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49e jaargang no. 19
Oploswedstrijd: Op onze vorige clubavond hoorden we een zucht
van herkenning bij de ouwetjes - de hele ouwetjes.
Op het bord staat Wolf tegen
Bagenheim - in 1901 in Riga
gespeeld. Wit maakte korte
metten met zijn tegenstander. Hoe? Oplossing: 1.
Tg3xg7+, Kg8xg7 2. Lc1h6+, Kg7xh6 3. Df5-f6+,
Kh6-h5 4. g2-g4+ mat.
2...Kg8 wint natuurlijk simpel met 3. Dg5+, Kh8 4.
Dg7+ mat.
Externe competitie: Daar waar de teamwedstrijden voor onze
teams, afgezien van de volgende week te houden OSBO-cup finaledag met daarin ASV-4, voorbij zijn krijgt ASV toch een staartje
toebedeeld. In de 1e klasse A van de OSBO eindigden Wageningen3 en Voorst namelijk na een zinderende slotronde exact gelijk
waardoor een beslissingswedstrijd noodzakelijk is. Deze wedstrijd
is inmiddels aan ASV toegewezen en zal volgende week donderdag
27 mei vanaf 20.00 uur in onze speellocatie worden gespeeld. Het
gaat om een plaats in de Promotieklasse dus het wordt ongetwijfeld
een spannende ontknoping.
Verder kunt u in de resterende exemplaren van EP, zoals u de laatste jaren gewend bent, een terugblik aantreffen op de verrichtingen
van de teams in de externe competitie in het afgelopen seizoen. Ik
dank de teamleiders zeer voor hun verslaglegging van de wedstrijden!!
Wageningen: Woensdag 5 mei Bevrijdingsdag. Dan is Wageningen
the place to be. Daar waar de oud-strijders in het centrum werden
onthaald door de vele tienduizenden toeschouwers daar streden
enkele kilometers verder 150 schakers om de punten. Daaronder 7
ASV-ers. Zij kwamen allen uit in de B-groep (64 spelers) en deden
dat zeker niet onverdienstelijk. Drie van hen deelden zelfs de gedeelde 2e plaats. Koen Maassen van den Brink, Désiré Fassaert en
Ruud Wille eindigden met 5½ uit 7 daarmee wel een vol punt achter de onbedreigde winnaar Dennis Flohr uit Amersfoort. Van het
ASV-drietal kwam Ruud na 4 ronden met een 100% score op de
eerste plaats met de eerder genoemde Flohr. Eigenlijk had hij de 4e
partij dit toernooi tegen Niels Matser van De Toren moeten verliezen maar deze verzuimde te winnen en toen kon Ruud zomaar mat
in 3 geven. In de vijfde ronde verloor Ruud van zijn medekoploper
na knullig kwaliteitsverlies. Koen ging Ruud in deze vijfde ronde
voorbij. Hij nam daarmee een gedeelde 2e plaats in met 4½ uit 5.
Een ronde later stonden beiden weer gelijk. Daar waar Koen remise
speelde tegen Paul de Freytas won Ruud in een mindere stelling
enigszins gelukkig van Albert Marks die na een aftrekschaakje
zomaar zijn dame verspeelde. Paul was door een verliespartij tegen
Ruud in de 3e ronde aanvankelijk wat achterop geraakt. In deze
partij bleef zijn koning te lang in het centrum waar Ruud uiteindelijk van profiteerde. Met 4½ uit 6 had Paul zich goed hersteld en

donderdag 20 mei 2010
had in de slotronde nog kansen om in de prijzen te
vallen. Désiré was met 2½ uit 4 wat moeizaam uit de
startblokken gekomen. Een nederlaag in de 2e ronde
en een remise tegen Albert Marks in ronde 4 zette
hem op achterstand maar hij kwam sterk terug en won
de laatste drie partijen. Koen besloot in de slotronde
tegen Flohr snel remise aan te bieden om de 2e plaats
veilig te stellen. Zijn tegenstander had hier geen enkele moeite mee want het betekende voor hem een zekere 1e plaats. Ruud probeerde het nog wel maar toen hij
na de opening niets had bereikt bood ook hij remise
aan zodat ook hij hiermee gedeeld 2e was. Het wachten was voor Koen en Ruud hoeveel spelers hun nog
zouden achterhalen. Zoals gezegd slaagde Désiré hier
in. Paul verloor echter zodat zijn tegenstander en later
nog een derde speler met Koen en Ruud gedeeld
tweede werden. Albert Marks viel naast de prijzen
maar kwam met 4½ uit 7 samen met onder meer Paul
de Freytas op een gedeelde 11e plaats uit. René van
Alfen kon steeds net de sprong naar de top niet maken
en eindigde op 4 uit 7. Een uitstekende prestatie behaalde in deze groep ook Henk Kuiphof. Hij had de
laagste Elo in deze groep maar eindigde zeer verdienstelijk op 3½ uit 7. Ook hij trof in een onderling duel
in Paul de Freytas een ASV-er. Paul won deze partij
in de 2e ronde. Het toernooi werd in de hoofdgroep op
zeer overtuigende gewonnen door de in Amersfoort
wonende Engelse GM Matthew Sadler met 7 uit 7!!
Hoewel Sadler grootmeester is, heeft hij het wedstrijdschaak al jaren geleden vaarwel gezegd. Hij gaf
de voorkeur aan zijn maatschappelijke carrière. Het
bloed kruipt echter waar het niet gaan kan en in Wageningen besloot hij weer eens achter het bord plaats
te nemen. Het was zijn daarmee eerste toernooi in elf
jaar. Wellicht kent u hem nog wel van het SonsbeekSNS-toernooi dat ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van Park Sonsbeek in 1999 in de Witte Villa
werd gehouden. Misschien is dat wel het laatste toernooi geweest voor zijn ijzersterke optreden nu in
Wageningen. De organisatie van het Bevrijdingstoernooi was weer perfect met ook hier een live verslaglegging van de ronden.
ASV-5 bijna naar de promotieklasse: Uiteindelijk
streed ASV-5 de laatste wedstrijd in de 1e klasse B
van de OSBO succesvol tegen degradatie, maar het
had heel anders kunnen zijn. We waren op een ongelukkige wijze in die situatie beland. Na een ruime
zege op onze zuiderburen van De Toren verloren we
tweemaal met het kleinst mogelijke verschil van SMB
3 en Velp, de latere nummer 2 en 1. Tegen SMB was
het Erik Wille die in het verre eindspel de winst liet
glippen en tegen Velp stond Theo van Amerongen
gewonnen met kwaliteit plus pion voorsprong. Hij

verspeelde een vol punt. Als deze twee uitslagen in ons voordeel
waren geëindigd dan waren we kampioen geweest. Een “alsdanredenering”, maar het geeft wel aan hoe gering de verschillen waren
in deze uitermate spannende competitie in onze klasse. Tot de
laatste ronde bleef het spannend en ongewis. Alleen Zutphen-2 was
ASV 5
1 2 3 4
Erik Wille
1 ½ 1r 1
Wouter Abrahamse
½ 0 ½ 1
Jan Knuiman
- - ½ 1
Tony Hogerhorst
½ 0 - 1
Robert Naasz
½ ½ 0 ½
Nico Schoenmakers
- 1 1 1
Theo van Amerongen ½ 1 0 ½
Abbes Dekker
1 ½ 0 1
Invallers:
Rob van Belle
- - ½ Albert Marks
1 0 - Tjé Wing Au
1 - - De 7 wedstrijden op een rij:
1 ASV-5 – De Toren-4 6½-1½
2 SMB-3 – ASV-5 4½-3½
3 Velp - ASV-5 4½-3½
4 ASV-5 – Zutphen-2 7-1
5 WDC – ASV-5 3-5
6 ASV-5 – Het Kasteel-2 3-5
7 PION-2 - ASV-5 4-4
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Score
5½-7
5-7
3-5
4-6
2-7
3-6
2½-7
4½-7

KNSB
1959
-1860
1794
1793
1821
1799
1715

TPR
2030
2045
1941
1909
1564
1714
1645
1727

W-We
+0,5
-+0,6
+0,9
-2,1
-0,9
-1,5
+0,2

- - - ½-1
1764 1600 -0,2
- - - 1-2
1827 1800 -0,1
- - - 1-1
1856 1891 +0,1
Eindstand OSBO 1e klasse B:
1 Velp
10 30½ K
2 SMB-3
10 29
3 Het Kasteel-2 9 33
4 PION-2
8 27½
5 ASV-5
7 32½
6 WDC
7 27
7 De Toren-4
4 21 D
8 Zutphen-2
1 22½ D
De Toren 4 één bordpunt in mindering omdat een speler,
als dubbellid, tegen de regels in, toch in de KNSBcompetitie heeft gespeeld.

duidelijk te zwak voor deze klasse ook al werden er door dit team
maar liefst 5 van de 7 wedstrijden met slechts miniem verschil
(4½-3½) verloren. Alle andere teams waren aan elkaar gewaagd.
Wij kwamen samen met Het Kasteel 2 in het bezit van de meeste
bordpunten maar we eindigden uiteindelijk slechts als nummer 5.
ASV 5 was dit jaar een hecht team, er was slechts 4 keer een invaller nodig voor de hele competitie. Topscorers waren Wouter Abrahamse met 5 uit 7 en Erik Wille met 5½ uit 7, maar Erik kreeg 1
punt reglementair toegekend. Ook Abbes Dekker met 4½ uit 7 ,
Tony Hogerhorst met 4 uit 6 en Jan Knuiman met 3 uit 5 hadden
een goed seizoen. Nico Schoenmakers ging met 3 uit 3 van start,
maar scoorde daarna evenveel nullen. Een minder seizoen was het
voor Theo van Amerongen met 2½ uit 7 en voor Robert Naasz met
2 uit 7.
Theo van Amerongen
Seizoensoverzicht ASV-7. In de 2e klasse D van de OSBOcompetitie heeft ASV-7 het weer gered. Het vorige seizoen ontsnapte ASV-7 op het nippertje aan degradatie. Dit seizoen was het
ASV 7
1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We
Dick Hajee
½ ½ 0 ½ - 0 ½ 2-6
1769 1711 -0,5
Jan Vermeer
½ 1 0 1 ½ 0 0 3-7
1722 1754 +0,3
Tijs van Dijk
1 ½ 0 1 0 1 0 3½-7 1719 1698 -0,1
Marco Braam
- 1 - 1 0 1 0 3-5
1637 1799 +1,1
Henk Kuiphof
- ½ 0 0 ½ ½ 0 1½-6 1613 1540 -0,6
Tom Bentvelzen
0 0 - ½ 0 ½ 0 1-6
1694 1427 -1,9
Theo Koeweiden
1 0 0 ½ 0 1 0 2½-7 1570 1535 -1,0
Horst Eder
0 0 0 ½ ½ - ½ 1½-6 1539 1422 -0,9
Invallers:
Frits Wiggerts
1 - ½ - - 1 – 2½-3 1744 2007 +0,5
Hendrik van Buren - - - - 0 - - 0-1
1539 1422 -0,3
Harm Steenhuis
1 - - - - - - 1-1
1770 1877 +0,3
Ko Kooman
- - 0 - - - - 0-1
1535 1443 -0,2
De 7 wedstrijden op een rij: Eindstand OSBO 2e klasse D:
1 ASV-7 – UVS-4 5-3
1 De Elster Toren 14 41 K
2 Variant – ASV-7 4½-3½
2 De Toren-5
10 35
3 De Toren-5 - ASV-7 7½-½
3 Variant
9 30½
4 ASV-7 – Koningswaal 5-3
4 Mook
7 28½
5 SMB-4 – ASV-7 6½-1½
5 ASV-7
6 21½
6 ASV-7- Mook 5-3
6 SMB-4
5 28 *
7 De Elster Toren–ASV-7 7-1 7 Koningswaal
2 19½ D
8 UVS-4
1 20 D
*SMB-4 twee matchpunten in mindering voor het niet 2
keer opstellen van een opgegeven speler.

team verzwakt aangezien Albert Marks, Frits Wiggerts en Tje Wing
Au er uit verdwenen. De eerste wedstrijd werd thuis met 5-3 van
UVS-4 gewonnen. Wij dachten dat dat een goede prestatie was.
Later bleek dat UVS-4 een zwak team was. In de uitwedstrijd tegen
Variant werd er goed gespeeld, maar deze ging nipt verloren met
4½-3½. De uitwedstrijd tegen De Toren-5 verliep dramatisch. Alleen invaller Frits Wiggerts wist zijn opponent een halfje te ontfut-

selen. De thuiswedstrijd tegen Koningswaal werd met
5-3 gewonnen. Alleen teamleider Henk Kuiphof
moest zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander. In
de uitwedstrijd tegen SMB-4 ging het aanvankelijk
goed en leken we aan het langste eind te trekken. Aan
verschillende borden ging het echter finaal mis en
moesten we afdruipen met slechts drie halfjes. Vervolgens kwam Mook op bezoek en dat mocht hoger
dan ons worden aangeslagen. Echter, we stuurden
Mook naar huis met een 5-3 verlies. Er werd door de
Mokers gemompeld: hebben we hier van een zevende
team verloren! Van de slotronde tegen de kampioen
De Elster Toren verwachtten we niet veel. Dat kwam
uit: met twee halfjes moesten we weer diep buigen.
Intussen hadden we 6 matchpunten en een zesde
plaats behaald en dat was uiteindelijk helemaal niet
slecht. Opvallend is dat de drie thuiswedstrijden duidelijk gewonnen werden en dat drie van de vier uitwedstrijden dik verloren gingen. In alle wedstrijden
samen werden vier invallers opgesteld. Frits Wiggerts
was driemaal actief, terwijl Harm Steenhuis, Ko
Kooman en Hendrik van Buren elk één keer invielen.
Henk Kuiphof

Zutphen: Otto Wilgenhof heeft op zaterdag 8 mei jl.
op overtuigende wijze het jubileumtoernooi van
“Schaakgenootschap Zutphen” op zijn naam geschreven. Deze vereniging organiseerde dit rapid-toernooi
vanwege het 90-jarig bestaan. Otto won met de
maximale score van 7 uit 7 en liet de concurrentie
ruim achter zich van wie Kees Nederkoorn (Doetinchem) en Jan Kalkwijk (Zutphen) met 5½ uit 7 gedeeld 2e werden. Er waren drie ASV-ers onder de
deelnemers. Naast Otto waren dit Martijn Boele en
Tony Hogerhorst. Zij hadden bij winst in de slotronde
nog in de top kunnen eindigen maar beiden verloren
deze laatste partij. Martijn eindigde zo met 4½ punt
op een gedeelde 7e plaats en Tony werd met 4 punten
gedeeld 11e in een groep van 36 spelers. Na winst in
de openingsronde verloor Tony in de 2e partij van de
eerder genoemde Nederkoorn. Maar hij pakte de
draad meteen weer goed op en won drie keer op rij
waaronder in de 5e ronde in het ASV-duel tegen Martijn. Deze was het toernooi met 3½ uit 4 sterk begonnen en had tot dan alleen een halfje afgestaan tegen
Ronald Ekkel, die onlangs in Meppel nog individueel
snelschaakkampioen van de OSBO werd. Door het
verlies tegen Tony moest hij dus even terrein prijs
geven. Hij passeerde Tony echter weer doordat deze
in de 6e ronde het onderlinge duel met wit verloor van
Otto. Zoals gezegd bleef het daarbij want beiden verloren de laatste partij daar waar Otto iedereen het
nakijken gaf en dik verdiend eindwinnaar werd. Door
het succes van dit toernooi overweegt de organisatie
om een jaarlijks terugkerend toernooi te gaan organiseren.
Uitslagen interne competitie 27e ronde (6 mei 2010):
Homs - Sloots ½-½; Hendriks - van Rijn 0-1; Jurrius R. Wille 1-0; Maassen van den Brink - Gerlich 0-1;
Huizinga - van Alfen 0-1; Hajee - Weijsenfeld 0-1;
Hogerhorst - Boonstra 1-0; Fassaert - van Belle ½-½;
Boom - Marks ½-½; Vermeer - Naasz 0-1; Veerman Bentvelzen ½-½; Aarntzen - Wiggerts 0-1; J. Sanders
- Kuiphof 0-1; van Buren - van Eijk ½-½; Manschot Kelderman 1-0; Rijmer - Eder 0-1; B. Sanders - Visser 1-0; Dundar - van Vlerken 0-1; Stibbe-Loeve 1-0.

