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Oploswedstrijd: Een “zoekertje” afgelopen keer. Wit aan zet
geeft mat in 2 zetten.
Het probleem is van de
Rus Grolman uit 1996.
Oplossing: 1. Tb4
Rapidcompetitie: Vanavond sluiten we de
rapidcompetitie af met
de laatste vier ronden.
Wie wordt kampioen??
Externe competitie: De
slotronde op zaterdag
12 mei jl. leverde ASV4 als beste nummer 2
alsnog promotie op naar
de OSBO-promotieklasse. Na ASV-3 en ASV-5 dus het
derde team dat komend jaar een klasse hoger uitkomt. Wat
een fantastisch seizoen! Helaas lukte het ASV-2 net niet. De
4½-3½ zege op de Heemsteedse SC was niet genoeg om
BAT Zevenaar, dat met dezelfde cijfers won te passeren.
Helaas dus opnieuw een ondankbare tweede plaats voor het
team van Frank Schleipfenbauer. ASV-1 zorgde met een 6-2
zege op Homburg-2 voor een uitstekende 2e plaats als eindklassering achter het onaantastbare BSG uit Bussum. ASV-3
weet ook weer wat verliezen is. Tegen Schaakstad Apeldoorn-4 werd in de slotronde een 5-3 nederlaag geleden. De
echte scherpte uit de vorige ronden ontbrak na het bereiken
van het kampioenschap. Ook in de OSBO-cup moesten zowel ASV-3 (2½-1½ verlies tegen PION-2) als ASV-5 (3-1
verlies tegen Pallas) een nederlaag incasseren. Op de finaledag zal dus alleen ASV-4 de Arnhemse eer moeten zien
hoog te houden. In deze EP alle informatie over de gespeelde
wedstrijden!
Knappe winst ASV-1: Ons eerste sloot het uitstekende seizoen af met een ruime 6-2 zege op Homburg Apeldoorn-2.
De uitslag was zelfs niet eens geflatteerd. Voor ASV-1 stond
er niets meer op het spel daardoor kon men ontspannen aan
de wedstrijd beginnen. Voor tegenstander Homburg was er
nog een kleine kans maar deze gedachte in het achterhoofd
leek belemmerend te werken. Men gebruikte veel meer tijd
tegen de vrijuit spelende Arnhemmers. Sander Berkhout
opende de score. Niet met een overwinning zoals er lang in
zat maar met een remise. Sander had steeds het betere spel
maar hij begon foutjes te maken toen zijn tegenstander in
tijdnood kwam. Dit kostte Sander zijn goede stelling en een
half punt. In de onderlinge strijd tegen zijn broer Marcel nam
Peter Boel revanche voor een eerdere nederlaag in een bekerontmoeting. Hij sloeg in de aanval toe. Léon van Tol
offerde een pion voor goed spel en kwam uiteindelijk met
zijn toren via de g-lijn op de 2e rij de vijandelijke stelling
binnen en wint overtuigend. Wouter van Rijn begon met
tijdvoordeel aan de wedstrijd omdat zijn Duitse tegenstander
problemen ondervond van het openbaar vervoer. Wouter
krijgt een aanval tegen zich maar heeft voldoende tegenspel
door de onontwikkelde stelling van zijn opponent. De kansen keren dus en Wouter slaat in de tegenaanval genadeloos
toe. Invaller Bert Buisman nam de 2 door zijn tegenstander
geofferde pionnen aan maar moet zich verdedigen. Dat doet
hij knap, hij slaat alle aanvallen af waarna een gewonnen
stelling overblijft. Eelco de Vries kon niet delen in het suc-
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ces van zijn teamgenoten. Hij moest een nederlaag incasseren nadat een sterke aanval niet kon worden afgeweerd.
Richard van der Wel kreeg actief spel en had bovendien een
enorm tijdvoordeel. Zijn tegenstander weet zich goed te
verdedigen en na dameruil vervlakt het voordeel en eindigde
de partij in remise. Otto Wilgenhof zette de kroon op het
werk door met een fraaie zege de eindstand op 6-2 te brengen. Hij moet er hard voor werken maar zijn extra a-pion
brengt uiteindelijk de verdiende zege.
Gedetailleerde uitslag: Freddie v.d. Elburg–O. Wilgenhof
0-1; Sjef Rijnaarts–Leon van Tol 0-1; Stefan Kuipers–
Eelco de Vries 1-0; Holger Lehmann–Wouter van Rijn 0-1;
Marcel Boel–Peter Boel 0-1; Erik Smit–Sander Berkhout
½-½; Martin van Dommelen–Richard van der Wel ½-½;
Johan Wolbers–Bert Buisman 0-1. Eindstand 2-6.
ASV-2 komt 2 bordpunten te kort: Met een minimaal verschil van 1½ bordpunt werd BAT Zevenaar kampioen na een
spannende strijd waar ASV-2 dus net zijn meerdere moest
erkennen. In de beslissende laatste ronde kwam ASV-2 zelfs
met 3½-½ achter na achtereenvolgend verlies van Daan
Holtackers, Koert van Bemmel en Fokke Jonkman. Een zege
was toen wel heel ver weg maar mede dankzij teambegeleider en inspirator Fred Reulink werd deze achterstand nog
omgebogen in een minimale zege. Het mocht niet meer baten. BAT Zevenaar verspeelde geen punten en won eveneens
met 4½-3½. Bij ASV-2 ging het al mis toen, deels onnodig,
een ruime achterstand werd opgelopen. Daan kwam onder
druk te staan door hun sterkste speler en bezweek uiteindelijk. Koert kwam met wit juist heel goed uit zijn favoriete
opening maar speelde daarin te snel g4. Zwart reageerde hier
heel direct op en kwam met zijn dame de stelling van Koert
binnen waarop deze opeens verloren stond en moest opgeven. Pion h2 viel en er kwamen allerlei penningen in de
stelling naar zijn koning. Fokke kwam weer heel goed (en
volgens hem zelfs positioneel totaal gewonnen) te staan
maar vlak voor tijdnoodfase pleegde de tegenstander nog een
wanhoopsoffer waarvan meerdere mensen dachten dat het
niet goed kon zijn maar Fokke reageerde er niet goed op en
verloor. Een tegenvaller dus! Frank Schleipfenbauer kwam
goed uit de opening en kreeg druk op de vijandelijke d6
pion. Maar ook zijn tegenstander kreeg iets van een aanval.
Toen Frank in de tijdnoodfase pion d6 won, stond het zo
goed voor hem dat hij de winst dacht binnen te hebben (er
stond een paard in en er dreigde bovendien aftrekschaak met
de dame met mat) zette zijn tegenstander nog een loper in
waarmee hij de dame van Frank en een toren aanviel. Frank
kon de loper niet slaan vanwege dameverlies of mat. Daarop
koos hij voor het slaan van het paard en waarmee hij een
kwaliteit verloor. Na nog wat gerommel in de tijdnoodfase
eindigde de partij in eeuwig schaak waar Frank misschien
toch nog door had moeten spelen. Maar hij was in de veronderstelling dat hij inmiddels een stuk achter stond. Sjoerd
van Roosmalen kreeg remise aangeboden in een vrijwel
gelijke stand maar moest doorspelen gezien de stand. Uiteindelijk won hij toch. Theo Jurrius kwam erg slecht te staan
en verloor een pion (dat hadden ook 3 stukken voor de dame
kunnen zijn maar de tegenstander durfde dat niet aan). Theo
bleef daarna nog steeds vreselijk onder druk te staan maar hij
rommelde verder en plots won hij een paard. In het eindspel
maakte hij het vervolgens goed af. Vincent de Jong kreeg
een klein voordeeltje in de opening (de betere loper en de
tegenstander had een zwakke a-pion en een achtergebleven

c-pion). Vincent wikkelde af naar een dubbel toreneindspel
met een loper en weet uiteindelijk het voordeel om te zetten
in een extra pion in het toreneindspel. Dit schuift hij keurig
uit naar winst. Kees Sep heeft het moeilijk in een Franse
partij. Uiteindelijk miste zijn tegenstander in tijdnood ergens
de winst waarna ook Kees een heel klein voordeeltje krijgt in
een enkel toreneindspel. Iedereen verwacht dat het 4-4
wordt. Telefonisch contact leerde dat de stand bij ZukertortBAT inmiddels 3-4 stond en dat de laatste partij waarschijnlijk remise zou eindigen. Maar omdat je dat natuurlijk nooit
weet speelt Kees door als een jonge god (in vergelijking met
zijn tegenstander dan!) en weet zowaar een vrijpion naar de
7e rij te schuiven hetgeen resulteerde in winst. Daarmee
waren de 2 matchpunten binnen maar even later bleek ook
BAT te hebben gewonnen. ASV-2 werd dus weer tweede!
Volgend jaar dus maar weer. Drie keer is scheepsrecht
Frank Schleipfenbauer
Gedetailleerde uitslag: A. Brandsma - Vincent de Jong 0-1;
R. Lathouwers - Daan Holtackers 1-0; H. Perez Garcia Koert v. Bemmel 1-0; P. Kant - Sjoerd v. Roosmalen 0-1; S.
Groot - Frank Schleipfenbauer ½-½; H. Perez - Theo Jurrius 0-1; E Santen - Kees Sep 0-1; Eveleens - Fokke Jonkman 1-0. Eindstand 3½-4½
Verlies voor ASV-3: In een wedstrijd die er niet meer om
deed verloor ASV-3 verdiend van Schaakstad-4. Het wilde
vanaf het begin niet vlotten met de Arnhemmers. ASV-3
speelde zonder topscorer Bert Buisman, die moest worden
afgestaan aan het eerste en Bijan Zahmat waarvoor Gerben
Hendriks en Jan Knuiman meespeelden. Barth Plomp kwam
totaal niet uit de opening en verloor na een paar uur spelen
vrij kansloos. Ook Gonzalo Tangarife had toen al verloren.
Nadat hij een kwaliteit had verspeeld kreeg hij van zijn tegenstander geen kans meer. Ook Ruud Wille stond toen al
beroerd en Paul de Freytas was weliswaar een stuk voorgekomen maar zijn tegenstander kreeg hiervoor een vreselijke
aanval. Na een remise van Gerben Hendriks bracht Jan
Knuiman met een prima zege de stand echter nog op 1½-2½.
Jan was de betere speler in het eindspel en wist de pionnenmeerderheid op de koningsvleugel te gelde te maken. Ivo
van der Gouw kwam onder druk te staan tegen ons dubbellid
Robert Verkruissen. Ivo moest heel nauwkeurig spelen maar
dat is hem wel toevertrouwd. Hij hield zijn stelling onder
controle en toen Robert doorzette verkreeg Ivo licht voordeel
in een toreneindspel maar wat nooit de remisemarge overschreed. Daarmee was het 2-3. Een nederlaag leek toen al
onafwendbaar. Eerst was het Paul de Freytas die zijn stelling
goed verdedigde en veilig de remisehaven bereikte. Dat deed
vervolgens op miraculeuze wijze ook Ruud Wille. Twee
verre vrijpionnen compenseerden de achterstand van een
toren. Zijn tegenstander moest ingaan op zetherhaling. Of
het toch ergens verloren was in de slotfase bracht de analyse
na afloop niet echt aan het licht. Teamleider Martin Weijsenfeld had na de opening beter spel maar investeerde veel tijd
in een plan. Hierdoor kwam hij in tijdnood en deed daarin
enkele mindere zetten. In het uiteindelijke toreneindspel had
hij remise in handen maar verspeelde deze kans en verloor.
Daarmee werd het 3-5 voor de Apeldoorners. Daar viel niets
op af te dingen. Bij het slot van deze uitstekend georganiseerde laatste speeldag kregen de spelers de medailles omgehangen en de trofee uitgereikt. Van gastvereniging Wageningen mocht nog een taart in ontvangst worden genomen
die bij de ASV-Chinees nog maar even werd aangesneden
(alsof men nog niet genoeg had gegeten. Red.). Het was het
slot van een geweldig mooi seizoen. ASV-3 hoopt zich nu
op landelijk niveau ook goed te manifesteren.
Gedetailleerde uitslag: R. Pihlajamaa - G. Tangarife 1-0;
W.A. Weenink - G. Hendriks ½ - ½; R. Verkruissen - I. van
der Gouw ½-½; W. Sanders - P. de Freytas ½-½; M. van de
Nieuwendijk - M. Weijsenfeld 1-0; J.D. Vriend - B. Plomp
1-0; A. Hachijan - R. Wille ½-½; J.W.den Besten - J.
Knuiman 0-1. Eindstand 5-3.
ASV-3 en ASV-5 uitgeschakeld in de OSBO-cup: In de
kwartfinale van de OSBO-bekerstrijd ging het mis voor
zowel ASV-3 als ASV-5. Daar waar beide teams in de competitie kampioen werden, wist men dit in de bekerstrijd niet
te herhalen door tot de finale door te dringen.

In de wedstrijd van ASV-3 tegen PION-2 kon uiteindelijk
een nederlaag van Martin Weijsenfeld niet worden gecompenseerd. Voor het zover was nam eerst Ivo van der Gouw
met zwart remise aan in een gelijke stelling. De standen op
de andere borden werden op dat moment positief ingeschat.
Zeker Gonzalo Tangarife stond op dat moment beter. Het
materiaalvoordeel van 2 stukken tegen een toren zag er goed
uit. Het nadeel in de bedenktijd brak Gonzalo echter op. Hij
moest toen wel in remise berusten. Een tegenvaller zeker
omdat Martin Weijsenfeld op dat moment net had verloren.
Een tussenschaakje betekende in deze partij materiaalverlies.
Paul de Freytas moest toen winnen maar in het resterende
dame-eindspel met een pion meer zat dat er niet meer in.
Daarmee werd de 1½-2½ nederlaag een feit en nam ASV-3
afscheid van de OSBO-cup waar men volgend seizoen als
KNSB-team immers niet aan mag deelnemen.
Gedetailleerde uitslag: Gonzalo Tangarife – Wim Gielen
½-½; Ivo van der Gouw – Jo de Valk ½-½; Paul de Freytas
– Arno Arents ½-½; Martin Weijsenfeld – Michel Auwens
0-1. Eindstand 1½-2½.
In de wedstrijd van ASV-5 tegen het jeugdige Pallas ging het
lang gelijk op maar kwam ons vijfde op achterstand toen
Tony Hogerhorst met een paardvork een toren verloor. Nog
was er lang niets aan de hand. Maar het resultaat bleef uit.
Nico Schoenmakers kon ondanks hardnekkige pogingen de
remisemarge niet overschrijden en moest in een puntendeling berusten terwijl Eric Hartman na enkele mindere zetten
verloren kwam te staan. Hij verloor het toreneindspel. Albert
Marks deelde tenslotte na een boeiende partij het punt met
zijn opponent. Met deze 1-3 zege plaatste Pallas zich voor de
finaledag.
Gedetailleerde uitslag: Tony Hogerhorst – Radboud de
Roos 0-1; Eric Hartman – Koen Lambrechts 0-1; Nico
Schoenmakers – Morris Merza ½-½; Albert Marks – Guido
van Mierlo ½-½. Totaal 1-3.
Uitslagen/eindstand 9e ronde KNSB/promotieklasse OSBO
KNSB 2e klasse A:
1 BSG

2 ASV-1

KNSB 3e klasse C:
16 50½ K 1 BAT Zevenaar

14 40

2 ASV-2

3 Homburg A’doorn-2 13 42
3 PION Groesbeek
4 SOPSWEPS’29
12 40
4 Caïssa-2
5 NSI De Eenhoorn
10 43
5 Zukertort A’veen-3
6 Dion Hardenberg
8 33½
6 Doetinchem
7 Lewenborg
8 31
7 VAS-3
8 Unitas-2
5 26½
8 Heemsteedse SC
9 Almelo
3 27½ D 9 Euwe-2
10 Haren
1 26 D 10 Tal/DCG-2
Promotieklasse OSBO
1 ASV-3
16 44½ K 6 Het Kasteel
2 Bennekom
14 45½
7 PSV/Dodo
3 Meppel
13 42½
8 UVS-2
4 Schaakstad-4
12 40
9 SMB-3
5 Wageningen-2
11 38½
10 SMB-4

13 41 K

13 39½

12 40½
11 36½
10 40½
9 34
7 34
6 34
6 33 D
3 27 D
7
6
6
5
0

33
33
32
32½ D
18½ D

KNSB 2e klasse A: Haren-SOPSWEPS’29 3-5; Unitas-2 –
Dion Hardenberg 4-4; Homburg Apeldoorn-2 – ASV-1 2-6;
Lewenborg – NSI De Eenhoorn 2-6; Almelo – BSG 2-6.
KNSB 3e klasse C: Euwe-2 – Tal/DCG-2 5½-2½; Caïssa-2
– VAS-3 4-4; Heemsteedse SC – ASV-2 3½-4½; PION
Groesbeek – Doetinchem 5½-2½; Zukertort Amstelveen-3 –
BAT Zevenaar 3½-4½.
Promotieklasse OSBO: SMB-4 – Het Kasteel 1-7; SMB-3
– Bennekom 2-6; Schaakstad –4 – ASV-3 5-3; UVS-2 –
Wageningen-2 3½-4½; PSV/Dodo – Meppel 4½-3½.
Uitslagen interne competitie 10 mei 2007 (31e ronde):
Sloots–E. Wille ½-½; Hendriks–Verkruissen 0-1; Knuiman
–Jonkman 0-1; Huizinga–Woestenburg ½-½; Dekker–
Verkooijen 0-1; Wiggerts–Naasz 0-1; Bentvelzen–Vermeer
0-1; Au–Verhoef 0-1; Boom–Veerman ½-½; van Belle–
Looijen 1-0; Manschot–Bijlsma 0-1; Kooman–Ariëns 0-1;
Koeweiden–Zandbergen 1-0; Zunnebeld–de Munnik ½-½;
Stibbe–Hartogh Heijs ½-½; Verbost–van Vlerken 1-0.
Uitslagen ASV-Bekercompetitie (Kroongroep):
Schleipfenbauer–Dijkstra 1-0; Plomp–Jurrius 1-0; Reulink–
R. Wille ½-½.

