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Oploswedstrijd: In de begintijd waren problemen altijd
meerzetten. Tweezetten kwamen nauwelijks voor. Hier is een
hele vroege uit 1853
van Grimshaw. Wit
aan zet geeft mat in
twee zetten. Oplossing. 1. Dg8.
Welk
Quizvraag:
land wist net als
vorig jaar het teamkampioenschap voor
veteranen te winnen?
Antwoord:
Duitsland.
Externe competitie:
De zaterdagwedstrijden voor onze teams zitten er weer op.
En gelukkig met een goede afloop want ASV-4 wist zich in
een boeiende strijd te handhaven door een 5-3 zege op VSG
uit Ermelo. Deze zo bejubelde winst was dan ook het belangrijkste gegeven van het afgelopen weekend. Ook komend seizoen speelt ASV weer met 2 teams in de KNSB en
2 op het hoogste niveau van de OSBO in de promotieklasse.
En dat is voor een vereniging als ASV een goede zaak!! Het
handhaven van ASV-4 is ook zeer terecht. Dat derden de
regels niet zo nauw namen bleef een smet op het voorbije
seizoen in de promotieklasse. In het Lorentz speelde ASV-1
met 4-4 gelijk tegen Messemaker 1847 uit Gouda terwijl
ASV-2 met 5-3 verloor van het al kampioen zijnde Unitas-2
uit Groningen. ASV-3 tenslotte had teveel aandacht voor het
vierde en bleef dan ook met 5-3 kansloos tegen SMB-3.
Omdat het belangrijkste nieuws kwam van ASV-4 beginnen
we de verslaglegging ook met dit team!!
ASV 4 handhaaft zich: Het vierde redde het vege lijf afgelopen zaterdag in de slotronde op eigen kracht! In een tot een
prachtige schaaktempel omgebouwde school in Wijchen
moest gewonnen worden van concurrent VSG uit Ermelo.
En dan moest Doetinchem zich ook nog eens redden in de
KNSB-competitie. Als dat allemaal zou lukken dan was
ASV 4 gered. De wedstrijd tegen VSG bleef langer spannend dan we gewild hadden. Weliswaar hadden Ivo van der
Gouw en Paul Schoenmakers al snel twee vijandelijke pionnen te pakken, maar daar stond tegenover dat Nico Schoenmakers flink in de verdediging gedrongen was en Erik Wille
na een onnozele fout een verloren eindspel op het bord had.
Pas na de eerste tijdcontrole kwam er wat tekening in de
strijd. Paul Schoenmakers bracht ASV 4 aan de leiding. De
tegenstander overzag een tussenzetje. Met twee pionnen
meer wikkelde Paul simpel af naar winst. Bij Nico Schoenmakers was er na de opening nog niet veel aan de hand, maar
nadat wat stukken geruild waren, stond onze vice-voorzitter
ineens slecht. Routinier Lambrechts liet vervolgens niet
meer los. Jan Willem van Willigen stond lang gedrukt, maar
na ruil van de zware stukken was het Jan Willem die het
betere van het spel had. Uiteindelijk kon hij remise door
zetherhaling niet vermijden. Invaller Martin Weijsenfeld
werd vervolgens de man van de wedstrijd. Aan het zesde
bord stuitte hij op VSG-kopman Sape Westra. In een knap
gespeelde partij wist Martin zich te bevrijden van de druk op
zijn koningsstelling en in de counter won Martin een kwaliteit. In hevige tijdnood deed Martin alles goed en hij hield de
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kwaliteit over voor het eindspel. Dat bracht snel de zege.
Cruciaal naar later bleek. Murat Duman speelde een prachtig
gevecht. Hij gaf een kwaliteit voor twee pionnen in de wetenschap dat de zwarte loper van zijn opponent ingesloten
stond. In de open stelling bleef het echter spannend. Een
misrekening kostte Murat een stuk en later ook de partij.
Toch toonde Murat opnieuw aan het niveau van de promotieklasse aan te kunnen. Rob van Belle kreeg het opnieuw
flink aan de stok met een sterke jeugdspeler. Het kostte Rob
veel zetten om zijn koning in veilige haven te krijgen, maar
daarna kon het vijandelijke centrum onder druk gezet worden. Dat leverde twee pionnen op en in het verre eindspel
werd dat bekroond met een mat door een pion. Inmiddels
was het bericht doorgekomen dat Doetinchem zich gered had
en dat de andere degradatiekandidaten gelijkgespeeld hadden. Dat maakte een gelijkspel ineens al voldoende voor
klassebehoud. Bij de 3½-2½ tussenstand stond Ivo van der
Gouw intussen al drie pionnen voor en ook Erik Wille had
met hulp van zijn tegenstander het slechte eindspel omgetoverd in een remisestand. Het kon dus niet meer mis. Na zes
uur knokken bracht captain Erik Wille hoogstpersoonlijk het
benodigde halfje over de streep, waarna Ivo zelfs nog tot mat
door moest spelen met een dame meer. Het maakte de pret er
niet minder om. ASV 4 doet volgend jaar weer mee in de
promotieklasse!
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: E. Wille-R. Boterenbrood ½-½; N.
Schoenmakers-J. Lambrechts 0-1; I. van der Gouw-G. de
Hoop 1-0; J.W. van Willigen-C. Petersen ½-½; P.
Schoenmakers-T. Janssen 1-0; M. Weijsenfeld-S. Westra
1-0; R. van Belle-T. Meurs 1-0; M. Duman-M. v. Heuzen
0-1; Eindstand 5-3
Gelijkspel voor ASV-1: Ons eerste heeft het seizoen afgesloten met een gelijkspel tegen Messemaker 1847 uit Gouda.
Het was duidelijk dat er voor ASV 1 niets meer op het spel
stond. Voor de tegenstander des te meer want zij moesten in
ieder geval winnen en waren dan nog afhankelijk van andere
resultaten. Eelco de Vries verspeelde door een blunder een
stuk tegen de sterke Gert Jan Ludden, die dit seizoen nog
niet eerder speelde en nu kennelijk was opgeroepen om het
team voor degradatie te behoeden. Peter Boel offerde een
pion in de opening en hield daarna de vijandelijke koning in
het centrum vast. Toen hij vervolgens dwars door de
vijandelijke stelling heen brak was de weerstand snel
gebroken.. Sander Berkhout besloot tot voor een curieuze
partijopzet. Eigenlijk typisch iets voor hem. Hij koos voor
een wel heel kromme manoeuvre met Tg1 en vervolgens
Ph1. De tegenstander strafte dit af maar het leek toch nog
even spannend te worden. Maar toen ook de rommelkansen
waren verkeken was het over en sluiten. Olivier Bruning
pakte een prima winstpunt. Hij offerde ook een pion in de
opening. En bracht zijn tegenstander dusdanig in het nauw
dat deze besloot een stuk te offeren. Deze kreeg er wel
enkele pionnen voor maar toen de stukken gingen
samenwerken bleek Olivier al snel beter te staan en was de
winst nog een kwestie van tijd. Remco de Leeuw. In een
degelijke partij smeerde hij zijn opponent een geïsoleerde
dubbelpion aan. De druk werd opgevoerd waarna een pion
werd gewonnen en later stukwinst beslissend was. Even later
kwam opnieuw de gelijkmaker op het bord. Sjoerd van
Roosmalen was degene die verloor. Het veld f7 kwam
zodanig onder druk te staan dat hij dit op een gegeven
moment niet meer kon weerstaan. Otto Wilgenhof speelde
een interessante partij. Met een gedekte vrijpion tegen een
betere pionnenstructuur werd de strijd in het centrum

strijd in het centrum uitgevochten. Otto overzag echter een
vijandelijke mogelijkheid. Door een verdedigende zet te
spelen had hij nog erger kunnen voorkomen maar toen hij dit
naliet was het snel bekeken. Invaller Theo Jurrius (voor
Wouter van Rijn) bracht ASV-1 tenslotte nog naast Messemaker. Daar waar de meningen over de stelling sterk uiteen
liepen wist Theo een moeilijk eindspel met een pion meer
uitstekend in winst om te zetten. Met de 4-4 eindstand eindigde ASV-1 in deze zware poule op een vijfde plaats. Misschien wat tegenvallend maar dan is er voor het volgend
seizoen weer een motivatie om voor een beter resultaat te
strijden. Tegenstander Messemaker moet volgend jaar in de
3e klasse het terrein zien te herwinnen.
Gedetailleerde uitslag: E. de Vries-G.J. Ludden 0-1; S.
Berkhout-P. v.d. Hoeven 0-1; O. Wilgenhof-M. Blok 0-1;
R. de Leeuw-E. Roering 1-0; S. v. Roosmalen-W. Westerveld 0-1; P. Boel-R. Hylkema 1-0; T. Jurrius-A. van der
Leij 1-0; O. Bruning-F. Bottenberg 1-0. Eindstand 4-4.
ASV-2 krijgt te weinig: In de slotwedstrijd tegen de nummer
1, Unitas-2, bleef ASV-2 aan het eind met lege handen daar
waar een 4-4 mogelijk was geweest. Het tweede kon geen
beroep doen op Gonzalo Tangarife en Siert Huizinga en
startte met invallers Hedser Dijkstra en Jacques Boonstra de
wedstrijd. Bij laatstgenoemde zit het al het hele jaar niet mee
en ook dit keer glipte hem een vol punt door zijn handen. Na
goed spel was Jacques in een stelling terechtgekomen met 2
stukken meer. Hierna raakte hij de weg kwijt en liet zich
verschalken waardoor een vijandelijke pion promoveerde.
De stand in de wedstrijd kwam daarmee op 1½-3½. Fred
Reulink kwam niet in zijn spel. Een poging verdere stukkenruil te voorkomen lukte niet waardoor de pionnenstructuur
averij opliep in een stelling waarin Fred bovendien positioneel minder stond. Hedser Dijkstra leek aanvankelijk met
zwart de zaak te kunnen dichthouden maar toen de Groninger na een foutje toch een doorbraak forceerde ging het opeens snel mis. Richard van der Wel bekroonde een uitstekend seizoen met een fraaie winst. Met 7½ uit 9 werd hij niet
alleen topscorer van het tweede maar had hij ook nog eens
de beste score van alle spelers die in de poule van ASV-2
uitkwamen. In een partij waarin aanvallende bedoelingen
steeds net weer niet werden doorgezet maakte Richard het
zijn tegenstander zo moeilijk dat deze er aan onderdoor ging.
Het loperpaar gericht op het centrum van het bord legde de
Groninger volledig lam. Tijdnood besliste de partij. Overigens wist Richard afgelopen week ook het snelschaakkampioenschap van De Toren op zijn naam te schrijven. In de
finalegroep bleef hij ongeslagen!! Bij Kees Verkooijen bleef
de partij volledig in evenwicht. Het werd zijn enige remise
dit seizoen. Na het drama bij Jacques Boonstra verloor ook
Bert Buisman. Hij verkreeg ruimtevoordeel maar wist hier
verder geen profijt uit te halen. Enkele mindere zetten in het
slot van de partij gaf de Groninger de kans toe te slaan. Fokke Jonkman speelde een goede partij hetgeen ook een prima
zege opleverde. Met 2 punten uit de laatste 3 partijen wist
Fokke zich goed te herstellen van en mindere seizoensstart.
Koert van Bemmel speelde voor het eerst sinds mensenheugenis met wit. Hij koos daarbij ook nog eens voortvarend
voor de aanval. Dit sloeg helaas niet door waarna hij in een
minder eindspel terechtkwam. Hij rechtte de rug en wist dit
op knappe wijze remise te houden. ASV-2 eindigde daarmee
op een vierde plaats. Opvallend is dat het tweede maar liefst
18 spelers gebruikte. Slechts 3 spelers speelden alle 9 partijen mee.
Gedetailleerde uitslag: R. van der Wel – M. Boekschoten 10; K. v. Bemmel-A. v. Pelt ½-½; F. Jonkman-H. Bosveld 10; B. Buisman-F. van Hamond 0-1; F. Reulink-P. Hondema 0-1; K. Verkooijen-C. Spaans ½-½; H. Dijkstra-B.
Davids 0-1; J. Boonstra-E. Meis 0-1. Eindstand 3-5.
Verlies voor ongeïnspireerd ASV-3: Dat er voor het derde
niets meer op het spel stond bleek in de wedstrijd tegen
SMB-3. Des te groter was de aandacht voor de verrichtingen
van het vierde. Veelvuldig waren de spelers van ASV-3 bij
de borden van hun clubgenoten te vinden die even verderop
in de prachtige ruime speelzaal van het MaasWaal-College
in Wijchen hun strijd op leven en dood uitvochten. ASV-3
moet de wedstrijd tegen SMB-3 dan ook maar snel vergeten.
Om toch een kort beeld te schetsen: Bij Anne Paul Taal

vervlakte de stelling al vrij snel waardoor er geen eer meer
viel te behalen. Ook bij Ruud Wille viel er niet veel later een
remise te noteren. Hij kwam iets prettiger uit de opening
maar toen zijn opponent na lang nadenken de juiste voortzetting koos en Ruud juist de beste zet achterwege liet kwam de
stelling weer in evenwicht. De nederlaag van Vincent Theissen zat er toen al lang aan te komen. Hij verspeelde in de
opening zomaar een centrumpion op e4. De strijd was toen
eigenlijk al gespeeld want hij verviel daarna van de ene
dreiging in de andere. Dit kostte onderweg een handvol
pionnen waar Vincent geen compensatie tegenover kon
stellen. Edgar van Seben sloot een prima eerste seizoen in de
promotieklasse af met een remise. Gerben Hendriks kwam
heel gedrongen te staan en mocht dan ook blij zijn dat de
gevolgen hiertoe beperkt bleven. Hij wist de stelling overeind te houden en in een stelling met lopers van ongelijke
kleur de veilige remise te laten bijschrijven. Even later
kwam Cees Sep teleurgesteld melden dat hij na een prachtige
torenzet van zijn tegenstander ten onder was gegaan. Cees
miste ook in deze partij de juiste vorm. Zijn tegenstander,
oud ASV-er Ruben Hogenhout, speelde juist een goede
partij. Toen ook Erika Belle verloor was de strijd beslist.
Haar conclusie was dat de tegenstander gewoon sterker was.
“Ik kreeg geen poot aan de grond”, was het korte maar ook
duidelijke commentaar na afloop. De enige die zich aan de
algehele malaise onttrok was Barth Plomp. Hij ging er nog
eens goed voor zitten en wist zijn tegenstander enkele uren
later met 2 verbonden vrijpionnen tot opgave te dwingen.
Maar zoals gezegd de meeste spelers van ASV-3 hadden
daar geen oog voor. Die stonden……inderdaad geboeid en
vol spanning bij ASV-4 te kijken.
Gedetailleerde uitslag: B. Plomp - C. Verstegen 1-0; C. Sep
- R. Hogenhout 0-1; E. Belle - M. Hilte 0-1; A.P. Taal - B.
Bijvank ½-½; R. Wille - D. Fassaert ½-½; V. Theissen - J.
Ottenheijm 0-1; G. Hendriks - M. Middelveld ½-½; E. van
Seben - P. Freriks ½-½. Eindstand 3-5.
Uitslagen 9e ronde en eindstanden KNSB en OSBO:
KNSB 2e klasse D:
1 D4
2 ZZICT-2
3 Vianen/DVP
4 HMC/Calder-2

5 ASV-1

18 49½ K
14 38½
11 40
10 36

9 36½

KNSB 3e klasse B:
1 Unitas-2
2 Haren-1
3 Lewenborg

4 ASV-2

5 WSG Winterswijk
6 Veldhoven
8 35½
6 Dr. Max Euwe-2
7 RSC ’t Pionneke
8 32
7 ENO
8 LSG-3
7 34½
8 Sneek-2
9 Messemaker 1847 5 32 D
9 Groningen-3
10 UVS
0 25½ D 10 herikon bv/Borne
OSBO-promotieklasse:
1 De Toren
17 49 K 6 SMB-3
2 Meppel
14 41½
7 Schaakstad-3
3 Bennekom
12 40
8 ASV-4
4 ASV-3
10 38
9 Schaakmaat-2
5 Het Kasteel
9 36
10 VSG

17 46 K
14 45
12 42½

10 37

8
7
7
7
5
3

32½
34
34
32
32½ D
24½ D

9 35½
6 30½

6 29

4 30 D
3 28½ D

KNSB 2e klasse D: ZZICT-2-HMC Calder-2 4½-3½; ASV1-Messemaker 1847 4-4; UVS-RSC ’t Pionneke 3½-4½; D4Vianen/DVP 5-3; LSG-3-Veldhoven 3-5.
KNSB 3e klasse B: ASV-2-Unitas-2 3-5; Dr. Max Euwe-2Lewenborg 3½-4½;; WSG Winterswijk-Groningen-3 4½-3½
ENO-Sneek-2 4-4; Haren-1-herikon bv/Borne 6½-1½.
Promotieklasse OSBO: ASV-4-VSG 5-3; ASV-3-SMB-3
3-5; Bennekom-De Toren 2½-5½; Schaakmaat-2Schaakstad-3 4-4; Meppel-Het Kasteel 5½-2½;.
Uitslagen interne competitie 28e ronde (14 april 2005):
Storms-Schleipfenbauer 0-1; Knuiman–van Belle 0-1; van
Gemert-Naasz 1-0; Theissen-Dijkstra 1-0; BentvelzenHogerhorst 1-0; Kuiphof-Rood ½-½; Boonstra-Boom ½-½;
Manschot-Verhoef 1-0; Au-Ariëns 1-0; Zandbergen-Eder ½½; Hartogh Heijs-Zunnebeld 0-1; Sanders-Stravers 0-1;
Meijer-van Vlerken ½-½; van der Zijden - van der Meulen
1-0; Zuidema-Visser 1-0; van Rhee-Kelderman 0-1; BleesStibbe 1-0; Rietmeijer-Verbost 0-1; Hajee –van Buren ½-½.
Uitslagen ASV-bekercompetitie (Kroongroep kwart-finale):
Jonkman-R. Wille 1-0; Weijsenfeld-van Tol 0-1.

