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Oploswedstrijd: Maar weer eens een tweezet. Vorige week
eentje met genezende werking. Zo langzamerhand is de angst
voor tweezetten aardig groot geworden. En deze van de Oekrainer Zernov won in 1989 zelfs een 1e prijs. Maar niet bang
zijn. Het probleem heeft de meest te verwachten oplossing, die
maar denkbaar is. Op het
randje van banaal en is in
mijn ogen ook geen 1e prijs
waard. Maar toch: wit aan
zet geeft mat in twee. Oplossing: 1. Dd2.
Rapid: Vanavond spelen we
de laatste 4 ronden in de
rapidcompetitie van dit seizoen. De beslissingen gaan
dus vallen. Behoudt Martin
Weijsenfeld zijn voorsprong
of…..??
Hemelvaartsdag: Volgende week donderdag 1 mei is er geen
schaken vanwege Hemelvaartsdag!! We zien u graag weer op
8 mei voor de volgende ronde in de interne competitie.
Externe competitie: Een vol competitieprogramma weer de
afgelopen week. Ik vat het even voor uw samen voor we aan de
verslagen beginnen. Vorige week donderdag won ASV-8 van
Rokade-2 met 3½-2½ en werd zo knap 2e achter Doesborgh-1.
Vrijdag won ASV-9 met 5-1 van het puntloze Variant-2 uit
Huissen. Ook ASV-1 behaalde een dag later een bijna maximale score. Tegen Fischer Z werd het 7½-½, ASV-2 verloor van
Caïssa-2 met 5-3 en ASV-3 moest ervaren dat het spelen in de
KNSB toch even anders is. Tegen Staunton werd met 6½-1½
verloren. ASV-4 verloor van Wageningen-2 met dezelfde
cijfers dat daarmee kampioen werd. Morgenavond sluit ASV11 de rij tegen Theothorne-2 in het Olympus aan de Zeegsingel bij gastheer De Toren. Aanvang 19.45 uur. Komt u ook
kijken?
Monsterzege ASV-1: Ons eerste sloot het seizoen zaterdag af
met een zeer overtuigende 7½-½ zege op het Amsterdamse
Fischer Z. Zelfs 8-0 was mogelijk geweest! Daarmee werd ine
de eindrangschikking net als vorig seizoen toch weer een 2
plaats behaald. Het liep als een trein. Alleen daar waar winst
werd verwacht liep het net even verkeerd. Remco de Leeuw
stond als eerste duidelijk beter en won een kwaliteit. Misschien
heeft hij zijn tegenstander daarna net even te veel kansen gegeven waarna deze de koning van Remco met 2 kwaliteitsoffers in het nauw bracht. Het werd nog remise maar het betekende het enige puntverlies deze wedstrijd. Op dat moment
was het al 6-0. Léon van Tol opende de score. Na een wat
vreemde opening kreeg hij toch voordeel. Een geïsoleerde pion
wist hij uiteindelijk buit te maken en de partij in winst om te
zetten. het toreneindspel werd door zijn tegenstander opgegeven. Niet veel later werd hij gevolgd door Otto Wilgenhof die
de teamleidersrol deze keer overnam van Richard van der Wel
die met vakantie was. De opening was saai maar toen zijn
tegenstander een belangrijke beslissing moest nemen nam hij
met de verkeerde pion terug waardoor de koning in het centrum bleef. Met een kwaliteitsoffer maakte Otto het fraai uit.
Sander Berkhout was de volgende. Een partij geheel in de stijl
van Sander. Hij gaf een kwaliteit en offerde daarna nog een
stuk. Zijn tegenstander offerde deze snel weer terug maar Sander had een geweldige vrijpion op de d-lijn ondersteund door
loper en toren. Na een afwikkeling kon hij het punt laten aantekenen. Ook het tijdvoordeel sprak een woordje mee. Peter
Boel begon heel rustig aan de partij en hield zich heel rustig op
de onderste drie rijen. Toen hij actief werd met zijn stukken
profiteerde hij van de gaten in de witte stelling. Fred Reulink,
invaller voor Wouter van Rijn, kwam niet goed uit de opening
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en stond positioneel minder. Maar het tij keerde. Fred kwam 2
pionnen voor in het eindspel dat hij langzaam maar zeker naar
winst schoof. John Sloots stond wat minder na de opening.
Remise werd dan ook afgeslagen. Vervolgens poogde John de
zware stukken te ruilen. Toen zijn tegenstander dat uit de weg
ging kwam John met zijn dame de witte stelling binnen. Een
paardvork besliste het geheel en vrijwel tegelijkertijd gaf de
tegenstander van Fred ook op. Zo stond het opeens 6-0. Een
monsterscore diende zich toen al aan. Helaas lukte het, zoals
gezegd, daarna bij Remco niet. Tot slot deed Eelco de Vries
nog verwoedde pogingen een eindspel in winst om te zetten.
Eerder die middag had hij uw redacteur verteld geen problemen te hebben met een snelle remise maar uiteindelijk zat hij
de volle 6 uur achter het bord. En met succes! Na een rustige
opening veroverde Eelco het loperpaar en even later een kwaliteit voor een pion. Stukje bij beetje maakt hij vorderingen.
Heel knap wist hij het eindspel in winst om te zetten.
Gedetailleerde uitslag: Léon v. Tol-Casper Blaauw 1-0; Eelco de
Vries-Peewee v. Voorthuijsen 1-0; Sander Berkhout-Bram van Dijk
1-0; Otto Wilgenhof-Robbert van 't Kaar 1-0; Peter Boel-Arno
Weber 1-0;Remco de Leeuw-Jeroen Kroos ½-½; John Sloots-Rein
Barendregt 1-0; Fred Reulink-Adri Schoorl 1-0. Eindstand 7½-½.

Verlies voor ASV-2: Met een 5-3 nederlaag tegen Caïssa-2
sloot ASV-2 het seizoen af. Invaller Remco Gerlich kwam
slecht uit de opening. Hij moest een pion inleveren maar het
werd nog erger toen er een paard op d6 met schaak verscheen.
Hij verloor dan ook vrij kansloos. Theo Jurrius had steeds een
klein plusje en kwam tenslotte in een dame/lopereindspel terecht. De loper van de tegenstander was veel slechter. Omdat
Theo een directe winstweg echter niet zag bood hij remise aan
hetgeen echter geweigerd werd. Toen de vijandelijke dame op
rooftocht ging naar het verre a7 zag Theo zijn kans schoon. Na
een schaakje kwam de loper in de penning hetgeen winst betekende. Sjoerd van Roosmalen kwam goed uit de opening en
had licht voordeel op de damevleugel. Maar het lukte niet daar
binnen te vallen. Uiteindelijk kreeg de tegenstander een sterk
paard op f4 en mocht Sjoerd naar eigen zeggen blij zijn met
remise. Bert Buisman kwam minder uit de opening en verloor
volgens hem vrij kansloos. Koert van Bemmel moest omzichtig spelen in de opening. Dit kostte veel tijd. De tegenstander
dreigde met d5 te breken en goed spel te krijgen. Uiteindelijk
zette deze de dame en zijn paard verkeerd neer en moest om
stukverlies te voorkomen een kwaliteit geven. Hierna was het
aan Koert om een verkeerd plan te bedenken en speelde hij h4h5 waarmee zijn tegenstander tijd kreeg om tegenkansen op de
damevleugel te creëren. Uiteindelijk leidde dit tot eeuwig
schaak en remise. Frank Schleipfenbauer, die Daan Holtackers
verving als teamleider, verdwaalde al vrij snel in de opening en
dreigde een pion te verliezen. Echter door voldoende tegenkansen te creëren kwam hij weer terug in de partij. Na enkele
kleine verwikkelingen ontstond uiteindelijk een eindspel van
dame en toren waarbij hij een miniem voordeel had. Uiteindelijk had hij de keuze tussen Tb1 met matdreiging die verhinderd kon worden maar met klein voordeel omdat hij vrijer
stond en een riskantere Te7 met eenzelfde matdreiging dat
volgens hem een pion opleverde. Hij koos natuurlijk het laatste
en ....ging mat omdat hij een schaakje op c1 overzien had.
Vincent de Jong kwam minder uit de opening (kreeg een geïsoleerde pion en verloor uiteindelijk die pion). Hij kwam zo in
een eindspel terecht dat hij gezien de stand (4-2 voor Caïssa)
toch probeerde te winnen terwijl remise een haalbare optie
was. Hij forceerde en verloor. Jan Knuiman tenslotte speelde
een partij uit één stuk en begon met een mooie drukstelling op
de vijandelijke koningsvleugel terwijl deze probeerde wat druk
op de damevleugel uit te oefenen, Uiteindelijk had Jan in het
eindspel 2 pionnen meer op de damevleugel toen de tegenstander op gaf.
Frank Schleipfenbauer
Gedetailleerde uitslag: Bert Buisman-Martijn Miedema 0-1; Sjoerd
van Roosmalen-Albert Riemens ½-½; Vincent de Jong-Pieter Mel-

ford 0-1; Koert van Bemmel-Cees Visser ½-½; Theo Jurrius-Floris
Schoute 1-0; Frank Schleipfenbauer-Lance Oldenhuis 0-1; Remco
Gerlich-Bert Gijsbers 0-1; Jan Knuiman-Theo Weijers 1-0; Eindstand 3-5.

ASV-3 kansloos: Het derde werd in de slotwedstrijd op de
grootste nederlaag in het debuutjaar in de KNSB getrakteerd.
Er werden teveel fouten gemaakt die genadeloos werden afgestraft door het gedreven spelende Groningse Staunton. ASV-3
streefde naar een plaats bij de beste 3 promovendi zodat de
OSBO volgend seizoen een extra promotieplaats naar de
KNSB zou krijgen. Helaas werd dit door deze nederlaag net
gemist.. Zo verspeelde Barth Plomp
een stuk toen zijn dame
werd aangevallen en hij van de 5e rij moest waardoor hij zijn
loper niet meer kon dekken. Ruud Wille speelde niet veel later
remise na een gelijkmatige partij waar het evenwicht niet werd
verbroken. Kees Sep speelde een prima partij tegen hun topscorer (7½ uit 9). De partij bleef in dynamisch evenwicht. De
remise was verdiend. Kees kan dan ook terugkijken op een
goed seizoen aan een hoog bord! Gonzalo Tangarife was het
een weerzien met zijn vroegere clubgenoten. In de partij zag
het er gevaarlijker uit dan het was. Zijn koning bleef lang in
het centrum maar wit kon hier niet van profiteren. Remise dus!
Paul de Freytas kwam goed terug na een slechte opening. Hij
won in het eindspel een pion maar had voor zetherhaling via
eeuwig schaak moeten kiezen. Omdat hij meer wilde overzag
hij in zijn berekeningen dat hij mat ging. Ook captain Martin
Weijsenfeld verloor. In een moeilijk middenspel wist hij geen
goed plan te bedenken. Na heel lang nadenken koos hij voor
een voortzetting die zijn verwachtingen niet waarmaakte. Door
tijdnood kon hij een koningsaanval niet meer stoppen. Fokke
Jonkman kreeg een pion tegen de altijd aanwezige compensatie
in een Koningsindiër. Langzaam kreeg Fokke druk en behield
de pion. In de ingewikkelde laatste minuten werd de sterkste
voortzetting gemist en ging teveel materiaal verloren. Een
onhoudbaar eindspel werd vervolgens opgegeven. Als laatste
moest ook Ivo van der Gouw zijn meerdere erkennen in een
leerzaam pionneneindspel. Ook in deze partij heeft er zeker
meer ingezeten. Het seizoen zit er op. Aan de doelstelling
handhaving is ruimschoots voldaan.
Gedetailleerde uitslag: Gonzalo Tangarife - Yeb Blom ½-½; Cees
Sep - Joop Hummel ½-½; Ivo v.d. Gouw - Theo Ebels 0-1; Fokke
Jonkman-Erwin v. Pelt 0-1; Martin Weijsenfeld - Paul Hummel 01; Paul de Freytas - Milan Heller 0-1; Barth Plomp - Dick Hummel
0-1; Ruud Wille - Piet Mulder ½-½. Eindstand 1½-6½

ASV-4 kanonnenvoer voor kampioen Wageningen-2: Voor de
slotronde van de OSBO-promotieklasse was ASV-4 al veilig.
Wat restte was de sportieve plicht tegen kampioenskandidaat
Wageningen-2. Die plicht werd ten volle ingevuld, maar zonder enig resultaat. Op beslissende momenten was Wageningen2 doortastender en dat leverde hen onverwacht zelfs nog de
titel in de promotieklasse op. De strijd werd voorzichtig geopend met een remise van Anne Paul Taal tegen Kees Stap.
Daarna ging Erik Wille onderuit. Erik koos de aanval zonder
zijn eigen koning in veiligheid te brengen. Twee mindere zetten gaven Harmen van der Werken hiervan gebruik te maken.
Niet veel later pakte Pascal Losekoot na een gelijkopgaand
duel de remise tegen Erwin Oorebeek. Een slechte periode
volgde. Murat Duman had na een vervelend tussenzetje een
kwaliteit moeten inleveren. In tijdnood deed de tegenstander
niets meer fout. Jochem Woestenburg zette na een spannend
duel zijn dame onhandig neer, waarna deze niet op tijd terug
was voor de verdediging. Gerben Hendriks schoot er eerst een
pion bij in en in tijdnood verdween er ook nog een stuk. En
ook Siert Huizinga werd voor een goed gespeelde partij niet
beloond. In tijdnood moest hij Jeroen Franssen voor laten
gaan. Erika Belle pakte daarna remise in een iets betere stelling, waarna de teamgeest wel weer bleek. Juist op het moment
dat Erika de hand schudde van Karel Scholten, brak een stoelpoot af. Ze werd echter vakkundig opgevangen door haar
teamgenoten en op een betere stoel kon ze vervolgens rustig
analyseren.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: Erika Belle–Karel Scholten ½-½; Pascal
Losekoot–Erwin Oorebeek ½-½; Erik Wille–Harmen v.d. Werken 01; Gerben Hendriks–Martijn Naayer 0-1; Jochem Woestenburg–
Eric Smaling 0-1; Anne Paul Taal–Kees Stap ½-½; Murat Duman–
Robin v. Leerdam 0-1; Siert Huizinga–Jeroen Franssen 0-1. Eindstand 1½-6½.

Ruime nederlaag ASV 6: Het zesde zette het kampioenschap
van WDC extra luister bij, door in de gemeenschappelijke
slotronde bij en tegen WDC met 6-2 ruim te verliezen. Een
aantal spelers speelde onder de maat en lieten in een cruciale
fase de noodlottige steekjes vallen (de partijen van Hedser
Dijkstra en Ruud Verhoef zijn hier fraaie voorbeelden van)
Hedser maakte een rekenfoutje in een goede stelling en
Ruud
liet in een toreneindspel de vijandelijke torens op de 7e rij toe.

Frits Wiggerts slaagde er helaas niet in om binnen de remisemarge te blijven en incasseerde eveneens een nul. Een lichtpuntje was de partij van Jan Groen die zijn goede externe vorm
bevestigde. Koen Maassen van den Brink en Nico Schoenmakers behaalden degelijke remises tegen op papier sterkere tegenstanders. Nico bouwde zijn Gesloten Siciliaan gestaag uit
tot een stelling met zowel tactische als strategische mogelijkheden. Zijn tegenstrever speelde opportunistisch f5, waarna
Nico in de geopende stelling de zwarte dame de dekking van
het paard op a5 wist te ontnemen. Zwart speelde aansluitend va
banque en ontkwam met een torenoffer gevolgd door eeuwig
schaak aan een nederlaag. Albert Marks speelde met wit,
waarbij zwart na zijn flankopening kort rokeerde. Albert hield
de koning in het midden en wandelde naar de damevleugel. Zij
kregen beiden een koningsaanval, waarbij Alberts tegenstander
eerder arriveerde. In het eindspel meende Albert stukverlies te
kunnen compenseren met een mataanval die echter gepareerd
werd. Opgeven was vervolgens de enige optie. Jan Vermeer
had de pech tegen de topscoorder van deze poule te moeten
schaken. Door de overwinning op Jan kwam deze op 6½ uit 7.
Met zwart kwam Jan gedrongen uit de opening. Heel langzaam
kwam hij daaruit tot hij een verkeerde strategische beslissing
nam, waardoor de stelling te problematisch werd. Koen Maassen van den Brink begreep volgens eigen zeggen helemaal niks
van de opstelling van zijn tegenstander (1959). Hij begreep het
echter zelf ook niet want Koen kwam goed te staan. Op een
gegeven moment moest Koen de juiste voortzetting kiezen om
te winnen maar koos helaas de verkeerde. Na afruil van wat
stukken werd tot remise besloten.
Ruud Verhoef
Gedetailleerde uitslag: Koen Maassen van den Brink – Maarten de
Mol ½-½; Jan Vermeer – Jeroen Kersten 0-1; Nico SchoenmakersMarcel Simons ½-½; Frits Wiggerts- Piet de Mo 0-1; Albert MarksEdwin Peters 0-1; Hedser Dijkstra-Matheus Janssen 0-1; Ruud
Verhoef-Ron Berendsen 0-1; Jan Groen-Marco Dorrestijn 1-0.
Eindstand 2-6.

ASV-8 sluit met winst af: Het achtste moest zijn laatste wedstrijd in Lichtenvoorde tegen Rokade-2 spelen. Een geduchte
club, omdat zij twee man van rond de 1900 in het team hebben.
Dat viel mee. Zij waren niet opgesteld. Als je het zo bekijkt
was de overwinning met 3½-2½ zeker geen topprestatie. Maar
een overwinning blijft een overwinning. Ignace Rood trok met
zwart spoedig alle leven uit de stand. Wellicht had hij zich al
helemaal ingesteld op die 1900-speler. Al van verre zag je
aankomen, dat het remise ging worden en dat werd het dan
ook. Bij Frans Veerman was er de hoop, dat het meer dan een
halfje zou worden. Hij speelde actief, won een pion en loodste
die het eindspel in. Maar zo'n toreneindspel is een lastig ding.
Het werd toch remise. Toch kwamen we kort hierna voor te
staan. Zekria Amani kreeg de stand stap voor stap in zijn
greep. Een fout van de tegenstander verhaastte het einde. Maar
Zekria liet gelijk zien, dat hij ook bij een normale voortzetting
aan het langste eind getrokken zou hebben. Toen was duidelijk,
dat we de wedstrijd zouden winnen. Toch zaaide Hendrik van
Buren zelf nog enige twijfel. Hij had weliswaar een stuk tegen
twee pionnen gewonnen, maar de tegenstander kreeg een daverende aanval. Hendrik zag hoe zijn tegenstander kon winnen,
maar hijzelf gelukkig niet. Maar diens aanval duurde voort.
Plots zag Hendrik hoe hij met het terugofferen van de loper die
aanval kon stoppen. Onze ASV-er voerde de zet uit en bood
gelijk remise aan. De tegenstander ging direct akkoord. Hij had
gezien hoe Hendrik kon winnen. Hij zelf helaas niet. Marco
Braam kwam (uiteraard) met een punt aandragen. Geheel in
eigen stijl won hij een pion, later nog een en zelfs een derde.
Toen werd zijn tegenstander ook nog eens slachtoffer van een
paardvork. Maar meer zat er niet in. Horst Eder trof een uiterst
agressieve tegenstander, die direct uit de opening (met zwart)
zeer opdringerig werd. Horst kwam niet vooruit ondanks alle
tijd, die hij erin stopte. Te veel. Een meer dan lastig eindspel
moest hij doen met minder dan twee minuten op de klok. Dat
ging niet goed.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag: C. Wolters-Hendrik v. Buren ½-½; G. Nijenhuis-Ignace Rood ½-½; M. Stortelder - Horst Eder 1-0; H. ter
Horst-Marco Braam 0-1; R. Goossens-Zekria Amani 0-1; G. Wolters-Frans Veerman ½-½. Eindstand 2½-3½.

Uitslagen interne competitie 27e ronde (17 april 2008):
van Tol–Sloots 1-0; Knuiman–van Roosmalen 1-0; van Belle–
de Freytas 0-1; Huizinga–Hartman 1-0; Weijsenfeld – Dekker
0-1; Boele–R. Wille ½-½; Dijkstra–Maassen van den Brink ½½; Naasz–Hogerhorst ½-½; Vermeer–Groen ½-½; Manschot–
Bijlsma ½-½; de Munnik–Hartogh Heijs 0-1; B. Sanders–van
Eck 0-1; Kooman–J. Sanders ½-½; Ariëns–Zuidema 0-1; Stibbe-Singendonk 0-1; van Dijk–Kelderman 1-0; van Pelt–van
Vlerken 1-0.Uitslag ASV-bekercompetitie: Fassaert – Wilgenhof 0-1; van der Wel – Plomp 1-0; Schleipfenbauer – Taal 1-0.

