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Oploswedstrijd: Onze
derde opgave in de
serie tweezetten was
vorige week van de
Noor Togsted. Opmerkelijk aan de stelling is dat alle stukken
op het bord staan en
geen enkele pion. Wit
aan zet geeft via 1.
Te3-e2 mat in 2 zetten. Dit was goed voor
4 punten.
Quizvragen:
1.
Het
AVROtoernooi van 1938 is
nog steeds een hit bij schakers in de hele wereld. Wie van
genoemde spelers deed niet aan dit toernooi mee: Reshevsky,
Fine, Bogoljoebov, Botwinnik of Capablanca (1 punt). Antwoord: Bogoljoebov.
2. Ook het kandidatentoernooi 1962 op Curacao is zo’n gouden ouwe. Wie speelde daar niet mee: Smyslov, Geller,
Kortsnoj of Petrosjan (2 punten). Antwoord: Smyslov.

Mededelingen: Volgende week donderdag, 29 april, is de
laatste speelavond van de rapidcompetitie. De interne
competitie vervolgen we op 6 mei weer.
Het mei-nummer van ASV-Nieuws gaat binnenkort ook
weer van de persen rollen. U kunt uw kopij nog aanleveren
tot 29 april a.s. bij Ignace Rood. Hij maakt er dan weer een
fantastisch blad van!
Danny Stemvers Trofee: Vorige week woensdag kreeg ASV
tijdens de voorjaarsvergadering van de OSBO de Danny
Stemvers-trofee uitgereikt. AllerSchaakVriendelijkst zo
werd ASV omschreven. Naar de mening van het OSBObestuur timmert ASV al jaren goed aan de weg. Geroemd
werden onder meer de beide clubbladen, de actuele en landelijk bekende website, de berichtgeving in de krant, het Voorjaarstoernooi en het OSKA maar ook de gastvrijheid bij de
OSBO-activiteiten en het massaal deelnemen hieraan. Het
ASV-bestuur is zeer verheugd met deze onderscheiding. Het
is een stimulans om op de ingeslagen weg voort te gaan.
Proficiat!! Afgelopen seizoen slaagde ASV 4 erin in één jaar
de degradatie naar de 2e klasse ongedaan te maken. Voorafgaand aan dit seizoen hoopten we dat een vooraanstaande rol
in de 1e klasse zou worden gespeeld. Die rol leek uitgespeeld
toen fors van Schaakstad-4 werd verloren. ASV 4 toonde
echter veerkracht en werd vrijdag jl. kampioen. Namens het
bestuur feliciteer ik de spelers van deze succesformatie met
hun promotie naar de promotieklasse. Komend seizoen speelt
ASV met vier teams op de zaterdag! Erik Wille-voorzitter
Externe competitie: In deze EP beginnen we natuurlijk met
het kampioenschap van ASV-4 dat vrijdag jl. voor een kunststukje zorgde door in een zinderende slotronde zelf met 4½3½ te winnen van UVS-2 daar waar medekoploper Schaakstad Apeldoorn-4 bleef steken op een 4-4 gelijkspel. Een dag
later ging het bij onze zaterdagteams mis. ASV-1 zag de
titelkansen vervagen door een terechte 5½-2½ nederlaag
tegen het sterke Voerendaal. ASV-2 kreeg vooral door eigen
fouten met 5-3 klop van Sneek-1 en ASV-3 liet de winst
liggen tegen Lelystad. Het werd hier uiteindelijk 4-4. Inmiddels speelden de afgelopen dagen wederom enkele andere
ASV-teams. Vanwege ruimtegebrek hierover volgende week
meer.
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Kampioen!!: Met 2 bordpunten achterstand begon ASV-4
tegen UVS-2 en concurrent Schaakstad Apeldoorn-4 tegen
PION-2 op het podium in de Groesbeekse speelzaal aan hun
slotwedstrijd met als inzet promotie. Vanaf het begin was de
spanning om te snijden. Paul Schoenmakers zette ASV-4 al
snel op voorsprong. Hij won na 6 zetten een stuk en na nog
zo’n 8 zetten was het mat. Schaakstad daarentegen moest
even later puntverlies incasseren want tegenstander PION-2
had ook zo zijn belangen gezien de te verwachten versterkte
degradatie uit de KNSB. Vervolgens verloor Rob van Belle.
In een stelling met tegengestelde rokades kon hij het aanvankelijk net keepen maar ergens heeft hij toch iets gemist. Hij
moest gedwongen zijn dame geven en kon daarna het tij niet
meer keren. Barth Plomp zette ASV met een fraaie zege op
2-1. Zijn tegenstander was iets te optimistisch in de opening.
Deze kreeg wel een vrijpion waarop hij sterk was gefocust.
Barth wist echter heel nauwkeurig via een paardvork een
stuk te winnen en ook nog net de vrijpion te stoppen. Maar
verlies van Edgar van Seben betekende weer een gelijke
stand. Pionverlies in de opening een pion, nadat hij een tussenzet achterwege had gelaten, wilde hij ongedaan maken.
Daarbij nam hij teveel risico en verloor een stuk. Nico
Schoenmakers kreeg een schitterende aanvalsstelling waar
hij zeker meer uit had kunnen halen. In die tussenfase speelde hij net even iets te passief. Zijn tegenstander kwam terug
in de partij. Remise betekende een kleine tegenvaller. Bij
Jacques Boonstra ontstond een vreselijk wilde partij. Dit
kostte natuurlijk veel bedenktijd. Intussen was de avond de
beslissende fase ingegaan. Tamelijk onverwacht voor captain
Anne Paul Taal kon voor Jacques een punt worden genoteerd
na stukwinst. Dit bracht de stand op 3½-2½ voor ASV-4 daar
waar Schaakstad-4 – PION-2 een tussenstand kende van 3½3½. De slotfase laat zich haast niet beschrijven. De spanning
was enorm. Zou Schaakstad de slotpartij nog winnen of werd
het remise en zou ASV-4 de wedstrijd zelf winnen en de titel
grijpen? Jan Willem van Willigen stond op dat moment verloren en Anne Paul Taal zelf had na een hele spannende
partij met wisselende kansen een ingewikkeld lopereindspel
op het bord. Aanvankelijk had zijn opponent een gemene
penning in de stelling gebracht die onze man maar moest
zien te keepen. Onverwacht koos de UVS-er voor een ander
plan. Hij had zijn kansen verkeerd ingeschat anders had het
Anne Paul een kwaliteit gekost. Jan Willem had een goede
partij gespeeld waarin hij de betere kansen kreeg. Hij vergat
echter toe te slaan en zette in de tijdnoodfase niet goed voort
waarna hij materiaal verloor en uiteindelijk de partij. Intussen had Anne Paul zijn stelling op tempo weten te winnen.
Toen bleek dat Schaakstad niet verder was gekomen dan 4-4
kende de vreugde geen grenzen. De OSBO-Promotieklasse
was bereikt. ASV-4 van harte gefeliciteerd!!
Gedetailleerde uitslag: B. Plomp-Th. Willemsen 1-0; A.P.
Taal-C. Fens 1-0; J.W. v. Willigen-L. Hofman 0-1; E. v.
Seben- A. v .Dijk 0-1; J. Boonstra-K. Wüstefeld 1-0; P.
Schoenmakers M. van Verstappen 1-0; R.v. Belle-P. Schut
0-1; N. Schoenmakers-R. de Jong ½-½. Eindstand 4½-3½.
Voerendaal te sterk voor ASV-1: Het heeft niet zo mogen
zijn. In de voorlaatste ronde is ASV-1 gestrand in de promotiestrijd. Door de 5½-2½ nederlaag is Voerendaal ons eerste
op de ranglijst gepasseerd en slechts een mirakel kan ASV-1
nog de titel brengen. Vooraf had captain Frank Schleipfenbauer een goed gevoel over de wedstrijd. Na een kleine 2 uur
spelen viel het allemaal nog wel mee maar een uur later was
de situatie serieus slechter. Otto Wilgenhof kreeg in die fase
een stukoffer om zijn oren met een geweldige aanval als
gevolg. Otto moest alle zeilen bijzetten om niet direct ten
onder te gaan. Ook in enkele andere partijen kende ASV-1

toen problemen. Eerst kwam ASV echter via Wouter van
Rijn op voorsprong. Hij wist zijn aanvankelijk iets mindere
stelling in zijn voordeel om te buigen. Daarbij won hij enkele
pionnetjes die beslissend bleken. Niet veel later was het
alweer gelijk toen Remco de Leeuw zijn partij verloor. Hij
verdedigde zijn mindere stelling niet goed, verloor een pion
en liet zich vervolgens ook in het eindspel te makkelijk wegzetten. Voor hem zat het er gewoonweg niet in die middag.
Daarna kreeg Olivier Bruning remise aangeboden. Hij stond
wellicht een fractie beter maar zag toch onvoldoende aanknopingspunten om voor de winst te gaan. Otto had zijn
partij intussen geweldig ingewikkeld weten te maken en wist
er zelfs eeuwig schaak uit te peuteren tot frustratie van zijn
tegenstander. Even gloorde er hoop maar dit bleek onterecht.
Peter Boel en Sander Berkhout moesten zich daarna beiden
gewonnen geven. Peter had in zijn partij een pion geofferd
maar kreeg daar onvoldoende kansen voor. Eigenlijk bleef
hij slechts met zwaktes zitten en verloor ook nog een tweede
pion. Dit bleek allemaal teveel van het goede. Sander speelde
een moeilijke partij. Hij kreeg een soort van aanval. Dit leek
goed maar naderhand bij de analyse viel dit toch tegen. Met
zijn stelling op instorten speelde Sander nog op een vage
kans. Tevergeefs, de zwarte stelling bleek te solide. Met de
2-4 stand stonden zowel Eelco de Vries als Frank Schleipfenbauer een pion achter in het eindspel waarbij alleen de
stelling van Eelco nog binnen de remisemarge was. Frank
had in het middenspel wel goed gestaan maar zag niet goed
hoe hij verder kwam. Met de opkomende tijdnood vluchtte
hij het eindspel in. Dit bleek geen goede gedachte. Na een
gedwongen paardenruil bleef hij in een slechter toreneindspel
achter die hij na verloop van tijd niet meer kon keepen. Eelco
lukte dit wel in een dubbeltoreneindspel maar zijn remise
kon ASV al lang niet meer redden.
Gedetailleerde uitslag: O. Wilgenhof-A. Henzen ½-½; E. de
Vries-R. Caessens ½-½; W. v. Rijn-P. Driessens 1-0; S.
Berkhout-H. Temmink 0-1; R. de Leeuw-C. Peerlings 0-1;
P. Boel-T. Bus 0-1; F. Schleipfenbauer - P. Vercoulen 0-1;
O. Bruning - R. Merx ½-½; Eindstand 2½-5½

en is de slotwedstrijd tegen Almere niet meer de finale waarop men had gehoopt. En dat was heel zuur….azijnzuur!!
Gedetailleerde uitslag: K. van Bemmel - J. Algra 0-1; S.
van Roosmalen - T. Koster 1-0; S. Maduro - C. Kuitert 0-1;
R. van der Wel - J. Lootsma 0-1; C. Sep - D. v.d. Meulen ½½; C. Verkooijen - A. Kloosterman 0-1; T. Jurrius - W.
Ykema ½-½; F. Reulink - T. Fleur 1-0. Eindstand 3-5 .

ASV-2 aan eigen fouten ten onder: Ook ASV-2 kan de promotie na de nederlaag tegen Sneek-1 vergeten. Individuele
fouten kostten dit keer de wedstrijd. Wel moet worden opgemerkt dat de Friezen dit seizoen weliswaar ondermaats
presteren maar, voor wat het waard is, op papier wel op een
hogere gemiddelde Elo konden bogen. Ondanks de nederlaag
kunnen we trots zijn op de verrichtingen van ASV-2 dit seizoen na het kampioenschap in de vorige jaargang.
Meteen
speelde men een rol van betekenis in deze 3e klasse KNSB.
“Het zal een azijnzuur verhaal worden” liet captain Richard
van der Wel mij na afloop bij de Chinees al weten. Zijn bittere nederlaag zal hier zeker debet aan zijn geweest. Een nasmaak die alleen maar met veel bier kon worden weggespoeld. Met een kreet vol afgrijzen kwam zijn partij met
“mat achter de paaltjes” tot een dramatisch einde en dat na
een goede pot en in een stelling waarin hij een gezonde pion
meer had en Richard de winst eigelijk al telde. Fred Reulink
maakte in zijn partij geen fout, waarin hij de winst in de
aanval prachtig verzilverde. Sherman Maduro kwam moeilijk
uit de opening. Een stukoffer voor 3 pionnen leek wat lucht
te bieden. Het had echter veel bedenktijd gekost. In de tijdnoodfase brak hem dit dan ook op. De juiste verdediging
werd niet meer gevonden. Bij Koert van Bemmel werd het
een hele mooie scherpe partij waarin onze ASV-er dacht te
gaan winnen. Een eenvoudige koningszet had hij overzien.
Dit bleek een oplossing van alle problemen. Koert stond toen
wat ongelukkig met zijn stukken. Hij moest verdedigen maar
kon de omschakeling niet meer maken. Sjoerd van Roosmalen had van alles voorbereid maar kreeg wat op het bord wat
hij juist niet had bekeken. Toch speelde hij een uitstekende
partij. Een vrijpion op de a-lijn kon zijn opponent slechts ten
koste van materiaal stoppen. Sjoerd kent een geweldig seizoen en is ook topscorer van het tweede. Bij Kees Verkooijen bleef de stelling de gehele partij in evenwicht. Kees kwam
echter in tijdnood en gaf daarin enkele cruciale pionnen weg
en was het over en sluiten. Met deze 2-4 stand waren Theo
Jurrius en Cees Sep, beiden in een stelling met een pion
meer, nog in de slag. In de partij van Theo was de opening
voor hem. Toen hij de stelling opende kwam zijn tegenstander terug. Pas in het eindspel won Theo een pion maar vond
daarna de winstweg niet. Bij Cees Sep hetzelfde verhaal.
Goed gespeeld, in het middenspel een pion gewonnen, vervolgens afwikkelen naar een eindspel met gelijke lopers maar
daarin net de winst gemist. Zo bleef ASV-2 met lege handen

Uitslagen/standen 8e ronde KNSB en promotieklasse OSBO:

ASV 3 mist opnieuw zege: ASV-3 heeft tegen degradatiekandidaat Lelystad opnieuw enkele kansen op de winst laten
liggen. Erika Belle zette ASV-3 nog wel op het goede spoor.
In een positioneel betere stand sloeg Erika remise af en even
later kreeg ze een stuk in de schoot geworpen. Kort daarna
moest Erik Wille in remise berusten. In een iets betere stelling haalde een grootscheepse stukkenruil het venijn uit de
stelling. Johan van den Brink had ASV-3 vervolgens op een
ruimere voorsprong moeten zetten. Een lastig eindspel met
ongelijke lopers, maar 2 pionnen meer werd veel te gehaast
gespeeld. Remise! De volgende tegenvaller was rond de
eerste tijdcontrole. Ivo van der Gouw zag een remiseaanbod
geweigerd worden door oud-ASV-er Fokke Jonkman. Ivo
leek echter voordeel te krijgen toen hij in een val liep. Dameverlies en een nederlaag waren het gevolg. Gerben Hendriks hield zijn lastige stelling in tijdnood remise, waarna een
uur later ook Ruud Wille met drie maal dezelfde stelling een
zwaarbevochten remise haalde. De 2 slotpartijen boden echter nog steeds uitzicht op een zege. Siert Huizinga had al heel
lang groot voordeel en Hans Rigter zat in een ingewikkeld
dame-toreneindspel met remisekansen. Nadat Hans een toren
had moeten geven om niet mat te gaan, miste hij eeuwig
schaak. Zijn vrijpionnen bleken vervolgens niet opgewassen
tegen de toren. Siert bracht ASV-3 tenslotte weer naast Lelystad, dat door dit gelijkspel in groot degradatiegevaar blijft.
Gedetailleerde uitslag: H. Rigter - H. Riepma 0-1; I. v.d.
Gouw - F. Jonkman 0-1; E. Wille - J. Huijzer ½-½; R.
Wille - T. van Rooijen ½-½; G. Hendriks - T. Draisma ½½; S. Huizinga - D. Stalpersma 1-0; J. v.d. Brink - T. Hylett
½-½; E. Belle - H. Larooij 1-0. Eindstand 4-4
KNSB 2e klasse D:
1 Voerendaal

13 41

3 Veldhoven
4 D4
5 RSC’t Pionneke
6 SOPSWEPS’29
7 Schaakmaat-1
8 ZZICT-2
9 SMB-2
10 Paul Keres-2

11 35
10 33
10 28½
9 31
5 31
4 29½
4 28
2 25

2ASV-1

1 Doetinchem
2 De Toren-1
3 Meppel-1
4 Het Kasteel-1

5 ASV-3

12 38

KNSB 3e klasse B:
1 Almere
2 Unitas-2
3 ING/ESGOO-2

12 43½
12 39
12 37

5 Veenendaal
6 WSG Winterswijk
7 Sneek-1
8 herikon bv/Borne
9 ESG
10 Dion Hardenberg-3

8
7
6
6
4
2

29½
31
30½
29½
24
19½ D

6 Bennekom
7 Schaakmaat-2
8 Lelystad
9 Wageningen-3
10 SMB-4

8
7
6
3
0

32½
28
29
24 D
21½ D

4 ASV-2

Promotieklasse OSBO:
13 37
12 39½
11 40
11 37

9 31½

11 36½

KNSB 2e klasse D: SMB-2–SOPSWEPS’29 3-5; Paul Keres-2–Veldhoven 3-5; D4–Schaakmaat-1 4½-3½; ZZICT-2–
RSC ’t Pionneke
6-2; ASV-1–Voerendaal 2½-5½
KNSB 3e klasse B: Unitas-2-Dion Hardenberg-3 6½-1½;
Veenendaal-herikon bv/Borne 4½-3½; ING/ESGOO-2–ESG
6-2; WSG Winterswijk–Almere 2-6; ASV-2–Sneek-1 3-5.
Promotieklasse OSBO: SMB-4-Doetinchem 2-6; Bennekom-De Toren 2-6; Wageningen-3-Schaakmaat-2 4-4; Het
Kasteel-Meppel 5-3; ASV-3-Lelystad 4-4.
Uitslagen interne competitie ronde 26 (15 april 2004):
v. Roosmalen-Wilgenhof ½-½; Jurrius-Tangarife 0-1; Buisman-Knuiman 1-0; Schleipfenbauer-Snuverink 1-0; MaduroHuizinga ½-½; Marks-E. Wille ½-½; Hogerhorst-R. Wille 01; v. Belle-P. Schoenmakers ½-½; Vermeer-v. Buren 0-1;
Dekker-Verhoef 0-1; Hajee-Boom 1-0; Velders-Sigmond ½½; v.d. Velden-Koeweiden ½-½; de Munnik-Zekria Amani
0-1; Blees-Ariëns 0-1; Kelderman-Lemein 0-1; VerbostMeijer 1-0; Zuidema-v. Vlerken 0-1; Rietmeijer-Stibbe 0-1;
de Jong-Visser 1-0.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Bentvelzen-Taal ½-½;
Bruning - Boonstra ½-½.

