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Oploswedstrijd: De opgave van vorige week was totaal anders dan u ooit kreeg voorgeschoteld. Maar hopelijk vond
iedereen dit toch ook wel eens leuk. Op het bord staat een
zevenzet van de Oostenrijker Stefan Schneider uit 1958.
Omdat mat in zeven zetten erg moeilijk is werd u een eind
op weg geholpen door de laatste zetten van wit, 6. Pe8-f6 en
7. Pf6-d7 mat te geven. De vraag was om de hele oplossing
te reconstrueren. Oplossing: 1. Tf1+, Kc5
2. Tc1+, Kb6 3. Tg1,
Kc5 4. Tg5+, Kb6 5.
Kg7, h6 6. Pf6, hxg5
7. Pxd7 mat.
Externe competitie:
Deze rubriek, met een
terugblik op de afgelopen week, start dit
keer met de uitslagen
en standen in de
KNSB en Promotieklasse OSBO Enerzijds natuurlijk omdat
de competitieronde afgelopen zaterdag in ASV-3 opnieuw
een kampioen opleverde en anderzijds omdat het in de poule
van ASV-2 ongemeen spannend is geworden.
KNSB 2e klasse A:
KNSB 3e klasse C:
1 BSG
14 44½ 1 BAT Zevenaar
2 Homburg A’doorn-2 13 40
2 ASV-2
3 ASV-1
12 34 3 Zukertort A’veen-3
4 SOPSWEPS’29
10 35
4 PION Groesbeek
5 NSI De Eenhoorn
8 37
5 Caïssa-2
6 Lewenborg
8 29
6 Doetinchem
7 Dion Hardenberg
7 29½ 7 Heemsteedse SC
8 Unitas-2
4 22½ 8 VAS-3
9 Almelo
3 25½ 9 Euwe-2
10 Haren
1 23 D 10 Tal/DCG-2
Promotieklasse OSBO
1 ASV-3
16 41½ K 6 UVS-2
2 Meppel
13 39
7 SMB-3
3 Bennekom
12 39½ 8 Het Kasteel
4 Schaakstad-4
10 35
9 PSV/Dodo
5 Wageningen-2
9 34
10 SMB-4

11 36½

11 35

10 37
10 35
10 32½
9 31½
6 30½
6 30
4 27½
3 24½ D
6
5
5
4
0

28½
30½
26
28½
17½ D

KNSB 2A: Almelo-SOPSWEPS’29 3-5; BSG-Lewenborg
5½-2½; NSI De Eenhoorn–Homburg A’doorn-2 3-5; ASV1-Unitas-2 4½-3½; Dion Hardenberg-Haren 6½-1½.
KNSB 3C: Zukertort A’veen-3-Tal/DCG-2 5½-2½; BAT
Zevenaar-PION Groesbeek 3-5; Doetinchem-Heemsteedse
SC 3-5; ASV-2-Caïssa-2 5-3; VAS-3-Euwe-2 3½-4½
Promotieklasse OSBO: PSV/Dodo-Het Kasteel 4-4;
Meppel-UVS-2 5-3; Wageningen-2-Schaakstad-4 4-4; ASV3-SMB-3 5½-2½; Bennekom-SMB-4 6½-1½
Misschien wel het meest onverwacht kampioenschap dit
seizoen is dat van ASV-3. Want wie had dat vooraf verwacht
met sterke teams als Meppel en Bennekom in deze poule.
Het derde flikte het en boekte deze ronde een beslissende
5½-2½ winst op SMB-3. Het was de achtste zege op rij
waarmee ongeslagen promotie naar de 3e klasse KNSB een
feit werd! Een ongekend succes! Daarnaast stegen ook voor
ASV-2 de kansen doordat koploper BAT Zevenaar verloor.
Het tweede won zelf met 5-3 van concurrent Caïssa en deelt
nu de koppositie met BAT. Dat wordt dus nog een spannen-
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de ronde met de ontmoetingen Heemsteedse SC-ASV-2 en
Zukertort Amstelveen-3-BAT Zevenaar nog voor de boeg.
ASV-1 deed haar plicht tegen Unitas-2 zij het dat de overwinning maar moeizaam tot stand kwam. De 4½-3½ zege
was niettemin verdiend. Voor ons eerste in de slotronde
tegen Homburg Apeldoorn de tweede plaats het hoogst haalbare. Ook andere ASV-teams speelden inmiddels hun wedstrijd. In hun geval de laatste ronde. Zo won ASV-6 van
Schaakstad-6 met 6-2. ASV-7 versloeg De Cirkel met 4½3½ terwijl het verjongde ASV-10 het in de slotronde tegen
Kameleon 2 niet kon bolwerken. Zij verloren met 4-2. Afgelopen dinsdagavond werd in het Lorentz de slotronde van
ASV-9 gehouden. In een gezellige ambiance wonnen onze
senioren met 3½-2½ van Dodewaard-3. Via de ASV-site
werd live verslag gedaan van de 4 wedstrijden in de poule
van onze senioren en waren er ook de nodige partijen te
volgen. Ook dit was weer een fraai staaltje werk! Morgenavond staat in Apeldoorn nog de beslissende confrontatie
van ASV-4 tegen PION-2 op het programma. Zoals u weet
volstaat een gelijkspel voor promotie. We zijn reuze benieuwd.
ASV-3 KAMPIOEN!! Ons derde heeft afgelopen zaterdag
de achtste opeenvolgende zege geboekt. Daarmee haalden
onze mannen het kampioenschap in de promotieklasse
binnen. Uniek in de historie van ASV, want nooit eerder trad
ASV met drie teams aan in de KNSB-competitie. ASV
begon zaterdag met een 1½-½ voorsprong tegen het even
goed nog met twee invallers spelende SMB 3. Anders dan de
voorgaande wedstrijden oogde het in het Lorentz allemaal
wat zenuwachtig. Binnen twee uur spelen werden drie
partijen remise gegeven. Gonzalo Tangarife accepteerde een
remiseaanbod, waar de tegenstander na analyse spijt van had
het gedaan te hebben. Ruud Wille ging in een iets
makkelijkere stelling verwikkelingen uit de weg tegen oudASV-er Paul Waenink en Paul de Freytas zat al heel snel in
een gelijk eindspel. De druk lag vervolgens bij de resterende
drie partijen. En daarin bleek weer eens de kracht van dit
ASV-3. Vooral in het vierde uur blijken de ASV-ers zeer
oplettend; vaak juist op de momenten dat de tegenstanders
de eerste slippertjes maken. Zo ook nu. Martin Weijsenfeld
nam het initiatief en met een prachtige paardzet won de
captain een kwaliteit. Vervolgens schoof de sterk spelende
Weijsenfeld het duel volgens een vastomlijnd plan naar
winst. Dat dit niet helemaal de kortste weg was, maakte
alleen de toeschouwers maar zenuwachtig. Doordat Martin
er de tijd voor nam, was Bijan Zahmat juist eerder met een
zege. Ons jonge talent hield de Nijmegenaar steeds onder
druk en toen de tijd begon te dringen, won Bijan een pion.
De SMB-er gaf vervolgens nog pardoes een stuk weg en de
winst leek eenvoudig. Nauwkeurigheid was echter geboden,
maar dat was aan Bijan wel toevertrouwd. Na de winst van
Bijan en Martin was de stand 5-2 en was de titel binnen.
Barth Plomp tekende vervolgens de vrede. Zelden zal een
team zo vormvast geweest zijn. De homogeniteit van ASV-3
was het geheim van het team en hopelijk zal dat ook een
langer verblijf in de KNSB waarborgen. Wat nu rest is de
uitdaging om ook de laatste ronde te winnen.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: Gonzalo Tangarife-Pieter v. Groenestijn (2060) ½-½; Ivo vd Gouw-Hylke Veenstra (2035)
½-½; Fred Reulink-Lars Kurstjens (1799) 1-0; Paul de
Freytas-Jan Willem Siebers (1984) ½-½; Martin Weijsenfeld-Hans Quint (1981) 1-0; Ruud Wille-Paul Waenink

(1963) ½-½; Barth Plomp-Desiré Fassaert (1801) ½-½;
Bijan Zahmat-Peter v.d. Berg (1781) 1-0. Eindstand 5½-2½
ASV-2 doet weer mee: De wedstrijd tegen Caïssa zou
uitmaken wie zich nog in de promotiestrijd met BAT
Zevenaar zou mengen. Er volgde dan ook een spannende
wedstrijd. Toen men net na de eerste tijdnoodfase vanuit
Zevenaar belde met de vraag naar de stand bleek dit team te
hebben verloren en groeiden de kansen omdat ASV-2 bij
winst op gelijke hoogte zou komen. Bij het tweede was het
toen pas 2½-2½ en alle mogelijkheden waren nog open.
Maar zo’n drie kwartier later toen wederom vanuit Zevenaar
werd geïnformeerd had ASV-2 de winst al naar zich
toegetrokken. De 4½ punt was toen een feit en alleen Cees
Sep was nog bezig in een redelijk gelijkstaand eindspel dat
uiteindelijk ook in remise eindigde waarmee de 5-3
eindstand een feit werd. Theo Jurrius speelde een mooie
partij. In een opening die hij al lang niet meer op het bord
had gehad offerde hij een pion. Zijn tegenstander moest zich
beperken tot de nodige paardzetten. Met een stukoffer op f6
besliste Theo de partij. Zijn opponent sloeg met de loper
terug. Dit bleek geheel kansloos maar ook andere zetten
zouden Theo zoveel beter spel hebben geboden. Fokke
Jonkman offerde in de opening bewust een kwaliteit. Dit was
vrij kansrijk vanwege zijn sterke loperpaar en de open lijnen
die onze ASV-er verkreeg. Na dameruil ging men het
eindspel in waarna de partij in remise eindigde. Vincent de
Jong raakte al snel een pion kwijt. Lang vocht hij door maar
in de tijdnoodfase ging het dan toch mis. De partij van Daan
Holtackers bleef in evenwicht en eindigde dus in remise.
Koert van Bemmel had in de opening een pion gewonnen en
kreeg het initiatief. Met het loperpaar en zijn twee torens
tegen de vijandelijke dame gaf hij zijn tegenstander geen
kans meer. Toen ook Sjoerd van Roosmalen in het eindspel
met behulp van een verre vrijpion een stuk won en de partij
daarna naar winst schoof was de zege voor ASV-2 dichtbij.
Frank Schleipfenbauer en Kees Sep zorgden beiden nog voor
een remise Frank had zijn dag niet en kwam op bepaalde
momenten goed weg maar kon in een onduidelijke stelling
met zijn tegenstander in tijdnood de partij nog binnen
remisemarge houden. Ook Kees had het op bepaalde
momenten zwaar te verduren maar wist op geroutineerde
wijze steeds in de partij te blijven en hield het resterende
eindspel keurig remise. Natuurlijk was BAT content met de
Arnhemse zege. Daardoor bleef men op bordpunten nog
steeds eerste. Bij een zege van Caïssa zou men een
matchpunt achter zijn geraakt en had men het niet meer in
eigen hand gehad.
Gedetailleerde uitslag Daan Holtackers-Albert Riemens
(2066) ½-½; Sjoerd v. Roosmalen-Dennis Breuker (2000)
1-0; Koert van Bemmel - Cees Visser (1973) 1-0; Vincent
de Jong-Avni Sula (1989) 0-1; Frank SchleipfenbauerPaul Schipper (2028) ½-½; Theo Jurrius-Martijn Miedema
(1987) 1-0; Fokke Jonkman-Tom Spits (1980) ½-½; Kees
Sep-Pieter Melford (2068) ½-½. Eindstand 5-3.
Minimale zege ASV-1: Unitas-2 kwam met diverse invallers
naar Arnhem maar verweerde zich knap. Het leverde ASV-1
slechts een minimale winst op: 4½-3½. De tegenstander van
John Sloots nam een verdedigende positie in waar John niet
goed raad mee wist. Hij berustte dan ook in remise. Bij
Wouter van Rijn wist zijn opponent steeds stukken te ruilen.
Dit beviel Wouter maar matig. Hij probeerde via het oprukken van zijn pionnen op de koningsvleugel nog gevaar te
stichten maar daar speelde hij zijn tegenstander in feite mee
in de kaart. Maar deze ontging het voordeel dat hij had kunnen verkrijgen en bood remise aan dat onze ASV-er wel
moest aannemen. Leon van Tol ging al vrij snel met zijn
koningspionnen naar voren. Nadat zijn opponent op h4 sloeg
volgde een afruil waarbij Leon het loperpaar en een toren
kreeg voor de dame. Met die stukken ging hij volop in de
aanval en won overtuigend. Ook Peter Boel won gedecideerd. Hij raapte hier en daar een pionnetje op en gaf zijn
tegenstander geen enkele kans. Bij Eelco de Vries wilde het
opnieuw niet lukken. Evenals in de bekerwedstrijd tegen
HMC Calder kwam Eelco niet in het stuk voor. Otto Wilgenhof daarentegen speelde weer een puike partij. Hij stond
na de opening al iets beter, won vervolgens een pion maar
maakte dit pas in het eindspel te gelde. Sander Berkhout
speelde aan bord 1 een wisselvallige partij. Steeds als hij de
stelling weer in evenwicht had getrokken deed hij weer een

grafzet. Dat gebeurde enkele keren. Maar dit keer nou net
een keer te vaak. Na de laatste slechte zet was er geen redding meer mogelijk. Remco de Leeuw wist zich na de opening te bevrijden met d5. Toch kwam zijn tegenstander later
weer wat beter te staan na een mindere zet van onze ASV-er.
Het laatste woord had echter toch voor Remco moeten zijn.
In het eindspel had hij winst in het vooruitzicht maar hij
overzag de mogelijkheid en nam het remiseaanbod aan.
Hiermee werd het weliswaar 4½-3½ maar deze uitslag sprak
niet tot de verbeelding. Voor de eindklassering zal het niet
uitmaken daarvoor is BSG een maatje te groot.
Gedetailleerde uitslag: 1. Sander Berkhout - Peter Bosker
(1992) 0-1;2. Otto Wilgenhof - Evert Janse (2075) 1-0; 3.
Eelco de Vries - Geert v.d. Lei (2005) 0-1; 4. Wouter van
Rijn - Bert Westerkamp (1953) ½-½; 5. Remco de Leeuw Egbert Huizinga (1857) ½-½ 6. Leon van Tol - Jaap Ham
(1821) 1-0; 7. Peter Boel - Johan Koops (-) 1-0; 8. John
Sloots - Eddie Janssen (1702) ½-½. Eindstand 4½-3½.
Winst komt te laat voor ASV-7: Wij schreven al eerder, dat
alles tegenzit dit seizoen. Voor de laatste wedstrijd, begon
dat al nog voor we de speelzaal hadden bereikt. Hendrik
kreeg een lekke band en dus kwamen drie spelers met 25
minuten vertraging achter het bord. Dit bleek een fantastische vondst. Hadden we het maar eerder geweten. Zij scoorden 3 uit 3. Dit geheime wapen zal in het vervolg vaker
worden gebruikt. Misschien spelen we het wel door aan
Loek van Wely, zodat ook die kan profiteren. Zo scoorde het
zevende zijn eerste winst dit seizoen. Daar zag het lang niet
naar uit. Het begon fout met Hedser Dijkstra. Hij liet zomaar
een toren instaan zonder enige compensatie, nog geen pion.
Ignace Rood bleef daarna keurig op de been, zelfs het zere.
Achteraf was hij de enige van de topborden, die niet verloor.
Als je als zevende tegen een eerste team speelt hebben de
topborden het altijd zwaar. Zekria Amana kwam met het
eerste punt aandragen tegen Harold Boom. Bijna alle stukken stonden op de damevleugel. Vaak is het zo, dat wie ze
het makkelijkst naar de koningsvleugel weet te brengen de
winnaar wordt. Zo ging dat ook tegen De Cirkel. Bijna tegelijkertijd verloor Tijs van Dijk. Hij had een pion verspeeld
zonder compensatie. Hij probeerde nog van alles, maar wit
was niet van zijn stuk te brengen en ook niet van die pion.
De zaak kwam weer gelijk door Hendrik van Buren. Hij
kreeg de partij cadeau. Wit dacht een mooie combinatie te
zien, maar het kostte hem alleen maar twee pionnen. Moeiteloos uit. Toen werden er nog drie partijen gespeeld. Ruud
Verhoef was in het vroege middenspel een pion kwijt geraakt. Ook Horst Eder raakte in dezelfde fase een pion kwijt
en Frans Veerman had dat al in de opening gedaan. Kortom:
een volgende nederlaag voor het zevende? Ruud kon zijn
stand al spoedig niet meer houden Wie volgt? Niet Frans.
Met nog alle zware stukken op het bord had zwart ook nog
eens het initiatief. En toen leek de
Hedser Dijkstra 0
Ruud Verhoef
0
woede los te barsten in Frans. Met
Ignace Rood
½ meer dan leep spel nam hij het initiaTijs v Dijk
0
tief over. De Edenaar kwam in tijdZekria Amani
1
nood. Frans stopte de doorgangsweHorst Eder
1
gen voor de zwarte koning dicht en
Frans Veerman 1
plukte toen zelf wat pionnen. Een
Hendrik v. Buren 1
glorieus punt. Ging er een wonder
gebeuren? Horst had al iets bijzonders gepresteerd door
ditmaal minder tijd te gebruiken dan tegenstander Ben Zee.
Uiteindelijk kwamen beiden in laaiende tijdnood zeker doordat Horst zijn stukken steeds niet op de meest logische plekken zette. Zee ging als eerste door de klok. Horst had nog 3
seconden. Hij stond nog steeds een pion achter, maar was
wel de matchwinnaar. Als we niet al gedegradeerd waren,
was hij op de schouders gegaan. Dat moet dan maar volgend
jaar gebeuren bij de promotie.
Hendrik van Buren.
Uitslagen interne competitie ronde 28 (19 april 2007):
Wilgenhof-Hendriks ½-½; P. Schoenmakers-Sloots ½-½;
Hartman-Tangarife 0-1; Jonkman-Naasz 1-0; VerkruissenHogerhorst 1-0; Ariëns-van Belle 0-1; Kuiphof-Egging ½-½;
Manschot-de Munnik 1-0; Bijlsma-Zunnebeld 0-1; Meijerv.d. Krogt 0-1; Zuidema-Stibbe 1-0; Zandbergen-Hartogh
Heijs 0-1; van Vlerken-Baart 1-0; Segers-de Kok 1-0; G.
Timman-Kooman 0-1; Visser-Rietmeijer 1-0.

ASV-bekercompetitie (Kroongroep) Taal-R. Wille ½-½;
Weijsenfeld-Reulink 0-1; Huizinga-de Freijtas ½-½ (Paul de
Freytas bekert verder na rapidpartij).

