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46e jaargang no. 13      donderdag 29 maart 2007 
Oploswedstrijd U kreeg nog niet eerder iets van de Schot 
MacLeod te zien? Nou, vorige week was het dan zo ver. Wit 
geeft mat in twee zetten. Oplossing: 1.Kg6. 

 
Rapidcompetitie: Van-
avond spelen we weer 4 
ronden in de rapidcompe-
titie. Volgende week ver-
volgen we met de interne 
competitie. 
 
Externe competitie: De 
competitie komt in de 
beslissende fase. Dat le-
verde vorige week onze 
eerste kampioen op. ASV-
5 won met 6-2 van 
Doetinchem-2 en was 
daarmee onbereikbaar 

voor de concurrentie. Proficiat!! De 1e klasse OSBO is voor 
dit team bereikt. Ook de degradatie van ASV-7 naar de 3e 
klasse OSBO werd een feit. ASV-10 won diezelfde avond 
van WDC-3 uit Duiven met 4½-1½. Toen was het de beurt 
aan onze eerste drie teams. ASV-1 won met 5-3 van het on-
deraanstaande Haren en nestelde zich daarmee op de 3e 
plaats. ASV-2 verspeelde promotiekansen door met 5-3 te 
verliezen van het nog puntloze Euwe uit Amsterdam. ASV-3 
daarentegen kwam een stapje dichter bij promotie door zelf 
met 6½-1½ van SMB-4 te winnen, terwijl concurrent Meppel 
gelijkspeelde tegen Schaakstad-4. Het gat is hierdoor nu zelfs 
3 matchpunten geworden met nog 2 wedstrijden te gaan. Ook 
was er succes in de OSBO-cup waar ASV-3 met het nodige 
geluk met 2½-1½ won van Veenendaal-2 en zich hierdoor 
plaatste bij de laatste 8. 
 
Beker: Komt u zaterdag ook kijken bij de wedstrijden van 
ASV-1 tegen Middelburg voor de KNSB-beker en ASV-4 
tegen PSV/Dodo voor de OSBO-cup. Gespeeld wordt in het 
Lorentz Ondernemerscentrum. Aanvang 13.00 uur. 
 
ASV-1 doet zijn plicht: Met het sterke BSG aan de leiding 
valt er voor ons eerste weinig eer meer te behalen. Tegen 
Haren was het typisch zo’n wedstrijd die gewonnen moest 
worden. ASV-1 bleek in deze wedstrijd gewoon de betere te 
zijn hoe zeer de tegenstanders hun best ook deden. Bij Sander 
Berkhout werd als eerste een remise opgetekend. Hij werd 
verrast in de opening met een zet waarvan hij dacht dat het 
een nieuwtje was maar dat gewoon in de theorieboeken voor-
komt. Alleen niet in de boeken van Sander uit 1980. Hij bood 
daarom maar remise aan hetgeen gretig werd aangenomen. 
John Sloots kreeg een paardoffer op e6 te verwerken in een 
variant waar zijn opponent vaak succes mee had gehad. Al-
leen nu kon het niet omdat John reeds a6 had gespeeld waar-
door het schaakje met Lb5 uit de stelling was verdwenen. 
Otto kwam goed uit de opening en verkreeg veel ruimtevoor-
deel. Toen zijn tegenstander op een gegeven moment waagde 
om een paard in de stelling van Otto te planten had deze een 
tussenzet overzien waardoor het paard vervolgens nergens 
meer heen kon. Bij Richard verliep alles aanvankelijk voor-
spoedig. Toen zijn tegenstander de stelling in het midden 
open gooide reageerde Richard hier verkeerd op. Hij verloor 
vrijwel direct. Remco de Leeuw liet het initiatief aan zijn 
tegenstander in de verwachting dat hij wel ergens zou kunnen 
profiteren. Deze opzet slaagde niet want na een afwikkeling 
hield zijn opponent een reus van een c-pion over. Wouter van 
Rijn speelde een goede partij. Beide spelers maakten er een 
ingewikkeld potje van. In het eindspel had Wouter een pion 
meer maar zijn tegenstander had een verre vrijpion. Wouter 

kon het eindspel echter geforceerd afwikkelen naar remise. 
Hiermee was het 3-3 en dat doet voorkomen of het nog span-
nend zou worden maar dat was geenszins het geval geweest. 
Want de beide laatste partijen van Peter Boel en Leon van 
Tol werden in winst omgezet. Peter speelde een sterke partij 
waarbij hij steeds op de zwakten in de vijandelijke stelling 
speelde. Dat leverde op den duur een kwaliteit op waarna 
Peter op keurige wijze het punt binnenhaalde. Leon was tac-
tisch aan bord 7 geplaatst. Hij heeft zijn tegenstander geen 
kans gegeven zodat hij de eindstand 5-3 in Arnhems voordeel 
bracht. Een uitslag waar men op de heenweg al over sprak.  
Gedetailleerde uitslag: B. v.d. Leest-P. Boel 0-1; P. v. Linde 
- O. Wilgenhof 0-1; G. Zschischang–W. van Rijn ½-½; W. 
Wielinga-S. Berkhout ½-½; E. Heijnen-R. de Leeuw 1-0; E. 
Salihbegovic-J. Sloots 0-1; C. Mostertman-L. v. Tol 0-1; R. 
Hoogeveen-R. van der Wel 1-0. Eindstand 3-5. 
 
ASV-2 verprutst promotiekans: Tegen het puntloze Euwe 
heeft ASV-2 zich een slechte dienst bewezen. De wedstrijd 
begon slecht toen Vincent de Jong al in de opening simpel 
stukverlies overzag. Kees Sep maakte er na een sterk 
gespeelde partij weer 1-1 van. Hij plaatste een stukoffer dat 
niet aangenomen kon worden. Het schijnoffer leverde een 
langdurig voordeeltje op. Kees hield druk op de vijandelijke 
stelling. Deze druk werd zijn opponent waarschijnlijk teveel 
want hij gaf zomaar een stuk weg in het eindspel zonder 
dames. Een rondje langs de borden leerde dat Sjoerd van 
Roosmalen en Frank Schleipfenbauer waarschijnlijk gingen 
winnen, Fokke Jonkman en Daan Holtackers stonden 
verloren, bij Koert van Bemmel was het remiseachtig en 
Theo Jurrius vertrouwde zijn stelling niet maar het was wel 
een tactische stelling waarin hij zich meestal goed thuis voelt. 
Kortom: gehoopt werd op een 3½-4½ winst terwijl 4-4 op 
basis van de stellingen reëler was. Fokke koos in de opening 
een foutief plan. Zijn tegenstander profiteerde via een aanval 
over de h-lijn dat vrij soepel werd afgerond. Fokke kon hier 
niets tegenover stellen. Daan verloor vervolgens ook nadat hij 
in een stelling terechtkwam waar hij geen goed plan had 
terwijl de zwarte stelling als vanzelf speelde. Twee zwarte 
verbonden vrijpionnen beslisten de partij. Sjoerd kwam 
redelijk goed uit de opening met tegengestelde rokades. De 
tegenstander leek tegen de storm in te rokeren maar bracht 
ook nog een torenoffer dat vrij goed leek te zijn. Sjoerd 
verdedigde echter bekwaam en toen de tegenstander verkeerd 
doorspeelde nam hij het initiatief over en won. Theo's 
slagvaardigheid bleek goed ingeschat te zijn. In de tijdnood 
nam hij de aanval van zijn tegenstander over en won. Gezien 
de eerdere standen zou dit de beslissende winstpartij zijn. 
Helaas had Frank zelf de partij inmiddels in tijdnood zo goed 
als vergooid. Hij bouwde een keurige aanval op maar 
verzuimde toe te slaan en liet toe dat de tegenstander in zijn 
tijdnood een kwaliteit offerde voor een paard en een pion om 
de druk te verlichten. Helaas nam hij daarmee ook het 
initiatief over en was Frank’s tijd ook sterk geslonken. Toen 
hij daarna nog (wellicht onnodig) een stuk weggaf stond er na 
de tijdnood een zo goed als verloren eindspel op het bord. In 
deze tijdnood overzag hij ook nog stuk (en partijwinst) in 1 
zet! Op dat moment kreeg Koert een remiseaanbod en moest 
natuurlijk doorspelen omdat Frank er vanuit ging te verliezen. 
Uiteindelijk kreeg Frank toch nog wat tegenspel maar 
waarschijnlijk nergens echt voldoende voor een gelijkspel. 
Hoewel Koert ook nog een goede kans kreeg ging het 
uiteindelijk ook bij hem mis omdat hij heel erg veel tijd had 
verbruikt en een bok in de 2e tijdnoodfase schoot. Frank 
verloor kort daarop. In de eindstand kon zijn tegenstander 
mat in 1 geven.  Frank Schleipfenbauer 
Gedetailleerde uitslag: I. Polak - K. v. Bemmel 1-0; R. Sa-
lomons - S. v. Roosmalen 0-1; R. Bodicker - D. Holtackers 



1-0; W. Nijenhuis – V. de Jong 1-0; J. ten Hacker - F. 
Schleipfenbauer 1-0; A. Willemsma – F. Jonkman 1-0; H. 
v.d. Brekel - C. Sep 0-1; R. Ritzema - T. Jurrius 0-1. Eind-
stand 5-3.  
 
Ruime winst ASV-3: Twee partijen werden in deze wedstrijd 
vooruitgespeeld. Gonzalo Tangarife speelde een rustige par-
tij, waarbij hij met zwart (naar eigen zeggen) iets minder 
kwam te staan. Toen zijn tegenstander remise aanbod, nam 
hij dit gretig aan. Martin werd verrast in de opening, waar-
door de 40 minuten voorsprong (de tegenstander was nog niet 
aanwezig) snel slonk. Hij verzuimde een pion in het centrum 
te pakken. De schade bleef gelukkig beperkt. In het eindspel 
had Martin nog voordeel kunnen behalen door een toren op 
de 7e rij te plaatsen, maar nadat die kans verkeken was, bleef 
er een eindspel over met gelijke lopers, waarbij remise over-
een gekomen werd. Met deze 1-1 tussenstand vertrok ASV-3 
naar Nijmegen. SMB-4 heeft daarna geen kans meer gehad. 
Slechts 1 halfje konden ze nog bijschrijven. Maar ook in die 
partij had Ruud Wille kunnen winnen. Hij miste een mat-
combinatie in de slotfase, ruilde vervolgens een belangrijk 
stuk waarna remise de logische uitslag werd. De andere 
ASV-ers wonnen gelukkig wel. Barth Plomp stond als eerste 
gewonnen. Hij won in de opening al vrij snel een pion waar-
door de witte koning in het centrum bleef. Barth moest eerst 
zijn stukken nog ontwikkelen maar toen dit was voltooid ging 
het vanzelf hoewel hij het naar eigen zeggen niet helemaal 
nauwkeurig had gespeeld. Fred Reulink (invaller voor Bijan 
Zahmat) verkreeg een open h-lijn en dat is altijd handig als de 
vijandelijke koning daar staat opgesteld. Met het eerste 
schaakje op h1 was het over en sluiten omdat er een paard-
vork volgde met damewinst. Na de remise van Ruud zorgde 
Bert Buisman voor de matchpunten. Hij stond de hele partij 
overwegend maar zijn tegenstander verdedigde koel. Hoewel 
Bert een tussenschaakje achterwege liet waardoor zijn aanval 
nog meer kracht had kunnen krijgen won hij in het eindspel 
alsnog. Net na de tijdnoodfase volgde het volgende punt via 
Paul de Freytas. Zijn tegenstand had een sterke zet in het 
centrum nagelaten waarna Paul het initiatief verkreeg en dit 
niet meer uit handen gaf. Via de koningsvleugel kwam hij 
binnen en zette zijn opponent uiteindelijk fraai mat. Ivo van 
der Gouw was de laatste. Hij kreeg al gauw prettig spel. Een 
stukoffer leek niet geheel correct maar na de 40e zet was het 
toch Ivo die de betere kansen kreeg met zijn zware stukken. 
Hij won al meteen 2 pionnen terug en won later de vijandelij-
ke dame voor een toren. Dit was natuurlijk voldoende voor de 
winst. ASV-3 is nog 2 matchpunten verwijderd van promotie 
maar we moeten niet te vroeg juichen en de schouders er 
onder blijven zetten. 
Gedetailleerde uitslag: J. Ottenheijm-B. Buisman 0-1; C. 
Verstegen-G. Tangarife ½-½; M. Hilte-M. Weijsenfeld ½-½ 
T. Quackenbusch-I. van der Gouw 0-1; D. Fassaert-P. de 
Freytas 0-1; J. Lamboo-F. Reulink 0-1; W. Boër-R. Wille 
½-½; D. Jaheruddin-B. Plomp 0-1; Eindstand 1½-6½. 
 
ASV 5 KAMPIOEN! Met een mooie 6-2 overwinning op 
Doetinchem-2 is ASV 5 kampioen geworden in de 2e klasse 
OSBO. Het vijfde won alle wedstrijden en is met de slotron-
de nog voor de boeg niet meer in te halen door naaste concur-
rent Het Kasteel-2 uit Wijchen. Tegenstander Doetinchem-2 
is door het verlies gedegradeerd. Dat was dan ook de inzet 
van een spannende schaakavond: terwijl ASV-5 kampioen 
kon worden vocht de tegenstander om de laatste strohalm 
tegen degradatie. De avond begon met een remise van Henk 
Kuiphof. Hij kon een pion winnen maar vond dit te riskant en 
accepteerde een remiseaanbod van zijn tegenstander. Rob van 
Belle deelde de eerste tik uit door in een vroeg eindspel een 
pion te winnen en de wedstrijd daarna naar winst te schuiven. 
Toen kort daarna ook Eric Hartman en Tony Hogerhorst hun 
wedstrijden wonnen kon het eigenlijk niet meer mis gaan. 
Theo van Amerongen, Albert Marks en Paul Schoenmakers 
stonden gewoon goed. Voor Theo en Albert was het behaalde 
voordeel onvoldoende om de wedstrijd te winnen, er volgden 
remises. Het spel van Paul maakte, zoals het hele seizoen, een 
degelijke en solide indruk. Hij kwam geen moment in gevaar, 
zijn tegenstander verwierp eerst begrijpelijk een remiseaan-
bod maar toen de 4½ punt in de wacht was gesleept zag ook 
hij in dat remise het maximaal haalbare was. Terwijl er in de 
speelzaal volop gefeliciteerd werd vochten Nico Schoenma-
kers en captain Frans Kuggeleijn van Doetinchem hun onder-
linge confrontatie verder uit. Ook hier trok ASV-5 aan het 
langste eind. De slotronde in Ede op donderdag 27 april is 
enkel voor de statistieken. Zowel de kampioen als de twee 
degradanten zijn al bekend. Het vijfde speelt dan tegen het al 

gedegradeerde Theothorne. Er is natuurlijk wel sportieve eer 
te behalen wanneer het kampioenschap met zeven overwin-
ningen wordt bereikt! Verder wachten we nog met spanning 
af wie de volgende tegenstander wordt in de OSBO cup, 
waarin ASV5  de kwartfinale heeft bereikt. Eric Hartman 
Gedetailleerde uitslag: P. Schoenmakers-J. Lutgens ½-½; 
E. Hartman–G. Zonneveld 1-0; N. Schoenmakers-F. Kug-
geleijn1-0; A. Marks-H. Hamer ½-½; H. Kuiphof-W. Len-
derink ½-½; T. v. Amerongen-T. Bijl½-½; T. Hogerhorst-J. 
Hajro 1-0; R. van Belle-B. Thomassen 1-0. Eindstand 6-2. 
 
Grote nederlaag ASV-9: De senioren hebben in de thuiswed-
strijd tegen Mook-2 een grote nederlaag geleden. Bij Henk 
Kelderman bleef de partij in evenwicht. Na afruil van de 
paarden en de witte lopers zette wit een aanval op met dame 
en toren op de koningsvleugel over de g- en h-lijn. Henk kon 
evenwel voldoende weerstand bieden en na afruil van de 

resterende lopers werd remise over-
eengekomen. In de partij van Jacob 
Zandbergen offerde wit een loper 
maar Jacob nam dat niet aan. Met de 
koning op f8 was rokade niet meer 
mogelijk en de tegenstander kreeg 
door agressief spel ruimte en over-

wicht met als gevolg een mataanval. Hans Meijer kon door 
aanvallend spel wel een goede stelling opbouwen maar de 
tegenstander hield stand. Afruil volgde en de stand bleef in 
evenwicht en zo werd tot remise besloten. Gerrit Verbost, 
door een zware val enigszins gehandicapt, verspeelde in het 
begin reeds zijn dame. Hij gaf niet direct op maar deze over-
macht was niet tegen te houden en op de 33e zet moest hij 
zijn koning omleggen. Hein van Vlerken kon de partij tot de 
30e zet in evenwicht houden. Hij had toen de stukken op de 
damevleugel nog in de beginstand staan. De tegenstander kon 
eenvoudig een beslissende aanval doen en zo werd Hein na 
enkele zetten matgezet. Bob Hartogh Heijs kwam in een 
eindspel met beiden een toren, ongelijke lopers en 2 pionnen 
achterstand terecht. Na afruil van de torens raakte zijn koning 
in een ongunstige positie. De pionnen werden afgeruild 
waarbij de tegenstander de voorsprong van 2 pionnen vast-
hield. Promotie was niet meer tegen te houden. De eindstand 
werd hierdoor bepaald op 1-5. Henk Kelderman 
 
ASV 3 komt goed weg in OSBO-bekerwedstrijd! Tegen 
Veenendaal-2 heeft ASV-3 vorige week donderdag uiterst 
gelukkig gewonnen. Martin Weijsenfeld speelde een moei-
zame wedstrijd, waarbij hij een combinatie over het hoofd 
zag. Hierdoor diende hij zijn dame te geven voor een toren en 
een pion. Dit was te veel van het goede en hij verloor. Paul de 
Freytas offerde een paard tegen 2 pionnen en won later het 
stuk ook weer terug. Het resultaat viel echter tegen: Zijn 
paard en loper stonden nog op de beginplaats en hij moest 
zwaar vechten voor remise en dat lukte hem ook nog! Gonza-
lo Tangarife had weer een moeilijke stelling, waarbij niet te 
zien viel wie er nu beter of minder stond. Toen hij nog 3 
minuten op de klok had, bood zijn tegenstander remise aan, 
maar Gonzalo zag nog kansen in de gelijke stelling. Inder-
daad kreeg hij het voor elkaar om een vrijpion te creëren en 
zodoende de winst binnen te halen. De wedstrijd van Bert 
bleef nog over. In een stelling met een pion achter en de 
dames nog op het bord, vocht Bert voor remise. Door de 
tijdnood zag Bert niet dat hij schaak stond en dus kreeg de 
tegenstander er 2 minuten bij. Bert won zijn pion terug en 
wel een hele belangrijke: Zo kreeg hij een verre vrijpion. 
Vervolgens zag zijn tegenstander niet dat hij schaak stond en 
zo kreeg Bert er 2 minuten bij! Hierna kon Bert het rustig 
uitspelen en was de buit binnen!  Martin Weijsenfeld 
Gedetailleerde uitslag: Stefan Bekker – Bert Buisman 0-1; 
Audry Burer – Gonzalo Tangarife 0-1; Johan v.d. Brink – 
Martin Weijsenfeld 1-0; Joost Offringa – Paul de Freytas 
½-½. Eindstand 1½-2½. 
 
Uitslagen interne competitie 25e ronde (22 maart 2007): 
Jurrius - Verkruissen 1-0; Sloots – R. Wille 1-0; Huizinga – 
Jonkman ½-½; Hendriks – E. Wille 0-1; Keizer – Verkooijen 
1-0; Dekker – Vermeer 0-1; Braam – Naasz 0-1; Groen – 
Boom 0-1; van Dijk – Wiggerts ½-½; Boonstra – Eder 1-0; 
Veerman – Manschot 1-0; Askes – Kooman 0-1; Bijlsma – 
Ariëns 0-1; Egging – Zunnebeld 1-0; Looijen – Sanders1-0; 
Hartogh Heijs – de Munnik 0-1; Zandbergen – Stibbe 0-1; 
Kelderman – Rietmeijer 1-0. 
 
ASV-bekercompetitie: van der Wel – Hajee 1-0; 
Finale Bekergroep Rood – Dijkstra ½-½. 

Jacob Zandbergen 0
Hans Meijer ½
Bob Hartogh Heijs 0
Gerrit Verbost 0
Henk Kelderman ½
Hein van Vlerken 0


