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46e jaargang no. 39      donderdag 29 november 2007 
Oploswedstrijd: Vorige week moest u zich buigen over een 

tweezet van Vaclav Ge-
belt. Hij was winnaar van 
het 5e kampioenschap 
tweezetten van de USSR 
in 1959. Wat een kampi-
oenschappen bestaan er 
toch allemaal! Wit geeft 
mat in 2 zetten. Oplos-
sing: 1. Pf5 
 
Nieuw: Jan Diekema en 
Rob van Maanen kwa-
men donderdag jl. met 
ASV kennismaken. Zij 
willen het eens bij een 

club proberen nadat ze vooral in huiselijke kring en met 
vrienden hadden geschaakt. Rob neemt ook voor het Aren-
theem-college deel aan de Bedrijfsschaakcompetitie. Wij 
wensen hen bij ASV veel plezier. ASV zag ook 2 leden ver-
trekken. Laurens Storms kwam door zijn werk, waarvoor hij 
ook regelmatig in het buitenland verblijft, niet meer aan 
schaken toe en Theo Kroon was voornemens zich in Arnhem 
te vestigen maar deze verhuizing ging uiteindelijk niet door 
zodat ook hij afhaakte. Zijn plaats in ASV-5 is inmiddels 
ingenomen door Remco Gerlich. 
 
Rapidcompetitie: Vanavond de 2e rapidavond. Volgende 
week gaan we weer verder met de interne competitie. 
 
Externe competitie: Er zijn weer veel teamwedstrijden 
gespeeld de afgelopen week. Eerst boekten onze senioren van 
ASV-10 een verdienstelijk 3-3 gelijkspel tegen UVS-5. Een 
dag later verloor ASV-9 bij Koningswaal-2 uit Beuningen 
met 4-2 en op zaterdag liet ASV-1 tegenstander Unitas-2 met 
6½-1½ volkomen kansloos en versloeg ASV-2 met maar 
liefst drie invallers Moira-Domtoren met 4½-3½. Eens te 
meer bleek maar weer de sterkte van ASV in de breedte. 
ASV-3 kreeg met 4½-3½ klop bij het sterke Doetinchem 
waar weinig op viel af te dingen en ASV-4 werd met 5-3 
verslagen door favoriet Meppel ook al had er iets meer 
ingezeten.  
 
Simpele winst ASV-1: Tegenstander Unitas-2 bleek voor 
ASV geen onoverkomelijke hindernis. Ogenschijnlijk simpel 
werd met 6½-1½ gewonnen waardoor ASV-1 gedeeld aan 
kop blijft gaan. Sander Berkhout opende de score toen zijn 
tegenstander mat in 1 overzag en daardoor een stuk verloor. 
Richard van der Wel liet het offeren achterwege en bleef de 
hele partij rustig afwachten op de fouten die vanzelf zouden 
komen. Dit gebeurde dan ook en mede door de tijdnood van 
zijn opponent won hij zijn partij. De tegenstander van Eelco 
zette zijn stukken zodanig neer dat hij de aanval makkelijk 
kon pareren. Met een stukoffer was het daarna de beurt aan 
Eelco om de kansen met succes te laten keren. Otto Wilgen-
hof had een mindere dag en produceerde nogal wat slechte 
zetten. Zijn tegenstander kon de weelde niet dragen waarna 
de partij nog in remise eindigde. Bij John Sloots kwam een 
onregelmatige opening op het bord waarin beiden veel tijd 
verbruikten. Tegen de storm in rokeerde John waarna zijn 
tegenstander aanval kreeg maar hij wist dit niet te bekronen. 
Mede onder druk van de tijd eindigde de partij in remise. 
Peter Boel zette zijn partij ook rustig op, won al snel een pion 

en later nog eentje. Met een torenoffer zocht zijn tegenstan-
der toen maar de aanval. Peter wist dit te keren en besliste de 
partij mede dankzij het materiaalvoordeel. Remco de Leeuw 
stond steeds een fractie beter maar de witspeler nam geen 
initiatief. Remco kon er zo niet doorkomen en het dame-
/toreneindspel was vervolgens potremise. Wouter van Rijn 
speelde de Partij van de Dag met een wel heel originele ope-
ningsopzet. Hij kwam niettemin goed uit de opening maar 
zijn tegenstander offerde een stuk voor goed spel. Een tegen-
offer deed de kansen kantelen. Wouter wikkelde af naar een 
gewonnen eindspel. Een niet te stoppen vrijpion deed de rest. 
In de volgende ronde staat de topper Dr. Max Euwe - Hom-
burg Apeldoorn-2 op het programma. Met ASV-1 voeren zij 
de ranglijst aan. De tijd van de beslissingen gaat aanbreken.  
Gedetailleerde uitslag: Ewout Clarenburg-Otto Wilgenhof 
½-½; Henk Kloosterman-Eelco de Vries 0-1; Geert v.d. Lei-
Peter Boel 0-1; Henk Bosveld-Wouter van Rijn 0-1; Kawar 
Yakinsyah-Sander Berkhout 0-1; Wytse v.d. Velde-Remco 
de Leeuw ½-½; Nico Bleeker-Richard v.d. Wel 0-1; Taco 
v.d. Poel-John Sloots ½-½. Eindstand 1½-6½. 
 
Invallers belangrijk voor ASV-2: Er moest vooraf veel gebeld 
worden om het tweede compleet te krijgen zonder ASV-3 en 
ASV-4 te verzwakken. Van Fred Reulink was al bekend dat 
hij deze ronde moest missen, daar kwam vrijdagavond de 
zieke Koert van Bemmel nog bij en zaterdagochtend meldde 
ook Sjoerd van Roosmalen zich af vanwege ziekte bij het 
thuisfront waardoor hij niet weg kon. De invallers kwamen 
uit ASV-5 en ASV-6! Zij slaagden met glans voor hun inval-
beurt. Theo van Amerongen, Koen Maassen van den Brink en 
Jan Vermeer brachten gedrieën een degelijke remise op het 
bord. In vrij gelijke stellingen werd na ongeveer 2½ uur spe-
len voor de veilige puntendeling gekozen. Een compliment 
dus aan de invallers! Rond de tijdcontrole werd het duel al 
beslist toen er drie overwinningen konden worden genoteerd 
aan Arnhemse zijde. Eerst was het Daan Holtackers die al vrij 
snel prettig kwam te staan. Zijn tegenstander kon geen goed 
plan vinden en Daan wikkelde af waarbij hij een pion won en 
het eindspel naar zich toetrok. Vincent de Jong had het loper-
paar en een flink tijdvoordeel. Wel had zijn tegenstander 
aanval maar Vincent verdedigde nauwkeurig en gaf geen 
krimp. In de tegenaanval wist Vincent na een fout van zijn 
opponent een pion te winnen. In een al verloren stelling ging 
zijn tegenstander ook nog eens door de vlag. Bert Buisman 
had steeds een klein voordeeltje. Dit hield hij keurig vast. In 
een dubbel toreneindspel waren de kansen nog niet geheel 
duidelijk maar toen zijn tegenstander dacht te kunnen afwik-
kelen naar een pionneneindspel bleek dit een verkeerde in-
schatting en greep Bert de winst. Toen was het ook duidelijk 
dat uit de resterende 2 partijen geen punt meer zou komen. 
Theo Jurrius speelde zijn favoriete opening maar zijn jeugdi-
ge opponent nam rustig de tijd om de goede zetten te vinden. 
Theo speelde het niet helemaal goed maar kreeg van zijn 
tegenstander in het vervolg van de partij ook geen kans meer. 
Frank Schleipfenbauer trof oud ASV-er Mario Huizinga. In 
een poging op aanval te spelen en het centrum dicht te schui-
ven ruilde Frank zijn lopers maar overzag daarbij een ant-
woord van zijn tegenstander. Deze kon daardoor heel sterk op 
aanval spelen. In een poging dit te voorkomen wikkelde 
Frank af maar hij verloor daarbij een pion en kwam zo in een 
verloren dame-eindspel terecht. Gelukkig waren de match-
punten al binnen en blijft ASV-2 in achtervolging op het 
onaantastbaar geachte team van De Toren. 



Gedetailleerde uitslag: Tjerk Hacquebord–Daan Holtackers 
0-1; Hugo ten Hertog–Theo Jurrius 1-0; Albertus ten Her-
tog –Bert Buisman 0-1; Guido den Dekker–Vincent de Jong 
0-1; Mario Huizinga–Frank Schleipfenbauer 1-0; Jan 
Wiggerman-Theo v. Amerongen ½-½; Johnny de Kraker–
Jan Vermeer ½-½; Ton Braams–Koen Maassen van den 
Brink ½ -½. Eindstand 3½-4½. 
 
Miniem verlies voor ASV-3: Vorig seizoen trof Doetinchem 
ASV-2 nog. Het werd toen 4-4. Dit jaar was het de beurt aan 
ASV-3 om de sympathieke Achterhoekers te bestrijden. Toch 
viel er op de kleine Doetinchemse zege weinig af te dingen. 
Barth Plomp had het geluk aan zijn zijde tegen Henny Hag-
geman en kon zelfs een vol punt incasseren en Kees Sep zag 
zijn opponent een betere voortzetting missen in het eindspel. 
Het begon allemaal vrij goed want Gonzalo Tangarife had al 
snel een hele goede stelling met veel tijdvoordeel en kwam 2 
pionnen voor. Bij Fokke Jonkman kwam een stelling op het 
bord met tegengestelde rokade. Zijn tegenstander was echter 
sneller met de aanval. Een fout van Fokke betekende boven-
dien dameverlies. Maar de stelling leek toen al onhoudbaar. 
De remise bij Kees Sep volgde na een redelijk gelijkopgaan-
de partij. Wel had zijn tegenstander in het eindspel het voor-
deel van een loper tegen een paard. Maar deze miste dus een 
goede winstkans waarna het eindspel technisch verloren zou 
zijn geweest. Ruud Wille verloor daarop. Hij pakte het in het 
middenspel niet goed aan en gaf zijn tegenstander de kans om 
op de koningsvleugel aan te vallen. Onze ASV-er wist geen 
verdediging te vinden. Het leek even een kansloze zaak te 
worden want Barth Plomp had na een ingewikkelde partij 
waarbij van beide kanten steeds de nodige stukken instonden, 
een pion verloren en gaf er vervolgens nog eentje weg. Maar 
ons dubbellid Henny Haggeman vond de winstweg niet en 
Barth kwam langszij en bood remise aan. Dit werd afgesla-
gen met nog 58 seconden op de klok voor de resterende 4 
zetten. Het zou 3-1 voor Doetinchem hebben betekend en dan 
was het derde niet meer teruggekomen. Henny ging nu in de 
fout, verspeelde een vol stuk en daarmee de partij. Even later 
won Paul de Freytas op knappe wijze. Zijn tegenstander viel 
aan op de damevleugel terwijl Paul op de koningsvleugel zijn 
kansen zocht. Zijn opponent raakte daardoor de coördinatie 
over zijn stukken kwijt en Paul kwam materiaal voor. Wel 
moest hij nog 3 vijandelijke vrijpionnen op de damevleugel 
in de gaten houden maar zelf kreeg hij matdreigingen. Paul 
verzilverde in de tijdnoodfase zijn kansen doeltreffend. Zo 
stonden we weer gelijk: 2½-2½ met nog steeds de winst van 
Gonzalo in aantocht. Daarentegen had Martin Weijsenfeld in 
een goede stelling 2 blunders achter elkaar gemaakt. Van de 
eerste profiteerde zijn tegenstander nog niet maar van de 
tweede wel. Martin raakte een stuk achter en kon dit ondanks 
fel verzet in de tijdnoodfase niet meer goedmaken. Toen 
kwam de al lang verwachte winst van Gonzalo die op een 
uitstekende partij kon terugkijken. Hij hield het voordeel 
goed vast maar moest er nog lang voor werken voordat de 
vrijpionnen de partij beslisten. Bij Ivo van der Gouw ont-
stond weer een heftig tijdnoodduel waarin zijn tegenstander 
net even iets beter manoeuvreerde en 2 vrijpionnen op de 
damevleugel kreeg. Ivo probeerde nog eeuwig schaak in de 
stelling te vlechten maar het was vergeefs. 
Gedetailleerde uitslag: Marius van Hal–Gonzalo Tangarife 
0-1; Marino Küper–Kees Sep ½-½; Henk Riepma – Ruud 
Wille 1-0; Theo Goossen – Fokke Jonkman 1-0; Kees Ne-
derkoorn- Ivo van der Gouw 1-0; Henny Haggeman – 
Barth Plomp 0-1; Roel Evertse – Paul de Freytas 0-1; San-
der van Vucht – Martin Weijsenfeld 1-0. Eindstand 4½-3½. 
 
ASV-4 verliest van Meppel: De rentree van ASV-4 in de 
promotieklasse ging tot dusver boven verwachting goed. In 
de vierde wedstrijd van het seizoen was kampioenskandidaat 
Meppel echter op het beslissende moment doortastender. Na 
de 5-3 nederlaag konden de spelers van ons vierde echter met 
opgeheven hoofd de thuisreis aanvaarden. In het eerste uur 
pakten Bijan Zahmat (kwaliteit) en Siert Huizinga (pion) 
belangrijk materiaalvoordeel, terwijl aan de andere borden 
niemand echt slecht stond. Erik Wille opende daarop het 
tactische gevecht met een remiseaanbod, dat gelet op stelling 
en klok (Erik had na 2 uur spelen al 1 uur tijdvoordeel) niet 
afgeslagen kon worden. Anne Paul Taal hield zijn partij ook 

moeiteloos in evenwicht. De voorsprong kwam vervolgens 
van de hand van Siert Huizinga, die zijn pion voordeel vast-
hield. Rond de tijdcontrole was een aanval beslissend. Ger-
ben Hendriks speelde misschien wel het beste duel van de 
middag. Met een pluspion in een stelling met ongelijke lopers 
koos onze kopman voor de remise. Hierna ging Erika Belle 
onderuit. Ze kreeg een speculatief stukoffer tegen en vond in 
de verwikkelingen die volgden niet de goede zetten. Een 
tegenvaller was de nederlaag van Bijan Zahmat. Na een fout-
je ging onze jongeling te passief verder en na stukverlies 
wachtte een hopeloze strijd. Jan Knuiman speelde een ener-
verend duel. Met 3 pionnen voor een stuk werd het in tijd-
nood spannend. Uiteindelijk eindigde het duel in een ongelijk 
lopereindspel. Murat Duman had pech. In een sterk gespeeld 
middenspel leek hij kansen te krijgen. Met een kwaliteit meer 
ging hij het eindspel in. Niet makkelijk maar wel kansrijk. 
Een vingerfout kostte hem echter de kwaliteit. Terwijl Murat 
zijn aangevallen toren wilde wegzetten, pakte hij de verkeer-
de toren beet. Aangeraakt en kwaliteit weer weg. Het eind-
spel was tot overmaat van ramp verloren. Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: Richard Berendsen-Gerben Hen-
driks ½-½; Roel Donker–Erik Wille ½-½; Bart Davids – 
Anne Paul Taal ½-½; Alwin Pauptit – Erika Belle 1-0; 
André Klomp–Jan Knuiman ½-½; Kees Hoogendijk – Mu-
rat Duman 1-0; Stefan Spekreyse – Bijan Zahmat 1-0; Wil-
lem Wijnstok – Siert Huizinga 0-1. Eindstand 5-3. 
 
Gelijkspel senioren: De senioren kregen UVS-5 uit Nijmegen 
op bezoek. Het eerste punt werd al direct geboekt. UVS 
kwam slechts met 5 man, voor Hein van Vlerken dus winst 
zonder te spelen. Henk Kelderman bracht vervolgens de stand 
op 2-0. Na een afruil in de opening opende de tegenstander 

met f4 de aanval op de konings-
vleugel. Henk antwoordde met 
Db6+. Om dit op te heffen werd niet 
de koning verzet maar deed zijn 
tegenstander een torenzet. Er kwam 
opnieuw een schaakje en na verder 

afruilen volgde pion- en stukwinst en dus opgave. Daarna 
nam het scoreverloop een wending. Bij Wim Zunnebeld ging 
het in het begin nog voorspoedig met winst van kwaliteit en 
pion. De tegenstander had evenwel het loperpaar dat over de 
diagonalen de koningsstelling doeltreffend aanviel, gesteund 
door een toren op de f-lijn. Pion- en stukverlies was het ge-
volg, de koning werd opgejaagd en matgezet. Bij Hans Meij-
er ging het ook niet goed. De tegenstander wist af te ruilen 
met pionwinst en een betere stelling. Verder materiaalverlies 
was het gevolg. Verder spelen had geen zin meer. Wederzijds 
aanvallend spel met wisselende kansen leverde voor Bob 
Hartogh Heijs een pion op. De tegenstander slaagde er echter 
in de toren in een geïsoleerde positie te drijven en mede daar-
door werd de pion achterstand omgezet in voordeel met als 
resultaat een niet te stoppen vrijpion. Tenslotte Jan Zuidema, 
hij was ingevallen voor de zieke Gerrit Verbost. Het werd een 
tactisch geschuif waarbij Jan wel enig ruimtelijk overwicht 
had maar een zwakke koningsstelling. De tegenstander slaag-
de erin met veel tijdverbruik over de a-lijn met dame en toren 
een offensief te lanceren met directe matdreigingen. Jan wist 
dit te weerstaan  waarbij de tegenstander door de vlag ging. 
Eindstand dus 3-3, een remise waar de senioren tevreden mee 
mogen zijn.    Henk Kelderman 
 
Uitslagen interne competitie 11e ronde (22 november 2007): 
P. Schoenmakers – van Roosmalen ½-½; Tangarife - Huizin-
ga 1-0; Woestenburg – Sloots ½-½; Hartman – Taal ½-½; 
Weijsenfeld – Verkooijen 0-1; Naasz – Wiggerts 1-0; van 
Amerongen – Maassen van den Brink ½-½; Braam – N. 
Schoenmakers 1-0; van Belle – Verhoef ½-½; Boom – 
Dijkstra 0-1; Steenhuis – van Buren ½-½; Koeweiden – Eder 
0-1; Manschot – van der Krogt 1-0; Veerman – Ariëns 1-0; 
van der Jagt – Singendonk 0-1; Bijlsma – Sanders 1-0; van 
Eck – Diekema 1-0; Torregrossa – Visser 1-0; Rietmeijer – 
Stibbe 0-1; van Vlerken – Sigmond 0-1. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: de Freytas – R. Wille 1-0; 
Wilgenhof – Vermeer 1-0; Kooman – Hajee 0-1; Bentvelzen 
– van Uem 1-0; Groen – de Munnik 1-0. 

Hans Meijer 0
Wim Zunnebeld 0 
Bob Hartogh Heijs 0 
Jan Zuidema 1 
Henk Kelderman 1 
Hein van Vlerken 1R


