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Oploswedstrijd: In Madrid 1997 had Jeroen Piket in zijn 

partij tegen Nigel 
Short het halve spel 
geofferd om een ge-
wonnen stand te berei-
ken. Dat is hem niet 
gelukt. Tijd dus om 
remise te maken. Maar 
hoe doe je dat? Zwart 
speelt en houdt remise. 
Oplossing: 1...Te2+ 2. 
Kg3 (Kg1 komt op 
hetzelfde neer) 
...Txg2+ 3. Kxg2 (de 
koning kan niet weg-
lopen.) ...De2+ 4. 
Kg3, Df3+ en aan 
eeuwig schaak valt 

niet te ontkomen. Piket speelde echter gelijk ....De2+ en 
verloor. 
Schaaktraining topgroep: Maandag 24 september a.s. start 
alweer de schaaktraining voor de ASV-ers met een 
speelsterkte van elo ca. 1850 tot 2200. Er is plek voor 16 
deelnemers en er zijn nog enkele plaatsen vrij. De trainingen 
bestaan uit diverse afwisselende onderdelen die regelmatig 
of elke keer terugkomen: een eindspelonderdeel; een 
tactisch thema; partij van de maand; boekbespreking 
(trainingstips); partijen deelnemers / vragen deelnemers; 
mixopgaven. Als gebruikelijk wordt gebruik gemaakt van 
afwisselende werkvormen zoals instructie aan het 
demonstratiebord, opgaven maken, samen analyseren en 
uitspelen tegen elkaar of in een simultaan. U kunt zich 
aanmelden bij één van de bestuursleden via het 
invulstrookje van de flyer of per mail: 
nicoschoenmakers@kpnplanet.nl. 

Externe competitie: De kop is eraf. Onze zaterdagteams 
speelden zaterdag jl. hun 1e ronde met wisselend succes. 
ASV-1 zette het seizoen overtuigend in met een 5-3 zege op 
het Amsterdamse VAS-2. Een zege die ook gemakkelijk 
groter had kunnen uitvallen. Met een minieme 3½-4½ 
uitslag kreeg ASV-2 klop van het sterke Alteveer. Ook 
ASV-3 zag het KNSB-debuut in een nederlaag eindigen. De 
2½-5½ nederlaag tegen het favoriete Amersfoort is echter 
geen schande. Knap was de 4½-3½ winst van ASV-4 op het 
versterkte team van PSV/Dodo uit Putten. In deze EP de 
eerste verslagen.  

Uitstekende zege ASV-1: Ons eerste stond voor een lastige 
competitiestart. Immers tegenstander VAS-2 had op papier 
een hogere gemiddelde Elo dan ons eerste. En dat kan toch 
als een graadmeter gelden. Voorts waren Remco de Leeuw 
en Sander Berkhout niet beschikbaar. Maar in de praktijk 
heeft VAS-2 geen enkele kans gehad. Pas na een 4-0 tussen-
stand konden de Amsterdammers iets terugdoen. Even daar-
voor behoorde een 7-1 eindstand zelfs tot de mogelijkheden. 
De beide invallers Theo Jurrius en Bert Buisman zette ASV-
1 op de goede weg. Het tekent de situatie bij ASV op dit 
moment. In de breedte heeft ASV zoveel spelers die in een 
hoger team kunnen invallen waardoor er feitelijk geen spra-
ke is van verzwakking. Theo speelde zijn favoriete opening 
waarbij hij zijn tegenstander  met fraaie combinaties en 
tactisch geen enkele kans gaf. Een goed gespeelde partij. 
Bert Buisman speelde een rustige partij vanuit de opening. 
Met een pionoffer kwam de stelling open en konden zijn 

stukken goed samenwerken. Met een fraai stikmat pakte 
Bert de volle winst. Léon van Tol zette de partij rustig op en 
liet zijn tegenstander op zich afkomen. Deze wist echter 
geen goed plan te bedenken. Nadat onze ASV-er een pion 
had gewonnen moest zijn tegenstander in het verdere ver-
loop nog meer pionnen geven. Dit materiaalvoordeel was 
voldoende voor de winst. Een overwinning waarbij het een 
kwestie van afwachten was tot de fouten vanzelf kwamen. 
Bij Peter Boel kwam een voor zijn doen rustige openingsop-
zet op het bord. De partij concentreerde zich rond het cen-
trum. Dit leidde tot onduidelijk spel. Voor beide spelers 
betekende dit dus dat veel tijd moest worden geïnvesteerd. 
Tijdnood volgde en toen de kruitdampen waren opgetrokken 
bleek zijn tegenstander op de 39e zet door de vlag te zijn 
gegaan. Ook Wouter van Rijn speelde een goede partij. 
Maar hij volgde juist met een slechte tijdnoodfase waarin hij 
zijn voordeel verspeelde en zijn stelling instortte. Ook Eelco 
de Vries kwam uitstekend te staan en leek op winst af te 
stevenen. Zijn tegenstander wist echter met een schwindle 
een stuk buit te maken waardoor Eelco met lege handen 
achterbleef. Het was in een fase waar met een grote over-
winning rekening werd gehouden. De beide verliespartijen 
van Wouter en Eelco waren dan ook een tegenvaller. Toen 
ook John Sloots nog verloor werd het zelfs nog even span-
nend. Ook John kwam met goed spel en een prima kwali-
teitsoffer goed te staan. Daarna kwam de klad erin en wist 
hij geen vervolg meer te geven aan zijn goede spel in de 
beginfase. In het eindspel werd hem dit fataal doordat de 
kwaliteit achterstand zich toen deed gelden. Hiermee was 
het 4-3 en moest Otto Wilgenhof voor de overwinning zor-
gen. Hij had na een goede opening prima stukkenspel ge-
kregen. Lang voelde hij zich zeker van zijn zaak. Maar het 
duurde tot het pionneneindspel voordat het winstpunt en 
daarmee beide matchpunten definitief naar ASV-1 gingen. 
Gedetailleerde uitslag: O. Wilgenhof - T. de Wit 1-0; E. de 
Vries - M. Tan 0-1; W. van Rijn - R. Koster 0-1; L. van Tol 
- H. v.d. Berg 1-0; P. Boel - N. van Dam 1-0; J. Sloots - V. 
Hendriks 0-1; B. Buisman - B. Belhach 1-0; T. Jurrius - 
M. Lesger 1-0. Eindstand 5-3. 

Valse start ASV-2: In de voorbije jaren deed ons tweede 
steeds mee in de promotiestrijd en werd het kampioenschap 
zelfs gemist in de slotfase. De kansen op succes zijn dit 
seizoen veel kleiner gezien de sterkte van stadgenoot De 
Toren. ASV-2 opende het seizoen tegen Alteveer dat vorig 
seizoen nog in de 2e klasse speelde en dus tot de sterkste 
teams in deze poule moet worden gerekend. Dat moest wor-
den gedaan zonder de verhinderde Fred Reulink maar ook 
zonder Theo Jurrius en Bert Buisman, die naar later bleek 
voor de punten zorgden in het eerste terwijl tegenstander 
Alteveer juist de beschikking had over de sterke Jaap de 
Jager,  die niet als vaste speler in de opstelling voorkomt. De 
wedstrijd werd geopend met een remise in een vooruitge-
speelde partij van Paul de Freytas met zwart op bord 3. Het 
was een goede invalbeurt. Paul kwam weliswaar minder uit 
de opening, maar knokte zich terug en in de slotfase besloot 
hij tot eeuwig schaak. In de analyse bleek hij zelfs beter te 
staan. De eerder genoemde Jaap de Jager, broer van onze 
oud-clubgenoot Pieter, bracht Alteveer aan de leiding. 
Sjoerd van Roosmalen kwam niet goed uit de opening. Het 
veropgerukte centrum bleek juist kwetsbaar. Zijn tegenstan-
der profiteerde hiervan en voerde zijn plan op de konings-
vleugel vervolgens uit. Hier kon Sjoerd niets tegenin bren-
gen Bij Koert van Bemmel was er sprake van wisselende 
kansen. Hij speelde vrij vroeg g5 hetgeen vrij riskant was 
maar zijn tegenstander reageerde hier niet goed op. Daarna 



kreeg Koert een goede kans maar hij verwisselde 2 zetten. 
Hij koos voor een verkeerde volgorde waarna remise de 
uitslag werd. In de andere volgorde had hij zeker goede 
kansen gekregen. Daan Holtackers, dit seizoen als teamlei-
der de opvolger van Frank Schleipfenbauer, stond na de 
opening goed. Hij reageerde echter niet goed op zijn tegen-
stander waarna de kansen keerden. Later kreeg Daan nog 
een keer de kans om terug te komen in de partij maar ook 
deze mogelijkheid benutte hij niet. Richard van der Wel, die 
als captain van het eerste in ASV-2 speelde, kwam vanuit de 
opening moeilijk te staan. De damevleugel kende de nodige 
zwakke velden. Richard wist zich naar een toreneindspel te 
spelen waarin wit nog steeds de beste kansen had maar 
waarin hij zich goed uit wist te redden. Hij ging nog in op 
een riskante winstpoging maar remise werd toch het eindre-
sultaat. Bij invaller Ivo van der Gouw kwam de partij nooit 
uit de remisemarge. Even leek het nog lastig te worden maar 
zelfs dan was het nog maar de vraag of de winstkansen reëel 
aanwezig waren. Remise werd dus de terechte uitslag. De 
beide overige partijen moesten nu gewonnen worden voor 
een gelijkspel. Vincent de Jong wist dit wel te realiseren. 
Zijn tegenstander overzag een trucje. Dit leverde materiaal-
winst op dat Vincent keurig in winst omzette. Frank 
Schleipfenbauer stond ook lange tijd beter en had overwicht 
met kansen op aanval. Of dit beslissend zou zijn was de 
vraag. Na de tijdnoodfase ontstond er en paardeindspel 
waarbij Frank zijn stuk moest geven voor een vijandelijke 
vrijpion. Met 3 tegen 1 pion op de koningsvleugel probeerde 
hij het nog wel maar hij bleef op remise steken. Daarmee 
begint ASV op achterstand daar waar het gaat om de promo-
tiestrijd. Maar het is de vraag of ASV-2 zich hier ook daad-
werkelijk in kan gaan mengen.  
Gedetailleerde uitslag: K. v. Bemmel - R. Wagenaar ½-½; 
S. van Roosmalen - J. de Jager 0-1; P. de Freytas - N. Bos 
½-½; F. Schleipfenbauer - J.W. van Prooyen ½-½; R. van 
der Wel - B. v.d. Berg ½-½; D. Holtackers - G. Milort 0-1; 
I. v.d. Gouw-A. Sternau ½-½; V. de Jong-A. vd Toorn 1-0. 
Eindstan 3½-4½. 
 
ASV-3 verliest debuutwedstrijd in KNSB: Het eerste lande-
lijke optreden van ons derde leverde een nederlaag op. Te-
gen Amersfoort was dat op zich geen schande want dit team 
is de grootste titelkandidaat. Ook in deze wedstrijd werd een 
partij vooruit gespeeld. Fokke Jonkman ging al op vrijdag-
avond naar Amersfoort. Hij speelde tegen de sterke Tissink 
een goede partij maar in het eindspel wikkelde hij niet goed 
af waarna hij op remise bleef steken. Er had zeker meer 
ingezeten dat gaven de Amersfoorters bij aankomst zaterdag 
in het Lorentz ook wel toe. In het vervolg van de wedstrijd 
bleek de sterkte van Amersfoort. ASV-3 mocht even mee-
doen maar na 1½-2½ liep Amersfoort snel uit. Barth Plomp 
verspeelde in een wat minder eindspel een stuk. Ook bij 
Gerben Hendriks ging het mis. Na de openingsfase had hij 
een zeer acceptabele stelling maar na kwaliteitswinst ging 
Gerben in de fout. Hierdoor raakte hij een stuk achter waar-
mee de partij niet veel later verloren ging. Martin Weijsen-
feld deed nog wel wat terug. Hij offerde al in de beginfase 
een stuk. Wellicht was het wat dubieus maar het gaf wel 
gevaarlijke kansen. Hij hield tactische kansen in de stelling 
en na een foutje van zijn opponent kreeg hij het stuk met 
rente terug. Ruud Wille verloor daarna. Hij probeerde een 
aanval op te zetten op de koningsvleugel maar het was niet 
overtuigend genoeg om zijn tegenstander te verontrusten. 
Ruud raakte in tijdnood en kwam in een minder eindspel 
terecht. Hierin wist hij de juiste verdediging niet meer te 
vinden. Kees Sep werd na een moeizame partij langzaam 
maar zeker weggedrukt door Dimitri van Leent, een van de 
nieuwe aanwinsten van Amersfoort dit seizoen. Ook Erika 
Belle moest vervolgens haar meerdere erkennen in haar 
tegenstander. De winst van Gonzalo Tangarife na zes uur 
spelen gaf de nederlaag een nog iets dragelijker aanzien. 
Zijn tegenstander sloeg in de slotfase remise af maar dit 
kwam hem duur te staan. Met een truc kwam Gonzalo in een 
gewonnen eindspel terecht waar niemand meer op had gere-
kend. De nederlaag was een feit maar ASV-3 moet daarom 
niet bij de pakken neer gaan zitten. De kansen komen wel 
later in het seizoen.  
Gedetailleerde uitslag: G. Tangarife - W. Bor 1-0; F. 
Jonkman-A. Tissink ½-½; B. Plomp-W. Waagmeester 0-1; 
C. Sep - D. van Leent 0-1; E. Belle – R. Tonnon 0-1; R. 
Wille – P. Sonder 0-1; G. Hendriks - P. Reedijk 0-1; M. 
Weijsenfeld - A. v. Nieuwenhuizen 1-0. Eindstand 2½-5½. 

 
ASV 4 start met zege op PSV/DoDo: 4½-3½: ASV 4 heeft 
zaterdag haar rentree in de promotieklasse extra glans gege-
ven door een onverwachte zege op het versterkte 
PSV/DoDo. Als laagste zaterdagteam zal ASV 4 met regel-
maat spelers moeten afstaan aan de hogere teams. De kracht 
van het vierde zal dus in belangrijke mate bepaald worden 
door de sterkte van de invallers. Afgelopen zaterdag bleek 
dat daar niets mis mee is. ASV is de laatste jaren in de 
breedte flink sterker geworden en het bewijs daarvan was de 
prominente rol van de drie invallers afgelopen zaterdag. In 
de laatste twee uur van het duel met de Puttenaren was de 
hoofdrol voor Robert Naasz. Met een 4-3 voorsprong in 
handen moest Robert een positie met twee pionnen minder 
verdedigen. Dat deed de speler die mede verantwoordelijk 
was voor de promotie van ASV 4 met verve. Een prachtige 
truc leek zetherhaling op te leveren. Opponent Mark de 
Graaf ging dat ten koste van een stuk uit de weg en probeer-
de vervolgens met zijn vrijpionnen alsnog de onmogelijke 
winst te forceren. Robert Naasz hield het hoofd echter koel 
en stelde de zege zo veilig. De andere partijen eindigden 
allemaal in het laatste half uur voor de eerste tijdcontrole. 
Captain Anne Paul Taal had een slechte dag. Na dubbel 
pionverlies werd hij kansloos naar een nederlaag gespeeld. 
Slechts minuten later zorgde Murat Duman al weer voor de 
gelijkmaker. De topscorer van het afgelopen seizoen ving de 
aanvalsgolven van zijn tegenstander op en counterde be-
kwaam. Siert Huizinga kwam niet uit de omklemming van 
Olger van Dijk. De Puttenaar veroverde een pion en hield 
druk. In de tijdnoodfase ging Siert onderuit. De gelijkmaker 
kwam van Erik Wille. Aan het topbord ontspon zich een 
interessant gevecht met allerlei combinatiemogelijkheden. 
In de wetenschap dat een eindspel met een pion minder geen 
kansen bood, koos Erik Wille de aanval en met succes. Ma-
teriaalwinst besloot het duel. Jochem Woestenburg was de 
tweede invaller die bovendien debuteerde in de ASV-
kleuren. Zorgvuldig spelend bouwde Jochem een positioneel 
voordeel op. Met een kwaliteitsoffer kreeg de ASV-er een 
prachtig loperpaar. Kort voor de tijdcontrole voerde Jochem 
Woestenburg zijn voordeel met vaste hand tot winst. Jan 
Knuiman kon zijn openingsvoordeel niet verzilveren. Dat 
was een tegenvaller, want Jan had steeds het initiatief. Een 
fout in tijdnood kostte hem het volle punt. Abbes Dekker 
zorgde als derde invaller voor de 4-3 voorsprong. In de 
opening hield Abbes een gambietpion vast en na dameruil 
bouwde de geroutineerde ASV-er aan een winstplan. Dat 
deed Abbes Dekker met grote zorgvuldigheid. 
Gedetailleerde uitslag: E. Wille - R. Straat 1-0; A.P. Taal - 
A. Mellema 0-1; S. Huizinga - O. van Dijk 0-1; J. Knui-
man - E. 't Jong 0-1; J. Woestenburg - M. Kortrijk 1-0; R. 
Naasz - M. de Graaf ½-½; M. Duman-G.P. v.d. Brink 1-0; 
A. Dekker - F. Lunek 1-0. Eindstand 4½-3½ 
 
Uitslagen 1e ronde KNSB en promotieklasse OSBO: 
KNSB 2e klasse A: Fischer Z - Lewenborg 6-2; Homburg 
Apeldoorn-2 – Unitas-2 7-1; Dion Hardenberg – SISSA 5-3; 
Dr. Max Euwe – HSG-2 5½-2½; ASV-1 – VAS-2 5-3. 
KNSB 3e klasse C: Caïssa-2 – Paul Keres-3 3½-4½; Zuker-
tort Amstelveen-3 – Moira Domtoren 4½-3½; De Toren – 
Heemsteedse S.C. 5-3; UVS-1 – Zeist-2 6½-1½; ASV-2 – 
Alteveer 3½-4½. 
KNSB 3e klasse B: Staunton – Spassky’s 5½-2½; DSC 
Drachten – Doetinchem 4½-3½; Dion Hardenberg - ES-
GOO-2 1½-6½; Dr. Max Euwe-2 – Almelo 4-4; ASV-3 –
Amersfoor 2½-5½. 
Promotieklasse OSBO: ASV-4 – PSV/Dodo 4½-3½; 
Schaakstad Apeldoorn-4 – Meppel 1½-6½; PION-2 – Het 
Kasteel 2-6; UVS-2 – Zutphen 3½-4½; Wageningen-2 – 
Bennekom 5-3. 
 
Uitslagen interne competitie 2e ronde (13 september 2007): 
Tangarife – Sloots 0-1; Hogerhorst – Hendriks 1-0; de Frey-
tas – R. Wille ½-½; Gerlich – Huizinga 0-1; Fassaert – 
Hartman ½-½; Verkooijen – Knuiman 0-1; Dekker – van 
Amerongen 0-1; Verhoef – Wiggerts ½-½; Maassen van den 
Brink – Boom 1-0; Dijkstra – Steenhuis 1-0; Braam – Hajee 
1-0; Groen – Boonstra 0-1; van Belle – Bentvelzen 1-0; Au 
– Kuiphof 0-1; van Buren – Velders 1-0; Veerman - Man-
schot ½-½; Kooman – Ariëns 1-0; Egging – Koeweiden 1-0; 
Looijen – Zuidema 0-1; Meijer – Zunnebeld 0-1; van der 
Krogt – Singendonk 1-0; de Kok – van Eck 1-0; J. Sanders – 
Torregrosa 1-0; van Vlerken – Visser 1-0. 


