog wel een verdediging te zijn maar dat 
deed niets af aan de fraaie Arnhemse zege. Otto trof een 
tegenstander die voor België onlangs nog had meegespeeld 
in de Olympiade. De opening bleek deze dan ook niet lang 
geleden nog op het bord te hebben gehad. Otto moest het 
allemaal nog verzinnen. Aanvankelijk was hij wel tevreden 
over zijn stelling. Later bleek het centrum van zijn tegen-
stander toch wel erg sterk. Deze had ook de finesses in de 
stelling beter onder ogen dan Otto zodat de partij eigenlijk 
vrij kansloos eindigde voor onze ASV-er, die achteraf toegaf 
weinig van de partij te hebben begrepen. Remco de Leeuw 
zette ASV weer op voorsprong met ook alweer een uitste-
kende overwinning. Weliswaar moest hij zich lange tijd 
verdedigen maar deed dit op uitstekende wijze. In de slotfase 
plaatste hij een krachtige en beslissende counter. De partij 
van Gonzalo Tangarife leek remise te worden. De pionnen-
stelling was in elkaar geschoven (alleen de a-lijn was open). 
Toen zijn tegenstander een stukoffer plaatste werd de struc-
tuur verbroken. Mogelijk had Gonzalo op dit offer niet moe-
ten ingaan. Nu vond hij niet de juiste verdediging. Hij plaats-
te nog een tegenoffer maar dit bleek niet voldoende. In de 
partij van Sjoerd van Roosmalen leek wit gewoon iets beter 
te staan. Zeker toen de druk werd opgevoerd stond Sjoerd 
bedenkelijk. Er kwamen echter tegenkansen maar een moge-
lijke remisekans werd door een onoplettendheid aan deze 
illusie een einde gemaakt. Peter Boel offerde in de opening 
weer een pion en verkreeg hiervoor een koningsaanval. Zijn 
tegenstander overzag een trucje waardoor Peter met zijn 
toren op a7 kon binnenkomen. Zijn tegenstander verdedigde 
echter uitstekend en in een uiterste winstpoging verspeelde 
Peter ergens een stuk. Eelco de Vries bracht er in de opening 
niet veel van terecht. Hij kwam als een krant te staan en het 
leek een kwestie van tijd of de tegenstander iets beslissends 
zou hebben. Maar Eelco verdedigde uitstekend en ondanks 
de slechte start wist hij toch remise af te dwingen. Na afloop 
kostte het nog enige moeite om het centrum van Oosterhout 
te vinden voor het afsluitende etentje bij de plaatselijke Chi-
nees. Vier keer reed men om de plaats heen, waarbij men 
elkaar nog even kwijtraakte ook. Maar uiteindelijk kwam 
ook dit nog weer goed en liet men het zich ondanks de neder-
laag goed smaken. 
Gedetailleerde uitslag: E. Cekro (2435)–E. de Vries ½-½; 
P. Claesen (2388)–O. Wilgenhof 1-0; M. Jadoul (2361)–S. 
Berkhout 0-1; A. Dardha (2084)–R. de Leeuw 0-1; W. 
Maes (2238)–P. Boel 1-0; R. van Vossen (2076)–S. van 
Roosmalen 1-0; A. Talon (1726)–O. Bruning ½-½; H.J. 
Janssen (2129)–G. Tangarife 1-0 Eindstand 5-3.  
 
ASV-2 blundert in Nijverdal: Tegen Ernst Nut en Ontspan-
ning of te wel de s.v. ENO ging het niet alleen in de wed-
strijd zelf mis maar ook het aanvangstijdstip van 12.00 uur 



werd gemist. Dit stond weliswaar in het competitieboek maar 
dit was ASV ontgaan en omdat de tegenstander ASV ook 
niet had uitgenodigd, toch een goed gebruik bij competitie-
wedstrijden, en dus niet had gewezen op de afwijkende be-
gintijd, kwam het tweede te laat in de speelzaal. De klokken 
liepen toen al ruim een half uur. Veel gemor dus aan het 
begin. Toch stonden de ASV-ers allen zonder uitzondering 
na een uur spelen goed tot gewonnen. Een ruime overwin-
ning lag in het verschiet, zo leek het althans. Daarna pakten 
onze clubgenoten het te makkelijk op. Men ging als het ware 
achteroverleunen wachtende op de punten die toch wel zou-
den volgen. Men kwam bedrogen uit. Fred Reulink opende 
de score met een remise. Na de opening had wit nog niet 
gerokeerd en had bovendien de half open-h-lijn. Na een 
rekenfout komt hij in een verloren stelling terecht maar kreeg 
toch een remiseaanbod. Dit werd aangenomen met nog 25 
zetten te gaan en 22 minuten op de klok. Bert Buisman gaf 
na de opening de d-pion. Zwart pakte deze pion te vroeg 
waarna Bert kansen kreeg op de koning van de tegenstander. 
Maar hij maakte de kansen echter niet waar en verloor toen 
een stuk en de partij. Richard van der Wel gaf na een ge-
lijkopgaande partij een pion voor actief spel. Hij won de pion 
terug en kreeg via een batterij van loper en dame op g2 
winstkansen. Stukwinst besliste de partij. Paul Schoenma-
kers, invaller voor Gonzalo Tangarife die naar het eerste was 
doorgeschoven, kwam prima uit de opening. Ondanks de 
tijdachterstand had hij na 9 zetten al een pion en een kwali-
teit meer. Bij een verschrikkelijk moment van onoplettend-
heid verloor hij echter door een paardvorkje met schaak zijn 
dame. Een gigantische blunder die de tegenstander gepaard 
liet gaan met een kleine vreugde-explosie.. Paul probeerde 
het nog, hield druk op de vijandelijke stelling maar het bleef 
een ongelijke strijd. Koert van Bemmel bracht ASV-2 weer 
langszij. Hij wist een vijandelijke toren op de h-lijn in te 
sluiten. Een redelijk simpele overwinning. Fokke Jonkman 
kwam pas net voor enen de speelzaal binnen en had dus de 
grootste tijdachterstand. Een evenwichtige partij werd het 
waarin Fokke prettig uit de opening kwam. Jammer dat het 
na 90 zetten remise niet meer mogelijk was. Over de han-
delswijze van ENO had hij geen goed woord over. De tegen-
stander van Cees Verkooijen trok alle stukken terug achter de 
eigen linies alsof hij de schade zoveel mogelijk wilde beper-
ken. Toen deze in het eindspel een pion won speelde hij de 
partij keurig naar winst. Siert Huizinga tenslotte speelde en 
moeizame partij. Het werd een partij van de lange adem 
waarin Siert met veel duw- en trekwerk zijn tegenstander 
trachtte te verschalken. Dit lukte niet. In de slotfase ver-
speelde Siert helaas een stuk. Het eind van een middag waar-
in alles verkeerd ging. 
Gedetailleerde uitslag: J. Op den Dries–F. Jonkman 1-0; J. 
Beintema–K. v. Bemmel 0-1; T. Officier–B. Buisman 1-0; 
R. Brinkhuis–R. v.d. Wel 0-1; A. de Vos–F. Reulink ½-½; 
H. Hengstman–S. Huizinga 1-0; G. Bielderman–P. 
Schoenmakers 1-0; M. Johnson–K. Verkooijen 1-0. Eind-
stand 5½-2½. 
 
ASV-3 verliest nipt: Het derde bleef met lege handen na de 
op zich wel terechte 4½-3½ nederlaag tegen het sterke Mep-
pel dat niet voor niets één van de titelkandidaten is. Toch 
speelde ASV-3 een goede wedstrijd maar dan moet het net 
even meezitten in een paar partijen en dat deed het niet. De 
eerste die echt een voordelige stelling kreeg was Ruud Wille. 
Al na zo’n 14 zetten stond hij riant maar miste de beste 
voortzetting. Hij zette net even niet actief genoeg voort 
waarna zijn tegenstander de zaak weer kon verdedigen. Re-
mise was toen het logische vervolg. Even daarvoor had Eric 
Hartman, invaller voor Gerben Hendriks, ASV-3 op voor-
sprong gezet. Toen zijn tegenstander een paardvork plaatste 
koos Eric voor een koningsaanval op de damevleugel. Zich 
onbewust van het gevaar sloeg zijn opponent een toren maar 
kon daarna de mataanval niet meer stuiten. Prima winst!! 
Toen ook Cees Sep nog een uitstekende remise liet noteren 
tegen de sterke Richard Berendsen (2266) gloorde er even 
hoop. Zou er dan toch meer inzitten. Maar de andere stellin-
gen boden op dat moment te weinig perspectief. Sep ver-
speelde in zijn partij vlak na de opening een kwaliteit voor 2 
pionnen maar stond slechter dankzij enkele onontwikkelde 
stukken op de damevleugel. Toch hield Cees zich knap 
staande. Nadat zijn tegenstander veel tijd had geïnvesteerd en 
daardoor in tijdnood kwam won Sep de kwaliteit terug en 
kwam er een stelling op het bord waarin zetherhaling remise 
betekende. Barth Plomp kwam minder uit de opening. Hij 
moest een pion geven en kreeg een aanval over zich heen. 
Dit wist hij nog te keren en bovendien kreeg hij de pion 
terug. In een lastig dubbeltoreneindspel greep Barth echter 
mis (als eindspelkenner bij uitstek dus heel ongewoon voor 

zijn doen) waarna zijn tegenstander vrij eenvoudig van de 
geboden mogelijkheid gebruik maakte. Ook bij de gedreven 
captain Anne Paul Taal ging het mis. Hij verspeelde in het 
middenspel vrij knullig een pion en kwam na nog enkele 
mindere zetten in een matnet dat slechts ten koste van veel 
materiaal kon worden voorkomen. Geheel onverwacht boek-
te Erika belle nog een remise. Zij was na de opening in de 
problemen gekomen nadat zij zich had verrekend. Ze be-
landde daardoor in een paardeindspel met 2 pionnen minder. 
Normaal gesproken natuurlijk verloren maar zij wist het haar 
tegenstander dermate moeilijk te maken dat toch nog een 
zwaar bevochten remise kon worden behaald. Intussen had 
Edgar van Seben een lastig eindspel voor de kiezen gekregen 
met een slechte loper tegen een sterker paard. Een eerder 
remise-aanbod na zo’n 2 uur spelen was door de Meppelse 
speler afgeslagen. Het tweede aanbod bij het bereiken van dit 
eindspel werd ook afgewimpeld om het nog even te probe-
ren. En met succes. Edgar kwam met zijn loper niet goed uit 
de voeten en verloor een pion en later de partij. Een tegenval-
ler omdat  toch was gehoopt dat hij remise kon houden al 
was het heel moeilijk. Theo Jurrius kwam voor zijn gevoel 
beter te staan na de opening maar kon het goede plan niet 
vinden. Na wat mindere zetten vlak voor tijdnood wist hij 
een dame-eindspel in te vluchten waarin zijn tegenstander 
een gevaarlijk lijkende vrijpion kreeg. In dit eindspel wilde 
zijn opponent teveel en moest het punt nog aan Theo laten 
die daarmee toch een prima overwinning liet bijschrijven.  
Gedetailleerde uitslag: R. Berendsen – C. Sep ½-½ A. 
Pauptit – B. Plomp 1-0; R. Donker – R. Wille ½-½; G. 
Pauptit – T. Jurrius 0-1 5. R.J. de Wolde – A.P. Taal 1-0; 
C. Hoogendijk – E. Belle ½-½; A. Klomp - E. v. Seben 1-0 
W. Wijnstok – E. Hartman 0-1. Eindstand 4½-3½ 
 
ASV 4 klopt De Schaakmaat 2 met 4½-3½: Het leek in dit 
degradatieduel aanvankelijk van een leien dakje te gaan. Rob 
van Belle en Jan Willem van Willigen stonden al snel ge-
wonnen en verder stond niemand slecht. Een ruime zege lag 
in het verschiet. Hans Rigter opende de score met een remise 
zonder dat daar veel emoties bij te pas kwamen. Rob van 
Belle bracht ASV 4 aan de leiding. De witte koning ver-
zuimde het centrum te verlaten, zodat de aanval na het ver-
dubbelen van de torens op de e-lijn niet te stoppen was. Ma-
teriaalwinst bracht het punt. Nico Schoenmakers ruilde al het 
zware materiaal over de enige open lijn. In de verder geslo-
ten stelling viel weinig eer meer te behalen. Remise dus. 
Vervolgens kreeg ASV 4 twee tegenvallers op rij. Vincent 
Theissen zag zijn goede spel opnieuw niet beloond worden. 
In een eindspel met een pluspion gaf onze man zomaar een 
kwaliteit weg. Ook Jacques Boonstra tastte in een goede 
positie mis. In een hevig tijdnoodduel verspeelde Jacques een 
toren, maar erger nog verzuimde hij tijdsoverschrijding te 
claimen. Tijdens al die schermutselingen zag Ivo van der 
Gouw zijn tegenstander teveel wagen. Een gevaarlijke ko-
ningsaanval leverde twee pionnen op en na een afwikkeling 
naar een toreneindspel was de winst snel een feit. Ook Jan 
Willem van Willigen bracht weer een zege in. Al vroeg in de 
partij won hij met goed stukkenspel twee pionnen. Het paar-
deindspel duurde vervolgens ruim drie uur, maar het punt 
kwam er. Erik Wille zorgde vervolgens voor het beslissende 
halfje. Eerst had onze captain een goede stelling verziekt en 
verlies kon nog maar net met een prachtige doorbraak na een 
pionoffer afgewend worden. Een stukoffer redde vervolgens 
de Apeldoornse. Twee verre vrijpionnen kostten Erik weer 
een stuk en het resterende toreneindspel met pluspion hoefde 
na een remiseaanbod niet meer gespeeld te worden. 4½ is 
tenslotte genoeg.      Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: J. Dolsma – H. Rigter ½-½ G. Vis-
schedijk (1816) – E. Wille ½-½; M. Brussen - I. van der 
Gouw 0-1; W. Frouws – J.W van Willigen 0-1; H. Sprin-
gelkamp – N. Schoenmakers ½-½ B. Tempelman – R. van 
Belle 0-1 W. Cornelies – J. Boonstra 1-0 D. vd Klis – V. 
Theissen 1-0. Eindstand 3½-4½. 
 
Uitslagen interne competitie 12e ronde) 25 november 2004): 
Buisman-v. Tol 0-1; P. Schoenmakers-Schleipfenbauer 0-1; 
Knuiman-van Gemert ½-½; Ayyoubi-Jurrius 1-0; Huizinga-
R. Wille 1-0; E. Wille-Hogerhorst 0-1; v. Belle – Marks 0-1; 
Kuiphof-Steenhuis ½-½; Hajee-Vermeer 1-0; van Zon-Boom 
1-0; v. Dijk-v. Amerongen ½-½; Naasz-Dijkstra 0-1; Rood-
Koeweiden ½-½; Eder-Velders 0-1; Zunnebeld-Stravers ½-
½; Ariëns-Zandbergen 1-0; Hartogh Heijs – v.d. Leer 1-0; 
Blees-Zuidema 0-1; de Jong-Sanders 0-1; v. Vlerken-Visser 
1-0; Omar-Stibbe 1-0; Rietmeijer-Egging 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie:  
de Munnik-Bentvelzen 0-1; Verbost-Kelderman 1-0; Wig-
gerts- v.d. Meulen 1-0; Verkooijen-Wilgenhof ½-½. 


