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Oploswedstrijd: De opgave van vorige week was een hele 
lastige. De combinaties van Jan Timman zijn lang niet altijd 

recht toe recht aan. De 
combinatie heeft 2 ge-
lijkwaardige varianten. 
Van beide moest u 3 
zetten geven. Dan staat 
wit niet mat, maar mag 
zijn stand door de mate-
riaalverhouding als 
verloren worden be-
schouwd. Het is een 
fragment uit Wittman-
Timman, gespeeld op 
de Olympiade in Salo-
niki (1984) in de match 

Nederland-Oostenrijk. 
Zwart speelt en wint. Oplossing: ...Pb4-a2+. Wit kan ant-
woorden met 2. Pxa2 of het iets betere Kb1. In de eerste 
variant is het uit na ...Pxc2 3.D~ Pxd4+. Na 2. Kb1 volgt 
Pxc3+ 3. bxc3 Db6. Alleen die laatste zet licht de witte 
stelling volledig uit zijn voegen. 
 
Rapidcompetitie: Op de eerste rapidavond van vorige week 
werd flink strijd geleverd. Martin Weijsenfeld bleek na af-
loop als enige zonder puntverlies. Met 4 uit 4 gaat hij aan de 
leiding, gevolgd door het trio Anne Paul Taal, Jan Vermeer 
en John Bijlsma met 3½ uit 4. De volledige stand na de eer-
ste speelavond wordt in de volgende EP weergegeven. De 
volgende rapidavond is al weer snel want die staat gepland 
voor donderdag 29 november a.s. Maar eerst dus weer drie 
weken een partij voor de interne competitie.  
 
Externe competitie: Het kon allemaal niet op afgelopen za-
terdag in het Lorentz. Wat een succes!! Al onze zaterdag-
teams wisten hun wedstrijd in winst om te zetten. ASV-1 
bleef zonder puntverlies door het Groningse SISSA met 4½-
3½ te kloppen. Daarmee staat ons eerste met 6 punten uit 3 
wedstrijden samen met Homburg Apeldoorn-2 en Dr. Max 
Euwe uit Enschede op een gedeelde eerste plaats. ASV-2 
versloeg enigszins gelukkig de Heemsteedse SC met 5½-2½ 
en staat daarmee op een gedeelde 2e plaats achter het onge-
naakbare team van De Toren dat de favorietenrol zonder 
meer waar maakt. ASV-3 won met 4½-3½ verrassend van 
het Enschedese ESGOO-2. Het was de eerste zege van ons 
derde op landelijk niveau. ASV-4 blijft ook verbazen. Dit-
maal werd Het Kasteel uit Wijchen met 4½-3½ verslagen. 
Daarmee voert ons vierde samen met Meppel de ranglijst aan 
daar waar handhaving dit jaar de doelstelling is. In de vol-
gende ronde wacht het duel met Meppel. In de volgende EP 
alle uitslagen en standen, nu eerst alle verslagen uit deze 
ronde.  
Daarmee verschuiven we onze aandacht weer naar al onze 
andere teams die vanaf maandag a.s. weer in actie komen. 
Dan gaat ASV-11 naar Doesburg voor het duel tegen Does-
borgh-2. Een dag later staat ASV-5 in Nijmegen voor de 
belangrijke krachtmeting tegen SMB-3. Volgende week 
donderdag ontvangt ASV-6 het team van Voorst-2 en ASV-
8 is gastheer van Doesborgh-1. ASV-7 en ASV-9 hebben 
dan een uitwedstrijd bij respectievelijk De Elster Toren-2 

en Koningswaal-2 uit Beuningen. ASV-10 sluit een week 
later, op 22 november de rij voor de thuiswedstrijd tegen 
UVS-5 uit Nijmegen. Maar het houdt dan niet op want op 24 
november mogen onze zaterdagteams weer. Het wordt dus 
nog een boeiende novembermaand. 
 
Minimale zege ASV-1: Ons eerste heeft een goede kans 
laten liggen om tegen SISSA een ruime overwinning neer te 
zetten. Maar belangrijker was dat er werd gewonnen want in 
het verleden werden wedstrijden tegen op papier mindere 
tegenstanders nog wel eens verknald. En dat is dus weer de 
winst uit het verleden. ASV-1 kwam heel makkelik op een 
2-0 voorsprong. Otto Wilgenhof boekte een eenvoudige 
winst aan bord 1 en Eelco deed dit niet veel later na aan bord 
2. Hij zette zijn stukken goed neer en ging toen op weg naar 
de vijandelijke koning waarbij hem geen strobreed in de weg 
werd gelegd. Een mooiere start van een wedstrijd kun je je 
eigenlijk niet wensen. Vincent de Jong, die de plaats innam 
van de verhinderde Wouter van Rijn, kwam in een variant 
terecht waarin hij zich niet zo prettig voelde. Zijn tegenstan-
der liet een mogelijk offer op h3 na waarop Vincent de te-
genaanval koos. Dit zette hij echter niet door en ging in op 
zetherhaling. Achteraf bleek zijn aanval toch gevaarlijker te 
zijn dan dat hij achter het bord had kunnen bedenken. John 
Sloots boekte een keurige overwinning. Na een degelijke 
opening met thematische kenmerken won hij op klassieke 
wijze. Daar viel dus niets op af te dingen. Sander Berkhout 
trof in Theodoor Keizer een speler die we ook al de nodige 
keren intern bij ASV hebben zien spelen. Bij SISSA had hij 
echter de mogelijkheid om dit jaar 2e klasse KNSB te spelen 
en die keus was natuurlijk niet moeilijk. Tegen Sander werd 
het een foutenfestival van beide kanten waarbij Sander de 
laatste en dus beslissende fout maakte. Remco de Leeuw 
speelde keurig zijn eigen systeem en bracht zijn tegenstander 
daarmee op de rand van de afgrond. Remco creëerde vervol-
gens een totaal gewonnen eindspel maar na een slordige 
loperzet wist zijn tegenstander met zetherhaling te ontsnap-
pen. Ook bij Peter Boel ging het zo onnodig mis. In een 
enerverende partij verkreeg Peter een goede stelling. Hij wist 
na een afruil een gewonnen eindspel over te houden dat hij 
heel precies had uitgerekend. Maar tot zijn ontzetting speel-
de hij niet de zet die hij had gepland maar een totaal andere 
zet. Een soort vlaag van verstandsverbijstering dus! Daarmee 
viel zijn plan in duigen en dacht dat hij de stelling had ver-
prutst. Hij was zo uit zijn doen en had toen niet in de gaten 
dat zijn stelling nog steeds gewonnen was en koos voor 
remise. Even later werd hem bij de analyse gewezen op de 
nog steeds aanwezige winstmogelijkheden. Dat maakte de 
teleurstelling alleen nog maar groter. In de tussentijd had 
Léon van Tol zijn partij verloren. Deze partij was steeds in 
evenwicht geweest maar Léon had wel veel tijd verbruikt. 
Dat brak hem dan ook uiteindelijk op. In de tijdnoodfase 
raakte hij 2 pionnen achter hetgeen beslissend was. In de 
volgende ronde wacht het nog puntloze Unitas-2. Ook een 
wedstrijd dus waarbij men bij de les dient te blijven.  
Gedetailleerde uitslag: O. Wilgenhof–J.J. Groenewold 1-0; 
E. de Vries – Th. Bakker 1-0; L. v. Tol – E.J. Hummel 0-1; 
R. de Leeuw–H. Rinsma ½-½; S. Berkhout–Th. Keizer 0-1; 
J. Sloots – W. Welling 1-0; P. Boel – E.J. Walinga ½-½; V. 
de Jong – J. Klinkhamer ½-½. Eindstand 4½-3½. 



ASV-2 wint met nodige fortuin: Tegen de Heemsteedse 
Schaakclub zat het voor ons tweede zeker niet tegen. In de 
partij van Bert Buisman was nog weinig aan de hand. 
Weliswaar verspeelde hij in de opening zijn rokade maar de 
stelling bleef gesloten. Zijn tegenstander kon daardoor niet 
profiteren van dit foutje. Theo Jurrius speelde een scherpe 
opening en offerde 2 pionnen. Het scherpe spel bracht echter 
geen resultaat. Toen zijn tegenstander de stelling kon conso-
lideren bleef Theo het geofferde materiaal achter en verloor. 
Sjoerd van Roosmalen kon vanuit de opening geen goed 
plan bedenken, zijn tegenstander echter wel. Toen zijn te-
genstander de keus had om voor een combinatie te gaan of 
zijn positionele spel te vervolgen koos deze voor het eerste 
plan. Er ontspon zich een boeiende strijd waarin Sjoerd met 
een kwaliteitsoffer tegenkansen verwierf en zijn tegenstan-
der uiteindelijk zelfs mat wist te zetten. Een fraai einde van 
een boeiende partij. De tegenstander van Richard van der 
Wel verkreeg ruimtevoordeel maar de stelling van onze 
ASV-er bleef stabiel. Toen hij de gelegenheid kreeg om te 
counteren kwam hij net één tempo te kort voor de winst en 
moest hij in remise berusten. Frank Schleipfenbauer kwam 
goed uit de opening maar wist daarna niet hoe hij verder 
moest. Hij kon het goede plan niet vinden en zijn tegenstan-
der kwam terug in de partij. In een ingewikkelde stelling 
dacht zijn tegenstander te kunnen profiteren en plaatste een 
combinatie waarvan de uitkomst onduidelijk was. Frank 
bleef materiaal voor en wat belangrijker was dat de vrije a-
pion niet was te stoppen. Fred Reulink kwam vanuit de ope-
ning wat lastig te staan en verloor een pion. Wel verkreeg hij 
wat rommelkansen en wist dit uit te breiden tot initiatief. 
Maar na een slechte zet kwam hij opeens verloren te staan. 
Een schwindle in de tijdnoodfase bracht hem toch nog de 
volle winst. Captain Daan Holtackers stond redelijk na de 
opening. Via de koningsvleugel wist zijn tegenstander een 
aanval op te zetten. Daan dacht dit met een tegenactie te 
weerleggen maar dit bleek niet te kloppen. Zijn opponent 
kon zo het voordeel behouden hoewel het technisch wel 
moeilijk was. Er bleven allerlei tactische grappen in de stel-
ling zitten. De tijdnoodfase bracht de beslissing. Zijn tegen-
stander dacht materiaal te winnen maar daardoor kwam zijn 
paard nogal buitenspel te staan. Daardoor kon een pion door-
lopen. Via een haast studieachtige truc kwam Daan met zijn 
koning op het goede veld en won zo alsnog de partij. Koert 
van Bemmel speelde een degelijke partij. Hij wist gaande-
weg het voordeel uit te bouwen. In een eindspel met zware 
stukken kwam hij een pion voor en leek het toreneindspel 
dat hieruit voortkwam te gaan winnen. Na een strategisch 
slechte zet bleek het resterende pionneneindspel helaas remi-
se. Het was een wisselvallige wedstrijd waarin de tegenstan-
ders beslissende fouten maakten rond de tijdnood. Daarbij 
had ASV-2 over een zekere dosis geluk niet te klagen. 
Gedetaileerde uitslag: B. Buisman – R. Lathouwers ½-½; 
S. van Roosmalen – H. Perez Garcia 1-0; F. 
Schleipfenbauer – P. van Lommel 1-0; T. Jurrius – P. Kant 
0-1; F. Reulink–S. Groot 1-0; K. v. Bemmel–A. Brandsma 
½-½;R. van der Wel – Th. Hendriks ½-½; D. Holtackers – 
W. Eveleens 1-0. Eindstand 5½-2½. 
 
Uitstekende zege ASV-3: Het debuut van ASV-3 in de 
KNSB krijgt steeds meer glans. Na het verdienstelijke ge-
lijkspel tegen Almelo in de vorige ronde werd nu ESGOO-2, 
dat met kampioensaspiraties aan het seizoen is begonnen, 
met 4½-3½ verslagen. ESGOO-2 trad met 1 invaller aan, 
ASV-3 was daarentegen compleet. Barth Plomp werkte in 
deze partij een lange theoretische variant af. Hierin kwam hij 
een pion voor en had bovendien een solide stelling. Naarma-
te de partij vorderde won hij nog een pion en was het daarna 
nog een kwestie van tijd voor het punt kon worden bijge-
schreven. Zo’n materieel voordeeltje kun je Barth in een 
eindspel wel toevertrouwen. ASV-3 kon deze voorsprong 
niet lang koesteren want Martin Weijsenfeld verloor niet 
lang daarna. Hij kende wat openingsproblemen waarin hij 
een pion achter kwam. Zijn tegenstander offerde vervolgens 
een stuk dat hij niet veel later terugwon. De stelling van 
Martin werd er niet veel beter op. Hij verloor dan ook vrij 

kansloos tegen een sterk spelende tegenstander. Paul de 
Freytas zette ASV-3 weer op voorsprong. Zijn tegenstander 
kreeg aanval via de damevleugel maar Paul zocht zijn weg 
via een centrumdoorbraak. Met een sterk loperpaar en torens 
op de tweede rij besliste hij de partij. Bij Gonzalo Tangarife 
ging de partij aanvankelijk gelijk op maar pas in het latere 
deel van de partij ontstonden er complicaties die Gonzalo 
uiteindelijk teveel werden. Ruud Wille profiteerde in het 
middenspel en kreeg de betere kansen. Uit de verschillende 
mogelijkheden koos hij voor pionwinst. Na een remiseaan-
bod van zijn opponent sloeg de twijfel toe. Het teambelang 
stond natuurlijk voorop maar de stand was onduidelijk. 
Daarom dus doorgespeeld maar de stelling werd er niet 
makkelijker op. Later bood hij zelf remise aan, ondanks de 
pion voorsprong, maar toen sloeg zijn tegenstander het af. U 
raadt het al, uiteindelijk kwam dit resultaat toch op het wed-
strijdbriefje. Drie partijen liepen toen nog. Fokke Jonkman 
stond beter na een hele rare partij waarin zijn tegenstander 
wellicht kansen heeft gemist. Bij Kees Sep was het remise-
achtig in een toreneindspel en Ivo van der Gouw had welis-
waar een pion meer maar ook daar lag remise voor de hand. 
Een kleine overwinning leek dus mogelijk. In de ingewik-
kelde partij leek Fokke dus het beste in zijn element hoewel 
zijn tegenstander dus kennelijk kansen op meer heeft gemist. 
In de slotfase was het Fokke die toesloeg. Een belangrijke 
zege want bj Ivo werd het niet veel later remise en toen kon 
Kees het beslissende halfje binnenhalen. Hij moest daar nog 
wel heel hard voor werken maar het toreneindspel hield hij 
toch op remise. Gezegd moest worden dat zijn tegenstander 
er alles aan deed om toch ergens een mogelijkheid te vinden 
maar Kees gaf geen krimp en bleef sterk overeind. Ook alle 
andere partijen van de overige teams waren toen al beëin-
digd. Daarmee zorgde Kees dus ook voor de vierde zege die 
middag.  
Gedetailleerde uitslag: G. Tangarife – P. Bolwerk 0-1; K. 
Sep – H. Jacob ½-½; I. van der Gouw – E.J. Pluim Mentz 
½-½; F. Jonkman – G. Grotenhuis 1-0; P. de Freytas – T. 
Hoge 1-0; R. Wille – A. Langendijk ½-½;B. Plomp – B. 
Jacob 1-0; M. Weijsenfeld – B. Tsoukermann 0-1. Eind-
stand 4½-3½. 
 
ASV-4 klopt ook Het Kasteel met 4½-3½: In de race om 
klassebehoud heeft ASV-4 afgelopen zaterdag het derde 
rondje 4½ geproduceerd. Tegen de sympathieke ploeg van 
Het Kasteel werd het opnieuw een spannend gevecht. De 
Wychenaren namen het initiatief. Na een snelle remise van 
Bijan Zahmat tegen een van de drie jonge spelers van Het 
Kasteel ging Anne Paul Taal ook al tegen een jongeling hard 
onderuit. In gierende tijdnood bracht een stukoffer niet de 
gewenste bevrijding. Siert Huizinga vocht een boeiende 
strijd uit met oud-ASV-er Henk van Kortenhof. In het verre 
eindspel bleek er evenwicht te zijn. Gerben Hendriks bracht 
ASV weer naast Het Kasteel. Volgens eigen zeggen had de 
ASV-er steeds het initiatief. Tegenstander Twan Rutjes 
meende echter ook gewonnen te hebben gestaan. Zeker is dat 
een blunder Gerben een stuk en het punt opleverde. Debutant 
Pascal Losekoot trof in Willem van Berkel een taaie tegen-
stander. Na een kwaliteitsoffer van zijn opponent moest de 
ASV-trainer alle zeilen bijzetten. Een tweede kwaliteitsoffer 
werd vervolgens keurig weerlegd. Een sterk debuut dus en 
ASV-4 stond op voorsprong. In de drie resterende partijen 
had Jan Knuiman intussen na een zwaar gevecht inmiddels 
een gewonnen paardeindspel bereikt. Alle reden dus voor 
Erika Belle om remise aan te bieden in een eindspel met een 
pluspion. Dat kon niet geweigerd worden en Jan Knuiman 
maakte de 4½ vervolgens vol. Erik Wille verloor tenslotte 
zijn lopereindspel met twee pionnen minder nog, maar daar 
maalde niemand om. Met zes uit drie wordt de kans op nog 
een jaar promotieklasse steeds groter. Volgende keer wacht 
echter het zware uitduel bij koploper Meppel.   Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: P. Losekoot – W. van Berkel 1-0; E. 
Belle – H. Quint ½-½; E. Wille – C. Hermeling 0-1; G. 
Hendriks – T. Rutjes 1-0; A.P. Taal – M. Rossen 0-1; S. 
Huizinga – H. van Kortenhof ½-½; J. Knuiman – R. Duin 
1-0; B. Zahmat – M. Agterberg ½-½. Eindstand 4½-3½.  


