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47e jaargang no. 24
Oploswedstrijd: Sommigen zouden de neiging kunnen
hebben om een zucht te slaken. Gelukkig de laatste
tweezet van het seizoen. Het is een productie van de
Rus Pitoek uit
1991. Wit aan
zet geeft mat in
2 zetten. Oplossing: 1. Tc4.
Hoewel dit een
eenvoudig op
te lossen tweezet is heeft de
ervaring
geleerd, dat het
met tweezetten
vaak fout gaat.
Vanavond kunt u voor de laatste keer dit seizoen een
stelling oplossen maar in het nieuwe seizoen gaan we
natuurlijk verder met dit gezellige intermezzo tijdens
onze clubavonden! Ook dan zal Hendrik van Buren u
weer de nodige interessante stellingen voorschotelen.
Nog eentje: Vanavond spelen we de 33e en tevens
laatste ronde voor de interne competitie. Volgende
week is de slotavond van dit seizoen. We spelen dan
nog een keer een avond het Fischer Random Chess.
Gewoon een leuk schaakvermaak zo aan het eind van
een ASV-jaar. Ik hoop dat u massaal komt al was het
maar om dan meteen het juni-nummer van ASVNieuws mee te nemen.
ASV-Beker: Otto Wilgenhof is winnaar geworden van
de Kroongroep in de ASV-bekercompetitie. In de
finale versloeg hij de met wit spelende Richard van
der Wel. “Het was een moeilijke partij”, aldus Richard. Het kostte hem dan ook veel tijd en moeite om
de stelling onder controle te houden. Lang ging dit
nog wel goed maar in de tijdnoodfase ging het mis en
greep Otto de verdiende winst in deze bekerpartij.
Massakamp: De jaarlijkse vriendschappelijke wedstrijd tegen Wageningen blijft een geweldig gebeuren.
Ook afgelopen zaterdag was dit in de 5e editie weer
het geval en werd het een mooie afsluiting van het
schaakseizoen. Dat Wageningen opnieuw won is al
haast geen verrassing meer want dat gebeurde nu al in
4 van de 5 gespeelde ontmoetingen. Bij de senioren
verloor ASV met 10½-14½ maar dit keer ging de
winst met 16½-22½ ook bij de jeugd naar Wageningen en dat was nog niet eerder voorgekomen. Maar
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nogmaals, het spelplezier deze middag in het Grand Café van het
Lorentz was er niet minder om. Het gaat in deze wedstrijd niet
alleen om de toppers maar het is een echt verenigingsgebeuren
want spelers uit alle geledingen nemen deel en mede daarom
spreekt het ook enorm aan. Bijzonder was ook de belangstelling
van Grootmeester Jan Timman die in de loop van de middag even
langs kwam om zijn Wageningse clubgenoten aan te moedigen. En
met zo’n steun mag je eigenlijk ook niet verliezen. De wedstrijd
dan. Lang ging het gelijk op. Non-playing captain Erik Wille volgde de partijen en deed meteen verslag op de ASV-site. Van zijn
aantekeningen maak ik in deze EP dankbaar gebruik. Maar liefst 11
partijen eindigden in remise. Om daarmee te zeggen dat er geen
sprake was van strijd gaat te ver. Integendeel zelfs want de spelers
voelden elkaar aan elk bord flink aan de tand. Na remises van Dick
Hajee en Frans Veerman kwam ASV op voorsprong via Zekria
Amani. Een toren in de vijandelijke stelling bracht de beslissing.
Lang bleef deze voorsprong niet in stand omdat vervolgens Herman
de Munnik verloor. Onnodig helaas want hij had in een stelling met
een stuk meer een schaakje overzien. Dit kostte materiaal en de
partij. Zo werd het dus 2-2 in plaats van 3-1 Niet veel later konden
er weer drie remises op het scorebord worden vastgelegd. Anne
Paul Taal, Remco de Leeuw en Eric Hartman zorgden voor deze
puntendelingen, waarna Jan Vermeer ASV weer op voorsprong
zette. In de interne competitie wil het de laatste tijd met Jan niet zo
lukken maar zaterdag ging hij er nog eens goed voor zitten. Zijn
tegenstander plukte voor een geofferd stuk steeds meer pionnen bij
Jan weg. Toen onze ASV-er in de slotfase via pionnenruil een open
lijn in handen kreeg ging het ineens snel en kon Jan een vol punt
laten bijtekenen. Maar ook deze voorsprong kon niet worden vastgehouden toen Sjoerd van Roosmalen verloor. Even daarvoor waren de partijen van Fred Reulink en Daan Holtackers in remise
geëindigd. Het was inmiddels 5½-5½ dus de strijd was nog volledig
open. Hierna kwam ASV voor het eerst op achterstand na verlies
via een blunder wat Ignace Rood de dame kostte maar Robert
Naasz maakte dit met een prima zege weer goed toen hij zijn twee
pionnen voorsprong te gelde kon maken. Na een remise van Paul
Schoenmakers kwam ASV opnieuw op achterstand door verlies
van kopman Otto Wilgenhof tegen Sander van Eijk. Maar ook dit
werd weer ongedaan gemaakt. Het tekende de spannende strijd.
Eerst waren het Martijn Boele en Fokke Jonkman die hun partij in
remise zagen eindigen toen Richard van der Wel beide partijen
weer op gelijke hoogte bracht. Hij offerde een kwaliteit met een
vrijpion als compensatie. Een enorme tijdvoorsprong hielp zeker
mee. Met nog luttele seconden op de klok capituleerde de Wageninger in het eindspel van toren en één pion tegen toren. Met nog 7
partijen te gaan was het 9-9. En ook tot 10-10 ging het gelijk op.
Een verliespartij van Frank Schleipfenbauer, die mat ging, werd
namelijk door Henk Kuiphof weer ongedaan gemaakt. Daarna was
het over en sluiten wat ASV betreft. Wageningen bleek in de slotfase gewoon slagvaardiger. Nederlagen van Peter Boel, Ruud Wil-

le, tussentijds nog een remise van Hendrik van Buren,
en opnieuw nederlagen van Ton van Eck en tot slot
Paul de Freytas besliste de strijd definitief in het
voordeel van de sympathieke Wageningers: 10½-14½.
Volgend jaar zal er zeker weer een massakamp op de
schaakkalender staan en dan proberen we het gewoon
weer!!
Gedetailleerde uitslag: 1. Otto Wilgenhof (zwart) Sander van Eijk 0-1; 2. Remco de Leeuw - Fred
Jonker ½-½; 3. Peter Boel - Erik van den Dikkenberg 0-1; 4. Richard van der Wel - Arjen van Herwaarden 1-0; 5. Sjoerd van Roosmalen - Hotze Tette
Hofstra 0-1; 6. Frank Schleipfenbauer - Erwin Oore
-beek 0-1; 7. Daan Holtackers - Bert Torn ½-½; 8.
Fred Reulink - Karel Scholten ½-½; 9. Fokke
Jonkman - Eric Smaling ½-½; 10. Paul de Freytas Robin van Leerdam 0-1; 11. Ruud Wille - Jeroen
Franssen 0-1; 12. Anne Paul Taal - Richard Christians ½-½; 13. Paul Schoenmakers - Cees van de
Waerdt ½-½; 14. Martijn Boele - Marco Otte ½-½;
15. Eric Hartman - Frits Gieltjes ½-½; 16. Robert
Naasz - Albert van der Harst 1-0; 17. Henk Kuiphof
- Arnold Hoekstra 1-0; 18. Zekria Amani - Rijk
Timmer 1-0; 19. Dick Hajee - Gerrit Walstra ½-½;
20. Jan Vermeer - Maarten Löffler 1-0; 21. Ignace
Rood - Maurice van Eijk 0-1; 22. Hendrik van Buren - Albert Boshoven ½-½; 23. Frans Veerman Gerbert Kets ½-½; 24. Ton van Eck - Jan Koerselman 0-1; 25. Herman de Munnik - Michel de Bode
0-1. Eindstand 10½-14½.
Veenendaal: Ruud Verhoef was erg tevreden over zijn
remise, vorige week donderdag, in de 5e ronde van het
“Open Veense” tegen Audry Burer (1842) van de
organiserende vereniging. Ruud moest in deze partij
wel erg diep gaan. Met zwart kwam er een Pirc op het
bord. Wit had volgens het boekje een koningsaanval
moeten spelen, maar deed dit niet. Hierdoor kwam er
een gelijke stand in het middenspel op het bord. Na
afruil van de zware stukken werd het een vierpaardeneindspel met pionnen op beide flanken. Heel
ingewikkeld dus! Ruud bood in die fase tevergeefs
remise aan. In het vervolg van de partij was wit iets
behendiger en kreeg daardoor langzaam maar zeker
een gunstiger stelling en stond in de tijdnoodfase zelfs
gewonnen. Door een schijnpaardoffer kon Ruud echter een pionnetje wegsnoepen en dreigde daarmee de
laatste pion te veroveren. Het was nu echt remise.
Ruud heeft nu 3 uit 5 en staat daarmee mooi in de
subtop! Vanavond wordt in Veenendaal de 6e ronde
gespeeld.
Hongarije: Na zijn eerdere deelname dit seizoen in
Moskou bij het Aeroflot Open speelt Wouter van Rijn
deze week mee in het Balaton International Chess
Festival in Hongarije. Dit toernooi wordt van 14-22
juni gehouden. Verder dan een deelnemerslijst kwam
uw redacteur nog niet. Uitslagen kwam ik dus bij het
afsluiten van deze EP (zondagavond jl.) nog niet tegen op de toernooisite maar zodra er meer bekend is
zal ik dit natuurlijk in de komende EP vermelden. U
kunt de resultaten van Wouter in dit toernooi volgen
via: http://www.lellechess.tar.hu/ Wouter speelt in
de A-groep van het open toernooi.

Apeldoorn: Afgelopen zaterdag werd in Apeldoorn nog een rapidtoernooi gespeeld. Voor de ASV-ers die vaker aan een (rapid)toernooi deelnemen viel het helaas samen met de massakamp
tegen Wageningen die men natuurlijk ook niet graag laat schieten.
De ASV-deelname in Apeldoorn bleef daardoor beperkt tot ons
dubbellid Robert Verkruissen, tevens lid van de organiserende
vereniging Schaakstad Apeldoorn. Robert scoorde 3½ uit 7, goed
voor een plaats in de middenmoot. Zijn score kwam heel regelmatig tot stand, winst, verlies, winst, verlies etc. met een remise tot
slot. Er waren 48 deelnemers waaronder ook weer een grote delegatie van De Toren.
Seizoenoverzicht ASV-8: Het merendeel van de spelers van dit
team dat vorig jaar als ASV-7 degradeerde naar de 3e klasse van de
OSBO speelde dit jaar als ASV-8 in de competitie. Dat betekende,
dat het dus niet mogelijk was te stellen, dat we nu wel weer zouden
promoveren. Waren er versterkingen? Ja, één: Marco Braam, maar
die wist toen ook nog niet, dat hij zo goed was. Die derde klasse
onderbond blijft een raar geheel. Vijf van onze acht tegenstanders
waren eerste teams. Dat was weliswaar van kleine verenigingen,
Maar er lag nogal eens een dorpskampioen op het pad, met Elo's
oplopend tot boven de 1900. De start was erg overtuigend met een
klinkende overwinning op Kameleon uit Terborg. De gedachte
kwam toen al even op, dat er misschien toch nog promotie in zat.
Maar die gedachte werd na de 2e ronde al een flink eind de grond
ingeboord. Dat werd een klinkende nederlaag tegen Doesborgh-1.
Althans in de geflatteerde uitslag. Na drie uur spelen had ik nog het
idee, dat we gingen winnen. Maar toen sloeg het ineens om. Het
ene na het andere bord ging verloren alsof er plots een besmettelijke ziekte rondwaarde. De tegenstander bleek de latere kampioen en
promovendus Doesborgh-1. Als het anders had uitgepakt had ons
team dat kunnen zijn. Maar ook nu geloof ik, dat het beter is zoals
het ging. Toch herstelde ASV-8 zich na deze nederlaag goed met
opnieuw twee duidelijke zeges. Daarna bleek Doetinchem-2 weer
net te sterk. Daarna bleef ASV-8 weer tweemaal aan de winnende
hand. Conclusie: ASV-8 deed goed mee maar eruit springen deden
we niet echt. Na promotie zouden we misschien in het volgende
seizoen weer steeds hebben moeten vechten tegen de degradatie.
Maar als we iets aan versterking binnen krijgen kan het volgend
jaar feest worden. Dan zullen we bij de sterke teams van de derde
klas horen.
Hendrik van Buren
ASV 8
1 2 3 4
Tje-Wing Au
1 - 1 Zekria Amani
1 0 1 1
Horst Eder
½ 0 0 1r
Hendrik van Buren
½ ½ ½ 0
Frans Veerman
½ 0 1 1
Marco Braam
1 1 1 1r
Invallers:
Ignace Rood
- 0 - 1
Jonathan v.d. Krogt - - - De 7 wedstrijden op een rij
1 Kameleon – ASV-8 1½-4½
2 ASV-8 – Doesborgh-1 1½-4½
3 Wisch – ASV-8 1½-4½
4 ASV-8 – Zevenaar-4 5-1
5 Doetinchem-2 –ASV-8 4-2
6 ASV-8 – Gendringen 4½-1½
7 Rokade-2 – ASV-8 2½-3½

5
0
½
½
½
0
½

6
1
0
1
1r

7
1
0
½
½
1

Score
2-3
5½-7
2-7
2½-6
4-7
6½-7

KNSB
1670
1642
1628
1620
1582
1650

- 1 ½ 2½-4 1669
- ½ - ½-1
1477
Eindstand OSBO 3e
1 Doesborgh-1 11
2 ASV-8
10
3 Kameleon
10
4 Doetinchem-2 9
5 Gendringen
7
6 Rokade-2
5
7 Wisch
3
8 Zevenaar-4
1

TPR
1683
1780
1398
1589
1546
1964

W-We
+0,1
+1,2
-1,7
-0,3
-1,5
+1,6

1649 -0,1
1405 -0,1
klasse H:
26½ K
25½
25
27½
19½
20½
15
8½

Uitslagen interne competitie 32e ronde (12 juni 2008):
Schleipfenbauer - Knuiman 1-0; Woestenburg - de Freytas 1-0;
Taal - E. Wille ½-½; R. Wille - Naasz 1-0; Hogerhorst - Hajee 1-0;
Steenhuis - Boele 0-1; Au - van Belle 0-1; Groen - Veerman 0-1;
Velders - Bentvelzen 0-1; Rood - Vermeer 1-0; van Buren - Zunnebeld 0-1; Zuidema - Kooman 1-0; van Maanen - Ariëns 0-1; Singendonk - v.d. Krogt 0-1; Hartogh Heijs - van Vlerken 1-0; Kelderman - Stibbe ½-½.
Uitslag ASV-Bekercompetitie (Finale Kroongroep): van der Wel Wilgenhof 0-1.

