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Oploswedstrijd: “Ik schaam me dood” mailde Hendrik van 
Buren mij toen bleek dat ook het diagram van vorige week 
niet correct was. Uw redacteur neemt het klakkeloos over en 
controleert vooraf niet of de gegeven oplossing wel juist is. 
We beloven beterschap! Dit keer ontbrak er een witte dame 

op f8. Het ging 
om een stelling 
van een naamge-
noot van Karpov. 
Naast Anatoly is 
er ook nog een 
Vladimir en die is 
een bekend pro-
blemist. Hij ont-
wierp deze twee-
zet. Oplossing: 1. 
Te3. 
Quizvraag: In-
middels is er weer 
een match Rus-
land tegen de rest 
van de wereld 
gestart. Ditmaal is 

het een correspondentiematch. Aan hoeveel borden wordt er 
gespeeld? Antwoord: 64. 
 
Rapidcompetitie: Vanavond zoals aangekondigd geen 
interne ronde maar we spelen de ronden 9 t/m 12 in de 
rapidcompetitie. 
 
Voorjaarstoernooi: Natuurlijk heeft u de folders al lang zien 
liggen en de aankondiging van ons rapidtoernooi in de 
diverse schaaktijdschriften gelezen. Ook heeft u mogelijk al 
een mailtje gehad waarin het ASV-Voorjaarstoernooi 
onder uw aandacht werd gebracht. Alleen dat aanmelden 
kwam er nog maar niet van. Natuurlijk, helemaal vergeten. 
Gelukkig kunt u dit nog goedmaken door uw deelname te 
bevestigen bij Ruud Wille. Dan zien we elkaar op zaterdag 
12 maart a.s. in het Grand Café van het Lorentz 
Ondernemerscentrum aan de IJsselburcht 3. 
 
OSBO-cup: Vanavond speelt ASV-4 voor de 2e ronde van 
de OSBO-cup thuis tegen Bennekom-2. Weet ons vierde 
zich net als ASV-3 , te plaatsen voor de volgende 
bekerronde?? We zullen het vanavond zien!! 
 
Externe competitie: De schaakmiddag in het Grand Café van 
het Lorentz afgelopen zaterdag leverde ASV, onder grote 
belangstelling van de talrijke bezoekers, drie overwinningen 
op. Alleen ASV-4 verloor maar tegen een ontketend op 
kampioenskoers zijnde De Toren-1 is dat geen schande. Het 
vierde blijft hierdoor wel ernstig in de problemen dus de 
laatste 2 ronden moeten gewonnen worden. Twee keer “een 
rondje 4½”??. Uw redacteur tekent ervoor. Onze KNSB-
teams wonnen verdiend. ASV-1 deed dat op uitstekende 
wijze tegen het sterke Vianen/DVP en won met 5-3, ASV-2 
won met 6½-1½ van Sneek-2. Afgetekende cijfers, maar 
wel wat aan de te ruime kant. Verder liet ASV-3 het team 
van Het Kasteel uit Wijchen met 5½-2½ totaal kansloos. In 
deze EP de vier verslagen op een rij.  
 
Sterke winst ASV-1: Tegen het sterke Vianen/DVP, dat 
voor aanvang van dit seizoen vrijwillig een stapje terug deed 

vanuit de eerste klasse KNSB behaalde ASV-1 een uitste-
kende 5-3 zege. Otto Wilgenhof keek dan ook tevreden 
terug op deze wedstrijd toen ik hem de volgende avond aan 
de lijn had om de partijen door te nemen. “Goede overwin-
ning op een sterke tegenstander”, was zijn commentaar. De 
eerste uitslag kwam uit de partij van Peter Boel. Volgens 
Otto, die na een uur de stellingen langs was gelopen was het 
vreemde aan die partij dat Peter nog geen pion achterstond. 
Meestal wordt er wel wat geofferd. Dit keer dus niet. De 
partij eindigde dan ook vrij snel in remise. Sjoerd van 
Roosmalen won overtuigend. In het middenspel deed zijn 
tegenstander wat rare zetten. Sjoerd profiteerde direct met 
kwaliteitswinst en dit zette hij koel en zakelijk om in een vol 
winstpunt. Otto Wilgenhof bleef, voor zijn doen lang op 
bekend terrein. Na een mindere zet van zijn tegenstander 
kreeg Otto gelijk spel. De speler van Vianen had de strijd 
toen saai moeten houden om zo op remise aan te sturen maar 
ruilde een slechte loper van Otto voor vage aanvalskansen. 
Otto kon dit vrij snel stoppen en nam het initiatief over. In 
tijdnood profiteerde onze ASV-er en liet het punt aanteke-
nen. Sander Berkhout speelde een echte wild-west-partij. Hij 
was nog maar pas vlak voor aanvang wakker geworden en 
had net bijtijds de speelzaal bereikt. Toch leek hij behoorlijk 
uitgeslapen terwijl zijn tegenstander het allemaal niet zo 
goed zag. Sander rommelde en toverde zich naar winst. 
Remco de Leeuw kwam met goed en solide spel wat beter te 
staan. Toen hij remise aangeboden kreeg kon hij rustig kij-
ken hoe het er op de andere borden voorstond. Daar dit 
voldoende perspectief bood nam hij het aanbod aan. Olivier 
Bruning kwam ook goed te staan na de opening. Op een 
belangrijk moment miste hij een kansrijk offer. De stelling 
kwam weer gelijk. Een remiseaanbod werd door zijn tegen-
stander afgeslagen die daarop in het verdere verloop de 
partij naar zich toetrok. Olivier verspeelde in de slotfase 
bovendien een stuk. Wouter van Rijn verkreeg een prettige 
stelling maar zijn jeugdige tegenstander verdedigde goed. 
Wouter kwam er niet doorheen en moest zich schikken in 
een puntendeling. Eelco de Vries tenslotte was voor de ver-
andering eens met de auto gekomen in plaats van met de 
trein. Qua aankomsttijd maakte het niet uit. Hij kwam ruim 
een half uur te laat. Hij was nu in Arnhem de weg kwijtge-
raakt, terwijl het toch niet de eerste keer was dat we in het 
Lorentz speelden. Remco loodste hem per mobiel richting 
speelzaal. Een prachtig verhaal toch weer! De tijdachter-
stand speelde in de partij geen rol. Zijn sterke tegenstander 
investeerde veel tijd en ook op het bord ontstond er geen 
enkel probleem voor Eelco. Hij verkreeg dus makkelijk 
gelijk spel. Naarmate de partij vorderde wist onze man een 
klein plusje te realiseren. Er ontstonden wat matbeelden 
maar dit kon toch vrij eenvoudig worden geneutraliseerd. Na 
zetherhaling werd het punt gedeeld. Met deze zege heeft ons 
eerste zich weer in de subtop gespeeld. Een positie waar ze 
ook thuishoren!  
E. de Vries - R. Odendahl ½-½; W. van Rijn - Tim van 
Lanen ½-½; O. Wilgenhof - I. Stork 1-0; R. de Leeuw - 
Toon van Lanen ½-½; S. Berkhout - D. Kerstens 1-0; P. 
Boel - T. Lemanczyk ½-½ S. van Roosmalen - A. Janssen 
1-0; O. Bruning - U. Perscke 0-1 Eindstand 5-3.  
 
ASV-2 pakt belangrijke punten: Vooraf waren de belangen 
duidelijk. Sneek-2 stond op 2 punten van ons tweede en om 
niet in de problemen te komen moest er gewonnen worden. 
Dat er na een lange strijd die pas rond half acht werd beslist, 



een, wellicht iets geflatteerde, 6½-1½ zege op het uitslagen-
formulier prijkte was dan ook een hele goede zaak. Door de 
andere uitslagen in deze poule is Sneek nu onder de streep 
beland. Zij zullen dus nog moeten vechten voor handhaving. 
.ASV-2 is veilig! Al snel werd een 2-0 voorsprong bereikt 
via zeges van Fokke Jonkman en Bert Buisman. Dankzij de 
verstandige plaatsing van de juiste personen aan de juiste 
borden kwam Fokke met wit snel in het voordeel. Zwart 
bleek al op de 15e zet te weinig plek te hebben voor in ieder 
geval één stuk en gaf daarom op. Ook Bert besliste de partij 
al vrij snel in zijn voordeel en kon toen rustig toekijken hoe 
zijn teamgenoten het er van afbrachten. Siert Huizinga liet 
een remise noteren. Na een prima gespeelde opening waarbij 
het steeds oppassen was voor gevaarlijke mogelijkheden. Na 
een afwikkeling hield Siert een vrijpion over maar wist dit 
kleinood ondanks de betere positie net niet naar de overkant 
te krijgen. Er volgden nog vijf spannende partijen Sneek 
kwam terug in de wedstrijd doordat Gonzalo Tangarife zijn 
partij verloor. Hij had op zijn gebruikelijke wijze geopend. 
Na een wat actieve opzet trok hij zich later toch weer terug. 
Toen hij aanstuurde op dameruil leek het remise te worden 
maar ergens is Gonzalo een stuk achter geraakt. Richard van 
der Wel speelde ook een behoorlijk enerverend potje. Zijn 
opponente, de talentvolle Renske Hania, behandelde de 
stelling behoorlijk positioneel iets wat Richard nou net niet 
goed ligt. In een combinatie met vage kansen offerde Ri-
chard dus materiaal. In een uiterst passieve stelling kreeg hij 
een koningsaanval over zich heen. Richard overleefde dit 
waarna wit voor de keus stond of kiezen voor eeuwig schaak 
of een laatste aanvalspoging. Zij koos voor het laatste waar 
Richard wel raad mee wist en de partij naar zich toetrok. 
Een hele mooie partij! Koert van Bemmel kwam met zwart 
goed uit de opening. Hij had allerlei lange termijnplannen 
om vervolgens simpel een kwaliteit weg te blunderen. Daar-
voor had hij wel enige compensatie en ging ook snel spelen. 
Langzamerhand neigde het weer naar een gelijke stelling 
doordat zijn tegenstander foutjes maakte. Koert bood remise 
aan maar hij weigerde om vervolgens een slechte zet te 
doen. Daarna bracht zijn tegenstander nog een kansrijk 
stukoffer waarop Koert matgezet driegde te worden maar 
kon met zijn dame nog net de vijandelijke toren slaan. Hij 
had nu 2 stukken voor een dame maar de vrijpion kon 
slechts worden gestopt door een stuk te geven. Koert won 
toen ook nog geforceerd een pion op a2 zodat zijn pion op 
de b-lijn nu ging lopen ondersteund door drie stukken. Deze 
b-pion gaf nu de doorslag. Een spectaculaire maar gelukkige 
overwinning. Vervolgens won ook Fred Reulink. Na de 
opening bracht hij een pionoffer. Zwart kon daarna niet 
meer rokeren. Langzaam maar zeker kon wit meer druk 
zetten op de zwarte stelling. Dit mondde uiteindelijk uit in 
een dubbeltoreneindspel met een pion meer voor Fred. Of 
het theoretisch gewonnen was kon Fred niet aangeven maar 
hij won uiteindelijk wel. Kees Verkooijen zorgde voor het 
slotakkoord. Na een degelijke opening ontstond er een ge-
lijkstaande stelling. Dit bleef zo tot in het eindspel toen Kees 
in een stelling met T+L tegen T+P en allebei 4 pionnen er 
nog eens voor ging zitten en er toch nog het volle punt uit 
wist te peuteren. 
Gedetailleerde uitslag: K. van Bemmel - J. Jellema 1-0; G. 
Tangarife - T. Fleur 0-1; R. van der Wel - R. Hania 1-0; F. 
Jonkman - D. v.d. Meulen 1-0; B. Buisman-W. IJkema 1-0 
F. Reulink - W. Wiersma 1-0; K. Verkooijen-J. Hania 1-0; 
S. Huizinga - M. Kuijper ½-½. Eindstand 6½-1½  
 
ASV-3 speelt zich naar subtop: Met een uitstekende en ze-
ker dik verdiende overwinning op Het Kasteel heeft het 
derde een prima prestatie neergezet. Natuurlijk waren de 
gasten wat verzwakt door het ontbreken door griep van onze 
oud-ASV-er Henk van Kortenhof maar ASV-3 speelde ge-
woon een sterke wedstrijd. Rond de tijdnoodfase stroomden 
de punten binnen die er al enige tijd aan zaten te komen. De 
score werd met 2 remises geopend. Theo, “sneeuwklokje” 
Jurrius probeerde met zwart van alles maar zijn tegenstander 
ving dit heel koel op zodat Theo in een puntendeling moest 
berusten. Ook Cees Sep speelde een goede partij, deed di-
verse winstpogingen maar deze werden door zijn opponent 
goed gekeept. Intussen had Anne Paul Taal al materieel 
voorsprong bereikt door de vijandelijke dame in te sluiten. 
Hij moest daar wel 2 stukken voor geven maar na gerouti-
neerd ruilen van stukken liet de materiële voorsprong zich 
gelden. Barth Plomp zorgde ook voor een uitstekend winst-
punt. Zijn tegenstander zette de partij wellicht iets te licht-

vaardig op. Barth kreeg ruimtevoordeel en won een kwali-
teit. De stelling die overbleef kun je normaal wel aan Barth 
overlaten. Hij speelde de partij perfect uit. Ook Edgar van 
Seben speelde een partij uit één stuk. Hij koos direct voor de 
aanval en zette zijn tegenstander klem. Deze investeerde 
veel tijd maar kon slechts met kunst en vliegwerk de stelling 
dichthouden. Edgar verhoogde in de slotfase de druk op de 
koningstelling verder waarna zijn opponent bezweek. Ger-
ben Hendriks speelde een voor hem weer kenmerkende 
partij. Hij won ergens een pion maar de stelling werd door 
de Wijchenaar dichtgeschoven. Remise kon dan op een 
gegeven moment niet uitblijven. De winst in de wedstrijd 
was daarmee definitief. Ruud Wille had steeds het betere 
van het spel. Zijn stukken stonden beter maar hij moest toch 
tot de tijdnood van zijn tegenstander wachten tot hij een 
kwaliteit won. Direct na de 40e zet werd de partij opgege-
ven. Erika Belle verloor tenslotte nog haar partij. Zij speelde 
een goede partij en een puntendeling zou normaal gesproken 
aangenomen zijn. Erika zette vervolgens de aanval op maar 
haar tegenstander deed dit ook. Het was de aanleiding voor 
een prachtige aanvalspartij. De Wijchense voorzitter was 
tenslotte net even eerder en besliste de partij in zijn voordeel 
en redde daarmee de eer. Op de winst van ASV-3 kon niets 
worden afgedongen. In de volgende ronde wacht “bijna-
kampioen” De Toren-1, het team dat door het verlies van 
concurrent Bennekom op de drempel staat van de KNSB. 
Gedetailleerde uitslag: B. Plomp - C. Hermeling 1-0; C. 
Sep - W. van Nie ½-½ E. Belle - W. van Berkel 0-1; A.P. 
Taal - W. Blankert 1-0; T. Jurrius - D. Derks ½-½; R. 
Wille - T. Rutjes 1-0; G. Hendriks - L. ter Beek ½-½; E. 
van Seben - R. Duin 1-0; Eindstand 5½-2½  
 
Forse nederlaag ASV-4: Na de verwachte maar groot uitge-
vallen 1½-6½ nederlaag tegen De Toren 1 is de opdracht 
voor ASV 4 helder. Om het verblijf in de promotieklasse te 
verlengen, moet van SMB 3 en VSG gewonnen worden. 
Afgelopen zaterdag zat een verrassing er nooit in. De Toren 
1 was als aanstaand kampioen gewoon een maatje te groot. 
Tegen ASV 3 zullen onze vrienden uit het zuidelijke stads-
deel de titel binnenhalen. De partij van Hans Rigter was een 
voorbode voor de afloop van het duel. Hans kwam tegen 
Bob Beeke niet goed uit de opening en nog binnen de twee 
uur was stukverlies beslissend. Ook bij Jacques Boonstra 
ging het fout. Jacques stak twee pionnen in een aanval op de 
koning van Sebas Beumer. De jongeling van De Toren gaf 
echter geen krimp. Ivo van der Gouw is aan een van zijn 
betere seizoenen bezig. Ditmaal had hij goed ingeschat dat 
de koningsaanval van Jeroen van Onzen niet gevaarlijk was. 
Een stukoffer in het centrum besliste in het voordeel van 
Ivo. Invaller Eric Hartman leek Ron Engelen in de aanval te 
kloppen. Een stukoffer leverde een beslissende aanval op, 
maar na een onnauwkeurigheid verzandde de aanval. Rob 
van Belle speelde een prima partij tegen Rein Visée, maar 
tegen de tijdcontrole sloeg Visée toch toe. Jan Willem van 
Willigen toonde zich tegen Anthony Migchels opnieuw een 
uitstekend verdediger in een moeilijke positie. Zijn remise 
was dan ook dikverdiend. Erik Wille offerde tegen Mathieu 
Roskam een stuk voor een aanval die niet winnend bleek. 
Roskam zag vervolgens ook alle remisegrappen en zette 
Erik mat. Tenslotte ging ook Nico Schoenmakers onderuit. 
Arnout Karssenberg profiteerde van de slecht opgestelde 
stukken van Nico en sloeg in de aanval toe. Over 3 weken 
zullen we scherper moeten zijn dan afgelopen zaterdag! 
     Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: H. Rigter-B. Beeke 0-1; J.W. v. 
Willigen-A. Migchels ½-½; I. v.d. Gouw-J. v. Onzen 1-0; 
R. v. Belle-R. Visée 0-1; E. Wille-M. Roskam 0-1; E. 
Hartman-R. Engelen 0-1; N. Schoenmakers-A. Karssen-
berg 0-1; J. Boonstra-S. Beumer 0-1. Eindstand 1½-6½. 
 
Uitslagen interne competitie 23e ronde (24 februari 2005): 
Marks-Jonkman 0-1; R. Wille-P. Schoenmakers ½-½; E. 
Wille-M. Weijsenfeld 1-0; R. van Belle – Niezgoda 1-0; 
Vermeer – Boom 0-1; van Amerongen – Bentvelzen ½-½; 
Au-Kuiphof 0-1; v.d. Zijden-Velders 0-1; Rood-Zunnebeld 
½-½; Ariëns – Meijer 1-0; Zandbergen-Sanders 0-1; v.d. 
Meulen – Egging 0-1; Stibbe – Hartogh Heijs 0-1; Kelder-
man – Rietmeijer 1-0; Blees – de Jong 1-0.. 
Correctie uitslag ronde 22. Meijer-Zunnebeld 1-0 moest zijn 
Meijer-Zuidema 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie (halve finale bekergroep): 
Dijkstra – Hogerhorst 1-0; van Buren-Naasz 0-1. 


