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44e jaargang no. 14
Oploswedstrijd: Voor we overgaan naar problemen eerst
nog maar eens een
partijstand. Ken
uw
literatuur.
Deze stand is
regelmatig gepubliceerd.
Aljechin–Köhnlein
Düsseldorf 1908.
Wit speelt en
wint. Oplossing:
1. Pxe5 Dxg5 2.
Lc4 Kh8 3. Dxd6
en wint wegens
cxd6 4. Pf7+
Quizvraag: Met
hoeveel spelers werd het toernooi in Linares gespeeld? Antwoord: Zeven.
De totaalstand tot en met 31 maart zowel in de
oploswedstrijd als bij de quizvragen treft u aan de
achterzijde van deze En Passant aan.
Rapidcompetitie: Vanavond geen interne maar de vierde
speelavond in de rapidcompetitie. De situatie vooraf: Na de
12 tot nu toe gespeelde ronden gaan Otto Wilgenhof en
Anne Paul Taal aan de leiding met 9½ punt. Theo Jurrius
volgt op een half punt en Leon van Tol staat vierde met 8½
punt. Tussen deze vier spelers zal het waarschijnlijk gaan
want het gat tussen de vier achtervolgers Remco de Leeuw,
Richard van der Wel, Jan Knuiman en Tony Hogerhorst op
de koplopers bedraagt inmiddels al twee volle punten. Toch
zijn er nog 8 partijen te spelen en kan er dus nog veel
veranderen.
ASV-Nieuws: En heeft u uw kopij inmiddels ingeleverd
voor een nieuw nummer van ons andere clubblad ASVNieuws? Prima, dan kan Ignace Rood aan de slag en kunnen
we volgende week het resultaat weer bewonderen.
Externe competitie: Deze keer een En Passant zonder
teamverslagen. Een soort stilte voor de storm dus. Volgende
week blik ik met u vooruit op de slotronde die de teams
zullen gaan spelen. In deze EP dus aandacht voor andere
schaakzaken.
De Opbouw: Afgelopen week viel het doek dan toch definitief voor onze vroegere speellocatie De Opbouw. Na zo’n 9
maanden sinds ons vertrek maakte een niets ontziende slopershamer echt een eind aan wat jarenlang onze speellocatie
was. Wat rest is een gapend gat waarop een nieuwbouw-
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complex zal verrijzen met parkeervoorzieningen. Alleen het
monumentale gedeelte aan de zijde van de Velperweg herinnert ons nog aan de periode waarin menig duel op het
schaakbord is uitgevochten.
OSBO-cup: De loting voor de 3e ronde van de OSBO-cup
leverde voor onze ASV-teams twee pittige tegenstanders op.
ASV-3 moet het opnemen tegen PSV/DoDo uit Putten. Dit
team is momenteel koploper in de 2e klasse OSBO en gaat,
als de slotronde niet wordt verloren tegen de naaste concurrent Bennekom-2, de stap naar de 1e klasse maken. Bovendien heeft dit team enkele sterke spelers aan de topborden.
Het derde is dus gewaarschuwd. Deze wedstrijd zal op vrijdag 22 april a.s. in Putten worden gespeeld. ASV-4, momenteel nog in het trotse bezit van de OSBO-cup, krijgt Bennekom-1 te bestrijden. De bekerstrijd tegen dit team, dat in de
top van de OSBO-promotieklasse speelt, zal voor het vierde
een zware dobber betekenen. Bovendien zal dit team nog
wat willen rechtzetten want won ASV-4 in de vorige ronde
niet van Bennekom-2. Deze wedstrijd zal op donderdag 21
april in ons clublokaal worden gespeeld.
ASV-Bekercompetitie: Robert Naasz is winnaar geworden
van de Bekergroep. Hij versloeg uiteindelijk in de vierde
partij zijn medefinalist Hedser Dijkstra nadat de eerste drie
partijen in remise waren geëindigd. Robert, van harte
proficiat!! Met dit eerste succes in de nog korte periode (nu
een klein jaartje) dat Robert lid is van onze vereniging
plaatste hij zich voor de kwartfinale van de Kroongroep. Hij
komt daarin uit tegen Richard van der Wel, vorig jaar nog
verliezend finalist. De complete loting is als volgt: Anne
Paul Taal – Remco de Leeuw; Martin Weijsenfeld – Leon
van Tol; Fokke Jonkman – Ruud Wille en Robert Naasz –
Richard van der Wel.
Massakamp: Na het enorme succes van vorig jaar zal er ook
dit jaar een massakamp worden gespeeld tegen de S.V.
Wageningen. Deze ontmoeting wordt op zaterdagmiddag
11 juni in Wageningen gespeeld. Wij hopen natuurlijk een
zo groot mogelijke afvaardiging te kunnen verzamelen. Dan
wordt het zeker weer zo’n geweldige happening!! Weet u
het nog? Vorig jaar eindigde deze strijd aan 26 borden in
11½-14½ in Wagenings voordeel. Hoogste tijd dus voor een
revanche. De ASV-jeugd won op hun beurt toen wel met 6557. Ook dit jaar ligt het in de bedoeling een jeugdwedstrijd
aan deze ontmoeting te koppelen. Heeft u interesse om deel
uit te maken van het team voor deze massakamp geeft u zich
dan tijdig op bij Ruud Wille.

Van de site: Zeker na een competitiewedstrijd is het altijd
aardig om sites van andere verenigingen na te pluizen om
het oordeel van de tegenpartij over de gespeelde wedstrijd te
lezen. Op de site van de SC Sneek las ik een verslag over de
wedstrijd ASV-2 - Sneek-2. Een prima actuele site overigens waarin ook veel foto’s die bij deze wedstrijd de titel
meekregen “Slag bij Arnhem” en een link naar de ASV-site
onder het mom “we laten de tegenstanders ook aan het
woord”. Enkele passages uit het verslag en een heel fraai
partijfragment wil ik u niet onthouden.
Over de afstand Sneek-Arnhem: “26 februari 2005, KNSB
tijd. De laatste drie wedstrijden, Sneek in de degradatiezone.
Arnhem is een “pokkeend” weg, en dan hebben we ook nog
een Leeuwarder en een Groninger in het team. Uiteindelijk
was het toch te regelen om met 2 auto’s te reizen”.
Over ons tweede: “ASV 2, sterke tegenstander, vorig jaar
nog bijna gepromoveerd, dit jaar bijna vrij van degradatie,
maar konden nog wel paar puntjes gebruiken. Een lastige
kluif dus, maar niets is onmogelijk”.
Over het Lorentz: “Mooie zaal. Helaas was er geen Sinas,
dus al snel zat ik aan de Fanta Cassis uit een Coca Cola glas.
Maar voor de rest was het een prima schaakzaal. Lekker
groot, maar dat mag ook wel als je vier teams in de KNSB
hebt spelen. (over dat laatste kunnen we voorlopig alleen
nog maar dromen want voordat ASV met 4 teams in de
KNSB zal spelen……. Bedoeld werden ASV-3 en 4 die voor
de promotieklasse OSBO speelden Red.)
Over de uitslag 6½-1½: Dramatische cijfers, daar hoeven we
niet moeilijk over te doen. Geflatteerd was het zeker. Na
afloop werd al gezegd dat het geluk wat we eerder dit jaar
gehad hadden vandaag op alle borden niet terug te vinden
was.
Het fragment betrof de partij aan bord 1 tussen Yme Jan
Jellema (wit) tegen
Koert van Bemmel.
Het is zeker de
moeite van het
naspelen waard. Het
commentaar is van
de witspeler. Zie
diagram. 1. Dd2?
(met Pg4 een pion
teruggeven
was
beter
geweest)
1...b4! (gemist dat
cxb4 onmogelijk is)
2. c4 dxc4 3. d5
exd5 4. Pf5!? (een listig offer, waarvan ik verwachtte dat hij
het ontnuchteren zou met c3 o.i.d.) 4...Lxf5?! 5. Dg5 Lg6 6.
De7+ Kg8 7. Txd5 (wat een stelling...) 7...h6 8. Td8+ Txd8
9. Dxd8+ Kh7 10. Te8 Dxe8 11. Dxe8 c3 12. Lxc3 Pxc3
(Drie lichte stukken tegen dame, lastig) 13. f4 Pxa2 14. f5
Lxf5 15. Dxf7 Lb1 16. g4 Pc1 17. De7! Ld3 18. Kf2?! (Ik
zag niks in g5, miste een extra stuk bij de aanval. De h-pion
was ook niet genoeg, dus de koning maar erbij halen. Het is
toch ook een eindspel en de koning is toch ook een sterk
stuk in het eindspel) 18...Lc2 (dreigt b3 Dxa3, b2 Dxb2,
Pd3) 19. Ke3 Pb3 20. Kf4 Lc1+ 21. Ke5 Lb2+ 22. Ke6
Pd4+ 23. Kf7 Lb3+ 24. Ke8 (De koning heeft de aanvalslinies bereikt terwijl zwart zijn pion nog staat te blokkeren)
24...Pe6 25.Dd6 Lc3 26.h4 Pd4 27.h5? (Maar hiermee 'unblockt' wit de zwarte pion) 27...Lc2 28. Kf8 b3 29. Dd5
Lb4+ 30. Kf7 b2 31. Dxd4 Lb3+ 32. Ke8 b1D 33. Dd3+?!
(Mijn pionnen was ik allang vergeten en ik was blij dat ik
toch nog een patval gevonden had) 33...Dxd3. Wat op zich
vermakelijk was voor het publiek, want sommigen meenden

dat ik het inderdaad nog pat had weten te maken, maar
nee.... (ik heb geen g5 meer gespeeld....) 0-1.
Stand oploswedstrijd.: Na de partijstellingen van maart gaat
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Leeuw volgt op 2 punten
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daar was Henk niet ontevreden mee. Remise dus en hij heeft
nu 3,5 uit 7. Het verhaal bij Hendrik van Buren was naar
eigen zeggen op zich heel simpel. Hendrik heeft heel lang
gewonnen gestaan maar hij wist de winstweg eenvoudigweg
niet te vinden en berustte toen maar in een puntendeling.
Achteraf vond thuis de computer de winst wel. Hendrik
heeft 3 uit 7. Op 26 april wordt de 8e ronde gespeeld.
Uitslagen interne competitie 27e ronde (31 maart 2005):
van der Wel – Storms 1-0; R. Wille-Schleipfenbauer 0-1; P.
Schoenmakers – Knuiman 0-1; v. Willigen – Taal 0-1; Weijsenfeld – van Gemert 0-1; Velders – v. Belle 0-1; Wiggerts
– Hajee 0-1; Hogerhorst – Kuiphof 0-1; Boom –Au 1-0;
Vermeer–Ariëns 1-0; Zandbergen–Manschot 1-0; van Buren
– Sanders ½-½; Rood-Meijer 1-0; Sigmond-Eder ½-½; Stravers – de Munnik 1-0; Kelderman – van der Zijden 0-1;
Verbost-Hartogh Heijs 0-1; van der Meulen – Stibbe 1-0;
Rietmeijer – Blees 0-1;
Uitslagen ASV-Bekercompetitie: van Tol – Sep 1-0; Reulink-Jonkman 0-1; Naasz-Dijkstra 1-0 (finale bekergroep).

