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46e jaargang no. 6      donderdag 8 februari 2007 
Oploswedstrijd: De stand van vorige week kwam uit de 
partij Joost Marcus tegen Marc Santo Roman gespeeld in het 

Open toernooi van 
Bagneux in 1979. Wit 
speelt en wint. U diende 
de volledige winnende 
variant te geven. Oplos-
sing: 1. Txd3, Dxd3 
2.Le4, De2 3. g4 (die 
zet moest er beslist bij) 
nu dreigt 4. Pc3 met 
winst voor wit. 
 
Ledenvergadering: Na 
onze ledenvergadering 
van vorige week gaan 
we vandaag weer ge-
woon door met de in-

terne competitie. In het bestuur deden zich 2 mutaties voor. 
De “broers” Nico en Paul Schoenmakers namen na respec-
tievelijk 10 en 9 jaar bestuurswerk afscheid. Zij werden 
opgevolgd door Frank Schleipfenbauer, die tot vice-
voorzitter werd gekozen en Eric Hartman, die penningmees-
ter werd. Nico en Paul blijven gelukkig wel actief voor ASV. 
Nico als trainingscoördinator en Paul zal het komende jaar 
de financiële administratie verzorgen zodat Eric zich rustig 
kan inwerken. Verder werd het nieuwe beleidsplan voor de 
komende vier jaar vastgesteld waarbij de jeugdopleiding en 
ledenwerving natuurlijk belangrijke items zijn. Vanzelfspre-
kend werden ook de kampioenen en de topscorers van de 
diverse teams uit het seizoen 2005-2006 in het zonnetje 
gezet. Verder mag natuurlijk niet onvermeld blijven dat ons 
aller Theo Jurrius tot ASV-er van het jaar 2006 werd uitge-
roepen als waardering voor zijn inzet bij de ASV-jeugd en 
het vele werk voor onze vereniging waartoe hij altijd bereid 
is. Theo, proficiat. Het is dik verdiend! 
 
Externe competitie: Het was een topzaterdag met louter 
overwinningen voor onze eerste drie teams. ASV-1 had het 
Grand Café in het Lorentz Ondernemerscentrum voor zich 
alleen en won met 5-3 van SOPSWEPS’29. ASV-2 ging 
met een minimale 4½-3½ zege aan de haal bij Tal/DSG-2 in 
Amsterdam. ASV-3 blijft vriend en vijand verbazen door 
ook de vijfde ronde te winnen. Dit keer werd in Wijchen Het 
Kasteel met 5½-2½ verslagen. Daarnaast werkte ASV-7 
vorige week nog een inhaalwedstrijd af tegen Veenendaal-3 
die was uitgesteld door de storm van 18 januari jl. Onze 
clubgenoten liepen hierbij met een 5-3 nederlaag toch weer 
wat stormschade op. Voor dit team zal het nu wel heel moei-
lijk worden om klassebehoud veilig te stellen. Alleen het 
verslag van ASV-10 moet u even tegoed houden. Met de 
verslagen in deze EP was dit nummer weer bomvol! Vol-
gende week meer, dan ook alle uitslagen en standen. 
 
Uitstekende zege ASV-1: Ons eerste heeft zaterdag tegen het 
sterke SOPSWEPS’29 een prima prestatie geleverd. Dit 
team, dat alleen maar uitwedstrijden speelt, getuige ook de 
betekenis van de verenigingsnaam t.w. Samen Op Pad Spe-
len Wij Een Potje Schaak, kon bij winst op ASV-1 nog een 
rol spelen in de promotiestrijd. De Soppers, zoals ze in de 
schaakwereld ook wel worden genoemd kwamen niet in hun 

sterkste opstelling naar Arnhem toe. Het eerste resultaat 
kwam voort uit de partij van John Sloots. Meestal is hij als 
één van de laatsten nog in de strijd, nu werd remise overeen-
gekomen in een dichtgeschoven stelling waarin de dames 
waren geruild. Bij Peter Boel kwam dezelfde opening op het 
bord waarmee hij zijn tegenstander enkele jaren eerder had 
verslagen. Nu verliep het anders. Peter ging in op de compli-
caties die ontstonden en dat pakte niet goed voor hem uit. 
Ook Otto Wilgenhof verloor zijn partij. Hij speelde naar 
eigen zeggen slecht, overzag diverse dingen en verloor uit-
eindelijk een stuk na een aanval waarin hij teveel waagde. 
Zo kwam ASV-1 met 2½-½ achter. Gelukkig deed Wouter 
van Rijn wat terug. Vooral voor hemzelf was dit heel fijn 
want hij had al heel lang geen partij voor het eerste meer 
gewonnen. Na een slappe partijopzet kon hij langzaam maar 
zeker zijn stukken ontwikkelen. Hij bracht steeds meer drei-
gingen in de stelling zodat zijn tegenstander zich genood-
zaakt zag materiaal te geven. Wouter liet dit voor wat het 
was en verhoogde de druk op de zwarte stelling. De positie 
van zijn opponent werd zo vanzelf onhoudbaar. Een puike 
partij!! De tegenstander van Leon van Tol koos voor een 
koningsaanval maar dit bleek niet helemaal te kloppen. 
Stukwinst maakte een eind aan de partij. Richard offerde een 
volle toren om in een koningsaanval te gaan winnen. Maar 
dit bleek een misrekening. Hij kreeg nog wel een kwaliteit 
terug maar meer zat er voor hem op dat moment niet in. Dat 
werd dus vechten. Nadat wat pionnen waren geruild verga-
loppeerde zijn tegenstander zich en verloor een kwaliteit. 
Met 2 stukken voor een toren. Het werd ingewikkeld maar 
Richard had tenminste weer kansen. Uiteindelijk wist onze 
captain de winst binnen te slepen. Restten nog de partijen 
van Eelco de Vries en Remco de Leeuw. Eelco had een re-
misestelling in handen en de tegenstander van Remco moest 
toen gaan forceren. Met zulke buitenkansjes weet hij meestal 
wel raad dus toen zijn tegenstander met zijn koningspionnen 
naar voren ging profiteerde Remco dankbaar. Intussen had 
Eelco remise gespeeld. Zo werd het 5-3 in Arnhems voor-
deel. Een ander opmerkelijk aspect deed zich voor toen de 
door de KNSB aangewezen arbiter niet verscheen. Deze was 
het volledig vergeten zo bleek naderhand. Buiten dat hadden 
ook beide teams verzuimd vooraf voor de zekerheid nog 
even contact met hem op te nemen. SOPSWEPS’29 was 
weliswaar de “thuis”spelende ploeg maar was mogelijk in de 
veronderstelling dat ASV het wel zou regelen omdat die 
werkelijk thuis spelen. Hoe dan ook, men ging dus zonder 
wedstrijdleider van start. Toen Barth Plomp in Wijchen zijn 
partij had beëindigd reed hij meteen terug naar Arnhem om 
de rol van arbiter over te nemen. ASV-1 won uiteindelijk en 
er deden zich geen problemen voor in de tijdnoodfase. Met 
dank aan de helpende hand van Barth! Aardig om te vermel-
den is nog dat ASV-1 inmiddels een eigen weblog heeft 
waarop met enige regelmaat nieuwtjes over ons eerste te 
lezen zullen zijn. Het eerste stuk gaat, het zal u duidelijk 
zijn, over de wedstrijd van afgelopen zaterdag. Misschien 
ook een idee voor onze andere teams?? 
Gedetailleerde uitslag: Wouter van Rijn–Johan Booij 1-0; 
Léon van Tol–Gert Pijl 1-0; Otto Wilgenhof–Liafbern 
Riemersma 0-1; Eelco de Vries–Frank Smeele ½-½; Rem-
co de Leeuw–Tom Bottema 1-0; Peter Boel–Michiel Geelen 
0-1; John Sloots–Jeroen van den Berg ½-½; Richard van 
der Wel–Paul van Onselen 1-0. Eindstand 5-3. 



ASV-2 blijft in spoor koploper: Het bleef heel lang spannend 
in de wedstrijd van ons tweede tegen Tal/DCG-2 uit Am-
sterdam. Toch bleven onze clubgenoten aan de goede kant 
van de score via een 4½-3½ zege. Daarmee is de achtervol-
ging op koploper BAT-Zevenaar nog steeds in volle gang. 
Dat het spannend zou worden zag captain Frank Schleipfen-
bauer na ruim 2 uur spelen al aankomen. Daar waar Fokke 
Jonkman en invaller Fred Reulink (voor Theo Jurrius) beter 
stonden was de positie van Koert van Bemmel en Sjoerd van 
Roosmalen duidelijk minder. En ook in de overige partijen 
was het nog lang niet duidelijk. Koert ging als eerste ten 
onder. Tegen de sterke schaakster Yvette Nagel werd hij 
geconfronteerd met een sterk wit paard tegen een slechte 
loper aan zijn kant. Hoezeer Koert het ook probeerde hij kon 
de stelling niet houden en moest opgeven. Ook bij Sjoerd 
ging het mis. Hij raakte na een afruil een pion achter waarna 
het snel uit ging. Fred deed daarna wat terug. Hij kwam met 
zwart nooit minder te staan en bracht zijn tegenstander in 
tijdnood. In deze fase blunderde deze waarna Fred het punt 
kon bijschrijven. Een tegenvaller was vervolgens de neder-
laag van onze teamleider Frank Schleipfenbauer. Hij kwam 
iets beter uit de opening maar sloeg mogelijk iets te snel een 
pion. Toen zijn opponent de lichte stukken kon ruilen bleef 
er een stelling met torens en dame nog op het bord. Frank 
had hierin weliswaar een pion meer maar kreeg druk op een 
achtergebleven pion te verwerken. Hierbij blunderde Frank 
waarna zijn tegenstander de stelling binnen kwam met winst. 
Vervolgens won Fokke Jonkman. Hij won eerst een kwaliteit 
en bouwde zijn stelling verder uit. In de tijdnoodfase pro-
beerde zijn opponent nog via rommelkansen erger te voor-
komen maar Fokke liet het niet meer zover komen en won 
op een degelijke wijze! Daan Holtackers bracht de partijen 
weer op gelijke hoogte toen zijn tegenstander rond de tijd-
noodfase in de fout ging en kon opgeven. Met deze 3-3 stand 
waren Cees Sep en Vincent de Jong nog volop in de slag. 
Cees stond steeds wat gedrukt en moest zich tot verdedigen 
beperken. Dit is hem wel toevertrouwd en zelfs met een pion 
minder kon hij de stelling remise houden. Het was dus aan 
Vincent om de winst veilig te stellen. Dat ging niet zomaar 
want na een spannende partij leek remise toch de meest 
waarschijnlijke uitslag. Vincent beet zich vast in het span-
nende en reuze ingewikkelde eindspel en wist dit op knappe 
wijze in winst om te zetten na een venijnig tussenzetje waar-
op de Amsterdammer geen verweer had. De matchpunten 
waren weer binnen. De strijd om promotie gaat onvermin-
derd voort! 
Gedetailleerde uitslag: Wim Helmers-Sjoerd van Roosma-
len 1-0; Yvette Nagel-Koert van Bemmel 1-0; Dirk Goes-
Daan Holtackers 0-1; Johan Lubbers-Vincent de Jong 0-1; 
Thomas Kuilman-Frank Schleipfenbauer 1-0; Chris Vos-
Kees Sep½-½; Ton Visser-Fokke Jonkman 0-1; René Pijl-
man-Fred Reulink 0-1. Eindstand 3½-4½ 
 
ASV 3 houdt zegereeks vol: Het Kasteel stond weliswaar 
onder de streep, maar iedereen aan ASV-zijde wist dat de 
Wijchenaren daar niet horen. Daarbij ontbrak met Gonzalo 
Tangarife, Paul de Freytas en Martin Weijsenfeld zo’n beetje 
de volledige top van ons zo succesvolle derde. Het derde was 
dus gewaarschuwd. Opmerkelijk genoeg kwamen de ASV-
ers niet in gevaar al zat het op een belangrijk moment niet 
tegen. Barth Plomp opende met een degelijke remise. Hierna 
bracht Bert Buisman ASV 3 aan de leiding. In een wat onor-
thodoxe partij won Bert al vroeg een kwaliteit en later wist 
hij na een afwikkeling in een eindspel met een stuk meer te 
komen. Ivo van der Gouw was een uitstekend stand-in voor 
Gonzalo aan het topbord. Met nauwkeurig spel wist Ivo 
uiteindelijk in een eindspel met ongelijke lopers het halve 
punt veilig te stellen. Erik Wille bracht ASV 3 op 1-3. Tref-
fend voor deze partij was de opmerking van Gerben Hen-
driks “Erik, weet je dat je ook mag rokeren?” Erik wist dat 
kennelijk niet en bleef met de koning in het midden. Een 
stukoffer van opponent Rob Cornips (bekend van daglicht-
schaak) bracht Erik nog aardig in het nauw, maar een tweede 
stukoffer was niet correct. Bij de analyse bleek dat een pion-
offer op dat moment wel de winst had kunnen brengen voor 
Cornips. Een gelukje dus. Bijan Zahmat hield de partij met 
zwart lang in evenwicht. Ruimtegebrek brak de junior van 

het team in de tijdnoodfase op. Ruud Wille had tegen ex-
ASV-er Henk van Kortenhof steeds het betere van het spel. 
Henk versla je echter niet zomaar en in gierende tijdnood 
werd de vrede getekend. Anne Paul Taal stelde de winst 
vervolgens veilig. Dat had overigens niet iedereen verwacht, 
nadat Anne Paul de opening mishandelde en een handvol 
pionnen achter gekomen was. Toen de tegenstander materia-
listisch bleek, kreeg de vice-captain weer spel. Met nog 
enkele seconden op de klok bracht een torenoffer uitkomst. 
Een fraai mat volgde en zijn tegenstander bleef ontredderd 
achter. Hij had eerder nog wel luidkeels verkondigd dat hij 
zou stoppen met schaken als hij deze stelling niet zou win-
nen. We zijn benieuwd…….. Gerben Hendriks was de derde 
invaller die voor een vol punt zorgde. Zorgvuldig werd de 
aanval opgezet en met een kwaliteitsoffer kreeg Gerben de 
stelling helemaal in handen. Eerst kwam een stuk terug en 
uiteindelijk bleef hij zelfs twee stukken voor. Captain Martin 
Weijsenfeld en zijn vrouw Josina waren nog net op tijd om 
dit laatste punt live mee te maken en de zege met het team te 
vieren.     Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: Willem van Berkel–Ivo van der 
Gouw ½-½; Caspar Hermeling-Bert Buisman 0-1; Maar-
ten Rossen–Gerben Hendriks 0-1; Wesley van Nie–Barth 
Plomp ½-½; Henk van Kortenhof–Ruud Wille ½-½; Twan 
Rutjes–Bijan Zahmat 1-0; Willem Blankert–Anne Paul 
Taal 0-1; Rob Cornips–Erik Wille 0-1. Eindstand 2½-5½. 
 
ASV 7 in grote zorgen: ASV 7 moet de goden mishaagd 
hebben. Met wát weet ik niet, maar het resultaat, een oneer-
lijke uitslag, was afgelopen donderdag te zien. Lang leek het 
erop, dat er een zeer welkome overwinning zat aan te ko-
men, maar 3-5 laat aan duidelijkheid niets te wensen over. 
Het was een spannende avond. Pas na bijna 3½ uur spelen 
viel de eerste uitslag. Hendrik van Buren stond al lang wat 
gemakkelijker, maar maakte het plots uit met een leuk paard- 
offer. Vlak daarna scoorde Harm Steenhuis een halfje. Zijn 
tegenstander oefende steeds druk uit, maar Harm gaf geen 
krimp. Het evenwicht is niet echt verbroken geweest. En 
toen begon het te onweren. Figuurlijk dan. De laatste twee 
borden leken veelbelovend. Frans Veerman kwam geweldig 
uit de startblokken en kwam op het oog zelfs gewonnen te 
staan. Maar hij vergat door te tasten. Eerst vervlakte de stel-
ling, daarna kreeg de tegenstander de betere kansen en toen 
ging het helemaal fout. Ook Ko Kooman speelde voortva-
rend. Ook hij moet gewonnen gestaan hebben. Maar hij 
sleepte toch wel iets van voordeel het eindspel in. Toen 
maakte hij een fout, die op onervarenheid stoelde. De tegen-
stander kwam in hevige tijdnood en moest derhalve gaan 
vluggeren. Ko ging met hem meedoen en zag toen dingen 
over het hoofd. Dat werd dus een nul. Nooit meer doen Ko. 
Het betekende een punt voorsprong voor Veenendaal. Maar 
nog niets verloren. Horst Eder stond iets beter, Ruud Ver-
hoef stond iets minder, Marco Braam stond beter en bij Tijs 
van Dijk was het moeilijk in te schatten. Hij had een stuk 
ingeleverd en kreeg daarvoor een levensgevaarlijke pion. 
Zou dat doorslaan? Eerst gaf Horst remise.Later leek hij spijt 
te hebben. Een gewonnen stand had hij niet, maar een iets 
gemakkelijker positie had hij wel. En toen sloeg het noodlot 
verder toe. Marco Braam speelde zijn eerste externe partij 
voor ASV. En dat deed hij goed. Met fijne manoeuvres 
kreeg hij voordeel, won een pion 
en later nog een. Daarbij lette hij 
echter onvoldoende op het cen-
trum van de tegenstander. De 
Veenendaler drukte ineens door 
naar een vrijpion en dat kostte 
een stuk. Ruud Verhoef stond al 
lang een pion achter, maar kon 
alle zwaktes voortdurend onder 
controle houden. Juist toen hij de remise onder handbereik 
had, zette hij pardoes een paard en prise. Weer een nul. De 
belangstelling voor Tijs was ineens een stuk minder. Jam-
mer, want hij speelde zijn vrijpion via een leuke combinatie 
fraai naar de achterste lijn en mocht een eindspel spelen met 
een kwaliteit en een pion meer. Dat leverde hem geen pro-
blemen op.    Hendrik van Buren 

1 Marco Braam 0
2 Ruud Verhoef 0 
3 Harm Steenhuis ½ 
4 Tijs van Dijk 1 
5 Horst Eder ½ 
6 Hendrik van Buren 1 
7 Ko Kooman 0 
8 Frans Veerman 0 


