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Oploswedstrijd: Uit het toernooi van Bad Homburg in 1927
komt deze stelling. Wit speelt en wint. Hendrik van Buren
had al een paar keer het geluid gehoord, dat er weer eens iets
eenvoudigs moest komen
en dat kwam er vorige
week dan ook. Oplossing:
1.Te8+, Kg7 2. Dg4+,
Kf6 3. Dh4+ en 4. Dxd8.
Rapid: Vanavond valt de
beslissing in de rapidcompetitie op de laatste
speelavond van dit seizoen. Wordt Léon van
Tol winnaar?? Het kan
voor hem eigenlijk nauwelijks niet meer misgaan.
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 7 april wordt onder leiding van
Jan Vermeer de laatste schaakmiddag in de serie van het
Daglichtschaak van dit seizoen gehouden in het NIVONgebouw aan de Molenbeekstraat 26A. Aanvang 14.00 uur. Ik
hoop dat velen van u hier aan zullen deelnemen!
Nieuw: Vorige week mochten we Patrick van Waardenburg
en Robbie Gerhardus verwelkomen. Zij schaken bij het
Doesborghs S.G. maar zochten in de omgeving naar een
sterke interne competitie. Zo kwamen ze bij ASV terecht. Wij
wensen hen veel schaakplezier bij onze vereniging.
ASV-beker: De eerste winnaar is bekend. Hedser Dijkstra
won de finale van de Bekergroep van Albert Marks. Het was
al de derde achtereenvolgende keer dat Hedser zich plaatste
voor deze bekerfinale. In het seizoen 2006-2007 was hij ook
al winnaar. Een echte cupfighter dus!!
Externe competitie: Na de uitstekende 3½-½ zege van ASV-5
voor de OSBO-cup tegen De Toren-3, waardoor ASV nu 2
teams heeft bij de laatste 8, gingen we het belangrijke weekend in. Belangrijk in ieder geval voor ASV-2 en ASV-3.
Helaas ging het voor ASV-2 mis. Bij winst zou koploper
Caissa uit Amsterdam zijn achterhaald en had men promotie
nog in eigen hand maar de Amsterdammers sloegen met 5½2½ toe waardoor de rol van ASV-2 is uitgespeeld. ASV-3
kon zich veilig spelen bij winst op Sneek-2 maar mocht achteraf nog blij zijn met het 4-4 gelijkspel. ASV-1 heeft de
smaak eindelijk te pakken en won opnieuw. Ditmaal was men
met 5-3 te sterk voor Spijkenisse. ASV-4 verloor met 7-1
van koploper Meppel. Een geflatteerde uitslag maar de cijfers liegen niet! Voor de OSBO begint morgen al één van de
slotronden. ASV-5 speelt in het Olympus bij De Toren tegen
De Elster Toren-1. Aanvang 19.45 uur. Kom dus kijken naar
deze spannende slotronde waar ASV-5 vrijuit kan spelen. Op
de andere slotrondes kom ik in een volgend nummer terug!
ASV-1 boekt prima zege: Captain Richard van der Wel was
tevreden over het niveau van “zijn” spelers. Waar uw redacteur hem eerder dit seizoen op zondagmorgen nog al eens
mopperend aan de lijn kreeg over de gemaakte fouten ging
het tegen Spijkenisse naar behoren. Gesteund door een 1-0
voorsprong door een winstpunt uit een vooruitgespeelde
partij van Otto Wilgenhof waar een sterke vrijpion beslissend
bleek werd de voorsprong gestaag uitgebreid in een uiteindelijke 5-3 zege. Remco de Leeuw profiteerde van een positionele mindere zet van zijn tegenstander. Hij kon op b2 inslaan
en combineerde er vervolgens lustig op los. Met een fraaie
slotzet maakte hij de partij uit. Zo’n beetje alle stukken bleven hangen bij zijn tegenstander. Sander Berkhout speelde
heel degelijk, nam geen enkel risico tegen de sterke damesspeelster Desiree Hamelink. Vakkundig hield hij zijn stelling

gesloten. Remise werd zijn deel. Peter Boel verloor als enige.
Over hem kon Richard dan ook niet tevreden zijn. In een
poging de Schotse opening van grootmeester Tony Miles te
imiteren ging Peter al snel in de fout. Hij kreeg daarna in feite
geen kans meer. Bij Wouter van Rijn was het een waar spektakelstuk. Al snel stond het bord in brand. Een waanzinnige
partij, echt eentje voor de ware liefhebber. Deze mag dan ook
in een komend nummer van ASV-nieuws niet ontbreken. Het
is dan ook niet te beschrijven wat er allemaal gebeurde. Een
winnaar kwam er echter niet. Beide spelers hebben na afloop
nog uren geanalyseerd. Richard van der Wel won al vroeg
een pion en kreeg een goede stelling. Toen hij in het centrum
kon doorbreken en een koningsaanval kreeg kwam de winst
uiteindelijk vanzelf. Een goed gespeelde partij met een terechte beloning. Eelco de Vries kwam drie kwartier te laat.
Hij had zich verslapen. Omdat hij zijn auto ook nog eens
verkeerd had geparkeerd verliet hij de speelzaal na een paar
zetten om een goede parkeerplek te zoeken. Dit kostte nog
eens 10 minuten. Zo had hij nog een uurtje over. Hij kwam
wat slechter uit de opening maar wist gaandeweg de partij het
initiatief terug te pakken. In het eindspel had hij zelfs de
betere kansen maar wist dit niet te benutten. Remise dus!!
Léon van Tol was teleurgesteld over zijn partij. Hij verkreeg
een goede stelling maar na een onnauwkeurigheid hield zijn
tegenstander de stelling bij elkaar. Na een geforceerde dameruil beging Léon nog een onnauwkeurigheid. Hij miste
zaterdag net de scherpte die in de beslissende fases nodig
was. Zo bleef hij op remise steken. De 5-3 zege was een feit
tegen het sympathieke team van Spijkenisse waar dit seizoen
veel meer van was verwacht. Eigenlijk geldt dat ook voor
ASV-1 dat pas nu op dreef lijkt te komen na 3 achtereenvolgende overwinningen. “Kampioen kan het eerste niet meer
worden maar we treffen nog wel de bovenste 2 teams. Zo kan
ASV-1 nog een cruciale rol spelen in de titelstrijd”, aldus
Richard!!
Gedetailleerde uitslag: Rick Lahaye–Wouter van Rijn ½-½;
Maurits van der Linde–Eelco de Vries ½-½; Erik Both–Otto
Wilgenhof 0-1; Tony Zhang–Peter Boel 1-0; Desiree Hamelink–Sander Berkhout ½-½; Wilmar Meijer–Remco de
Leeuw 0-1; Jordy Lahaye–Richard van der Wel 0-1; Fabian
van Buuren–Léon van Tol ½-½. Eindstand 3-5.
ASV-2 verliest in kampioenswedstrijd: ASV-2 is er niet in
geslaagd de competitie in de 3e klasse C van de KNSB een
spannend slot te geven. Na het tweede speeluur zag het er
nog even gunstig uit, maar al snel ging het bij een paar borden mis. Theo Jurrius was als eerste klaar. In een scherpe
opening vergat hij dameruil uit de weg te gaan, waarna hij de
positie niet helemaal meer vertrouwde. Op een tactisch goed
geplaatst remiseaanbod van zijn tegenstander ging hij uiteindelijk in, maar achteraf bleek dat zijn compensatie voor de
pion die hij achterstond sterker was dan gedacht. Fred Reulink bracht het tweede vervolgens op voorsprong. In een
tactisch zeer scherpe partij bleek hij handiger dan zijn tegenstander, wat resulteerde in stukwinst na de nodige complicaties. Een laatste poging wist Fred met een fraai mat te weerleggen, die zijn tegenstander sportief op het bord liet verschijnen. Hierna was het echter de beurt aan Caissa. Daan
Holtackers kwam met zwart goed uit de opening, maar koos
vervolgens een verkeerd plan. In het vervolg wist hij dit niet
meer te herstellen en zijn stelling ging er snel op achteruit.
Een fout in hevige tijdnood betekende het einde van de partij.
Ook Pascal Losekoot kwam met zwart prima uit de opening
en ook hij koos het verkeerde plan. Hij ruilde een sterk stuk
en daarna kwamen zijn overige stukken op de verkeerde
velden terecht, waarna hij materiaalverlies niet meer kon
voorkomen. John Sloots liet een remise aantekenen. In een
duw- en trekpartij lukte het zijn tegenstander niet om voldoende voortgang te boeken, terwijl John er niet in slaagde
om een tegenstoot uit te voeren. Het evenwicht werd niet
verbroken. Niet veel later eindigde ook de partij van Frank

Schleipfenbauer in remise. Beide spelers kwamen tot hun
eigen spel, maar dit leidde niet tot voordeel voor een van
beiden. Nadat Frank een offensief goed had opgevangen werd
de vrede getekend. Koert van Bemmel kwam met licht voordeel uit de opening, maar vervolgens koos hij een plan dat te
langzaam bleek. De stelling bleef daarna in evenwicht, maar
in de tijdnoodfase gaf Koert eerst een pion en daarna nog
meer materiaal weg. Ook Vincent de Jong zag zijn partij
verloren gaan. In een strategisch ingewikkelde stelling had hij
al snel veel tijd verbruikt, waarna zijn tegenstander het initiatief kreeg. Vincent kon zich niet meer goed verdedigen tegen
de dreigingen die zijn tegenstander creëerde, waarna hij met
materiaalverlies in een verloren eindspel terechtkwam. Met
deze verdiende overwinning kan Caissa 2 de promotie naar
Daan Holtackers
de tweede klasse niet meer ontgaan.
Gedetailleerde uitslag: Albert Riemens–Koert van Bemmel
1-0; Hajo Jolles–Frank Schleipfenbauer ½-½; Dennis
Breuker–Fred Reulink 0-1; Tom Spits–John Sloots ½-½;
Martin Bottema–Theo Jurrius ½-½; Avni Sula–Pascal
Losekoot 1-0; Pieter Melford-Vincent de Jong 1-0; Martijn
Miedema-Daan Holtackers 1-0. Eindstand 5½-2½.
ASV-3 komt goed weg: Tegen Sneek-2 bereikte ASV-3 met
het nodige geluk in de slotfase nog net een 4-4 gelijkspel.
Daarmee blijft het verschil met de onderste 2 ploegen, Winterswijk en Sneek-2 onveranderd 2 matchpunten en is ASV-3
dus nog lang niet veilig!! Uitgangspunt was natuurlijk winst
om zo definitief afstand te nemen. Het derde begon goed.
Siert Huizinga kreeg al vanuit de opening met zwart een
comfortabele stelling na een mislukte opening van zijn jeugdige opponent. Siert wikkelde dit uiterst secuur af naar een
gewonnen stelling. Sneek kwam al weer snel op gelijke hoogte. Barth Plomp kwam gedrukt uit de opening, verrekende
zich ergens en kwam er daarna tegen de topscorer van dit
Friese team niet meer aan te pas. Ruud Wille pakte vervolgens een halfje na een moeizame partij waarin hij met wit
niet echt in zijn spel kwam. Zijn tegenstander hield hem
steeds bezig. Een vrijpion van Ruud op d6 was voor zijn
tegenstander aanleiding om toch maar voor zetherhaling te
kiezen. Een verstandige keuze bleek bij analyse want anders
zouden de kansen zeker keren. Niet veel later werd het ook
bij Ivo van der Gouw remise. Na een gelijkopgaande partij
hield Ivo de stelling goed in evenwicht alhoewel zijn tegenstander in de slotfase meende ergens een betere voortzetting
te hebben gemist. Daarna volgde het drama voor Kees Sep.
Hij had in het middenspel een pion verloren en had nog een
zwakke pion op d4 maar had nog wel tegenspel. In een moment van volledige schaakblindheid gaf Kees op toen de
dames werden geruild en Kees dacht dat dit stuk niet stond
gedekt. Hij had echter gewoon met de loper kunnen terugslaan. Maar ook dan zou een moeilijk eindspel overblijven.
Winst moest dan eerst nog maar worden bewezen. Heel sneu
dus! Zo stond ASV-3 met 3-2 achter na de tijdcontrole en
leek een gelijkspel zelfs heel ver weg. Het werd dus klunen in
het Friese land. De ASV-ers zetten zich schrap. Jochem stond
er het beste voor. Hij had min of meer uit nood geboren een
pion geofferd maar daardoor waren zijn stukken wel actiever
komen te staan. Dit resulteerde in kwaliteitswinst. Hij moest
daarna lang en geduldig manoeuvreren voordat hij uiteindelijk eenvoudig won doordat zijn tegenstander een toren verspeelde. Daarmee was het 3-3 en heel ASV-3 veerde weer op.
Er waren weer kansen. Intussen liep het tegen het einde en de
tijdnoodfase diende zich weer aan. Koen Maassen van den
Brink werd hierbij overhoord in een toreneindspel van 4
tegen 3 pionnen. De spanning was om te snijden. Maar Koen
gaf zijn tegenstander geen kans meer en hield het keurig
remise. In dat zelfde tijdsbestek kwam Paul de Freytas terug
in de partij. Hij stond gedrukt na de opening, moest vanwege
een matdreiging een pion geven, verloor daarna nog een pion
en stond later zelfs drie pionnen achter. Eén pion won hij in
het eindspel terug toen hij zelf een matdreiging had. Met
lopers van ongelijke kleur en de pionnen ver uit elkaar wist
Paul het zijn tegenstander heel lastig te maken. Deze offerde
zijn toren voor de loper om zo het eindspel met loper en 2
vrijpionnen tegen de toren in winst om te zetten maar Paul
dreef de vijandelijke koning naar de rand en wist daar met
zijn remise het onverwachte gelijkspel veilig te stellen. Voor
ASV-3 wachtten nog twee zware ronden!
Gedetailleerde uitslag: Tinus Fleur-Jochem Woestenburg
0-1; Han Holl-Barth Plomp 1-0; Wim Ykema-Koen Maassen van den Brink ½-½; Tom Koster-Kees Sep 1-0; Ronald
van der Veen-Paul de Freytas ½-½; Stef van Kesteren-Ivo
van der Gouw ½-½; Tjeerd Wiersma-Ruud Wille ½-½;
Jouke Bakker-Siert Huizinga 0-1. Eindstand 4-4.
ASV-4 met 7-1 opgerold door Meppel: Het zat zaterdag niet
mee. Een file van tien kilometer zorgde voor een te late aankomst in Meppel. De sportieve koploper maakte daar geen

punt van en zette de klokken pas aan toen ASV-4 in het
sfeervolle stadcafé OASIS arriveerde. Een spannend gevecht
ontspon zich vervolgens. Pas aan het eind van het derde uur
ontspoorden enkele ASV-ers. Zo ging Paul Tulfer schlemielig onderuit tegen Roel Donker. In een misschien wel kansrijke stelling met vier pionnen tegen een stuk liet Paul Tulfer
een kwaliteitsoffer toe en ging mat. Ook Gerben Hendriks
had lange tijd het betere van het spel tegen Richard Berendsen. In tijdnood was de Meppelaar echter de betere schaker.
Toch ook in die partij een gemiste kans. Martin Weijsenfeld
was niet van de gemiste kansen. Hij liet opponent Bart Davids uitrazen op de damevleugel en sloeg vervolgens genadeloos toe. Hierna kwam de verwachte gelijkmaker van Robert
Naasz niet. Na een mislukte opening speelde onze eindredacteur van ASV-Nieuws geweldig. De mataanval die hij na
kwaliteitsverlies opzette, was niet te stuiten. Helaas raakte
Robert ergens van het snelste winstpad af. De weg die hij
koos won ook, maar niet nadat hij mat in één miste. Erik
Wille offerde twee keer zijn paard. De eerste keer werd het
niet genomen en de tweede keer wel en toen bleek het offer
niet meer te kloppen. Wat er toch allemaal kan veranderen in
één zet. Paul Schoenmakers raakte een pionnetje kwijt tegen
Gerhard Pauptit. De routinier van Meppel gaf dat voordeel in
het eindspel niet meer weg. Murat Duman speelde een wildwestvertoning met Alwin Pauptit. In het vierde uur offerde
Murat een stuk voor twee vrijpionnen, maar na de tijdcontrole bleek dat te weinig. Anne Paul Taal zag Fokke Jonkman
een vroeg remiseaanbod afslaan. Na onhandig pionverlies
kwam onze captain in de problemen. Fokke pakte toen door
en maakte er na zes uur spelen 7-1 van. Een dramatische en
vooral zeer geflatteerde nederlaag. Alle ellende werd in één
wedstrijd verzameld, zullen we maar zeggen. Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: Richard Berendsen–Gerben Hendriks 1-0; Roel Donker–Paul Tulfer 1-0; Fokke Jonkman–
Anne Paul Taal 1-0; Menno v. Koningsveld–Erik Wille 1-0;
Gerhard Pauptit–Paul Schoenmakers 1-0; Bart Davids–
Martin Weijsenfeld 0-1; Rienk van den Berg–Robert Naasz
1-0; Alwin Pauptit–Murat Duman 1-0. Eindstand 7-1.
ASV 5 dendert voort in de OSBOcup!: Net als ASV-4 heeft
het vijfde zich geplaatst voor de kwartfinale van de OSBOcup. In tegenstelling tot het vierde had ASV 5 hierbij geen
geluk nodig. Na de 4-0e zege op SMB 4 en de 3½-½ ezege op
Nunspeet stond in de 3 ronde het treffen met mede 1 klasser
De Toren-3 op het programma. Martijn Boele was ziek maar
ASV’s supersub Paul Schoenmakers bleek bereid voor hem
in te vallen. Deze wedstrijd markeerde tevens de terugkeer
van de kersverse vader Remco Gerlich aan het schaakbord.
Het viertal werd gecompleteerd door Tony Hogerhorst en
Robert Naasz. Tony Hogerhorst begon met wit aan bord 2
voortvarend en stond na een uurtje spelen een vol stuk voor
tegen jeugdspeler Mees van Osch. Hij moest nog wel zijn
paard weer terug zien te krijgen van a7 maar winst leek een
kwestie van tijd. Kopman Remco was in een zware strijd
verwikkeld met Jeroen van Onzen. Ondanks een chronisch
slaaptekort bleef Remco geconcentreerd spelen en toen Jeroen een toren weg blunderde was het 1-0. Even later haalde
Tony onverbiddelijk de winst die er de hele avond al aan zat
te komen binnen. Robert had inmiddels met goed spel tegen
oud ASV-er Jan Willem van Willigen een gewonnen eindspel
weten te bereiken. Gemakzucht brak hem echter op en in
tijdnood moest hij tot zijn ongenoegen genoegen nemen met
remise. Paul speelde een stugge partij tegen Ron Engelen.
Een vroeg remiseaanbod van Paul werd vanwege de situatie
op de overige borden geweigerd. De Torenaar ging dapper op
zoek naar de winst die er niet was. Paul bleef goed spelen en
zoals dat wel vaker gaat was hij degene die uiteindelijk won.
Door naar de kwartfinale waar de aanstaande kampioen van
de Promotieklasse Meppel wacht. ASV-5 zal het opgespaarde
geluk goed kunnen gebruiken!
Robert Naasz
Gedetailleerde uitslag: Remco Gerlich - Jeroen van Onzen
1-0; Tony Hogerhorst - Mees van Osch 1-0; Paul Schoenmakers - Ron Engelen 1-0; Robert Naasz - Jan Willem van
Willigen ½-½. Eindstand 3½-½.
Uitslagen interne competitie 23e ronde (26 maart 2009):
van Tol–v. Roosmalen ½-½; v. Rijn–Hendriks ½-½; Jurrius–
Maassen v.d. Brink 1-0; Huizinga–R. Wille ½-½; v. Belle–
Gerhardus ½-½; v. Waardenburg–Bentvelzen ½-½; Wiggerts–Vermeer 0-1; Au–Braam 0-1; Hajee–Groen 1-0; v.
Buren–Koeweiden 1-0; Veerman – Kuiphof 0-1; Rietbergen–
Kooman 1-0; Manschot–v.d. Krogt 0-1; de Munnik–
B.Sanders 0-1; de Kok–Zuidema ½-½; Ariëns –v. Vlerken 10; Stibbe-Singendonk 0-1; Visser–J.Sanders 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie (Kroongroep): de Freytas –
Woestenburg 0-1; van Amerongen – Homs ½-½ (0-1 na
beslissingspartij); Verhoef – Wilgenhof 0-1.
Finale ASV-bekergroep: Albert Marks–Hedser Dijkstra 0-1.

