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Oploswedstrijd: Al (te) lang was er geen studie om mee te worstelen. Vorige
week was er dus weer een en wel van de Fransman Frederic Lazard uit 1923.
Wit speelt en wint. Hoe krijg je de pion op
de achtste lijn? Doe het vooral rustig. 1.
g8D leidt tot verlies van de partij na
...Le4+. Oplossing: 1.Pf7-e5+ Als de koning naar b3 gaat volgt g8D met schaak.
Als hij naar b4 of c3 gaat volgt 2.Pd5+ en
wit kan vervolgens 3.g8D spelen omdat het
schaak na Le4 verdwenen is. De zwarte
koning heeft dus maar een veld. 1...Kc4-d4
2. g7-g8D. Dus toch. ...Lg6-e4+ 3. Kc6-d6
Tg2xg8 4.Pc7-b5 mat
Snelschaken: Gerben Hendriks is vorige
week de verrassende nieuwe snelschaakkampioen van ASV geworden. Hij
bleef in de finalepoule de concurrentie ruim voor. Een ronde voor het einde
was hij zelfs al zeker van de winst. Zijn zege krijgt zelfs meer glans omdat hij
diverse spelers uit ASV-1 achter zich liet! In de voorronde werd de ene poule
van 12 spelers overtuigend gewonnen door Léon van Tol met 11 uit 11. De
andere groep werd een prooi voor Otto Wilgenhof met 9½ punt. Dat het winnen van de voorronde geen garantie is voor de eindzege bleek wel in de finale
waar Gerben maar een half punt afstond en onbedreigd winnaar werd. Theo
Jurrius en Remco de Leeuw, die zich weliswaar via de voorronde hadden
geplaatst lieten hun plek in de
Eindstand ASV-snelschaakkampioenschap:
1 Gerben Hendriks
x 1 1 1 1 ½ 1 1 6½ finale innemen door Martin
Weijsenfeld en Paul de Frey2/3 Leon van Tol
0 x 1 0 1 1 1 1 5
Otto Wilgenhof
0 0 x 1 1 1 1 1 5
tas. Het was weer een geani4/6 Paul de Freytas
0 1 0 x ½½0 1 3
meerde avond met helaas wat
Anne Paul Taal
0 0 1 ½x 1 ½1 3
weinig deelnemers. Vanavond
Martin Weijsenfeld ½ 0 0 ½ 0 x 1 1 3
gaan we weer gewoon verder
7 Richard v.d. Wel
0 0 0 1 ½0 x ½ 2
8 Jochem Woestenburg 0 0 0 0 0 0 ½ x ½ met de voorlaatste ronde van
de interne competitie.
Massakamp: Afgelopen zaterdag werd de vierde aflevering van de massakamp
Wageningen-ASV gespeeld. Wageningen won het treffen bij de senioren voor
de derde keer. Ditmaal met 14-11, terwijl de ASV-jeugd haar ongeslagen
status behield. Onze “toekomst” won met 23-33. De massakamp die ontstond
bij ons vertrek uit De Opbouw heeft intussen een vaste plek op de kalender
gekregen. En dat moet ook zo blijven, want ook zaterdag was het weer een
gezellig samenzijn met leuk schaak. Om onduidelijke redenen wordt ASV
altijd snel op achterstand gezet door onze Wageningse vrienden. Zo ook nu.
Onze jongeling Sebastiaan Hartgring debuteerde bij de senioren. Aanvankelijk
won hij een stuk, maar daarna was hij wat onvoorzichtig met zijn materiaal.
Jan Vermeer was de tweede die onderuit ging. Mat of dameverlies in dertien
(!) zetten betekende binnen drie kwartier de tweede nul. Iets vergelijkbaars
gebeurde niet veel later Frank Schleipfenbauer. De koningsaanval was hem te
machtig. Een dramatische middag lag in het verschiet. Paul de Freytas onderbrak echter de noodlottige reeks. Na kwaliteitswinst volgde een Wageningse
blunder en het eerste Arnhemse punt was daar. De vreugde was maar van
korte duur. Jonathan van der Krogt had het in goede positie niet goed gedaan
en verloor een toreneindspel met twee pionnen minder. Een meevaller was de
remise van Anne Paul Taal. Terwijl hij over de rand geduwd dreigde te worden, vond onze routinier een uitweg naar een remise-eindspel. Daar stond
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tegenover dat bij Hendrik van Buren iets
meer verwacht werd dan de puntendeling.
In een fraaie partij slaagde Hendrik er echter niet in zijn prachtige centrum te verzilveren. Het was de inleiding voor een slechte periode aan ASV-kant. Barth Plomp
werd in het eindspel uitgeteld en Albert
Marks miste een matdreiging, waarna materiaalverlies onafwendbaar was. Tony
Hogerhorst deelde niet in de malaise. Hij
sloeg een aanval af en nam deze over. Na
ruil restte een eindspel met een pluspion,
genoeg voor de tweede ASV-zege. Ruud
Wille moest echter na het weggeven van
een stuk zijn tegenstander de hand drukken
en Martin Weijsenfeld raakte drie pionnen
achterop. Ook daar een nul dus. ASV keek
door deze slechte serie al tegen een 9-3
achterstand aan en het was nog niet klaar.
Ivo van der Gouw speelde na een taai gevecht remise, waarna ook Peter Boel sneuvelde. Na een kwaliteitsoffer had Peter met
een vrijpion goede vooruitzichten. Onder
druk van de tijdnood greep de ASV-er
echter mis. Zou er nog een eind komen aan
de reeks nullen was de vraag. Het antwoord
kwam van Fokke Jonkman. Hij versloeg
Wagenings talent Arjen van Herwaarden.
En ook Henk Kuiphof won. Na een moeilijke partij drong Henk met zijn torens op
de zevende rij binnen en dat was de Wageninger te machtig. Paul Schoenmakers
drong lang aan, maar zag zijn koningsaanval nooit echt van de grond komen. In een
gesloten stelling werd de vrede getekend.
Remco de Leeuw speelde een prima partij
tegen Bert Torn. De Wageningse preses
verliest niet vaak, maar de strijdwijze van
de ASV-er was hem toch te machtig. Een
knappe partij van Remco. Léon van Tol
verslikte zich in de rustige openingsopzet
van zijn opponent. Onnauwkeurig spel
kostte de ASV-er een pion en dat leverde
hem in het eindspel een nul op. Theo Koeweiden deed het beter. Na lang manoeuvreren wist hij het gat in de Wageningse defensie te vinden: 12-8. Daan Holtackers
wist hierna een eindspel met een pluspion
te verzilveren en zo kwam ASV weer in de
buurt van Wageningen. Helaas was het
voordeel in de resterende partijen voor
Wageningen. Zowel Eric Hartman als Ignace Rood hadden lang een prettigere stelling, maar beide partijen eindigden na lan-

ge strijd in remise. Wouter van Rijn speelde een prachtige pot tegen Fred
Jonker. Wouter deed eindeloze pogingen de koning van Jonker in het nauw te
drijven. Hij trof in Jonker echter een van de creatiefste Wageningers. Uiteindelijk nam de Wageninger het initiatief over en won. Erik Wille bracht de
eindstand op 14-11. Zijn zege was echter gênant. Na een misrekening leverde
Erik zijn dame in voor twee stukken en een beetje spel. Zijn tegenstander nam
echter genoegen met kwaliteitswinst. Ook voldoende voor de zege, maar de
twee paarden van Erik bleven wel lang lastig. Uiteindelijk wist Erik in tijdnood materiaal te winnen, maar nog steeds was het verloren. Met twee vrijpionnen tegen een paard ging Jan Hendrik Neuteboom in inmiddels remisestelling door zijn vlag. De gezellige schaakmiddag werd afgesloten met een al
even geanimeerd Chinees buffet. Een ding werd daarbij wel duidelijk. Deze
activiteit staat ook in 2008 op de schaakkalender en dan weer in Arnhem.
Gedetailleerde uitslag: 1. Fred Jonker-Wouter van Rijn (wit) 1-0; 2. Hotze
Hofstra-Léon van Tol 1-0; 3. Bert Torn-Remco de Leeuw 0-1; 4. Kees StapPeter Boel 1-0; 5. Karel Scholten-Daan Holtackers 0-1; 6. Arjen van Herwaarden-Fokke Jonkman 0-1; 7. Jef Verwoert-Frank Schleipfenbauer 1-0;
8. Robin van Leerdam-Paul de Freytas 0-1; 9. Jeroen Franssen-Ivo van der
Gouw ½-½; 10. Richard Christians-Barth Plomp 1-0; 11. Frans TrompRuud Wille 1-0; 12. Daan van Baarsen-Martin Weijsenfeld 1-0; 13. Cees
van de Waerdt-Paul Schoenmakers ½-½; 14. Marcel Hahné-Anne Paul
Taal ½-½; 15. Jan Hendrik Neuteboom-Erik Wille 0-1; 16. Harrie van
Lotringen-Tony Hogerhorst 0-1; 17. Theo van Niekerk-Eric Hartman ½-½;
18. Jaap Melgers-Albert Marks 1-0; 19. Arnold Hoekstra-Henk Kuiphof 01; 20. Maarten Löffler-Jan Vermeer 1-0; 21. Gerrit Walstra-Ignace Rood
½-½; 22. Jos Jongepier-Hendrik van Buren ½-½; 23. Jan Koerselman-Theo
Koeweiden 0-1; 24. Gerbert Kets-Jonathan van der Krogt 1-0; 25. Wim de
Leeuw-Sebastiaan Hartgring 1-0
Seizoenoverzicht ASV-2: Na het geweldig spannende seizoen van 2005-2006
hoopte ASV 2 in dezelfde opstelling ook dit seizoen misschien nog wel meer
potten te kunnen breken. Fred Reulink had aangegeven als invaller te willen
spelen zodat we, als we al een invaller nodig hadden, konden terugvallen op
een vertrouwd en ijzersterk lid van ons 2e. Vooraf was wel duidelijk dat we
weer in een poule des doods beland waren met allemaal sterke en vrijwel
gelijkwaardige teams. Het duidelijkst bleek dat in de 7e ronde waar de nummer laatst (Euwe 2, op papier het sterkste team) met 0 matchpunten van de
gedeelde nummer 1 (ASV 2!) won. Na de 5-3 winst in de zware openingsmatch tegen PION Groesbeek en de nipte zege tegen het team met enkele
Nederlandse jeugdtalenten Zukertort Amstelveen 3 rees bij mij echter de overtuiging dat we in ieder geval aan de bovenzijde zouden kunnen meespelen.
Toen stokte de puntenmachine echter even. Eerst de verdiende en achteraf
beslissende klap van de uiteindelijke kampioen BAT Zevenaar, dat ons thuis
met 3-5 versloeg. Daarna het ietwat ongelukkige gelijkspel tegen Doetinchem.
Uitgeschakeld leken we toen. Echter deze conclusie bleek te vroeg in de poule
waar iedereen van iedereen kon verliezen. Na een nipte overwinning tegen
Tal/DCG 2 en een overtuigende winst op VAS-3 (dit lijken vaste klanten voor
ASV 2
1 2 3 4 5 6 7
Sjoerd van Roosmalen 1 0 ½ 1 0 1 1
Koert van Bemmel
1 0 1 ½ 0 1 0
Daan Holtackers
- 0 ½ 1 1 ½ 0
Vincent de Jong
- 1 0 0 1 1 0
Frank Schleipfenbauer ½ 1 ½ 0 0 ½ 0
Theo Jurrius
½ 1 0 ½ - 0 1
Fokke Jonkman
0 - ½ ½ 1 1 0
Kees Sep
½ 1 0 ½ ½ - 1
Invallers:
Fred Reulink
- ½ - - 1 1 Gerben Hendriks
1 - - - - - Erik Wille
½ - - - - - De 9 wedstrijden op een rij:
1 ASV-2 – PION Groesbeek 5-3
2 Zukertort Amstelveen-3–ASV-2 3½-4½
3 ASV-2 – BAT Zevenaar 3-5
4 Doetinchem – ASV-2 4-4
5 Tal/DCG-2 – ASV-2 3½-4½
6 ASV-2 – VAS-3 6-2
7 Euwe-2 – ASV-2 5-3
8 ASV-2 – Caïssa-2 5-3
9 Heemsteedse SC – ASV-2 3½-4½

8
1
1
½
0
½
1
½
½

9
1
0
0
1
½
1
0
1

Score
6½ uit 9
4½ uit 9
3½ uit 8
4 uit 8
3½ uit 9
5 uit 8
3½ uit 8
5 uit 8

Brd
1,8
2,3
2,5
4,0
4,1
6,5
6,6
7,0

KNSB TPR
2123 2233
2043 2059
2043 2036
1993 1966
2054 1950
1987 2072
1965 1950
1973 2043

- - 2½ uit 3 7,7 1995 2177
- - 1 uit 1 8,0 1820 2052
- - ½ uit 1 6,0 1955 2007
Eindstand KNSB 3e klasse C:
1 BAT Zevenaar
13 41

2 ASV-2

3 PION Groesbeek
4 Caïssa
5 Zukertort A’veen-3
6 Doetinchem
7 VAS-3
8 Heemsteedse SC
9 Euwe-2
10 Tal/DCG-2

13 39½

K

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

het 2e geworden) stonden we plots weer
naast de koplopers BAT en Doetinchem en
waren er vele speculaties over een eventueel kampioenschap. Lang heeft het niet
mogen duren. In de 7e ronde volgde het
bovengeschetste verlies tegen Euwe 2. En
ondanks het feit dat BAT in de 8e ronde
nog verloor (Doetinchem schakelde zichzelf in enkele rondes effectief uit voor de
titel) terwijl wij van de toenmalige nummer
2 Caissa-2 wonnen, was de strijd gestreden.
Een 4½-3½ overwinning in de slotronde op
de Heemsteedse SC was onvoldoende om
BAT in te halen. Heren bedankt voor de
inzet en de mooie partijen. Als elk seizoen
van deze kwaliteit en spanning is dan teken
ik bij deze voor het leven voor ASV-2!
(maar dat zullen de heren teamopstellers
wel niet accepteren).
Frank Schleipfenbauer
Dringende oproep! Momenteel hebben we
ca. 40 jeugdleden die enthousiast schaken.
Om dit zo te houden en onze jeugdopleiding verder vorm te geven is voldoende
begeleiding zeer belangrijk. Momenteel
zitten we echter echt veel te krap in de
jeugdleiders. Vandaar een dringend beroep
aan u om onze enthousiaste jeugdleiders te
ondersteunen. Meer informatie kunt u verkrijgen bij Frank Schleipfenbauer.
Weekendtoernooi: Gonzalo Tangarife (Elo
1981) speelde afgelopen weekend mee in
het Open Kampioenschap van Utrecht,
georganiseerd door de plaatselijke schaakvereniging Paul Keres. In groep 1 scoorde
Gonzalo 3 uit 6 en een daarbij behorende
TPR van 2021. Dit was goed voor een
plaats in de middenmoot van deze uit 88
spelers bestaande hoofdgroep. Na een bye
in de 1e ronde verloor hij twee ronden op
rij. Hij herstelde zich echter goed en won
hij in de 4e en 5e ronde waardoor hij weer
op 50% kwam. In de slotronde speelde hij
remise. In deze groep eindigde onze trainer
van de middengroep bij ASV, Pascal Losekoot op 3½ punt, evenals oud ASV-er
Mark Uildriks (maar dat is al weer geruime
tijd geleden).
Veenendaal: Twee ASV-ers, t.w. Fokke
Jonkman en Ruud Verhoef, zullen we de
komende weken volgen bij hun verrichtingen in het Open Veens Schaakkampioenschap in Veenendaal. In dit toernooi waarbij vanaf vorige week gedurende zeven
weken op een donderdag een ronde wordt
gespeeld, won Fokke Jonkman, die bijna op
elk toernooi is te vinden, zoals verwacht
zijn eerste partij. Hij trof een op papier
mindere tegenstander waar hij feitelijk van
behoorde te winnen. Natuurlijk moet zoiets
eerst worden geklaard maar dit lukte hem
zonder problemen. Ruud Verhoef kwam
niet in actie. Hij nam een bye op om aan
het ASV-snelschaakkampioenschap te
kunnen deelnemen.

