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Oploswedstrijd: Met deze opgave won de Zweed Hermansson de tweede prijs in
een verder goed bezet
toernooi. Ik denk, dat
ik nauwelijks verstand heb van problemen, want het wil
maar niet duidelijk
worden, waarom dit
de tweede prijs waard
zou zijn. Wit geeft
mat in twee zetten.
Oplossing: 1. De6.
Afscheid: Vanavond
is onze laatste clubavond in het gebouw
van Scouting St.
Christoforus.
Toen
we na ons jarenlange verblijf in De Opbouw aan de Velperweg op zoek moesten naar vervangende speelruimte vonden
we deze in het gloednieuwe gebouw van de Scouting aan de
Monnikensteeg. Op 19 augustus 2004 namen we deze ruimte
in gebruik. Bijna 5 jaar later gaan we toch weer verkassen.
Niet omdat we weg moesten maar omdat we tegen een mogelijkheid aanliepen waar we in één zaal kunnen spelen en dat
was iets wat toch als een gemis werd ervaren. Bovendien is
de nieuwe speelzaal van Activiteitencentrum Schreuder beter
toegankelijk voor ouderen en gehandicapten. Ook dat is een
belangrijk aspect. Ook denken we in de nieuwe locatie meer
mogelijkheden te hebben kijkend naar de toekomst. De tijd
zal het leren of we aan deze stap goed hebben gedaan. In
ieder geval geven de reacties na de kijkavond en de ledenvergadering ons daarin veel vertrouwen.
Wij danken hierbij alle vrijwilligers van de Scouting voor
hun inzet tijdens de clubavonden. Volgende week donderdag
30 april is er geen schaken vanwege Koninginnedag. Vanaf
donderdag 7 mei kunt u komen schaken in onze nieuwe
speelzaal van Activiteitencentrum Schreuder aan de
Vlamoven 22-24 aan de rand van de wijk Presikhaaf op het
bedrijventerrein IJsseloord-1.
Nieuw: Vorige week mochten we Marijn Freriks verwelkomen. Hij speelde in het verleden bij Zevenaar maar stopte op
een gegeven moment met het schaken. Toch liet het hem niet
los en de interesse nam de laatste tijd weer toe. Zo was de
stap naar ASV snel gezet. Wij wensen hem een fijne tijd toe
bij onze vereniging!
Externe competitie: ASV-9 is vrijdag jl. bij de slotronde in
Eerbeek kampioen geworden in de 4e klasse C van de OSBO
door een 3-3 gelijkspel tegen Ons Genoegen. Bij een 2½-2½
tussenstand nam Herman de Munnik in gewonnen stelling
genoegen met remise, omdat concurrent De Toren 11j inmiddels ook 3-3 gespeeld had waardoor ASV-9 aan eenzelfde resultaat genoeg had. Diezelfde avond verloor ASV-7 in
Ede van De Cirkel met maar liefst 6-2. ASV-6 won vorige
week donderdag de slotronde door UVS-3 met 5½-2½ te
verslaan. Deze EP staat echter in het teken van de zaterdagteams. De voorlaatste zaterdagronde leverde voor ASV wederom heuglijk nieuws op. Het 4-4 gelijkspel van ASV-3
tegen het sterke Doetinchem en het verlies van de beide
concurrenten zorgde ervoor dat het derde ook volgend jaar in
de KNSB zal uitkomen. ASV-1 is na de slechte start helmaal
los en versloeg koploper De Pion uit Roosendaal met 4½3½, Bij ASV-2 is het beste eraf nu promotie sinds de vorige
ronde is verkeken. Paul Keres-3 won met 2½-5½. ASV-4
verloor ook. PSV/Dodo uit Putten was met 5-3 te sterk. Afgelopen dinsdag was de slotronde van ASV-10 tegen
Doetinchem-3 in het Lorentz. Morgen speelt ASV-11 nog in

donderdag 23 april 2009
Wijchen tegen Het Kasteel-5. Volgende keer meer over alle
wedstrijden die in deze EP niet aan bod komen.
ASV-1 verrast koploper: “Let maar op mijn woorden”, zei
captain Richard van der Wel
telefonisch tegenover uw redacteur na de winst in de 7e ronde. “Wij gaan in de laatste 2
ronden nog een rol spelen bij het kampioenschap. Het bleek
geen bluf. Koploper De Pion uit Roosendaal ondervond de
dadendrang van ons eerste dat na de slechte seizoenstart
duidelijk wat aan het rechtzetten is. De Brabanders werden
verdiend op een 4½-3½ nederlaag gezet waardoor dit team
de kampioenskansen zag verdampen. Remco de Leeuw
opende de score met een puntendeling. Hij trof één van de 2
topscorers en ging al het risico uit de weg. Het evenwicht
bleef in deze partij dan ook gehandhaafd. Via Wouter van
Rijn kwam ASV-1 op achterstand. Hij trof de andere topscorer aan Brabantse kant. In een Catalaan heeft Wouter nooit
echt lekker in de partij gezeten. Hij heeft dan ook nauwelijks
enig spel gehad. Sander Berkhout kreeg in een scherpe Pirc
een aanval over zich heen. Hieruit ontsnapte hij en hield
daaraan materiaal over. Voordat hij zelf mat ging, ging eerst
zijn tegenstander mat. Uit Arnhems oogpunt gezien een prettige volgorde! Ook bij Otto Wilgenhof bleef de partij in
balans zodat ook hier van een terechte puntendeling sprake
was. Peter Boel stond aanvankelijk heel prettig. Zijn tegenstander reageerde wellicht wat tam op de plannen van Peter.
Deze raakte echter van het goede pad af waardoor de kansen
ineens volledig keerden. Een krachtig paard besliste de partij.
Zo stond ASV met 3-2 achter maar de overige 3 partijen
boden zeker goede kansen. Léon van Tol speelde zijn beste
partij in tijden voor ASV. Een goed voorbeeld van een sterk
paard tegen een zwakke loper. Door Léon werd dit in een
strategische partij uitstekend uitgebuit. Het was de eerste
volle winst van onze ASV-er dit seizoen! Richard van der
Wel zette ASV op voorsprong. Rond zet 30 had hij alle stukken effectief in het spel betrokken maar de koningsaanval
werd niet goed uitgevoerd. eDe tegenstander ontsnapte maar
deze miste de kans op de 40 zet. Richard nam de partij weer
in handen en gaf het daarna niet meer weg. Eelco de Vries
was weer ruim te laat in de speelzaal maar verkreeg ondanks
de achterstand in tijd toch een gewonnen stelling.
Die tijd
deed hem daarna toch de das om want zijn 40e zet was verkeerd (“ik had ook maar 40 seconden over”, was zijn uitleg
na afloop) waarna er een stelling overbleef met een pion
meer maar dit bleek niet meer te winnen. De winst was
daarmee wel veilig gesteld.
Gedetailleerde uitslag: Otto Wilgenhof–Stefan Colijn ½-½;
Eelco de Vries–Ludo Tolhuizen ½-½; Sander Berkhout–
Robert Schuermans 1-0; Remco de Leeuw–Andy Baert ½½; Wouter van Rijn–Pim Eerens 0-1; Léon van Tol–Rogier
van Loon 1-0; Peter Boel–Charles Kuijpers 0-1; Richard
van der Wel–David Du Pont 1-0. Eindstand 4½-3½.
Seizoen over voor ASV-2: Het is ASV-2 niet gelukt om een
(zeer kleine) kans op promotie te behouden. Het derde team
van Paul Keres bleek te sterk. Theo Jurrius opende de score
met een remise. De opening verliep geheel volgens wens en
Theo kreeg een kansrijke positie, maar miste op een gegeven
moment een tussenzet. Hierdoor moest hij afwikkelen naar
een ongelijk lopereindspel met een pion minder, waarin al
snel tot een puntendeling werd besloten. Ook Koert van
Bemmel liet een half punt aantekenen. Hij kreeg prettig spel
en wist een pion te winnen, maar ruilde ongelukkig een paar
stukken af waardoor zijn tegenstander de pion terug kon
winnen; als hij voor de andere ruil gekozen had, was het
overigens nog steeds niet duidelijk geweest. Zoals het ging,
was een snelle remise een logisch vervolg. Na dit vredelievende begin sloegen de Utrechtenaren echter toe. Fred Reulink keek in het middenspel tegen een lastige stelling aan,
maar kon zich lang goed verdedigen. Toen hij op het kritieke
moment echter de beste verdediging miste, wist zijn tegen-

stander met een fraaie paardmanoeuvre winnend voordeel te
bereiken dat hij niet meer uit handen gaf. Ook John Sloots
kwam in een lastige stelling terecht, nadat hij overzien had
dat zijn a-pion, die hij niet kon missen, bleef hangen zodat
hij tijd verloor om die te verdedigen. John kon niet verhinderen dat zijn tegenstander zijn voordeel met vaste hand vergrootte en tot winst voerde. Hetzelfde gold voor Pascal Losekoot, die een centrumpositie met pionnen op c4 en e4 had
opgebouwd. Zijn tegenstander voerde de druk op de c4-pion
op, maar Pascal koos voor een verkeerde verdediging omdat
hij gemist had dat zijn pion op e4 in een variant bleef instaan.
Daan Holtackers deed er minder lang over om een pion kwijt
te raken (9 zetten), maar leek door een tweede pion te offeren
nog redelijk tegenspel te creëren. In een stelling met verschillende opties koos hij niet de beste voortzetting, waarna zijn
initiatief verdween. Frank Schleipfenbauer liet vervolgens
nog een remise aantekenen. Zijn partij had een interssant
verloop waarbij beide spelers dreigingen hadden. Frank leek
een iets prettigere stelling te hebben, maar zijn tegenstander
hield zijn stelling goed verdedigd waarna het punt gedeeld
werd. Sjoerd van Roosmalen deed tenslotte nog iets terug
voor ASV-2. Zijn tegenstander, die bijna een uur te laat binnen kwam omdat hij op de fiets vanuit Utrecht gekomen
"teveel tegenwind had", opende scherp en offerde een stuk.
Sjoerd wist de dreigingen echter op te vangen, wikkelde af
naar een eindspel met een pluspion en zette dat naar winst
om. Door dit 2½-5½ verlies van ASV-2 is Caïssa-2, dat zelf
met 6-2 van de Kennemer Combinatie-3 verloor, toch nog
kampioen geworden in de 3e klasse C.
Daan Holtackers
Gedetailleerde uitslag: Fred Reulink – Colijn Wakkee 0-1;
John Sloots – Leo van Houwelingen 0-1; Sjoerd van Roosmalen – Gert-Jan Thomassen 1-0; Pascal Losekoot – Kees
Vreeken 0-1; Koert van Bemmel – Ronald Gouma ½-½;
Daan Holtackers – Elmer van Veenendaal 0-1; Theo Jurrius – Conrad Kiers ½-½; Frank Schleipfenbauer – Ger
Hageman ½-½. Eindstand 2½-5½.
ASV-3 boekt belangrijk gelijkspel: Met een moeizaam maar
verdiend gelijkspel heeft ASV-3 zich verzekerd van klassebehoud in de KNSB. Met een snelle remise opende Jochem
Woestenburg de score. Hij stond een fractie minder naar zijn
idee en kon het aanbod dan ook niet weigeren. Na zo’n 2 uur
spelen kwamen ook bij invaller Paul Tulfer en Kees Sep
remises op het wedstrijdformulier. Paul kon niets bereiken
tegen een Caro Kann en moest in remise berusten. Kees nam
het aanbod dankbaar aan want zijn tegenstander had het
betere van het spel maar deze was naar zijn gevoel de controle wat aan het verliezen over zijn stelling. Dat was dan ook
de reden van het remiseaanbod. Niet veel later kreeg ook
Ruud Wille remise aangeboden. Gelet op de stand op de
overige borden mocht hij dit aannemen. Bovendien had hij
zelf minder tijd op de klok. Hij had minder gestaan maar leek
over de ergste problemen heen maar had nog wel wat zwakke
plekken. Daarmee stond het 2-2. ASV-3 kwam op achterstand door een nederlaag van Barth Plomp. Hij kwam al snel
in een eindspel terecht. Tegenstander Goossen, tegen wie
Barth recentelijk in de OSBO-kamp nog remise had gespeeld
had de betere kansen en sloeg dan ook terecht remise af.
Barth moest een sterk paard van zich af zien te houden met
zijn zwakke loper. Normaal is Barth in zijn element in eindspelen maar ook dit keer kon hij het niet bolwerken. Hij
kreeg weliswaar de open h-lijn maar een fout vrijwel direct
daarna besliste de partij. Gerben Hendriks bracht ASV-3
weer naast Doetinchem. Hij profiteerde van een fout van
Cees Nederkoorn in de opening en kreeg daarna zoveel aanvalsmogelijkheden dat hij zijn kansen voor het uitzoeken
had. Zwart kon de dreigingen allemaal niet meer pareren en
Gerben won dan ook zeer verdiend. Intussen had ook Ivo van
der Gouw een voordelige stelling bereikt maar hij kon hier in
de tijdnoodfase niet direct van profiteren. Wel hield hij de
betere stelling. Toch kreeg zwart weer wat praktische kansen
met een vrije c-pion en werd het nog een spannend uurtje. In
der andere partij had Vincent de Jong een pion verspeeld net
op het moment dat hij remise wilde aanbieden. Hij verzette
zich manhaftig maar het eindspel bleef verloren wat hij ook
probeerde. Het kwam dus echt op de partij van Ivo aan. In de
tweede tijdnoodfase in een dubbeltoreneindspel met 2 verbonden vrijpionnen meer duurde het lang voordat Ivo voortgang boekte. De tijd werd steeds minder en de spanning
steeg. Uiteindelijk wist Ivo te promoveren. Na een onreglementaire zet van zijn tegenstander gaf deze op. Het eindspel
van dame tegen toren was ook verloren. De 4-4 werd luid
bejubeld. Later bleek de waarde van dit gelijkspel omdat de
concurrentie Sneek-2 en Winterswijk beiden hadden verloren
en zo ASV-3 niet meer kunnen achterhalen!!
Gedetailleerde uitslag: Vincent de Jong–Henk Riepma 0-1;
Gerben Hendriks – Kees Nederkoorn 1-0; Jochem Woestenburg – Roel Evertse ½-½; Ivo van der Gouw – Marius

van Hal 1-0; Barth Plomp – Theo Goossen 0-1; Kees Sep –
Marino Küper ½-½; Ruud Wille – Henny Haggeman ½-½;
Paul Tulfer – Sander van Vucht ½-½. Eindstand 4-4.
ASV-4 verliest opnieuw maar blijft vierde: Aan de succesreeks van ASV-4 is een einde gekomen. Werd in de vorige
ronde al met 7-1 verloren van Meppel, deze keer was
PSV/DoDo met 3-5 een maatje te groot. Anne Paul Taal
opende met een sterke remise tegen Ewoud ’t Jong, die dit
seizoen al zijn partijen won. Erik Wille kende de opening
niet en werd zeer hardhandig gevloerd. Die achterstand bleef.
Paul Schoenmakers, een van de vier reserves die meespeelden, won een pionnetje, maar kon geen winstweg vinden.
Mogelijk miste hij een kans, maar na dameruil was het remise. Ook Tony Hogerhorst verloor. Tony zocht met een pionoffer de aanval en dat leverde een groot ruimteoverwicht op.
De speler van PSV/DoDo gaf echter geen krimp en na torenruil restte een verloren eindspel, waarin Tony ook nog eens
een stuk kwijtraakte. Bij Robert Naasz ging het al niet beter.
Hij bleef onder druk en na pionverlies werd Robert in het
toreneindspel uitgeteld. Opnieuw leek een grote nederlaag op
komst, maar ASV-4 herstelde zich knap. Hans Rigter zette de
achtervolging in gang. Met nauwkeurig spel wist de routinier
een enorme ontwikkelingsvoorsprong te krijgen. De aanval
die volgde, bracht hem groot materiaalvoordeel. Erika Belle
bezweek niet onder de druk van haar opponent. In de tijdnoodfase kwam ze met een knap dameoffer, waarna Olger
van Dijk zich mat liet zetten. Later bleek ook met andere
zetten het mat niet te verhinderen. Martin Weijsenfeld was
intussen twee pionnen achterop geraakt. Een aanvalspoging
strandde en verdedigen was niet meer mogelijk, zodat de
punten toch mee gingen naar Putten.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: Erik Wille–Andries Mellema 0-1;
Anne Paul Taal–Ewoud ‘t Jong ½-½; Erika Belle–Olger
van Dijk 1-0; Martin Weijsenfeld–Mark Kortrijk 0-1; Paul
Schoenmakers–Mark de Graaf ½-½; Tony Hogerhorst–
Jasper Valstar 0-1; Robert Naasz – Geurt Peter v.d. Brink
0-1; Hans Rigter–Reinier den Boer 1-0. Eindstand 3-5.
Uitslagen/standen 8e ronde KNSB / OSBO-promotieklasse:
KNSB 2e klasse D:
1 DJC Stein
2 De Stukkenjagers-2
3 De Pion
4 Venlo

13
13
12
10

39½
36½
35½
39½

KNSB 3e klasse C:
1 Caïssa-2
2 Het Kasteel

14 38½ K
11 34½

3 ASV-2

10 36

4 Paul Keres-3
9 33½
5 ASV-1
10 31½ 5 Kennemer Comb.-3 8 32½
6 Spijkenisse
7 34
6 Wageningen-2
6 30
7 HSC
6 30
7 Unitas-2
6 30
8 Voerendaal-2
4 27
8 Alteveer
6 26½
9 RSC ’t Pionneke
3 25
9 Zukertort A’veen-3 5 29½
10 Overschie
2 21½ 10 Zeist
5 29
e
KNSB 3 klasse B:
OSBO-Promotieklasse:
1 Almelo
12 38½ 1 Meppel
16 44½
2 Dr. Max Euwe-2
12 35 2 Pallas
14 41
3 Talentteam GrUNn 10 38½ 3 PSV/DoDo
13 40
4 Doetinchem
10 33½ 4 ASV-4
9 33
5 Staunton
9 33
5 UVS-2
9 32½
6 Homburg A’doorn-3 8 30½ 6 Bennekom
8 30
7 Spassky’s
7 30
7 Ede-1
4 24½
8 ASV-3
6 29
8 Zutphen
3 25½
9 WSG
3 26½ D 9 Veenendaal-2
2 24½
10 Sneek-2
3 25½ D 10 SMB-3
2 24½

KNSB 2e klasse D: HSC – Spijkenisse 2½-5½; DE Stukkenjagers-2 – RSC ’t Pionneke 4½-3½; Overschie – Venlo 2-6;
Voerendaal-2
– DJC Stein 2½-5½; ASV-1 – De Pion 4½-3½.
KNSB 3e klasse C: Kennemer Combinatie-3 – Caïssa-2 6-2;
Alteveer – Zeist 2½-5½; Unitas-2 – Zukertort Amstelveen-3
3½-4½; Wageningen-2 – Het Kasteel 3-5; ASV-2 – Paul
Keres-3 2½-5½
KNSB 3e klasse B: Homburg Apeldoorn-3–Sneek-2 4½-3½;
WSG–Dr. Max Euwe-2 3-5; Talentteam GrUNn/Unitas-3–
Staunton 6-2; Almelo–Spassky’s 6-2; ASV-3 – Doetinchem
4-4.
OSBO Promotieklasse: Ede-1 – Meppel 1½-6½; UVS-2 Bennekom 4½-3½; SMB-3 – Veenendaal-2 2½-5½; Zutphen
– Pallas 3½-4½; ASV-4 – PSV/DoDo 3-5.
Uitslagen interne competitie 25e ronde (16 april 2009):
Woestenburg–Schleipfenbauer 0-1; Weijsenfeld–Naasz ½-½;
R. Wille-de Freytas 0-1; Wiggerts–Hogerhorst 0-1; AmaniHajee 1-0; Koeweiden–Freriks ½-½; Ariëns-van Buren 0-1;
Meijer-Veerman 0-1; van Eck-Rietbergen ½-½; B. SandersZunnebeld 1-0; van Eijk-Kelderman 1-0; Hartogh Heijs–van
Vlerken 1-0; Stibbe-J. Sanders0-1; Diekema–Peters 1-0.
Uitslag ASV-bekercompetitie: Gerlich – van Tol 1-0.

