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Oploswedstrijd: De tweezet bestaat ook nog. Vorige week 
mochten de tandjes erin gezet worden. Het probleem is ge-
maakt door de Pool Wolanski. Die won er in 1937 de derde 
prijs mee in de landenwedstrijd Polen–Nederland voor com-

posities. Oplossing: 1. 
Ph4-f3. Dit dreigt 2. 
Dh3-h6. Zwart kan op 
verschillende manie-
ren de diagonaal a2-
g8 onderbreken, 
waarna Pf6 het mat 
eruit kan halen. Een 
knap geconstrueerde 
instinker. 
 

Rapidcompetitie: 
Vanavond spelen we 
de tweede rapidavond. 
Met een alleen voor 
vanavond aangepast 
speeltempo van 20 
minuten (ipv 25) per 

persoon per partij. Dit alles heeft te maken met de sinter-
klaasactiviteiten van de Scouting. De kostuums hiervoor 
hangen in de diverse ruimten. Hou hier a.u.b. rekening mee. 
 
Schaken Overdag: A.s. dinsdag 6 december is het weer tijd 
voor het Daglichttoernooi in het Nivongebouw aan de Mo-
lenbeekstraat. Aanvang 14.00 uur. De belangstelling voor 
deze schaakactiviteit neemt nog steeds toe. Dus mocht u nog 
niet eerder van de partij zijn geweest, maak een middagje 
hiervoor vrij en schuif ook eens aan. 
 
Externe competitie: Het was weer een vol beladen program-
ma. Eerst betrof dit vorige week donderdag nog ASV-7. Zij 
verloren nipt met 3½-4½ van Pallas-1. Ondanks de neder-
laag werd er toch niet onverdienstelijk gespeeld. Daarna 
volgde er een prima zaterdag met goede resultaten met 3 
zeges en een gelijkspel. Winst was er voor ASV-1 op HSC 
Helmond met 4½-3½. Ook ASV-2 won en behield daarmee 
de koppositie. Zij wonnen met 4½-3½ .van Kijk Uit. ASV-3 
bleef Rheden met 5½-2½ de baas. Twee reglementaire 
bordpunten zette ASV meteen al op de goede weg. ASV-4 
hield het sterke team van Het Kasteel uit Wijchen knap op 
4-4. In deze EP alle verslagen. De uitslagen en standen ko-
men vanwege ruimtegebrek in het volgende nummer. 
 
Kleine zege ASV-1: Via een minimale 4½-3½ zege op HSC 
Helmond is ASV-1 weer wat naar de middenmoot gestegen. 
Het zat in de wedstrijd zeker niet tegen. Wouter van Rijn 
stond aanvankelijk wat moeilijker maar wist zich via een 
tijdelijk pionoffer te bevrijden waarna tot remise werd beslo-
ten. Achteraf had Wouter het idee dat hij toch beter had 
kunnen doorspelen. Bij Remco de Leeuw werd al snel veel 
geruild. In een toren/lopereindspel waren er voor beiden nog 
diverse trucs in de stelling. Via een penning dacht zijn oppo-
nent een stuk te winnen maar het tegendeel was waar. Het 
was een blunder want het was juist Remco die daarbij een 
stuk won. Sander Berkhout stond lang heel twijfelachtig 
maar had wel wat vage kansen. In de eerste de beste val die 
zich voordeed trapte de Helmonder met open ogen en ver-
loor met een vork zijn dame. Peter Boel kwam ogenschijn-
lijk wel goed uit de opening maar wist het juiste plan niet te 
vinden. Ook achteraf bij de analyse bleek niet hoe Peter in 
die fase echt voordeel had kunnen krijgen. Nu verzwakte hij 
zijn damevleugel. Hij verloor daarbij een pion. In een gefor-
ceerde poging dit ongedaan te maken ging meer materiaal 
verloren. John Sloots kwam in een stelling terecht waarbij al 
veel materiaal was geruild. Een tussenzet om verdere ver-
eenvoudiging te realiseren bleek fataal. Hierbij ging een stuk 
verloren. Eelco de Vries boekte een volkomen terechte 

overwinning. De vijandelijke koning bleef in het centrum. 
Eelco offerde een stuk voor beide centrumpionnen. Deze 
kwamen langzaam opzetten terwijl de vijandelijke stukken 
niet samenwerkten. Hoewel zijn tegenstander het stuk nog 
terugofferde kwam de goede positie van Eelco niet in ge-
vaar. Richard van der Wel speelde een partij met wisselende 
kansen. Na een mindere opening wist hij zich terug te vech-
ten. In de tijdnoodfase bleek zijn tegenstander net iets handi-
ger. Toch maakte een blunder een einde aan de partij via mat 
in 1. Toen was al duidelijk dat ASV zou gaan winnen want 
de stelling van Otto Wilgenhof was gewonnen. Hij had een 
stuk gewonnen. Nog even leek het lastig te worden. Hij 
offerde het stuk terug en heel knap wist hij zijn tegenstander 
in zetdwang te brengen en won toen eenvoudig. 
Gedetailleerde uitslag: R. Venis – E. de Vries 0-1; F. Jans-
sen – W. van Rijn ½-½; S. Smits – O. Wilgenhof 0-1; D. 
van Dooren–R. de Leeuw 0-1; B. Dekker–S. Berkhout 0-1; 
H. Faber – P. Boel 1-0; M. de Waard – J. Sloots 1-0; R. de 
Waard –R. van der Wel 1-0. Eindstand 3½-4½. 
 
ASV-2 behoudt de leiding: Door de 4½-3½ zege in IJmuiden 
op Kijk Uit heeft ASV-2 de gedeelde eerste plaats behouden. 
Samen met stadgenoot De Toren wordt de ranglijst aange-
voerd. Na de remise in de vooruitgespeelde partij van Fokke 
Jonkman kreeg het duel afgelopen zaterdag een vervolg. In 
de speelzaal werd ook een wedstrijd gespeeld op Hoofdklas-
seniveau door de dammers van IJmuiden. Het zag er bij 
ASV-2 al na een uur heel goed uit. Fred Reulink komt nage-
noeg gewonnen te staan (kwaliteit+pion meer) maar moet 
nog wat worstelen. Hij staat dan gewonnen maar wordt te 
gretig en pakt een pionnetje teveel en krijgt een aanval over 
zich heen die in zetherhaling eindigt. Ook Theo Jurrius komt 
snel zo goed als gewonnen te staan. Een wanhoopsoffer weet 
Theo eenvoudig te keren. Hij neemt de aanval over en wint 
de partij. Koert van Bemmel komt ogenschijnlijk heel slecht 
te staan en moet zich tot het uiterste verdedigen maar houdt 
stand. Hij komt vervolgens een toren voor en schiet dan een 
enorme bok. Hij verspeelt zijn dame en verliest. Bij Daan 
Holtackers gaat het aanvankelijk gelijk op maar komt dan 
wat minder te staan. Zijn tegenstander heeft echter geen plan 
waarop Daan het initiatief weer neemt en wint. Sjoerd van 
Roosmalen krijgt een stelling die in gelijk spel verzandde. 
Hij ziet eigenlijk geen kansen meer maar weigert toch een 
remiseaanbod. In het eindspel van paard en toren wint hij 
een pion. De torens worden geruild en de resterende stelling 
wordt eenvoudig gewonnen. Bij Frank Schleipfenbauer was 
het een spannende strijd. Hij offert een kwaliteit en komt 
gewonnen te staan maar wil het vervolgens te mooi doen en 
verliest bijna. Toch kan hij alsnog via een dameoffer een 
bijna winststelling bereiken. Hij verliest in de tijdnoodfase 2 
pionnetjes en schrikt als hij net op de 41e zet denkt een stuk 
kwijt te raken. Gelukkig kon hij alles nog net dekken en 
bouwt een vesting om zo het beslissende halfje veilig te 
stellen. Kees Sep staat aanvankelijk iets beter maar raakt dit 
voordeel langzaam kwijt en geeft in het eindspel een pion 
weg en kan het tij daarna niet meer keren. 
Gedetailleerde uitslag: C. Otten – S. van Roosmalen 0-1; P. 
van Nieuwenhuizen – F. Schleipfenbauer ½-½; S. Koele-
mij – D. Holtackers 0-1; A. van Nieukerken –K. van Bem-
mel 1-0; A. Kunst –C. Sep 1-0; M. de Koning – F. Jonk-
man ½-½; S. van Westerop – F. Reulink ½-½; P. Hamers-
ma –T. Jurrius 0-1. Eindstand 3½-4½ 
 
Belangrijke punten voor ASV-3: De 2 reglementaire punten 
waren natuurlijk een belangrijke basis bij de uiteindelijke 
5½-2½ zege. Punten die aan het begin van de wedstrijd al 
werden aangekondigd omdat de Rhedense spelers door 
stroomstoringen ten gevolge van de weersomstandigheden in 
hun woonplaatsen het schaken maar even lieten voor wat het 
was. Invallers waren niet voorhanden. Als we die 2 gratis 
punten even buiten beschouwing laten werd het in de overi-



ge 6 partijen 3½-2½ in Arnhems voordeel. Toch kwam Rhe-
den nog terug op 2-2. Kees Verkooijen zocht lang naar sa-
menhang in zijn stelling. Zijn tegenstander kwam echter 
telkens wat beter te staan. Kees verloor een kwaliteit en 
probeerde nog een tegenaanval op te zetten. De vijandelijke 
f-pion bracht de beslissing. Mat of zwaar materiaalverlies 
bracht de beslissing. Ook Barth Plomp verloor. Een beetje 
ongelukkig dat wel. Telkens wist hij na een theoretische 
discussie dreigingen af te weren en stond op een gegeven 
moment ook beter. Hij verdedigde heel goed, maar verslikte 
zich uiteindelijk toch nog in een truc. Via Edgar van Seben 
kwam ASV-3 weer op voorsprong. In een eindspel met dame 
en 2 stukken dwong hij zwart tot verdedigen. Hij kwam wel 
in tijdnood maar wist hierin zijn opponent via een geniepige 
lokzet te verleiden tot het slaan van een pion. Dit kostte 
meteen een vol stuk. Ruud Wille kwam vervolgens na 
zetherhaling remise overeen na een gelijkopgaande partij. 
Een terechte uitslag. Op dat moment stond Ivo van der 
Gouw gewonnen maar was het eerst Erika Belle die de 
matchpunten veilig stelde. Zij had zich goed verdedigd. Wel 
werd veel tijd verbruikt. Haar tegenstander speelde daar 
teveel op en moest dit bekopen met zwaktes in zijn stelling. 
Via een combinatie werd een toren gewonnen. Bij Ivo wer-
den al vrij snel de dames geruild. In het middenspel kon Ivo 
een pion winnen maar liet dit bewust na. Toen zijn tegen-
stander dit kleinood verdedigde wist Ivo heel handig een 
kwaliteit te winnen. Daarna kwam hij met beide torens de 
stelling binnen en bracht zo de eindstand op 5½-2½ voor 
ASV-3. Twee hele belangrijke punten waren binnen. 
Gedetailleerde uitslag: J. Kohschulte-G. Tangarife 0-1 
(Regl); N. Mulder - B. Plomp 1-0; M. Dorst - R. Wille ½-½; 
M. Leroi - I. van der Gouw 0-1; E. Swerink - A.P. Taal 0-1 
(Regl.); G.J. van Vliet - E. Belle 0-1; S. Jaspers - E. v. 
Seben 0-1; C. Lange-K. Verkooijen 1-0; Eindstand 2½-5½.  
 
ASV 4 pakt punt bij Het Kasteel: In Wychen waren ondanks 
de hevige sneeuwval alle 64 velden goedgekeurd. ASV 4 
hield zich ditmaal op het gladde speelveld goed staande. Zes 
remises, een nederlaag en een winstpartij duiden op een 
saaie pot. Dat was echter geenszins het geval. Martin Weij-
senfeld liet het initiatief aan de tegenstander, maar die wist 
geen plan te kiezen. Remise. Vervolgens speelde ons oud-lid 
Henk van Kortenhof weer eens hoog spel. Via een dameoffer 
bracht Henk Hans Rigter in het nauw. Hans verdedigde ech-
ter nauwkeurig en de winst lag in het verschiet. De dame 
werd teruggegeven om af te wikkelen naar een gewonnen 
stelling. Helaas zag Hans daarbij mat over het hoofd. Paul de 
Freytas vocht een strategische gevecht uit met routinier Wil-
lem van Berkel. Beide spelers regelden voor alles dat hun 
defensie op orde was, vandaar dat remise ook hier het logi-
sche resultaat was. Rob van Belle kwam uitstekend uit de 
opening en met creatief spel werd de vijandelijke koning 
onder vuur genomen. Een schijnoffer vervlakte de partij en 
na stukkenruil restte een potremise lopereindspel. Vincent de 
Jong verving deze keer Siert Huizinga. Aan het topbord had 
Vincent even een plusje, maar nadat de tegenstander het 
centrum had kunnen openen, moest Vincent nauwkeurig 
verdedigen. Dat deed hij en net voor de tijdcontrole werd de 
vrede getekend. Bij Gerben Hendriks speelde zich intussen 
een spektakelstuk af. In een partij met tegengestelde rokades 
ging Gerben voor zijn eigen koning ten aanval. Die vleugel 
kwam dan ook open en daarmee was Gerbens koning nogal 
op de tocht komen te staan. Gerben ruilde zijn dame voor 
twee torens en bouwde zo een vesting rond zijn koning. Tot 
hij nieuwe aanvalsmogelijkheden zag. Met een stukoffer 
toverde Gerben een fraaie matgrap uit de hoge hoed. Helaas 
had de tegenstander met een pionoffer nog een weg nar eeu-
wig schaak. Jan Willem van Willigen verspeelde al vroeg in 
de partij een pion. Na een paar uur spelen ontstond een eind-
spel dat uiteindelijk na 95 zetten in remise eindigde. Jan 
Willem had zich bijzonder nauwgezet verdedigd en de te-
genstander maakte wat kleine maar niet onbelangrijke fout-
jes. Een zwaarbevochten remise dus. 4-3 achter en alleen 
Erik Wille speelde nog met nog steeds een Franse gambiet-
pion extra in zijn bezit. Direct na de tijdcontrole kreeg Erik 
een tweede pion cadeau en daarna was het eenvoudig. Het 
verschil tussen nummer vier en nummer tien in de promotie-
klasse is nu nog maar twee punten. Er is dus nog veel te 
halen voor ASV 4.   Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: W. van Nie – V. de Jong ½-½; H. 
van Kortenhof – H. Rigter 1-0; W. van Berkel – P. de Frey-
tas ½-½; C. Hermeling – J.W. van Willigen ½-½; D. Derks 
– M. Weijsenfeld ½-½; T. Rutjes – E. Wille 0-1; L.ter 
Beek–R. v. Belle ½-½; M. Rossen–G. Hendriks ½-½. 
 
Nieuw verlies voor ASV-7: Tegen het sterker geachte Pal-
las1 werd nipt verloren. Aanvankelijk zag het er somber uit 
want het begon met het afzeggen van de vaste krachten Hed-

ser Dijkstra en Hendrik van Buren, maar in Harm Steenhuis 
en Frans Veerman werden waardige vervangers gevonden. 
Tje Wing Au speelde een aanvalspartij waarbij een stuk 
geofferd werd. Het scheelde een haar of de tegenstander ging 
aan de complicaties ten onder maar hij wist net op het nip-
pertje een weerlegging te vinden, overleefde het aanvalsge-
weld en wist de partij te winnen. Frans Veerman offerde met 
zwart een paard tegen twee centrumpionnen. Met twee sterke 
lopers, waarbij zijn opponent ook nog een dubbelpion had, 
zat er toch niet veel meer in dan remise. Het was niet veel, 
vond Frans zelf, maar toch wel wat, namelijk een halfje. 
Henk Kuiphof kreeg met zwart ruimte maar moest toch taai 
verdedigen tegen een lang denkende tegenstander. Omdat de 
tegenstander zo veel tijd verbruikte bood Henk remise aan. 
Na overleg werd dit geaccepteerd. Jans Askes speelde met 
wit de Russische opening met slaan van de beide pionnen op 
de e-lijn. De stukken werden vervolgens snel geruild waarna 
een moeilijk eindspel restte van paard en 4 pionnen tegen 
loper en 4 pionnen. Wit stond wat sterker maar zwart had 
een dubbele vrijpion op de h-lijn en uiteindelijk werd er tot 
remise besloten. Horst Eder speelde een wat gedrongen 
opening (Robatsch). De tegenstander rokeerde lang en zo 
kon Horst via de a-pion en de a-lijn een aanval opzetten 
tegen de vijandelijke koning. Na een grootscheepse afruil 
bleef Horst een toren voor, maar wel met nog maar iets meer 
dan 5 minuten tegen meer dan een half uur van de tegenstan-
der. Horst begon wat sneller te zetten dan de tegenstander. 
Deze liet zich in het snel zetten niet onbetuigd en wilde snel 
mee spelen, waarbij er af en toe niet genoteerd werd. Er 
ontstond een meningsverschil tussen de beide combattanten 
die elkaar verweten niet te noteren. De emoties liepen op en 
de wedstrijdleider André de Groot werd er bij gehaald. De 
tegenstander was inmiddels zodanig van de kook geraakt dat 
er niet meer met hem te praten viel. Hij gooide de stukken 
van het bord, noemde André “een slechte wedstrijdleider” en 
het duurde wel een uur van laten bedaren en af en toe rustig 
op hem inpraten door o.a. 3 teamgenoten en onze eigen 
voorzitter Erik voordat de rust was weergekeerd en de partij 
toch uitgespeeld werd. Horst bleef cool en na enkele zetten 
gaf de tegenstander op waarmee Horst de enige overwinning 
van ASV7 boekte. Klasse! Er was toch uitzicht op misschien 
een overwinning of tenminste een gelijkspel want Ruud 
Verhoef speelde met zwart een sterke partij. Aan beide kan-
ten werd een kans op licht voordeel gemist. Zwart speelde de 
centrumpionnen op, waardoor de stelling dreigde te vervlak-
ken. Maar Ruud liet het er niet bij zitten en zijn pionoffer 
bood vage aanvalskansen. Er was echter een ketser van 
zwart nodig om een kwaliteit buit te 
maken. Maar door tijdnood en een 
sterk zwart loperpaar trok de tegen-
stander uiteindelijk toch aan het lang-
ste eind. Harm Steenhuis liet met 
zwart in een Siciliaan te snel dameruil 
toe, waardoor zijn tegenstander het 
loperpaar kreeg en daarmee een zeer 
langdurig initiatief. Maar toen hij het 
uit wilde maken, kreeg Harm de kans tot een algemene stuk-
kenruil en daarmee wist hij toch de remisehaven te bereiken. 
Ignace Rood speelde een degelijke partij zonder dat er echter 
een uitzicht op reële winstkansen was. In het Scandinavisch 
koos de tegenstander voor een onbekende en vermoedelijk 
niet al te correcte voortzetting, kwam achter in ontwikkeling 
en Ignace stond in de beginfase beter. Echt duidelijk voor-
deel zat er niet in en geleidelijk verdwenen de stukken van 
het bord tot er aan beide kanten een paard en een handvol 
pionnen was overgebleven. Inmiddels was Ignace als laatste 
bezig. Gezien de stand werd remise afgeslagen om een laats-
te poging op winst te ondernemen. De tegenstander ging niet 
op de verwikkelingen in die aan beide kanten allerlei rom-
melkansen zou hebben opgeleverd en er restte helaas niets 
anders dan te berusten in remise. Na 2 ronden is ASV7 in de 
gevarenzonde beland maar ik acht ons team zeker niet kans-
loos in de volgende ronden. Twee keer zaten we dicht tegen 
een matchpuntje aan. In de volgende ronde moet het toch 
wel eens gaan lukken!   Ignace Rood 
 
Uitslagen interne competitie 12e ronde (24 november 2005): 
Wilgenhof-Homs 0-1; Tangarife-Sloots ½-½; E. Wille-
Jurrius 0-1; Haggeman-R. Wille 0-1; Weijsenfeld-v. Gemert 
1-0; Verkooijen-de Freytas ½-½; R. van Belle-Huizinga 1-0; 
Hartman-P. Schoenmakers 1-0; Hogerhorst-Hajee 0-1; 
Amani-Boom 1-0; Koeweiden-v. Amerongen 0-1; Ariëns-
Wiggerts 1-0; de Munnik-Verbost 1-0; Kelderman-Giltay 0-
1; Stibbe-Visser ½-½; Zunnebeld-Kooman1-0; Blees-
Rietmeijer 1-0; 
ASV-bekercompetitie: Taal- v. Willigen 1-0; Vermeer – de 
Groot 1-0; Dekker – Meijer ½-½; v.d. Krogt-Hartogh Heijs 
1-0; Bentvelzen-Sigmond 1-0. 

Henk Kuiphof ½
Ignace Rood ½
Frans Veerman ½
Ruud Verhoef 0 
Harm Steenhuis ½
Jans Askes ½
Horst Eder 1 
Tjé Wing Au 0


