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Oploswedstrijd: Deze stand is uit het Hoogoventoernooi
1950: Cortlever–
Donner. Het geeft
een mooi beeld van
de verandering van
tijden. De partij
werd overal gepubliceerd,
want
hiermee
bracht
Donner de eindoverwinning
in
veiligheid:
nog
voor Euwe en Rossolimo. Niemand
had iets in de gaten,
pas weken later
kreeg Euwe een
briefje van een onbekende. De man had mat gevonden in de
diagramstand, maar dat kon natuurlijk niet waar zijn. Waar
zat de fout in zijn redenering? Er bleek geen fout in te zitten.
Dat kan nu niet meer. Fritz vond de oplossing in een seconde. Wit is aan zet en u diende de volledige variant te geven.
De juiste oplossing geeft u 5 punten. 1. Lh6:+, Th6: 2.
Df6+, Pf6: 3. ef6:+, Kh7 4. Pg5+, Kg8 5. Td8 mat.
Quizvragen:
1. In 1960 was er een botsing tussen schaken en politiek.
Een Oost-Duitser, die aan het toernooi in Berg en Dal zou
meedoen kreeg geen visum. Later werd het toernooi hierom
door de FIDE geannuleerd. Wie was deze Duitser (1 punt).
Antwoord: Uhlmann
2. In welk jaar werd er voor het laatst een groot
internationaal toernooi gehouden zonder klokken (2 punten
– tot 5 jaar mis 1 punt). Antwoord: 1906 in Neurenberg
Snelschaken: Volgende week donderdag 3 juni
onderbreken we de interne competitie opnieuw. Dit keer
vanwege ons interne ASV-snelschaakkampioenschap.
Externe competitie: De teamwedstrijden in competitierverband zitten er voor dit seizoen op. Wat rest is de finale van
de OSBO-cup met ASV-4 en de massakamp tegen Wageningen. Dat staat allemaal voor 12 juni a.s. op het programma. In deze EP alle gegevens van de slotronde die op 15 mei
werd gespeeld. ASV-1 deed haar plicht en won in Roermond van RSC 't Pionneke met 5-3 maar even verder in
Limburg wist ook concurrent Voerendaal te winnen en werd
daarmee kampioen. Bij ASV-2 ging er in diverse partijen
het nodige mis tegen koploper Almere waardoor ons tweede
een 6-2 nederlaag te slikken kreeg en de gastheren promotie
afdwongen. ASV-3 tenslotte moest zijn meerdere erkennen
in Meppel. Het werd een 5½-2½ nederlaag tijdens deze
altijd gezellige gezamenlijke slotronde in de promotieklasse
die in Lelystad werd gespeeld. Doetinchem werd hier kampioen en kon met de “platte wagen” door de stad voor een
uitbundige huldiging. Felicitaties gaan uit naar de kampioenen Voerendaal, Almere en Doetinchem. De versterkte degradatie uit de KNSB bleef tot 2 teams beperkt (BIS-3 en
SMB-3). In de slotronde wist het andere zorgenkindje ZSG-
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Zwolle het vege lijf net te redden. Hierdoor blijft ASV-5
gelukkig behouden voor de 2e klasse OSBO!!
Uitslagen en eindstand KNSB en Promotieklasse OSBO:
KNSB 2e klasse D:
KNSB 3e klasse B:
1 Voerendaal
15 46 K 1 Almere
2 ASV-1
14 43 2 Unitas-2
3 Veldhoven
13 40
3 ING/ESGOO-2
4 ASV-2
4 D4
10 36
5 RSC ’t Pionneke 10 31½ 5 Sneek-1
6 SOPSWEPS ’29 9 34
6 WSG Winterswijk
7 Schaakmaat-1
6 35
7 Veenendaal
8 ZZICT-2
5 33½ 8 herikon bv/Borne
9 SMB-2
4 31 D 9 ESG
10 Paul Keres-2
4 30 D 10 Dion Hardenberg-3

1 Doetinchem
2 De Toren
3 Meppel
4 Het Kasteel
5 Bennekom

Promotieklasse OSBO:
15 41½ K 6 ASV-3
14 44½ 7 Schaakmaat-2
13 45½ 8 Lelystad
11 40½ 9 Wageningen-3
10 37½ 10 SMB-4

14 49½ K
14 44½
14 43½

11 38½
8
8
8
6
5
2

38½
35
32
31
28 D
19½ D

9 34
9
6
3
0

32½
32½ D
27 D
24½ D

KNSB 2e klasse D: Voerendaal – SOPSWEPS’29 5-3; RSC
’t Pionneke 3-5; Schaakmaat-1 – ZZICT-2 4-4; Veldhoven –
D4 5-3; SMB-2 – Paul Keres-2 3-5.
KNSB 3e klasse B: Sneek–Dion Hardenberg-3 8-0; Almere
–ASV-2 6-2; ESG–WSG Winterswijk 4-4; herikon bv/
Borne–ING/ESGOO-2 1½-6½; Unitas-2–Veenendaal 5½2½.
Promotieklasse OSBO: Lelystad – Doetinchem 3½-4½;
Meppel – ASV-3 5½-2½; Schaakmaat-2 – Het Kasteel 4½3½; De Toren–Wageningen-3 5-3; SMB-4–Bennekom 3-5.
ASV-1 vist naast promotie: Een tweede plaats telt niet in de
sport zegt men. En dat klopt inderdaad. Toch heeft ons eerste dit seizoen met 7 overwinningen van zich doen spreken.
Zo werden 3 matchpunten meer gehaald ten opzichte van
vorig seizoen. Het was niet voldoende. ASV-1 verspeelde
promotie in de voorlaatste ronde toen Voerendaal ons eerste
van de troon stootte en de eerste plaats in de slotronde niet
meer afstond. ASV-1 boekte hierin nog wel een knappe
overwinning met 5-3 op RSC ’t Pionneke. Een telefoontje
naar Voerendaal leerde echter dat dit team geen fout meer
had gemaakt. De score in de wedstrijd werd geopend met
een plusremise van Olivier Bruning. Hij bouwde een goede
stelling op maar verzuimde een witte toren verder buiten
spel te zetten. Zijn opponent kwam terug in de partij en
bood remise aan dat gezien de overige borden wel aangekomen kon worden. Zo tegen vieren werd het ook bij Remco
de Leeuw remise en won Frank Schleipfenbauer zijn partij.
Remco kreeg aanvankelijk een aanvalsstelling met wat
combinatiemogelijkheden maar de partij vervlakte later
enigszins ook al hield Remco een iets betere stelling over.
Het bleek niet voldoende voor de winst. Remise werd eerst
nog afgeslagen maar later berustte onze ASV-er toch in een
puntendeling. Frank kwam wat gelukkig aan zijn punt. Al
meteen in het begin kreeg hij problemen, verrast door de
openingskeuze van zijn tegenstander. Dit kostte heel veel

tijd om zich nog enigszins staande te houden. Na een misser
van zwart kreeg Frank zomaar een aanval waarmee hij de
partij in zijn voordeel kon beslissen. Een meevaller dus.
Peter Boel kreeg in het middenspel al groot voordeel met
veel ruimte. Ergens heeft zijn tegenstander een betere voortzetting gemist waardoor de stelling toch wat meer in evenwicht zou zijn gekomen. Peter won een geofferde pion terug
waarna zijn tegenstander wat van slag raakte en wat mindere
zetten produceerde. Peter profiteerde hier handig van. Wouter van Rijn won in een sterk gespeelde partij. In een stelling
waarin beiden aanvalskansen kregen, behandelde Wouter de
stelling net even beter en wikkelde bekwaam af naar winst.
Eelco de Vries daarentegen kwam vrij snel onder druk te
staan en kwam op de damevleugel wat in de problemen.
Eigenlijk is hij hier niet meer onderuit gekomen. Hij verloor
een stuk waarna er niets anders restte dan de strijd op te
geven. Sander Berkhout wist nog wel een verdediging te
vinden hoewel hij een kwaliteit en een pion verspeelde. Zijn
tegenstander koos voor een verkeerde afwikkeling waarna
Sander nog met eeuwig schaak wist te ontsnappen. Otto
Wilgenhof offerde in het begin van de partij een kwaliteit en
wist de vijandelijke koning in het midden vast te houden. In
een afwikkeling naar het eindspel kreeg hij de kwaliteit
terug en kwam zelfs een pion voor. Dit bleek niet voldoende
voor de winst ondanks verwoedde pogingen van Otto. Zijn
opponent bleef in het eindspel net overeind. Daarmee was
het 5-3 voor ASV-1 geworden maar deze winst leverde
verder niets op. De titel kwam dan even verderop in Limburg terecht. Tom Bus, speler van kampioen Voerendaal
schreef het volgende bericht in het ASV-gastenboek op onze
site: “Ik wens ASV heel veel succes in het komende seizoen
zodat jullie revanche kunnen nemen op Voerendaal.....maar dan wel in de eerste Klasse!”
En zo is het. Volgend jaar beter dus. ASV kan toch op een
uitstekend seizoen terugzien! Complimenten aan onze spelers derhalve!!!
Gedetailleerde uitslag: G. Janssen-O. Wilgenhof ½-½; G.
Roijakkers-E. de Vries 1-0; J. van Mechelen-W. van Rijn
0-1; E. Coenen-S. Berkhout ½-½; G. Peeters-R. de Leeuw
½-½; M. Bunnik-P. Boel 0-1; P. Aben-F. Schleipfenbauer
0-1; G. Roufs-O. Bruning ½-½; Eindstand 3-5.
Ruim verlies voor ASV-2: Het verhaal is bekend. Op de
bewuste zaterdag waarbij ASV-1 de titel verspeelde aan
Voerendaal ging het ook mis bij ons tweede tegen Sneek.
Daardoor waren de kansen in de wedstrijd tegen Almere
voor ASV-2 opeens alleen nog maar theoretisch. De uitslag
6-2 doet het ergste vermoeden, maar ons tweede is zeker
niet kansloos geweest maar ging ten onder aan individuele
fouten in diverse partijen. Een 4-4 behoorde zeker tot de
mogelijkheden. Na een remise van Theo Jurrius in een gelijkwaardige partij waarin zijn tegenstander weliswaar twee
varianten door elkaar haalde maar daarna goede verdedigde,
verloor Richard van der Wel op wel heel ongelukkige wijze.
Hij had oud-ASV-er Pieter de Jager volledig overspeeld. Hij
had eerst een paard geofferd en later nog eens een kwaliteit
zodat hij een toren achterstond maar kwam zo goed te staan
dat Pieter genoodzaakt was de materiële voorsprong terug te
geven. Richard kreeg verbonden vrijpionnen toen even later
het noodlot toesloeg.. Daar waar Pieter nog enkele seconden
had voor de laatste paar zetten voor de tijdcontrole en Richard nog anderhalve minuut was het juist hij die onverwacht zijn tijd overschreed. Een vol punt ging zo de mist in.
Sjoerd van Roosmalen bracht zijn score met een winstpartij
op maar liefst 8 uit 9! Grandioos!. In een zeer ingewikkeld
middenspel was het eerst Sjoerd die een foutje maakte en
een pion verspeelde. Daarna was het zwart die een aanval
van Sjoerd onderschatte en met lichtte stukken werd matgezet. Fred Reulink ging met wit in een spannende partij ten
onder. Lang was het onduidelijk wie beter stond. Zwart won
een pion maar Fred had wel wat compensatie. Zijn opponent
speelde echter zeer inventief verder waarna Fred in de tijdnoodfase verloor. Remise zou echter beter de krachtsverhoudingen hebben weergegeven. Cees Sep werd verrast
door de openingskeuze van zijn tegenstander (1. Pc3, Pf6 2.
g4). Ondanks het feit dat hij in het middenspel een pion
verloor kreeg hij toch een leuke stelling maar begon in tijd-

nood te knoeien en gaf de partij volkomen onnodig uit handen. Sherman Maduro speelde een goede partij tegen de
topscorer van het team van Almere. Hij wist waar nodig wat
stukken te ruilen en bleef eerst nog knap overeind. In de
slotfase ging het toch mis. Zijn tegenstander bleef op 100%
(9 uit 9). Kees Verkooijen kreeg een leuke drukstelling maar
produceerde in de tijdnood van zijn tegenstander een
“grootmeesterlijk” kwaliteitsoffer dat niet aan Kees besteed
was. Toen de rookwolken waren opgetrokken was bood zijn
stelling geen perspectief meer. Een remise van koert van
Bemmel bracht de eindstand op 6-2 na een partij waarin
Koet moest verdedigen en het toreneindspel door zijn tegenstander onnodig lang werd doorgespeeld wachtend op een
fout van Koert. Die kwam natuurlijk niet! Als gepromoveerd
team bracht ASV-2 het tot een knappe 4e plaats en speelde
het hele seizoen mee in de top. Een uitstekende prestatie!
Gedetailleerde uitslag: W. Blijstra - S. van Roosmalen 0-1;
K. van Drunen - S. Maduro 1-0; P. de Jager - R. van der
Wel 1-0; T. van Duijvenbode - K. van Bemmel ½-½; R. van
't Schip - K. Verkooijen 1-0; M. van der Eijk - C. Sep 1-0;
M. Woudsma - F. Reulink 1-0; C. Kruijf - T. Jurrius ½-½.
Eindstand 6-2.
ASV 3 besluit seizoen met forse nederlaag. ASV 3 heeft in
de gezamenlijke slotronde van de promotieklasse in Lelystad tegen Meppel geen potten kunnen breken (5½-2½).
Opvallend was dat veel ASV-ers in Lelystad voor een heel
voorzichtige aanpak kozen. Daardoor stonden onze mannen
en vrouw vaak langdurig met de rug tegen de muur. Toch
kwam ons derde eerst op voorsprong. Erik Wille won tegen
IQ-testwinnaar Kees Hoogendijk namelijk al snel een stuk.
Daarna werd Gerben Hendriks in de aanval gevloerd. Een
tegenvaller was hierna dat Anne-Paul Taal niet won. In een
ingewikkelde stelling met een stuk tegen enkele vrijpionnen
kwam de kampioenenmaker niet verder dan remise. Vervolgens ging het mis. Ruud Wille ging in de verwikkelingen in
tijdnood onderuit. Ivo van der Gouw sneuvelde in een vijandelijke koningsaanval. Even werd het benauwd, want door
de zege van Schaakmaat 2 dreigde de gevaarlijke 7e plaats.
Toen Siert Huizinga zijn stelling eigenlijk nog makkelijk
remise hield was dat gevaar geweken. Toen vervolgens het
bericht doorkwam dat ZSG zich in de KNSB-competitie had
gered, was ook Schaakmaat 2 en daarmee ook ASV 5 definitief veilig. Leuk was het slot bij Gonzalo Tangarife in zijn
strijd tegen de sterkste speler van de OSBO Richard Berendsen. Een dolle toren bracht Gonzalo na een partij van taai
verdedigen de remise. Erika Belle was nog na de prijsuitreiking aan het spelen. Tegen half acht moest zijn in een eindspel met ongelijke lopers toch berusten in een nederlaag.
ASV 3 haalde daarmee 9 uit 9 en eindigde dus in de middenmoot. Topscorer werd Siert Huizinga met 3½ uit 6, net
voor Gerben Hendriks (4 uit 7).
Gedetailleerde uitslag: R. Berendsen - G. Tangarife ½-½;
G. Pauptit - I. v.d. Gouw 1-0; R. Donker - S. Huizinga ½½; A. Pauptit - E. Belle 1-0; R. v.d. Berg - R. Wille 1-0; R.
de Wolde - G. Hendriks 1-0; A. Klomp - A.P. Taal ½-½; C.
Hoogendijk - E. Wille 0-1. Eindstand 5½-2½
Voorst: Het Open Kampioenschap van Voorst is inmiddels
ten einde. Hendrik van Buren wist ook de slotronde te winnen en eindigde zo met 3½ uit 6 op een uitstekende gedeelde
5e plaats samen met oud-ASVer Fokke Jonkman en Roel
Evertse (Doetinchem). Winnaar werd Jeroen Bosch (ook al
oud-ASV) die met 5 uit 6 op weerstandspunten Rudy
Bloemhard voorbleef.
Uitslagen interne competitie ronde 29 (13 mei 2004:
Knuiman - Wilgenhof 0-1; Jurrius - van Roosmalen ½-½;
van Willigen - Schleipfenbauer ½-½; Steenhuis - Huizinga
½-½; Marks - Belle 0-1; Ayyoubi - Wiggerts 1-0; Naasz van Belle 0-1; Boonstra - Hogerhorst 1-0; Vermeer - Boom
1-0; van Dijk - Stravers 1-0; Zunnebeld - Hajee ½-½; Zandbergen - Rood 0-1; Meijer - Koeweiden ½-½; Sigmond Ariens ½-½; van der Leer – Blees 1-0; van Vlerken - de
Munnik 0-1; Lemein - de Jong 1-0; Verbost-Rietmeijer 1-0;
Kelderman - Visser 1-0; Stibbe - Hefti 1-0.
ASV-bekercompetitie: Bentvelzen - van der Wel 0-1.

