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47e jaargang no. 7      donderdag 14 februari 2008 
Oploswedstrijd: De stand is uit de partij Marciniak-Dobosz, die 

gespeeld werd in de eerste 
Poolse liga in 1973. Wit 
heeft zojuist Df3-c3 ge-
speeld en droomt van mat 
of stukwinst. Maar niet lang 
meer. Zwart speelt en wint. 
Oplossing: 1. Pf2+ 2. Txf2 
Ld4 en dit kost wit te veel. 
 
Nieuw: Afgelopen week 
mochten we Jos Lamboo 
verwelkomen. Hij speelde 
eerder bij S.V. Almere 
maar is onlangs door een 
verhuizing in deze regio 
komen wonen. Wij wensen 

hem veel schaakplezier bij ASV. Jans Askes daarentegen heeft 
bedankt als lid. Hij kon de clubavonden niet regelmatig bezoe-
ken en miste daardoor het clubgevoel. Hij sluit echter niet uit 
dat hij over een paar jaar, als hij niet meer werkt, weer terug-
keert bij onze vereniging.  
 
Externe competitie: Van het zaterdagfront was weinig succes te 
melden. Alleen ASV-3 zorgde voor de broodnodige winst door 
het verre Drachten met 5½-2½ te verslaan. Het zat de Arn-
hemmers in deze wedstrijd zeker niet tegen. De topper tussen 
ASV-1 en Homburg werd door de Apeldoorners afgetekend 
met 6-2 gewonnen. ASV-2 zag zijn promotiekansen in één klap 
vervagen door een 5-3 nederlaag bij Zukertort Amstelveen. 
Ook ASV-4 verloor. Schaakstad-4 won met 4½-3½. En in de 
OSBO-cup ging ASV-6 na dappere strijd tegen Wageningen-3 
onderuit. Zowel in de reguliere wedstrijd als bij het snelscha-
ken werd het 2-2 maar het resultaat aan het vierde bord gaf 
vervolgens de doorslag. Deze week zijn ook de andere teams 
aan hun wedstrijden begonnen. Daarover volgende week meer.  
 
ASV-1 kansloos: Een topduel werd het niet. ASV-1 werd tegen 
Homburg Apeldoorn met 6-2 kansloos gelaten. Typerend voor 
het niveau van ASV-1 deze middag was de partij van Wouter 
van Rijn die er tegen oud OSKA-winnaar Stefan Kuipers niet 
aan te pas kwam. Remco de Leeuw ging al in de opening in de 
mist en wist dit niet meer te herstellen. Invaller Bert Buisman 
weerstond de algemene malaise aan Arnhemse zijde. Hij kwam 
goed uit de opening en speelde een prima partij. In de tijdnood-
fase leek het even fout te gaan en kreeg zijn tegenstander te-
genkansen maar dit werd door Bert vakkundig opgevangen. 
Een remise was zijn deel. De partij van Otto Wilgenhof ken-
merkte zich door wisselende kansen. In de slotfase moest hij 
toch uit nood een kwaliteit offeren en verloor ook hij. Sander 
Berkhout verzuimde net even een zetje te doen op de konings-
vleugel waarna hij op de damevleugel zijn kansen kon zoeken. 
Nu werden zijn stukken op de koningsvleugel volledig vastge-
legd en kon hij zijn andere plan niet ten uitvoer brengen. Eelco 
de Vries was een uitzondering in het geheel deze middag. Hij 
koos voor een rustige opzet en won een pion. Via nauwkeurig 
spel wist hij zijn voordeel in winst om te zetten. Opvallend 
hieraan was nog wel het feit dat hij ditmaal als enige won maar 
dat ASV-1 wel verloor met 6-2 terwijl het vorig jaar juist an-
dersom was. Toen won ASV-1 met 6-2 maar was het Eelco die 
als enige verloor!! Richard van der Wel kwam goed uit de 
opening. Zijn tegenstander counterde via de damevleugel. 
Daarbij ging Richard in de fout en kwam in het nadeel. Hij wist 
de stelling echter keurig te keepen. Hij ging staan en zijn tegen-
stander kwam er niet doorheen. Een keurige remise dus! Ook 
dit jaar trof Peter Boel zijn broer Marcel. Vorig jaar was Peter 
de sterkste, dit keer trok zijn broer aan het langste eind. Beiden 
maken er altijd een spannende pot van. Er zijn broers die altijd 
kiezen voor een snelle en veilige remise (ik noem geen namen 
Red.) maar dat is aan hun niet besteed. Peter plaatste al vroeg 

een kwaliteitsoffer maar zette niet goed voort. Desondanks 
kwam hij later in het eindspel wederom goed te staan maar ook 
hier werden de kansen verprutst. Misschien was het wel symp-
tomatisch deze middag. Het zat er gewoon niet in bij deze wed-
strijd die in een prettige en gemoedelijke sfeer werd gespeeld. 
Voor ons eerste is het seizoen nu voorbij. Kansen op promotie 
zijn immers verkeken. 
Gedetailleerde uitslag: Stefan Kuipers-Wouter v. Rijn 1-0; Sjef 
Rijnaarts – Otto Wilgenhof 1-0; Harrie de Bie–Eelco de Vries 0-1; 
Marc Jonker–Sander Berkhout 1-0; Erik Smit–Remco de Leeuw 1-
0; Marcel Boel–Peter Boel 1-0; Freddie v.d. Elburg–Richard v.d. 
Wel ½-½; Holger Lehman–Bert Buisman ½-½. Eindstand 6-2. 
 
ASV-2 verspeeld kansen: Door de 5-3 nederlaag bij Zukertort 
Amstelveen-3 zijn de promotiekansen van ASV-2 nagenoeg 
verkeken. Er werd ook in deze wedstrijd veel geblunderd aldus 
captain Daan Holtackers. Zelf was hij trendsetter. Hij kwam 
aardig uit de opening maar in een poging de zaak te ondermij-
nen overzag hij een zet en toen pakte het helemaal verkeerd uit. 
Bij Fred Reulink ontstond er na de opening een gecompliceerde 
stelling waarin Fred blunderde. Het was meteen uit. Invaller 
Jan Knuiman verkreeg aanval op de vijandelijke koning. In 
plaats van een rustige aanpak koos hij voor een offer. Dit sloeg 
niet door waarna zijn stukken niet meer gecoördineerd waren 
en materiaalverlies onvermijdbaar was. Theo Jurrius zag zijn 
tegenstander met een paard op a7 inslaan. Dit was geen ramp 
want Theo kon dit kleinood via c6 insluiten. Via een afruil had 
een gelijke stelling kunnen ontstaan maar zijn tegenstander 
deed het anders waarna Theo een kwaliteit won. Hij bereikte 
een gewonnen stelling die hij vervolgens goed uitspeelde. 
Frank Schleipfenbauer kwam ook al in een ingewikkelde stel-
ling terecht. Hierin moest hij zijn dame actief houden. In een 
poging zijn dame te ruilen kwam hij er achter dat dit niet werk-
te. Hij bleef toen met enkele zwakke pionnen zitten. Het eind-
spel bleek vervolgens verloren. De tweede invaller deze mid-
dag, Koen Maassen van den Brink, boekte een keurige remise. 
Zijn tegenstander kreeg na de opening wel wat initiatief maar 
Koen hield de zaak keurig onder controle. Sjoerd van Roosma-
len kreeg eenzelfde stelling op het bord als een week eerder 
tegen GM Lalic alleen zat hij nu aan de andere kant van het 
bord. Hij deed rustig zijn zetjes terwijl zijn tegenstander moei-
lijk tot een doorbraak kwam. Toen hij dit toch probeerde won 
Sjoerd een kwaliteit en kwam zijn tegenstander ook nog met 
een lastige penning te zitten. Na pionwinst geloofde zijn tegen-
stander het verder wel. Vincent de Jong had een klein plusje na 
de opening. Hij won ergens een pion en later nog eentje. Zijn 
tegenstander kreeg wel wat activiteit via het loperpaar. Maar 
deze blunderde een stuk weg. Vincent zag het echter niet en gaf 
niet veel later zelf een kwaliteit weg. Dit zag zijn tegenstander 
wel. In een gelijk eindspel werd het remise.  
Gedetailleerde uitslag: Florian Jacobs-Sjoerd van Roosmalen 0-1; 
Dirk Goes-Frank Schleipfenbauer 1-0; Jan Krans -Vincent de Jong 
½-½; Olav Lucas-Daan Holtackers 1-0; Michiel Harmsen-Fred 
Reulink 1-0; Tjerk Sminia-Theo Jurrius 0-1; Tjibaria Pijlo-Jan 
Knuiman 1-0; Henk Boot-Koen Maassen van den Brink ½-½. Eind-
stand 5-3. 
 
Belangrijke zege ASV-3: De wedstrijd tegen Drachten was er 
eentje vol fouten. De winst was echter belangrijker. ASV-3 is 
daarmee een eind boven de streep gekomen waardoor handha-
ving een stuk dichterbij kwam. Ruud Wille won als eerste. Hij 
kreeg een stuk cadeau na een penning. Eigenlijk had hij ver-
wacht dat Martin Weijsenfeld de eerste zou zijn. Deze kwam 
immers riant uit de opening maar blokkeerde daarna volledig. 
Op zijn vraag aan uw redacteur of hij remise mocht aanbieden 
zei ik, gezien de nog altijd uitstekende stelling, “speel nog maar 
een poosje door”, niet wetende dat Martin helemaal de draad 
kwijt was. Dat moment diende zich niet veel later aan toen het 
toppunt van schaakblindheid zich voordeed. Zijn tegenstander 
overzag tot tweemaal toe mat in één op de onderste lijn, iets 
waar hij zelfs op speelde en Martin zag niet dat hij matgezet 



kon worden wat hij eenvoudig had kunnen voorkomen. Als 
toeschouwer heel slecht voor de bloeddruk! Toen Martin even 
later in de aanval toesloeg en een toren buit maakte en daarna 
zijn dame in de verdediging plaatste waardoor hij (misschien 
toevallig) opnieuw het mat voorkwam, had hij nog steeds niet 
in de gaten door welk oog van de naald hij was gekropen. Zijn 
tegenstander gaf nu meteen op. Daarmee werd het 2-1 omdat 
intussen Ivo van der Gouw in zijn tijdnood een toreneindspel 
onnodig had weggegeven. Een vijandelijke pion was toen niet 
meer te stoppen. ASV-3 liep toen verder uit. Eerst kreeg Barth 
Plomp een kwaliteit cadeau. Zijn tegenstander had wel enige 
vorm van aanval als compensatie. In tijdnood miste zijn tegen-
stander remise door eeuwig schaak. Gonzalo Tangarife speelde 
een prima partij aan bord 1 en had een klein voordeeltje maar 
meer dan remise leek het niet te worden. Toen zijn opponent 
zomaar een kwaliteit offerde liet Gonzalo niet meer los. Een 
matnet zorgde voor het volle punt! Paul de Freytas zorgde voor 
het bevrijdende halfje. In een ingewikkelde partij was hij in de 
slotfase een pion kwijtgeraakt maar met zijn actieve stukken 
kon hij via eeuwig schaak remise bereiken. Fokke Jonkman 
kreeg na een moeilijke partij met een lastig vijandelijk paard te 
maken op f6. Toch had Fokke via een sterk pionnencentrum de 
betere kansen zo leek het. Toen hij echter de vijandelijke dame 
binnen zag komen ging het mis. Kees Sep zorgde voor het 
laatste winstpunt. Hij was wat minder uit de opening gekomen 
maar dit veranderde in een voordelig toreneindspel. Of het ook 
echt gewonnen was moeten de deskundigen maar uitmaken. 
Remise leek steeds heel waarschijnlijk. In dit geval kwam in de 
slotfase de witte koning buitenspel te staan waarna de laatste 
pion van Kees de winst bezorgde.   
Gedetailleerde uitslag: F. Schuurmans – G. Tangarife 0-1; R. Ha-
zenberg – K. Sep 0-1; R. Brandenburg – Ivo v.d. Gouw 1-0; M. 
Groot – F. Jonkman 1-0; L. Brandenburg – P. de Freytas ½-½; A.J. 
Hogendorp – B. Plomp 0-1; M. Veldman – M. Weijsenfeld 0-1; B. 
Barendsen–R. Wille 0-1. Eindstand 2½-5½ 
 
ASV-4 laat punten aan Schaakstad Apeldoorn-4: ASV-4 heeft 
een grote kans op een zege laten liggen. In Apeldoorn tastten 
ASV-ers in de tijdnoodfase mis. Voor die hectische fase was 
ASV-4 met ½-1½ aan de leiding gekomen. Gerben Hendriks 
probeerde van alles om langs Remco Pihlajamaa te komen. De 
verdediging van de Apeldoorner vertoonde echter geen gebre-
ken, waarna het punt werd gedeeld. Erika Belle speelde een 
partij uit een stuk. Makkelijk stukkenspel leverde een kwaliteit 
op en in de aanval besliste Erika het duel. De eerste ASV-er die 
in tijdnood mistastte, speelde gelukkig voor Schaakstad Apel-
doorn 4. Robert Verkruissen profiteerde met sterk spel van een 
slecht paard van Erik Wille. Stukwinst leek het duel te beslis-
sen, maar Erik speelde door omdat er nog trucs in de stelling 
zaten. Toen Robert een serie offers verkoos boven het rustig 
naar winst spelen, bleken de trucs niet eens nodig. Erik bleef 
een toren voor, maar blunderde. Robert miste echter de winst in 
één en gaf op. Hoe onrechtvaardig kan schaken soms zijn. 
Intussen had ook Murat Duman de winst bijgeschreven. In een 
hele moeilijke partij bleef Murat goed overeind. Net voordat de 
ASV-er via pionwinst de winst voor het grijpen had, over-
schreed zijn opponent de tijd. ½-3½ voor ASV 4 en toen sloeg 
het noodlot toe. Anne Paul Taal had met mooi schaak twee 
stukken voor de toren. Op de 40e zet met de vlag op vallen, gaf 
hij echter pardoes een stuk weg. Het eindspel dat restte was 
verloren. Daarvoor verloren eerst Siert Huizinga en Paul 
Schoenmakers nog. Siert zag in een gelijkopgaande strijd een 
steeds sterker wordend paard zijn stelling binnen dringen. Na 
pionverlies bleef onze man kansloos. Paul had met nauwkeurig 
spel minimaal een remise in handen. Rond de 40e sloot hij 
echter met zijn loper de terugweg voor de toren af. Met een 
trucje liep vervolgens een vijandelijke pion door. Bijan Zahmat 
speelde opnieuw een geweldige partij. Rustig manoeuvrerend 
wist hij met een pion meer het eindspel in te gaan. Daarin kreeg 
de tegenstander een lastige vrijpion en koos Bijan voor een te 
passieve verdediging. Na bijna zes uur spelen werd hem dat 
fataal. Komende ronde wacht het onderaanstaande PION-2. 
Van dat team verloren we afgelopen seizoen twee keer. En dit 
seizoen ….. ?     Erik Wille 
Gedetailleerde uitslag: Remco Pihlajamaa-Gerben Hendriks ½-½; 
Robert Verkruissen – Erik Wille 0-1; Jan Dirk Vriend – Anne Paul 
Taal 1-0; Wim Sanders – Erika Belle 0-1; René Nijland – Paul 
Schoenmakers 1-0; Johan Engelen – Siert Huizinga 1-0; Nico Oli-
vier - Bijan Zahmat 1-0; Jan den Besten – Murat Duman 0-1. Eind-
stand 4½-3½. 
 
ASV-6 en Wageningen-3 aan elkaar gewaagd: Tegen het sterke 
Wageningen-3 bleef de teller steken op 2-2. Het uitvluggeren 
was niet meer dan een herhaling van zetten, weer 2-2 met gelij-
ke individuele resultaten. Dit betekende dat volgens het OSBO-
reglement de uitslag van het laagste bord af valt, waardoor 
Wageningen zich nu op kan maken voor de volgende ronde. Al 

met al een spannende avond met een hoge amusementswaarde. 
Jan Vermeer was als eerste klaar. Na een paar zetten stond Jan 
volgens eigen zeggen als een krant en weer wat later werd het 
hopeloos zwak en kon hij opgeven. Koen stond gelijk iets beter 
en kreeg vervolgens alle hulp van zijn tegenstander die pardoes 
een loper weg gaf. Volgens de tegenstander van Koen was het 
daarna geen partij meer. Ruud Verhoef zette ASV op voor-
sprong. In een Pirc werd hij in de verdediging gedrukt. Ruud 
zocht naar het juiste moment om te counteren. Nadat wit was 
uitgeraasd op de koningsvleugel (volgens Fritz had wit hier 
doorslaggevend voordeel) veranderde de stelling na een paar 
offensieve zetten van zwart volledig, vervolgens werd in de 
tijdnoodfase stuk na stuk gewonnen (2-1). Nico Schoenmakers 
bouwde zijn stelling rustig op en wikkelde af naar een eindspel 
van dame, twee paarden en pionnen. Bij de tussenstand van 0-1 
voor Wageningen bood zijn tegenstander remise aan. Nico 
weigerde en speelde door. In de tijdnoodfase ging het mis, 
waarna het volle punt naar de Wageninger ging (2-2). Daarna 
maakte iedereen zich op voor het snelschaken. Besloten werd 
naar boven te verhuizen, ondanks het actieve spel van een ieder 
was de temperatuur in de catacomben niet hoger opgelopen. 
Het snelschaken verliep volgens hetzelfde patroon, dezelfde 
individuele uitslagen die in dezelfde volgorde tot stand kwa-
men. Het resultaat is u inmiddels bekend, maar het was een 
mooie schaakavond.   Ruud Verhoef 
Gedetailleerde uitslag: K. Maassen van den Brink-C. de Vos 1–0 (1-
0); J. Vermeer-R. Christians 0-1 (0-1); N. Schoenmakers-F. Bonnier 
0-1 (0-1); R. Verhoef-C. v.d. Waerdt 1-0 (1-0). Eindstand 2-2 (na 
snelschaken ook 2-2, 4e bord in reguliere wedstrijd valt dan af zodat 
ASV-6 is uitgeschakeld. 
 
Zetten: De Dodewaardse S.V. zorgde op woensdag 6 februari 
jl. in de Wanmolen te Zetten weer voor een uiterst geslaagd 
Geurts Conserventoernooi voor schakers van 50 en ouder. 
Complimenten daarvoor!! Daaronder dus de echte senioren als 
Henk Kelderman maar ook de schakers die net bij deze catego-
rie komen kijken en mochten meegenieten in dit uiterst gezelli-
ge schaaktoernooi! Er werd door zo’n 260 senioren aan dit 
toernooi deelgenomen. Iets minder dan vorig jaar maar toch 
een respectabel aantal. Dat zult u met mij eens zijn. ASV was 
goed vertegenwoordigd want waar geschaakt wordt is ASV van 
de partij. Maar liefst 13 ASV-ers zetten in de diverse groepen 
hun beste beentje voor. Met veel respect en bewondering be-
ginnen we dit keer eens in groep E. Daar kwam Henk Kelder-
man met zijn 91 jaar ongetwijfeld de oudste deelnemer, een 
echte senior dus, tot 3½ uit 7, waarvan 3 winstpartijen in de 
laatste 4 ronden. Op zijn verjaardag zorgde Ko Kooman in 
groep D voor een prima resultaat. Met 4½ uit 7 werd hij ge-
deeld 12e. In groep C zorgde Hendrik van Buren voor een op-
merkelijk resultaat. Natuurlijk was zijn score van 5 uit 7 uitste-
kend maar hij deed dit om en om. Winst met wit en dan weer 
remise met zwart. Daarmee werd hij gedeeld 4e en viel dus in 
de prijzen! Frans Veerman scoorde 4 uit 7 en ook bij hem wa-
ren er 3 winstpartijen in de laatste 4 ronden. Horst Eder kwam 
in deze groep met 2½ uit 7 niet goed uit de verf. In groep B viel 
Harm Steenhuis in de prijzen met 5½ uit 7. Dus onze beide 
trainers Hendrik en Harm kwamen in dit toernooi goed voor de 
dag. De kwaliteit van de training is dus gewaarborgd! Harm 
werd gedeeld tweede! Dick Hajee en Henk Kuiphof volgden 
Harm op ruime afstand met respectievelijk 3 en 2½ punt. Dan 
groep A. Daar leek Barth Plomp op de titel af te stevenen want 
hij begon indrukwekkend met 4 uit 4. Maar daarna was het 
over. Drie verliespartijen deed hem duikelen in het klassement. 
Hierdoor eindigde Ruud Wille, benjamin in dit gezelschap, met 
4½ uit 7 als vierde. Altijd mocht hij alleen over het toernooi in 
EP schrijven maar nu kon hij de gezelligheid zelf ervaren! 
Barth viel met 4 uit 7 net buiten de prijzen. Anne Paul Taal en 
Siert Huizinga eindigden in deze sterke groep op 3½ uit 7 in de 
middenmoot. Désiré Fassaert had zijn dag niet en bleef op 2½ 
uit 7 steken. Alle deelnemers gingen met een pakket jam van 
sponsor Geurts Conserven naar huis. Voor de prijswinnaars 
was er een groter pakket Alle ASV-ers van 50 en ouder: hou 
ook een dagje vrij voor dit toernooi en ga volgend jaar ook naar 
Zetten! Dat is echt de moeite waard. 
 
Uitslagen interne competitie 19e ronde (7 februari 2008):  
Schleipfenbauer–v.d. Wel 1-0; Tangarife–Hendriks 0-1; Sloots–
Reulink 1-0; Weijsenfeld–de Freytas 1-0; Huizinga–Knuiman 0-1; 
Naasz–R. Wille 0-1; Boonstra–v. Amerongen 0-1; v. Belle–Dekker ½-
½; Bentvelzen–Dijkstra 0-1; Braam–Wiggerts ½-½; Veerman–Hajee 
0-1; Groen–Manschot 1-0; Ariëns–Kuiphof 0-1; v. Buren–v. Eck 1-0; 
Meijer–Eder 0-1; Koeweiden–Bijlsma 1-0; Singendonk–Kooman 0-1; 
de Kok–Zuidema 1-0; Zunnebeld–B. Sanders 0-1; Topuz–van der Jagt 
1-0; J. Sanders–Visser 1-0; Kelderman–Stibbe 1-0; Verbost–v Vlerken 
1-0; Lamboo–de Munnik 1-0.  
Uitslagen ASV-bekercompetitie: van Tol–Verkooijen 1-0; Gerlich–E. 
Wille 0-1. 


