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Oploswedstrijd: Vorige week was er het probleem van de
winnaar van het KNSB-toernooi uit 1957: G. Smit. Wit geeft
mat in 2 zetten. Een
mooi probleem, dat
(in vaktaal) vele
verleidingen
kent.
Oplossing:1. Ta4-g4.

echt hopeloos. Gerben koos vervolgens voor de va banqueaanval en daar raakte de tegenstander helemaal de weg in
kwijt. Gerben won een dame en daarna snel de partij. Zo
Erik Wille
kwam ASV 4 met de schrik vrij.
Erik Wille - Marc Groenhuis 1-0; Anne Paul Taal - John
van Ginkel ½-½; Gerben Hendriks - Jo Engels 1-0; Martin
Weijsenfeld - Theo Meijer 0-1. Eindstand 2½-1½.

Rapid:
Volgende
week
donderdag
spelen we de laatste
4 ronden van de
rapidcompetitie van
dit seizoen.

ASV-5 verliest nipt van PION-2: Na een spannende strijd
verloor ASV-5 met 4½– 3½ van PION-2 uit Groesbeek en is
daarmee uitgeschakeld voor de titel in de eerste klasse B van
de OSBO. ASV-5 startte voortvarend met winst aan bord 5.
Robert Naasz bracht daar het eerste punt binnen. Zijn tegenstander speelde te optimistisch g4 en werd vakkundig opgerold. In de andere partijen stonden de ASV-ers van gelijk tot
minder. Pas in het laatste half uur werd een en ander duidelijk. Eric Hartman kreeg remise in een gelijke stand en accepteerde dat na overleg. Abbes Dekker verloor onnodig
nadat hij een kwaliteit had veroverd en wellicht winstkansen
had. Aan het eerste bord leverde Martijn Boele een verwoede
strijd maar kwam niet verder dan remise. Invaller Paul
Schoenmakers aan bord twee stond steeds iets minder maar
bracht ook een half punt binnen. Theo van Amerongen verloor in het middenspel een pion en kwam in een verloren
stelling terecht. Echter door hardnekkig verdedigen en een
betere eindspeltechniek bereikte hij uiteindelijk nog remise.
Jacques Boonstra heeft dit jaar weinig rendement van zijn
creatieve spel. Ditmaal kwam hij snel in een moeilijke stelling terecht met een vijandelijk paard op c2, dat niet verdreven kon worden. Het stond toen 4–3 voor PION, maar de
partij van Tony, onze ongeslagen topscorer was nog aan de
gang: een eindspel met een pion minder, maar vliegende
tijdnood. Helaas kwam er niet meer dan remise uit. Alles
overziende een kleine maar terechte nederlaag na harde
strijd. PION 2 staat nu bovenaan en kan kampioen worden
als er tegen Voorst wordt gewonnen. Bij een andere uitslag
zal het jeugdteam van De Toren op bordpunten kampioen
worden, daar zij in de laatste ronde dik gaan winnen van het
puntloze Schaakstad 5. Voor ons team staat op 3 april de
wedstrijd tegen het gedegradeerde Elster Toren op het programma.
Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag: Martijn Boele - Arno Arents ½-½;
Paul Schoenmakers - Wim Gielen ½-½; Tony Hogerhorst John Molenaar ½-½; Eric Hartman – Jo de Valk ½-½;
Robert Naasz - Michel Auwens 1–0; Jacques Boonstra Mattanja de Jonge 0–1; Abbes Dekker - Jack Janssen 0–1;
Theo van Amerongen - Ronald Zollinger ½-½. Eindstand
3½-4½.

Externe competitie:
Succes was er vorige
week voor ASV-4 in
de OSBO-cup maar wat had het vierde een geluk tegen Elster Toren-1. De 2½-1½ winst was heel magertjes! Maar de
kwartfinale is bereikt. ASV-5, dat vanavond voor de OSBOcup speelt tegen De Toren-3, verloor vorige week met 3½4½ voor de competitie tegen PION-2 en zag daarmee de
laatste kansen op promotie in rook opgaan. ASV-8 won met
4-2 tegen Doesborgh-2 en van de andere verslagen kon u de
uitslag al in de vorige EP lezen. Dan onze eerste vier teams.
Zij spelen zaterdag wederom een uitwedstrijd. ASV-1 staat
in veilige regionen door 2 achtereenvolgende overwinningen.
Zaterdag wacht Spijkenisse. Ons eerste staat met 1-0 voor
want Otto Wilgenhof won zijn vooruitgespeelde partij. Bij
ASV-2 gaat het om de strijd om de eerste plaats in Amsterdam tegen koploper Caïssa. Voor ons tweede telt alleen de
winst! ASV-3 moet in Friesland Sneek-2 van zich af zien te
houden en kan zich bij winst in veilige haven spelen. Ook
ASV-4 reist naar het noorden. Zij spelen tegen koploper
Meppel. Daarover volgende week meer. Nu eerst alle verslagen, uitslagen en standen van de andere teams.
ASV-4 met fortuin langs Elster Toren: ASV-4 zal de OSBOcup waarschijnlijk niet meer gaan winnen. Het geluk dat
daarvoor nodig is, maakten de spelers van het bekerviertal
afgelopen donderdag in een keer voor een heel seizoen op.
Elster Toren werd met 2½-1½ verslagen. Het voor Elster
Toren meest droevige moment speelde zich al na ruim twee
uur spelen af. Erik Wille had na een pionoffer steeds het
betere van het spel. In de haast de winst snel binnen te halen,
mocht opponent Marc Groenhuis met zijn toren de stelling
binnendringen. Met vaste hand voerde Erik zijn vrijpion
richting promotieveld, daarbij overzag hij echter een dubbel
offer met ondekbaar mat als gevolg. Erik zette zijn pokerface
op en wierp een belangstellende blik op de borden van ASV
5. Niet veel later stond zijn tegenstander op en feliciteerde
onze kopman om vervolgens ontredderd achter het bord te
zoeken naar weerleggingen van het mat. Er is wel eens enige
twijfel aan de kwaliteit van Eriks partijen, maar dit sloeg
alles. Op hetzelfde moment tekenden na een moeizame laveerpartij Anne Paul Taal en John van Ginkel de vrede. Het
uit de eerste klasse gedegradeerde Elster Toren kwam echter
weer naast ASV 4. Martin Weijsenfeld kwam in het middenspel 2 pionnen voor, maar koos voor een eindspel met dame
tegen twee torens. Ondersteund door een lastig paard brachten die torens Martin in een matnet. Gerben Hendriks maakte
het ook bont. Tot twee keer toe gaf hij pardoes een pion weg.
Toen er vervolgens ook nog een kwaliteit afging, was het

ASV-8: winst groter dan gedacht: Aardige lui daar in Doesburg. En schaken kunnen ze ook, maar scoren is kennelijk
moeilijk voor ze. Op Frans Veerman na, heeft het hele team
wel een moment slechter gestaan, maar we wonnen wel met
4-2 van Doesborgh-2. Het begon met een remise van Hendrik
van Buren. Beide spelers moesten hun zet herhalen om nadeel te voorkomen. Maar Frans Veerman bracht ons op voorsprong. Eerst had hij duidelijk voordeel, maar dat ebde net
weg, toen de Doesburger mat achter de paaltjes overzag. Een
punt voorsprong, maar we waren somber: iedereen stond
slechter. Dat gold zeker voor Zekria Amani. Hij stond dame
tegen loper achter. Natuurlijk had hij wat dreigingen, maar
daar had zwart niet wakker van hoeven liggen. Dat deed hij
waarschijnlijk na de partij. Hij stak er materiaal in om de
dreigingen te ontzenuwen en ging nog met een kwaliteit voor

het eindspel in. Maar waarschijnlijk was Zekria de betere
schaker, want hij tikte de man van het bord. Horst Eder stond
alleen maar een pion achter, maar zonder compensatie. Maar
Horst maakte het de Doesburger kennelijk lastiger dan die
wel leuk vond: remise. Theo Koeweiden stond onder zulke
zware druk, dat hij een kwaliteit moest offeren. Maar in het
eindspel van T+P tegen T+T was het juist de tegenstander,
die geen schijn van kans kreeg. Theo speelde het geweldig.
Nu zal Ton van Eck het ook wel winnen was de verwachting.
Hij stond een pion achter, maar had compensatie in de stelling. Ook hij kwam stapje voor stapje beter te staan. En net
toen vergat hij een elementair onderdeel. Als je overwicht
hebt - materieel of positioneel - is het bijna altijd goed om af
te ruilen. Ton kon de dames van het bord halen, maar hij
wilde eerst nog een pionnetje pakken. Jammer, want toen
bleek ineens wat een kracht er in die dame school. De ASVer werd snel mat gezet.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag: Jan Ravenstein - Zekria Amani 0-1;
Ben Lievers - Theo Koeweiden 0-1; Emile Okel - Hendrik
van Buren½-½; Joop Crooy - Horst Eder½-½; Stefan
Brouwer - Frans Veerman 0-1; Albert Lebbink-Ton van
Eck 1-0. Eindstand 2-4.

Prachtig en nu op naar de eerste zege. Ook John Bijlsma
boog zijn inmiddels verkregen voordeel met vaste hand om
in winst. Even leek Variant terug te komen toen Lion de Kok
mistastte. Jonathan van der Krogt bleef echter alert en zijn
ervaring met jeugdspelers was ongetwijfeld een pluspunt.
Onze jeugdleider bracht ASV 11 op 3½-1½. André de Groot
zwoegde lang in een slechter eindspel, maar als de jeugd
eenmaal beet heeft, laat het niet meer los. Zo werd het een
nipte zege. ASV-11 is daarmee inmiddels een goede midErik Wille
denmoter.
Gedetailleerde uitslag: Jean Paul Bijlsma – Jerry Tijssen 10; Jan Zuidema – Daan Stinissen 1-0; André de Groot –
Bram Arends 0-1. Lion de Kok – Ronald Neijenhuis 0-1;
Jonathan van der Krogt – Jeroen Hofs 1-0; Wim Peters –
tim Schweden ½-½. Eindstand 3½-2½.

ASV-10 verliest ruim: In de uitwedstrijd van onze senioren
tegen koploper Rheden viel al vrij snel het eerste punt. Hein
van Vlerken had kennelijk zijn dag niet. Na een rustige
Spaanse opening kreeg zijn tegenstander de kans om via een
paardvork één van beide torens te veroveren. Dit verlies
kwam Hein niet meer te boven en enkele zetten later moest
hij opgeven. Hans Meijer opende op zijn Engels maar kon
pionverlies niet voorkomen. Vervolgens werd hij geconfronteerd met kwaliteitsverlies wat de aanzet was voor de beslissende aanval waartegen Hans geen verweer had. Ook bij Bob
Hartogh Heijs verliep de partij vergelijkbaar. Zijn tegenstander speelde een voor Bob niet zo’n bekende opening en kreeg
daardoor een betere stelling. Pionverlies was het gevolg.
Bovendien kwam nog een pion zwak te staan die uiteindelijk
niet kon worden behouden. Het werd wel de avond van de
kwaliteitsoffers want ook Bob kreeg dit op zijn bord en dat
was teveel van het goede. Mat was onafwendbaar en Bob
moest opgeven. Bij Henk Kelderman bleef het evenwicht
gehandhaafd. De Rhedenaar speelde aanvallend maar Henk
kon zich steeds verweren. Ook toen met paard en dame zijn
koningsstelling onder vuur werd genomen. Door afgedwongen dame- en paardruil bleef de stand materieel en positioneel gelijk waarna op voorstel van de tegenstander tot remise
werd besloten. Jan Sanders opende met het damegambiet en
verkreeg daarmee een goede stelling. Er werden enkele lichte
stukken geruild waarna Jan er in slaagde met zijn paard een
toren te winnen waarna de rest niet zo moeilijk meer was. Hij
vereenvoudigde de stelling via een afruil waarna hij een
paard meer overhield in een verder gelijke pionnenstand. Dit
was simpel gewonnen. Voor Wim Peters was het zijn eerste
wedstrijd in het seniorenteam en trof daarin good-old Theo
Horstink met zijn jarenlange ervaring als tegenstander. Wim
hield lang stand tot Theo een pionnenopmars in het centrum
in beweging kon zetten. Wim moest met zijn stukken terug,
de stelling kwam onder grote druk en tenslotte was torenverlies onafwendbaar. Verdere tegenstand had geen zin meer en
Henk Kelderman
Wim moest opgeven.
Gedetailleerde uitslag: Frans Horstink – Hans Meijer 1-0;
J. Hermans – Bob Hartogh Heijs 1-0; M. van Veen – Jan
Sanders 0-1; Theo Horstink – Wim Peters 1-0; J. Smeltink
– Henk Kelderman ½-½; Julius Weitering – Hein van
Vlerken 1-0. Eindstand 4½-1½.

6 ASV-5

ASV-11 klopt jeugd Variant-2: ASV-11 speelde vrijdag 13
maart haar thuiswedstrijd tegen Variant in Huissen. Een
voorrecht dat jeugdteams in de seniorencompetitie hebben, is
namelijk dat ze op vrijdag mogen spelen. Nu is Huissen voor
sommige spelers misschien wel dichterbij dan een thuiswedstrijd, dus dat was geen probleem. ASV-11 kwam al snel op
voorsprong. Jan Zuidema won met een vorkje materiaal en
niet veel later bracht hij een mat op het bord. Wat voor Jan
restte was een rondtocht langs de stellingen van zijn teamgenoten en daar zag hij vele kansen op winst. Die werden echter lang niet allemaal benut. Wim Peters deed wel van zich
spreken. Zijn remise was verdienstelijk en het resultaat hielp
de dit jaar in het elfde debuterende Wim van de nul af.

Uitslagen/stand OSBO-competitie 1e-4e klasse na 6 ronden:
OSBO 1e klasse B:
1 PION-2
2 Voorst-1
3 De Toren-2j
4 WDC-1
5 Het Kasteel-2
7 Elster Toren-1
8 Schaakstad-5
OSBO 2e klasse C:
1 Zutphen-2
2 De Cirkel
3 De Schaakmaat-2j
4 PSV/DoDo-2

5 ASV-7
6 Veenendaal-3
7 Bennekom-2
8 Wageningen-4
OSBO 4e klasse C:

1 ASV-9
2 De Toren-11j
3 Eerbeek
4 Ons Genoegen-2
5 Theothorne-2
6 Pallas-5
7 De Schaakmaat-4j
8 Voorst-4
1 Ede-3
2 UVS-5
3 Tornado-2

9
8
8
8
7

26
28½
28
27½
24

OSBO 2e klasse D:
1 Wageningen-3
2 Velp-1

3 ASV-6

4 SMB-4
5 Mook
6 26
6 UVS-3
2 20½ D 7 PION-3
0 11½ D 8 Doesborgh-1
OSBO 3e klasse F
12 31½K 1 De Toren-6
9 26
2 Voorst-2
7 27
3 ASV-8
7 25½ 4 Elster Toren-2
6 23
5 Schaakstad-6
4 22
6 SMB-6
2 20½ 7 Velp-2
1 16½ D 8 Doesborgh-2
OSBO 4e klasse E:
9 25½ 1 Rheden
9 20
2 Doetinchem-3
8 20½ 3 Kameleon-2
6 20
4 De Toren-10
6 16½ 5 Zevenaar-4
5 15½ 6 ASV-10
3 15½ 7 De Sleutelzet
2 10½ 8 WDC-3
OSBO 4e klasse F:
4 ASV-11
6 16
6 16
5 Het Kasteel-5
5 12½ 6 Variant-2j

11 30
10 28

8 27
5
5
5
3
1

25
25
22
17
18 D

12 29½ K
9 24

7 17½
6
5
4
3
2

17
19
14½
12
10½

10 22
9 21½
8 24
6 15
5 17

4 14½
3 16
3 13

4 10½
3 12
0 5

OSBO 1e klasse B:Schaakstad-5 – Voorst-1 1-7; De Toren2j – WDC-1 4½-3½; Het Kasteel-2 –Elster Toren1- 5½-2½;
ASV-5 – PION-2 3½-4½.
OSBO 2e klasse D: Doesborgh-1 – Wageningen-3 3-5;
Mook –ASV-6 3-5; UVS-3–Velp-1 2½-5½; SMB-4-PION-3
3½-4½.
OSBO 2e klasse C: Wageningen-4 – De Schaakmaat-2j 2½5½; Veenendaal-3 – Zutphen-2 3½-4½; PSV/DoDo-2 – De
Cirkel 3-5; ASV-7 – Bennekom-2 4½-3½.
OSBO 3e klasse F: De Toren-6 – Schaakstad-6 4-2; Doesborgh-2 – ASV-8 2-4; Velp-2–Elster Toren-2 3½-2½;
Voorst-2 – SMB-6 5-1.
OSBO 4e klasse C: De Schaakmaat-4j – Theothorne-2 2-4;
Pallas-5 – Eerbeek 2½-3½; Voorst-4 – Ons Genoegen-2 3½2½; ASV-9 – De Toren-11j 2½-3½.
OSBO 4e klasse E: Zevenaar-4 – WDC-3 4-2; Rheden –
ASV-10 4½-1½; Doetinchem-3 – De Sleutelzet 3-3; Kameleon-2 – De Toren-10 5-1.
OSBO 4e klasse F: UVS-5 – Het Kasteel-5 5-1; ASV-11 –
Variant-2j 3½-2½.
Uitslagen interne competitie 22e ronde (19 maart 2009):
van Roosmalen–Homs ½-½; van Tol–van Rijn ½-½; Maassen van den Brink–Huizinga 0-1; de Freytas–Dijkstra 1-0; R.
Wille–van Dijk 1-0; Boom–Fassaert ½-½; Groen - Verhoef
0-1; Vermeer–Hajee 1-0; Kuiphof–Koeweiden 0-1; Kooman
–van Buren 0-1; Veerman–Rietbergen 1-0; Ariëns–Eder 0-1;
Zuidema–van Eck 1-0; Meijer–Manschot 1-0; van Vlerken–
Singendonk ½-½; Kelderman–de Kok 0-1; J. Sanders–B.
Sanders 1-0; Visser–van Eijk 0-1; Stibbe–Peters ½-½.
Uitslag ASV-bekercompetitie: Braam – Marks 0-1.

