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Oploswedstrijd: Het blijft simpel dit jaar. Zo ook de stelling
van vorige week.
Zwart wikkelt af naar
een veel betere (gewonnen) stand. De
stand is uit Nagy –
Vodila uit de Hongaarse competitie in
1968.
Oplossing:
1…Pe3 2.Tf2 (of
Tg1, maar dat maakt
geen verschil) …Pxg2
3.Txg2
Tgxh3+
4.Kg1 Th1+ en Tc1
gaat verloren.
ASV-1 bekert verder:
ASV-1 heeft zich na
een spannende bekerstrijd ten koste van HSC uit Helmond
geplaatst voor de volgende ronde van de KNSBbekercompetitie. Dat beide teams aan elkaar gewaagd waren
stond vooraf al vast. Het werd dan ook een boeiend treffen
waarin uiteindelijk na een 2-2 stand uit de reguliere partijen
de beslissing volgde via snelschaken. Hierin toonden onze
clubgenoten zich met een 3-1 winst net even slagvaardiger.
Teamleider Richard van der Wel kon maar beschikken over
3 van zijn spelers uit het eerste maar Frank Schleipfenbauer
toonde zich een waardig invaller. Hoe verliep de wedstrijd.
Welnu, Otto Wilgenhof kreeg al snel na de opening een
stelling die goed voor hem uitpakte. Na afloop merkte zijn
tegenstander aan de bar op dat hij na 7 zetten al wel had
kunnen opgeven. Misschien was dit wat al te pessimistisch
maar feit was dat Otto heel prettig stond. Zijn tegenstander
speelde vervolgens te snel op aanval. Otto gaf geen krimp en
hield de stelling goed onder controle. In het vervolg van de
partij resulteerde dit in stukwinst voor onze ASV-er. De
overige drie partijen eindigden vrijwel tegelijkertijd. Bij
Remco de Leeuw kwam een theoretische variant op het bord
waarbij hij uiteindelijk na dameruil de zwakke pion op e6
kon buitmaken. In het eindspel wist hij de partij netjes tot
winst te voeren. Peter Boel offerde in zijn partij een pion om
zijn dame actief in het spel te betrekken. Dit viel echter tegen. Zijn tegenstander wist na verloop van tijd nog een pion
op te halen. Peter ondernam nog verschillende pogingen om
te schwindelen maar dit lukte net niet. Zijn opponent doorzag alle grapjes in de stelling en maakte uiteindelijk gebruik
van het materiële voordeel. Frank Schleipfenbauer kreeg met
wit een rustige opening op het bord waarin hij het nodige
ruimtevoordeel verkreeg. Zijn tegenstander moest hierin
passief spelen. Frank nam bezit van de open e-lijn en het
leek nog een kwestie van tijd voordat hij kon oogsten. Helaas liet hij zich in de slotfase verrassen, zijn pionnen werden
een voor een gepakt en de beide vijandelijke centrumpionnen waren vervolgens niet meer te stoppen. Zo kwam er een
2-2 eindstand op het bord en dat betekende vluggeren. ASV
had daarbij het voordeel dat hierbij een 2-2 gelijkspel genoeg
was omdat dan het resultaat van het vierde bord van de gewone wedstrijd niet mee zou tellen. Om na een volwaardige
partij opeens om te schakelen naar snelschaken blijft altijd
heel lastig. Voeg daarbij de spanning die zo’n beslissingswedstrijd geeft want het gaat immers over doorbekeren of
uitgeschakeld worden en het mag duidelijk zijn dat het vlug-
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geren veel stress en trillende handjes te zien gaf. Leuk natuurlijk voor de omstanders maar als speler is het echt afzien.
Er werd dan ook het nodige geblunderd maar wat wil je als
er al 4 uur schaak opzit. Toen de rookwolken waren opgetrokken had ASV-1 deze beslissing met 3-1 gewonnen en
mag het nu uitkijken wie er uit de koker komt bij de loting
voor de volgende ronde!
Gedetailleerde uitslag: Otto Wilgenhof–Frans Janssen 1-0
(1-0); Remco de Leeuw–Bart Dekker 1-0 (0-1); Peter Boel–
Sebastiaan Smits 0-1 (1-0); Frank Schleipfenbauer–Hugo
Faber 0-1 (1-0). Eindstand 2-2, na snelschaken 3-1. ASV1 plaatst zich voor de 2e ronde.
Jaarvergadering: Op donderdag 1 februari a.s. vindt onze
jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. De stukken
voor deze vergadering zijn vanaf vanavond beschikbaar. In
veel gevallen is het ook per e-mail verspreid. Het ASVbestuur hoopt dat u in grote getale bij deze vergadering,
waarin onder meer het beleidsplan voor de periode 20072010 aan de orde komt, aanwezig zult zijn.
ASV-Nieuws: U heeft het ongetwijfeld al gehoord: Ignace
Rood zal vanwege de verhuizing van zijn werk naar het
westen des lands minder vaak zijn gezicht kunnen laten zien
op de clubavond en op den duur zelf ook gaan verhuizen. Hij
heeft zijn taak als redacteur van ASV-Nieuws intussen overgedragen aan Robert Naasz die gelukkig bereid was om deze
klus over te nemen. Dus als iedereen kopij blijft aanleveren
dan maakt Robert er weer een clubblad van zoals u gewend
bent en is de toekomst van ASV-Nieuws gewaarborgd. Vanaf nu dient u alle kopij voor dit clubblad te mailen naar:
robert.naasz@xs4all.nl De eerstvolgende deadline voor het
inleveren van kopij is alweer 25 januari! Houdt u zich hier
ook aan zodat Robert als nieuwbakken redacteur de tijd heeft
tussen de deadline en het afdrukken. Lever de diagrammen
ook in het juiste formaat aan. Dit bespaart een hoop tijd. Als
EP-redacteur wens ik Robert veel succes toe met zijn werkzaamheden voor ons clubblad en dank ik Ignace voor de
prettige samenwerking!
OSBO-cup: De loting voor de 2e ronde van de OSBO-cup
leverde voor twee van onze teams pittige tegenstanders op.
ASV-3 lootte een uitwedstrijd tegen het sterke Veenendaal2. In de OSBO-competitie speelde dit team onlangs nog
tegen ons vierde, een wedstrijd die door onze clubgenoten
net met 5-3 werd gewonnen. ASV-4 treft het mogelijk nog
zwaarder. In een thuiswedstrijd zal de winnaar van de wedstrijd SMB-3 of PSV/Dodo uit Putten de tegenstander zijn.
Twee promotieklasseteams dus die in een uitgestelde wedstrijd nog moeten uitmaken wie de tegenstander wordt van
ons vierde. ASV-5 lootte niet ongunstig. In een thuiswedstrijd treffen zij Wageningen-6 als tegenstander.
Externe competitie: Inmiddels heeft ASV-6 voor de 4e ronde
in de OSBO-competitieronde maandag jl. al gespeeld uit bij
Zutphen-2. Vanavond komen er 3 ASV-teams in actie.
ASV-4 reist af naar Ede voor de ontmoeting tegen het eerste
team van deze club. Het vierde moet winnen om promotiekansen te blijven behouden. Ook voor ASV-7 is winst essentieel al gaat het hier om het bereiken van de veilige zone.
Middenmoter Veenendaal-3 is de tegenstander. ASV-9
ontvangt thuis PION-5. Voor onze senioren zal dit een zwa-

re kluif worden omdat de Groesbekers een gedeelde eerste
plaats innemen. Morgenavond gaat ASV-8 naar Rheden.
Het achtste moet hierbij een 1-0 achterstand zien goed te
maken. Afgelopen donderdag speelde Ko Kooman zijn partij
op verzoek van Rheden vooruit aan het eerste bord. Tegenstander Frans Horstink bleek in deze partij voor Ko een
maatje te groot. ASV-5 en ASV-10 spelen volgende week
donderdag thuis. Hierover meer in de volgende EP.
Toernooi: Het internationale tintje in deze En Passant komt
van Gonzalo Tangarife. Hij verblijft momenteel voor een
vakantie in Colombia en nam daar van donderdag t/m zondag deel aan een toernooi in Manizales, een stad in de buurt
van de stad Pereira waar hij vandaan komt. Hij eindigde als
17e in een groep van 89 spelers en daar was hij wel tevreden
over, want er waren behoorlijk wat sterke spelers. Op de site
http://www.ajedrezencolombia.com/ligacaldas.htm stond
maandag jl. nog de stand na 2 ronden, waar hij als 15e staat
genoteerd. Zo te zien staan er geen gespeelde partijen op.
Heel leuk om zo geïnformeerd te worden van de verrichtingen van onze clubgenoot.
Rapidtoernooi: Terwijl in Arnhem meer dan twintig ASVers ten strijde trokken in het Olympus rapidtoernooi van De
Toren zocht Fokke Jonkman het iets dichter bij huis. Hij
nam die dag in Harderwijk deel aan het rapidtoernooi van de
plaatselijke vereniging De Combinatie. Het werd een hele
leuke zeg maar gerust “een dol fijne” schaakdag want het
toernooi werd gesponsord door het bekende Dolfinarium. Er
namen 61 schakers deel en dat betekende opnieuw een groei
ten opzichte van vorig jaar. Lang maakte Fokke deel uit van
de groep koplopers maar aan het eind moest hij toch terrein
prijsgeven. Fokke eindigde uiteindelijk op een vierde plaats.
Of hij daarmee toegangskaarten voor het Dolfinarium heeft
gewonnen is uw redacteur niet bekend. Winnaar werd Andries Mellema (2087) die voor ZSG (Zwolle) uitkomt met
een score van 5½ uit 6.
Nog een rapidtoernooi: Zaterdag jl. keerde Anne Paul terug
naar Amersfoort, de plaats waar hij ooit grootse triomfen
vierde voordat hij ASV kwam versterken. Hij nam daar deel
aan het jaarlijkse AFAS-rapidtoernooi. Op mijn mailtje met
het verzoek om informatie over zijn resultaten ten behoeve
van EP duurde het even voordat uw redacteur een reactie
kreeg. Pas afgelopen maandagachtend even voor half negen
belde hij op. “Ik wil graag lief en leed delen met de redactie”
aldus een uitgeslapen Anne Paul, “alleen bij leed duurt het
even iets langer”. Het mag duidelijk zijn, het resultaat viel
dus wat tegen. Later op de dag volgde een wat uitvoeriger
verslag over zijn verrichtingen. Het was een leuk toernooi
waar onze ASV-er natuurlijk weer vele oude bekenden tegenkwam. Er werd gespeeld in zeskampen. Door zijn goede
resultaat van vorig jaar was Anne Paul weer ingedeeld in de
sterke A-groep. In de 1e ronde trof hij met zwart Eric de
Haan (2296). In het middenspel verloor Anne Paul 2 pionnen. Zijn opponent dacht er toen al te zijn en zo werd het
nog erg spannend. Uiteindelijk werd in tijdnood toch verloren waar hij eeuwig schaak had moeten geven. In de 2e ronde speelde Anne Paul met wit tegen Marinus Riemersma(
1906) van de thuisclub Ons Genoegen, een voor hem zeer
bekende opening te nonchalant, verloor een pion en kwam er
niet meer aan te pas. In de 3e ronde speelde hij met zwart
tegen H.R. Vedder (2242) van de schaakvereniging En Passant (wat een mooie naam voor een vereniging Red.) uit
Bunschoten/Spakenburg. Het werd een partij met veel pionoffers. Uiteindelijk resulteerde dit in een eindspel met een
sterke loper tegen een slecht paard voor zijn tegenstander
met 2 torens aan beide kanten en 6 tegen 5 pionnen voor
Anne Paul. Dit eindigde in remise. Dan de 4e ronde. Hierin
speelde onze trots met wit tegen R. Hylkema (1905) van
Messemaker uit Gouda. Na de opening stond Anne Paul
beter, maar hij wilde na al die nullen wel eens winnen en
blies zijn stelling toen op. Weer een nul dus. Tegen Tjerk
Haquebord (1999), werd in de 5e ronde met zwart na een
sterke opening een pion gewonnen. In het eindspel, toen de
winst voor het oprapen lag, maakte een concentratiefout met
stukverlies als gevolg een einde aan de partij. Ondanks de
eindscore van ½ uit 5 was het een leuk toernooi met voor

iedereen in elke groep (54 deelnemers) een prijs in natura.
Winnaar van het toernooi werd Richard Vedder met 4 uit 5.
OSBO-kamp: Afgelopen zaterdag stond de volgende speeldag in de OSBO-kampioenschappen weer op het programma. In de Hoofdklasse speelde Fokke Jonkman 's-ochtends
een prachtige partij tegen John Cornelisse die voor Wageningen uitkomt. In tijdnood ging het punt echter naar John
na een serie blunders. 's-Middags speelde Fokke tegen Paul
de Freytas met zwart en met een moe hoofd (hoofdpijn) een
moeizame partij die remise bleef. Fokke staat nu met 1½ uit
4 klaar voor een betere eindsprint, zo heeft hij beloofd! Paul
speelde op verzoek van Guust Homs al een partij vooruit.
Guust won deze partij na een zware strijd. Ook Paul heeft nu
1½ uit 4. In de 1e klasse verloor Nico Schoenmakers in de
ochtendronde. Zijn tegenstander kwam in het eindspel met
een pionnenwals de koning belagen. Dat moest wel fout
gaan. ’s-Middags maakte hij dit met een zege weer goed
zodat hij nu op 3½ uit 6 staat. Martin Weijsenfeld voegde
1½ punt aan zijn totaal toe en staat nu met 4 uit 6 op een
gedeelde 4e plaats. Voor de 5e ronde nam Theo Koeweiden
in de tweede klasse ‘s-ochtends een bye op. In de middagpartij kwam Theo met wit goed uit de opening en kon hij
later een offer plegen maar vond dat te riskant (‘s-avonds
bekeek hij het met zijn broer waarbij bleek dat Theo 2 pionnen meer zou hebben gehad in het eindspel). Theo deed het
dus niet en zijn jonge tegenstander kreeg actief stukkenspel
waardoor onze ASV-er moest knokken voor remise. Maar na
ruil van de torens waren er ongelijke lopers en 3 tegen 2
pionnen en tijdnood waarna tot remise werd besloten. “Wel
jammer van dat offer maar zo blijf je leren”, aldus Theo.
Theo heeft nu 4 uit 6 en staat uitstekend op een gedeelde 4e
plaats. In de Veteranengroep speelde aan elk bord een ASVer. Aan het topbord was Barth Plomp kansloos tegen Theo
Goossen. Die zette een koningsaanval op, waartegen geen
kruid gewassen was. Goossen gaat met 3 uit 3 aan de leiding. Theo van Amerongen verloor van routinier Boet Tan
die tegenwoordig bij Meppel speelt. Deze offerde al zeer
vroeg in de partij een stuk tegen twee pionnen. Hij is een
vervaarlijk tacticus. Theo kwam er echter zeer goed uit en
leek te gaan winnen. Jammer, dat hij toen toch nog in een
combinatie tuinde. Cees Sep had aanvankelijk duidelijk beter
gestaan tegen Ben Zee uit Ede maar na een zwakkere voortzetting vervlakte de stand. Hoewel het remise leek te worden
kwam het punt uiteindelijk toch bij Cees terecht. Met 2½ uit
3 staat Cees als 2e geklasseerd. Siert speelde tegen de Bennekommer Jan Wouters, zoals bekend de oudveteranenkampioen en dus een sterk schaker. Siert speelde
echter een prima partij. Er ontstond een spannend middenspel waarin Wouters een prachtig stukoffer plaatste. Het
offer werd niet aangenomen maar gepareerd met een dameoffer van wit. Zwart nam dat aan en er volgde een afwikkeling waarna wit een pion voor bleef. Het was technisch nog
een hele klus, maar de taaie Wouters moest uiteindelijk capituleren. Een boeiende partij! Hendrik van Buren was voor
het eerst sinds lang weer eens tevreden over een partij. Hij
had voortdurend het initiatief. Na zo'n dertig zetten kon zijn
tegenstander een pion niet meer verdedigen en even later nog
een tweede. Deze probeerde nog weg te komen met een
dame-eindspel maar daarin had hij 3 pionnen minder en dat
kon hij dus niet houden. Hendrik heeft nu 1½ uit 3 maar met
de laagste rating van de groep is hij daar tevreden mee. Op
10 februari is de volgende speeldag in dit kampioenschap.
Uitslagen interne competitie 17e ronde (11 januari 2007):
Plomp – Jurrius 0-1; Buisman – E. Wille 1-0; Hendriks –
Jonkman 1-0; Huizinga – Verhoef 1-0; Hartman–Braam 1-0;
R. Wille – Naasz ½-½; Wiggerts – Hogerhorst 0-1; Dijkstra
– van Amerongen ½-½; Hajee – van Belle ½-½; Boom – Au
1-0; Kuiphof – Eder 1-0; Looijen – Manschot 0-1; de Munnik – Koeweiden 1-0; Ariëns – Meijer 1-0; Sanders – Egging
0-1; Zandbergen – van Vlerken 1-0; Zuidema – de Goey 1-0;
Kelderman–Visser 1-0; de Kok–Stibbe ½-½..
ASV-bekercompetitie: Veerman – Hartogh Heijs 1-0; van
der Krogt – Zunnebeld ½-½; van Buren – Boonstra 0-1;
Bentvelzen – Rood ½-½.

