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Oploswedstrijd: Dit is een niet geheim gehouden stand uit het
kampioenschap van het Sovjetleger in 1960. Die jongens konden strijden. Hier speelde en won wit. Het betrof Shamaev
tegen Steinsapir. Oplossing: 1.Tf7 Txf7 (Als zwart de dame
slaat gaat het allemaal wat
gemakkelijker) 2. gxf7,
Dxf7 3. exf7+, Kxf7
4.Dg7+ Ke6 5.Pf4+ mat.
Nog even na het slaan van
de dame 1.Tf7 Pxh6
2.Pf6+ Kh8 3.g7+ mat.
Hemelvaartsdag: Volgende week is er geen clubavond in verband met
Hemelvaartsdag! We zien
u graag terug op donderdag 28 mei voor de volgende ronde in de interne
competitie!
Externe competitie: ASV ontbreekt dit jaar op de finaledag
van de OSBO-cup. Op de openingsavond in onze nieuwe
speellocatie versloeg Bennekom ASV-4 met 4-0 en Meppel
ASV-5 met 3½-½. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel want
de spelers uit deze teams kunnen nu, net als u natuurlijk, mooi
meespelen in het ASV-Vierkampentoernooi op 5 en 6 juni en
daarbij tevens de finales aanschouwen! Dan afgelopen zaterdag. De slotwedstrijd van onze eerste 4 teams. ASV-1 liet
opnieuw een koploper struikelen. DJC Stein werd met 4½-3½
verslagen. Daar bleef het ook bij want de andere drie teams
verloren zonder dat dit verder consequenties had. ASV-2 bleefe
met 4½-3½ de mindere van Het Kasteel dat daardoor een 2
promotieplaats voor de OSBO voor het volgende seizoen
veilig stelde. Zo deed ASV-2 onbedoeld toch nog iets goed.
ASV-3 verloor met 5-3 verdiend van de Spassky’s uit Groningen. ASV-4 moest het met 5½-2½ afleggen tegen Pallas,
één van de sterkste teams in de Promotieklasse. Het seizoen zit
er op. Eind september beginnen we gewoon weer opnieuw!
ASV-1 speelt belangrijke rol in kampioensrace: Daar waar
ASV-1 in de vorige ronde de koploper van dat moment De
Pion versloeg was ons eerste zaterdag te sterk voor de nieuwe
koploper DJC Stein. Omdat ook medekoploper De Stukkenjagers-2 verloor was het uiteindelijk toch het Brabantse De Pion
dat zelf wel won en daarmee de niet meer verwachte promotie
pakte. Het toont de spannende ontknoping van deze slotronde!
ASV-1 kon tegen DJC Stein vrijuit spelen daar waar de jonge
talentvolle tegenstanders toch de zenuwen van een kampioenswedstrijd kenden. Sander Berkhout opende de score met
een remise, zijn vijfde alweer dit seizoen. Een serieuze winstkans liet hij lopen en kwam daarna moeilijk te staan. Maar het
eindspel wist hij met nauwkeurig spel remise te houden. Wouter van Rijn verwisselde 2 zetten na de opening. Zijn tegenstander offerde een stuk en Wouter kwam in de problemen.
Dit werd vakkundig afgemaakt. Eelco de Vries had zich helemaal voorbereid en speelde weer als vanouds. Zijn tegenstander heeft geen kans gehad. Richard van der Wel trof de topscorer (8 uit 9) uit de poule van ASV-1. Na een gelijkopgaande partij pakte Richard zijn kansen op de damevleugel en
kreeg een vrije a-pion. Zijn tegenstander zocht daarop een
tegenaanval op de koningsvleugel. Richard, inmiddels in tijdnood, greep hierin mis en liet zich matzetten. Remco de
Leeuw profiteerde na een rustige opening van een verzwakking met f6 door zijn tegenstander. Hij won een kwaliteit en
speelde het daarna foutloos uit. Otto Wilgenhof ging na een
rare opening waarin hij niet kon rokeren met zijn koning aan
de wandel richting c7. Zijn tegenstander opende hierna een
wanhoopsactie en gooide de stelling met b4 open. Een misgreep zo bleek want Otto kreeg de touwtjes in handen en
maakte het goed uit. Peter Boel won eindelijk weer eens. Dat
deed hem heel goed. Niet alleen omdat de Arnhemse zege
hiermee een feit werd maar ook omdat hij zelf een minder
seizoen kent. Hij kwam met een klein plusje uit de opening.
Na dameruil kreeg hij een vrije b-pion. In plaats van met deze
pion door te lopen koos hij voor een actie op de koningsvleu-
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gel maar kwam toen daardoor zelf in de problemen. Na veel
duw- en trekwerk won hij alsnog. Léon van Tol tenslotte
moest na een gelijkopgaande partij vechtschaak uiteindelijk
zijn meerdere erkennen. Vermoeidheid speelde hem parten
waardoor hij in de slotfase de beste zetten niet meer vond.
DJC tenslotte was natuurlijk teleurgesteld in de afloop maar
met het aanwezige talent zal promotie zeker een keer komen!
Gedetailleerde uitslag: Jelle Sarrau - Wouter van Rijn 1-0;
Stef Soors – Otto Wilgenhof 0-1; Stefan Spronkmans – Sander Berkhout ½-½; Sander Vanwersch – Eelco de Vries 0-1;
Jozef Simenon – Remco de Leeuw 0-1; Roel Hamblok –
Léon van Tol 1-0; Fabian Miesen – Peter Boel 0-1; Stefan
Simenon – Richard van der Wel 1-0. Eindstand 3½-4½.
ASV-2 weer ten onder: Het is ASV-2 niet gelukt de tweede
plaats (het best haalbare) te heroveren op Het Kasteel, de tegenstander in de laatste ronde. Van begin af aan beloofde het
een spannende wedstrijd te gaan worden, maar net als in de
twee voorgaande wedstrijden ging het voor ons in het vierde
speeluur mis. John Sloots was als eerste klaar. Na een gelijk
opgaande opening offerde hij een pion voor initiatief, maar
zijn tegenstander offerde de pion weer terug waarna er niets
meer aan de hand was; remise dus. Sjoerd van Roosmalen wist
een veelbelovende stelling te bereiken, maar op het moment
dat hij het punt dacht te incasseren kwam zijn tegenstander
met een venijnige tegentruc die Sjoerd overzien had, waarna
het ineens helemaal uit was. Theo Jurrius stuitte weer op een
voorbereide tegenstander, maar kwam wel in een interessante
stelling terecht. Hij ging niet op een remiseaanbod van zijn
tegenstander in, maar toen Theo vervolgens geen derde pion
offerde kwam hij in het nadeel; het eindspel kon hij niet keepen. Vlak daarna bracht Daan Holtackers het verschil weer
terug tot een punt. Na een originele (maar niet geheel correcte)
paardmanoeuvre in de opening, taxeerde zijn tegenstander een
afruil verkeerd en kwam in een positioneel hopeloze stelling
terecht. Martin Weijsenfeld had een lastige partij waarin hij al
vrij vroeg een stuk tegen 2 pionnen moest offeren. Hij wist
echter spel te houden en in de tijdnoodfase stond er een interessant eindspel op het bord; helaas gaf Martin door de tijdsdruk een stuk weg. Ook Pascal Losekoot had een zware middag. Hij kwam in een positioneel slechte stelling terecht, maar
toen zijn tegenstander niet consequent doorspeelde wist Pascal
te compliceren. In wederzijdse vliegende tijdnood wist hij met
een truc beslissend materiaal te winnen. Een tijdje later trok
Frank Schleipfenbauer de stand weer gelijk. Bij hem ontwikkelde zich een strategisch gevecht en lange tijd zag het er
onduidelijk uit, maar in het vierde speeluur kantelde het evenwicht ten gunste van hem wat resulteerde in materiaalwinst; de
rest was een kwestie van techniek. Ook bij Fred Reulink ontwikkelde zich een strategisch gevecht, maar hierin wist zijn
tegenstander een gunstige afwikkeling naar een eindspel te
vinden. Fred verdedigde nog taai, maar kon niet verhinderen
dat het beslissende punt naar de Wijchenaren ging. Al met al
een terechte 4½-3½ nederlaag, al had het met een beetje meer
geluk wellicht ook anders kunnen uitpakken. Daan Holtackers
Gedetailleerde uitslag: Ivo Rossen – Sjoerd van Roosmalen
1-0; Willem van Berkel – John Sloots ½-½; Mark Agterberg
– Theo Jurrius 1-0; Hans Quint – Frank Schleipfenbauer 01; Caspar Hermeling – Fred Reulink 1-0; Rob Duin – Pascal
Losekoot 0-1; Henk van Kortenhof – Daan Holtackers 01;Twan Rutjes – Martin Weijsenfeld 1-0. Eindstand 4½-3½.
ASV-3 lijdt nederlaag in Groningen: Gelukkig had het derde
zich in de vorige ronde al veilig gespeeld en was er dus van
enige wedstrijdspanning geen sprake. Toch was de wil om te
winnen aanwezig om te laten zien dat men echt in de KNSB
thuishoort. Maar het wilde niet lukken. Na de eerste tijdnoodfase stond het nog 2-2 maar de nederlaag diende zich toen al
aan. ASV-3 had drie invallers maar een verzwakking was dit
allerminst. Koen Maassen van den Brink, verre van fit aan de
partij begonnen, overzag de consequenties in een onbekende
opening en belandde al vrij snel in een strategisch verloren
stelling. Zijn stukken werkten niet samen en na zo’n 20 zetten
kon hij opgeven. Paul de Freytas maakte de gelijkmaker. Hij
kon in het middenspel een vijandelijke loper afsluiten en brak
vervolgens via de a-lijn de stelling binnen. Om mat te voor-

komen moest zijn tegenstander de dame geven waarna het nog
een kwestie van tijd was. Via Barth Plomp kwam ASV-3 zelfs
op voorsprong. Na een koningsgambiet hield hij de pion vast.
Hij stond weliswaar iets gedrongen maar kon zich bevrijden
met een verrassende paardzet. Wit probeerde de stelling te
openen maar overzag een gedwongen torenruil. Door zijn
actieve koning was daarna het lopereindspel simpel gewonnen.
Kees Sep had zich voorbereid op een andere Henk van Putten.
In een Spaanse partij ging het aanvankelijk gelijk op. Omdat
het toch de laatste ronde was plaatste zwart een kwaliteitsoffer. Dat zag er in eerste instantie goed uit maar bij een juiste
voortzetting van Kees had het toch remise moeten worden. Nu
ging hij in tijdnood in de fout.e Direct na de tijdnoodfase verloor ook Martijn Boele, de 2 invaller deze dag. Zijn tegenstander ruilde in de beginfase al snel de dames en gaf daarna
ook het loperpaar op voor een dubbelpion op f6. Martijn dacht
hierdoor winstkansen te krijgen door zijn meerderheid op de
damevleugel en het loperpaar. In het verdere vervolg ging
Martijn in op een stelling met lopers van ongelijke kleur dat
gelijk remise zou kunnen worden. Hij onderschatte echter de
kansen van de tegenstander mede gezien de actieve positie van
de vijandelijke koning. Ruud Wille moest vervolgens in remise berusten. Zijn tegenstander koos in de slotfase voor een
kwaliteitsoffer dat eeuwig schaak opleverde. Ruud mocht
daarmee nog blij zijn want zijn tegenstander overzag in de
tijdnoodfase met een kleine combinatie directe winst. Siert
kon zijn stelling vervolgens niet houden. Hij was al na de
opening minder komen te staan en kon dit niet meer keren.
Veel tijd werd geïnvesteerd maar na de tijdnoodfase bleek de
stelling onhoudbaar. Anne Paul Taal, vervangend teamleider
voor de zieke Jochem Woestenburg, zat vol adrenaline. Dat
bleek al bij het vertrek. Hij speelde een goede partij, had
steeds het iets betere van het spel maar het werd ondanks een
spannende tijdnoodfase remise. Daarmee was de 5-3 nederlaag
tegen het sympathieke team van de Spassky’s een feit. Het
einde van het seizoen werd met een gezamenlijk bezoek aan
de ASV-Chinees afgesloten.
Gedetailleerde uitslag: Henk van Putten – Kees Sep 1-0;
Dries Koster - Barth Plomp 0-1; Maurits Logtmeijer – Koen
Maassen van den Brink 1-0; Jan Postma – Martijn Boele 10; Alidston Hendries – Anne Paul Taal ½-½; Johan Scharft
– Siert Huizinga 1-0; Rolf Yska – Ruud Wille ½-½; Kees
Bonting – Paul de Freytas 0-1. Eindstand 5-3.
ASV-4 verliest ook slotronde: ASV-4 heeft een uitstekend
seizoen afgesloten met drie nederlagen tegen de drie sterkste
teams uit de promotieklasse. Afgelopen zaterdag was Pallas
met 5½-2½ te sterk. Het duel met de ploeg uit Deventer werd
in het Denksportcentrum in Putten gespeeld. De prachtige
locatie bood onderdak aan alle promotieklassers, waarbij
vooral de degradatiestrijd een mooi ingrediënt van de middag
was. Ook bovenin was er theoretisch nog strijd, maar dit seizoen gaf Meppel met ‘onze’ Fokke Jonkman in de gelederen
de titel op het laatste moment niet meer weg. Proficiat en op
naar de tweede klasse zou ik zeggen. Onze tegenstander ging
met de theoretische titelkans in het achterhoofd nog voluit.
Remises waren dus een schaars goed. Erik Wille was weer
eens als eerste klaar. Opnieuw vergat hij een zet in zijn zo
geliefde wilde partij. Vervolgens kwam hij overal een zet te
laat. Ook bij invaller Tony Hogerhorst (Martin Weijsenfeld
(2), Anne Paul Taal (3) en Koen Maassen van den Brink (3)
waren in hogere teams nodig) kwam in het nauw. Een paardvork besliste. Een meevaller was hierna de winst van Paul
Tulfer. Met dame en twee pionnen tegen dame en vijf pionnen
vocht de veteranenkampioen van de OSBO voor eeuwig
schaak. Ietwat verveeld rende de vijandelijke koning het hele
bord over om aan de schaakjes te ontkomen. Toen dit vrijwel
gelukt was, zette Jim Klinge de koning mooi centraal neer. En
daar werd hij matgezet! Ineens waren er kansen op een gelijkspel of zelfs meer voor ASV-4, maar in tijdnood ging het toch
mis. Erika Belle kon haar voordeel niet omzetten in winst.
Ook een dameoffer bracht niet het gewenste resultaat. Tijdsoverschrijding betekende een nul, die even eerder ook door
Murat Duman was gescoord. In goede stelling liet onze
youngster zich pardoes matzetten. De tweede invaller Robert
Naasz zag een goede partij beloond met een puntendeling; iets
wat de derde invaller Rob van Belle niet lukte. Na vroeg pionverlies kwam onze man in het nadeel. De open lijnen gaven
ook niet de gewenste aanvalsmogelijkheden en in het toreneindspel ging het mis. Tja, en dan Gerben Hendriks. Na zijn
eclatante zege in ASV-3 leek hij deze keer uitgeleend te gaan
worden aan ASV-2. Vrijdagavond kwam daar nog een verandering in en gelukkig bleef Gerben behouden voor het vierde.
Aan het eerste bord speelde hij opnieuw een partij uit één stuk.
Opponent René Renders moet een nare middag gehad hebben.
Wij niet, wij genoten van het spel van onze kopman. Tenslotte
complimenten aan PSV/DoDo voor de uitstekende organisatie
Erik Wille
van deze slotronde.
Gedetailleerde uitslag: René Renders–Gerben Hendriks 0-1;
Koen Lambrechts – Erik Wille 1-0; Jim Klinge – Paul Tulfer
0-1; Pim Heijne – Erika Belle 1-0; Guy Bielderman – Tony
Hogerhorst 1-0; Morris Merza – Murat Duman 1-0; Chris

Rindertsma – Rob van Belle 1-0; Guido van Mierlo – Robert
Naasz ½-½. Eindstand 5½-2½.
ASV-4 kansloos in kwartfinale: Van een echt duel is geen
sprake geweest. Tegenstander Bennekom stond even na tienen
al met 3-0 voor en was de strijd beslist. Het begon al met een
mislukte opening van Koen Maassen van den Brink. Hij zette
zich echter schrap en verdedigde taai. Maar ook bij Martin
Weijsenfeld ging het al snel mis. Hij hield open huis. Zijn
tegenstander kon op diverse manieren de stelling binnenkomen en profiteren van de verzwakkingen in de stelling van
onze ASV-er. Martin kon dit niet meer voorkomen. Erika
Belle verbruikte veel tijd in de opening en bedacht een ingenieus plan met een dameoffer. Dit werd door haar tegenstander
terecht niet aangenomen. In plaats daarvan ruilde hij stukken.
Erika’s dame moest terug maar er was geen goed veld meer.
Dit leidde de nederlaag dan ook in. Gerben Hendriks zocht
zijn kansen na de opening via de damevleugel, zijn tegenstander via de koningsvleugel. Deze bleek succesvol. Met een
fraaie combinatie werd Gerben gevloerd. Koen hield het uiteindelijk dus nog het langste vol. Zijn verzet werd aan het eind
van de avond toch gebroken. Daar waar het eerdere jaren lukte
de finaledag te bereiken mag het vierde ditmaal toekijken.
Gedetailleerde uitslag: Gerben Hendriks-Hotze Hofstra 0-1;
Koen Maassen van den Brink-Martijn Pauw 0-1; Erika Belle–Ed de Beule 0-1; Martin Weijsenfeld–Teunis Bunt – 0-1.
Eindstand 0-4.
ASV-5 eervol uit OSBO-cup. Tegelijk met het vierde speelde
ASV-5 in de kwartfinale van de OSBO-cup. De tegenstander
was niemand minder dan Meppel, sinds zaterdag de OSBOkampioen. Helaas moest onze topscorer Martijn Boele verstek
laten gaan. Hij werd vervangen door Abbes Dekker, die dat
prima deed door aan bord 4 een snelle remise te spelen. Op de
andere borden is hard geknokt voor een resultaat. Steeds was
de inschatting een gelijkspel of een kleine nederlaag. In het
laatste half uur sloeg de balans echter geheel door in het voordeel van Meppel. Remco Gerlich verloor een pion en kwam in
een verloren dame-eindspel terecht. Tony Hogerhorst offerde
een stuk voor 2 pionnen en kwam in een verloren stelling
terecht. Tenslotte verloor ook Robert Naasz. Zijn aanvallende
acties werden bekwaam door zijn tegenstander gecounterd. Zo
kwam er een eind aan een prima bekerseizoen met onder meer
een prachtige zege op het derde team van stadgenoot De ToTheo van Amerongen
ren.
Gedetailleerde uitslag: Remco Gerlich – Alwin Pauptit 01;Tony Hogerhorst – Bart Davids 0-1; Robert Naasz - Gerhard Pauptit 0-1; Abbes Dekker – Sibbele bonthuis ½-½.
Eindstand ½-3½.
Bevrijdingstoernooi: Op 5 mei namen er maar liefst 178 schakers in Wageningen deel aan het Bevrijdingstoernooi. In de
hoofdgroep maakten 8 grootmeesters en heel veel meesters
elkaar het leven zuur. Een vreselijk sterke bezetting dus waarin Daniel Fridman, een fenomeen in rapidtoernooien, uiteindelijk triomfeerde met Jan Timman op een gedeelde 2e plaats.
Met zo’n bezetting was het voor onze ASV-ers in deze groep
punten sprokkelen. Barth Plomp (2 punten) en Erika (1½ punt)
eindigden dan ook in de lagere regionen. In de B-groep waren
diverse ASV-ers die hoog konden eindigen. Zo was Paul de
Freytas, op Elo als tweede geplaatst, een kanshebber. Hij miste
de vorm van de dag en eindigde op 3 uit 7. Het moest dus van
anderen komen. Tjé Wing Au bijvoorbeeld. Hij startte fantastisch met 3 uit 3 maar daarna liep het bij hem niet meer en
eindigde hij op 4 punten. Ook Tony Hogerhorst lukte het niet.
Via 3 uit 4 eindigde ook hij op 4 punten. Intussen waren Koen
Maassen van den Brink en Ruud Wille met 5 uit 6 in de top
terechtgekomen op een half punt van 2 koplopers. Ruud miste
wellicht een kans in de slotronde. Hij verzuimde met 2 vrijpionnen te gaan lopen en koos een ander plan. Na een afwikkeling bleef een remiseachtig eindspel
over. Zo eindigde hij op
5½ punt, goed voor een gedeelde 4e plaats. Koen moest al snel
een dame geven voor toren en een stuk en kwam er niet meer
aan te pas. Hij viel zo met 5 uit 7 net buiten de prijzen en
eindigde zo samen met René van Alfen, die we binnenkort
bij
ASV hopen te verwelkomen, op een gedeelde 7e plaats. Hedser Dijkstra speelde een prima toernooi en eindigde op 4½
punt. Verder in het klassement treffen we nog Désiré Fassaert
(4), Robbie Gerhardus (3½), Patrick van Waardenburg (3),
Albert Marks (2) en Theo Koeweiden (1) aan. ASV was prima
vertegenwoordigd bij dit goed georganiseerde toernooi.
Uitslagen interne competitie 27e ronde (7 mei 2009):
Verkruissen–van Roosmalen 1-0; de Freytas–Sloots ½-½; N.
Schoenmakers–R. Wille 1-0; Fassaert–Boonstra ½-½; van
Belle–Braam ½-½; Verhoef–Amani 1-0; Bentvelzen–Vermeer
1-0; Au–Rietbergen 1-0; Koeweiden–Hajee 0-1; Wiggerts–
Veerman 0-1; van Eck–Groen 0-1; van Buren–de Munnik 1-0;
Eder–Zuidema 1-0; Manschot–van Eijk 0-1; Kelderman–
Meijer 0-1; B. Sanders–de Kok 1-0; Peters–J. Sanders 0-1; van
Vlerken–Visser 1-0.
Uitslagen beker: Dijkstra – van Rijn 0-1; Boele – Taal 1-0.

