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Oploswedstrijd: Een studie en niet maar alleen het slot, nee de
hele studie. Wit speelt en
wint. Het is een werkje
van de Fin Julius Gunst
uit 1922. Oplossing: 1.
Lb7, Kc7 2. La6, Kxb8 3.
Kd6, Ka8 4. Kc7, d5 5.
Lb7+ mat.
Kampioen: Marco Braam
is de eerste kampioen van
ASV in dit seizoen. Hij
versloeg Tom Bentvelzen
in de finale van de bekergroep met wit. Marco
stroomt daarmee door
naar de kwartfinale van de
Kroongroep en treft daarin met zwart Theo van Amerongen.
Marco, van harte gefeliciteerd met dit bekersucces!!
Externe competitie: Er is weer veel gebeurd met onze teams
in de competitie. Allereerst was er vorige week donderdag de
uitschakeling van ASV-1 in de KNSB-beker door een 3-1
verlies tegen RSR Ivoren Toren uit Rotterdam. ASV-1 verloor twee dagen later ook in de competitie in Haarlem tegen
koploper Kennemer Combinatie-1 met 5½-2½. ASV-2 deed
zijn plicht door met 5-3 te winnen bij het Amsterdamse Oosten-Toren. Maar ook de beide koplopers wonnen zodat het
tweede er verder niets mee opschoot. Dan de Promotieklasse
van de OSBO. ASV-3 en ASV-4 moesten hier hun koppositie
zien te verdedigen. ASV-3 lukte dit niet. Zij verloren met 4½3½ van De Toren-3 maar ASV-4 slaagde hierin wel en versloeg SMB-2 met 5-3 en gaat nu alleen aan de leiding doordat
naast het verlies van ASV-3 ook de andere medekoploper Het
Kasteel uit Wijchen verrassend
een punt liet liggen tegen
Velp-1. Inmiddels is ook de 6e ronde in de avondcompetitie
van de OSBO gestart. Hiervoor speelden reeds ASV-8 tegen
UVS-5, ASV-11 tegen Voorst-5 en ASV-12 tegen Schaakstad-7. ASV-13 ontvangt vanavond S.C. Wisch uit Terborg
en ASV-6 speelt uit tegen Ede-2. Morgen gaat ASV-10 naar
Beneden-Leeuwen voor het duel tegen Tornado-2. Volgende
week spelen er dan nog 3 teams waaronder op 24 maart de
topper tussen koploper ASV-5 en achtervolger Denk en Zet
uit Hattem. Ook volgende week vrijdag 25 maart bent u van
harte welkom in Activiteitencentrum Schreuder. Er worden
dan vanaf 19.30 uur 2 wedstrijden gespeeld: ASV-7 – De
Toren-4j en ASV-9 – Voorst-4j.
ASV-1 uitgeschakeld in bekerstrijd: Na overwinningen op De
Stukkenjagers en De Drie Torens trof ASV-1 in de 4e ronde
van de KNSB-beker het Rotterdamse RSR Ivoren
Toren. Dit
team speelt net als De Stukkenjagers in de 1e klasse KNSB,
een klasse hoger dus als ASV-1 maar was eerder tegen de
Tilburgers al niet voor een verrassing gezorgd? Dus waarom
zou een nieuwe stunt er niet inzitten. Met dat in het achterhoofd ging men vol vertrouwen van start. Tegenstander Ivoren Toren was van de bekerresultaten van ASV-1 op de hoogte en had de opstelling omgegooid waardoor de sterkste speler
aan bord 4 zat. Het gaat te ver om de bekeruitschakeling hierop terug te voeren. Feit was dat de Rotterdammers deze
avond gewoon sterker waren. Een tweede sensatie zat er dit
keer niet in. Léon van Tol kwam slecht uit de opening, raakte
een stuk kwijt en speelde vanaf dat moment een verloren
strijd. Dirk Hoogland werd helemaal ingeklemd, kwam vervolgens met zijn paard op e7 niet meer uit de penning en werd
daarna langzaam weggeschoven al duurde dit tot het eindspel.
Ook Peter Boel kwam niet in zijn spel en raakte na dameruil
in de verdediging. In het middenspel werd een wending van
zijn tegenstander overzien. In het eindspel wist zijn tegenstander de partij in zijn voordeel te beslechten. Als laatste
wist Otto Wilgenhof de taaie verdediging van zijn tegenstander te slechten nadat deze in de tijdnoodfase enkele cruciale
foutjes in het eindspel had gemaakt. Aldus resteerde een 3-1
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nederlaag. ASV-1 kan niettemin terugkijken op een prima
bekerseizoen.
Gedetailleerde uitslag: ASV-1 - RSR Ivoren Toren: Otto
Wilgenhof (2216) - Joost van Rosmalen (2184) 1-0; Léon
van Tol (2165) - Dolf Meijer (2253) 0-1; Peter Boel (2079) Oscar van Veen (2214) 0-1; Dirk Hoogland (2152) - Joost
van Ruitenburg (2290) 0-1. Eindstand 1-3.
ASV-1 verliest van koploper: Twee dagen na de bekeruitschakeling moest ASV-1 een nieuwe nederlaag incasseren.
Een verrassing was dit echter niet. Koploper Kennemer Combinatie kon geen strobreed in de weg worden gelegd door ons
eerste dat met een 5½-2½ naar huis werd gestuurd. Helaas
kon ASV-1 niet compleet aantreden. Eelco de Vries en Dirk
Hoogland waren verhinderd. Daarvoor in de plaats speelden
Sander Berkhout en Jan Knuiman. Richard van der Wel vertelde uw redacteur daags na deze verloren wedstrijd dat de
nederlaag in de vorige ronde tegen Spijkenisse hem nog danig
dwars zat. Dit keer zette hij ASV-1 op voorsprong. Onder de
indruk van de Elo van zijn tegenstander was hij niet. Na een
vage opening verloor hij een pion en in het middenspel pakte
zijn tegenstander nog een pion. Maar Richard hield spel en
weet daar vaak heel creatief mee om te gaan. Zijn tegenstander liet het te ver toe en Richard kreeg kansen met dame en
toren op de 7e rij richting koning op h8. Na een inschattingsfoutje ging zijn tegenstander mat op g7. Remco de Leeuw
voegde hier een degelijke remise aan toe in een partij waarin
het evenwicht niet verbroken werd. Jan Knuiman moest er
hard voor werken maar een 2200+ speler is toch andere koek.
Jan kwam minder uit de opening en kreeg in het vervolg geen
kans meer op herstel. Sander Berkhout is ook zo’n speler die
zoveel uit de stelling weet te halen. De tegenstander staat dan
ogenschijnlijk beter maar blijft het oppassen voor het venijn
dat in de stelling zit. Sander zag zijn kansen ditmaal vakkundig door zijn tegenstander gestopt waarna de vijandelijke
pionnen de doorslag gaven. Peter Boel kwam aardig uit de
opening maar gaandeweg de partij bleek dat zijn tegenstander
de stelling toch beter had ingeschat. Ook Otto Wilgenhof
kwam wel aardig uit de opening. Hij vergaloppeerde zich en
verspeelde zijn dame tegen toren en loper. Zijn tegenstander
maakte het daarna rustig en geconcentreerd af. Léon van Tol
speelde een goede partij. Hij verkreeg voordeel en wist dit
langzaam maar zeker te vergroten. Maar in de slotfase beging
ook Léon een foutje waardoor zijn tegenstander met remise
had kunnen wegkomen. Deze zag het echter niet en zo kon
Léon alsnog de partij in winst omzetten. Wouter van Rijn had
een ingewikkelde partij. Beiden dachten beter te staan. Wouter viel aan op de koningsvleugel en zijn tegenstander pareerde dit met tegenkansen via het centrum. In het eindspel rekende zijn tegenstander net iets beter waarna Wouter verloor.
Onduidelijk was of hij ergens beter had kunnen spelen. Het
krachtsverschil kwam in deze wedstrijd duidelijk tot uiting.
Onnauwkeurigheden werden meteen afgestraft. Het overkwam meerdere ASV-ers. Met nog wedstrijden tegen degradatiekandidaten te gaan kan men bij 2 keer winst (hetgeen
ASV-1 eigenlijk aan zijn stand verplicht is) nog een plekje in
de subtop bereiken achter de onaantastbare koplopers Kennemer Combinatie en Charlois Europoort die in de volgende
ronde de promotie onderling zullen betwisten.
Gedetailleerde uitslag Kennemer Combinatie-1 – ASV-1:
Miguoel Admiraal (2251) – Wouter van Rijn (2177) 1-0;
Rob Bertholee (2317) – Otto Wilgenhof (2216) 1-0; Yorick
ten Hagen (2287) – Richard van der Wel (2084) 0-1; Daan
in ’t Veld (2207) – Peter Boel (2079) 1-0; Marcel Canoy
(2248) – Remco de Leeuw (2177) ½-½; Pieter Roggeveen
(2160) – Léon van Tol (2165) 0-1; Lennart Dek (2230) –
Sander Berkhout (2115) 1-0; Rob Duijn (2207) – Jan
Knuiman (1893) 1-0. Eindstand 5½-2½.
ASV-2 doet zijn plicht: Tegen het Amsterdamse OostenToren won ASV-1 na spannende strijd met 5-3. Al na een uur
zette Fred Reulink het tweede op voorsprong die een blunder
van zijn tegenstander simpel afstrafte. Een loper stond onge-

dekt in de penning. Er ging nog meer materiaal verloren
waarna zijn tegenstander opgaf. Zo makkelijk als bij Fred
verliep het in de andere partijen niet. Sterker nog op een gegeven moment leek Oosten-Toren de beste papieren te hebben. De gelijkmaker kwam tot stand na verlies van invaller
Albert Marks, die Sander Berkhout verving die naar ASV-1
was doorgeschoven. Ook vaste invaller Vincent de Jong was
dit keer niet beschikbaar. Albert liet met zwart in de opening
de zet d5 na waarna hij werd klemgezet. Albert verdedigde
wat hij kon maar kon het tij niet meer keren. Koert van Bemmel verbruikte veel tijd in de opening maar leek hier aardig
uit te komen. In het verdere verloop bleek zwart op de damevleugel toch sterker. In de tijdnoodfase kreeg Koert nog een
kans toen zijn tegenstander een fout maakte, maar deze kans
werd pas bij de analyse ontdekt. Frank Schleipfenbauer
speelde een sterke partij waarbij hij in een dynamische stelling de beslissing forceerde met de loper op g7 op de lange
diagonaal. Na een afruil won Frank materiaal. Theo Jurrius
kwam slecht uit de opening. Zijn tegenstander verbruikte
echter veel tijd. Theo ruilde de dames en bleef gewoon goede
en vaak enige zetten spelen terwijl zijn tegenstander steeds
tijd moest investeren om iets te bedenken. Pionwinst werd
gevolgd door een tweede pion. Met deze pluspionnen bracht
hij het punt binnen. De einduitslag was nog steeds ongewis na
de tijdcontrole. 4-4 of zelfs verliezen was mogelijk. Sjoerd
van Roosmalen kwam vervolgens na een moeizame partij tot
remise in een eindspel met gelijke lopers en vier pionnen.
John Sloots kwam in een stelling terecht met een pion minder
en hij had ook al veel tijd verbruikt. Een remiseaanbod was
eerder door zijn tegenstander afgeslagen. Heel handig wist
John een pion naar h2 en eentje naar a2 te krijgen. Het werd
een spannend eindspel en hij hield de stelling remise waar
niet meer op was gerekend. Mogelijk heeft hij in de slotfase
zelfs wel gewonnen gestaan. Maar de remise was al meegenomen. Pascal Losekoot kwam na de opening duidelijk minder te staan nadat hij een verdedigingszet had overzien. In de
tijdnoodfase wist hij de stelling te redden en hield zelfs de
betere vrijpion over in een toreneindspel. Dat speelde hij
keurig uit naar winst hetgeen toch nog de niet meer verwachte
5-3 zege opleverde.
Gedetailleerde uitslag Oosten-Toren-ASV 2: Willem Moene
(2226)–Koert van Bemmel (2064) 1-0; Redmar Damsma
(2162)–Frank Schleipfenbauer (2040) 0-1; Wim Leene
(1889)–Sjoerd van Roosmalen (2069) ½-½; Don van den
Bergh (1883)–John Sloots (2046) ½-½; Iwan Bonoo (1955)
-Pascal Losekoot (1965) 0-1; Theo Gosman (1994)-Theo
Jurrius (1998) 0-1; Reynold Klooker (1885)–Fred Reulink
(2017) 0-1; Huub van den Bergh (1859)–Albert Marks
(1811) 1-0. Eindstand 3-5.
Duur verlies ASV-3: Het zat deze wedstrijd eens een keer niet
erg mee voor ASV-3. De Torenaren kozen voor een tactische
opstelling (de sterkere spelers vanaf bord 4 opgesteld), dat
goed uitpakte. Gerben Hendriks leek in eerste instantie aardig
uit de opening te komen, maar gaandeweg verloor hij de controle over zijn stelling. Zijn tegenstander drong met zijn toren
op de damevleugel binnen en ook aan de andere kant van het
bord ontstonden gaten. Gerben kon de dreigingen uiteindelijk
niet meer pareren. Martijn Boele bracht de stand weer in
evenwicht. Na een ongebruikelijke opening kwam hij in een
gunstig eindspel terecht, waarin hij een actief loperpaar had
terwijl zijn tegenstander het moest zien te redden met twee
passieve paarden. Martijn voerde de druk steeds verder op en
een combinatie leverde hem beslissend materiaalvoordeel op.
Daan Holtackers kwam goed uit de opening en na 12 zetten
had hij al groot voordeel. Helaas blunderde hij dat in één klap
weg door in één zet, op zet 13(!), een belangrijke pion weg te
geven waarna hij alleen nog kon proberen om de schade te
beperken. Dat lukte snel genoeg: 5 zetten later kwam er een
zetherhaling op het bord. Dit was de eerste en helaas niet
enige tegenvaller van de middag. Ook bij Remco Gerlich
verliep de opening vrij ongebruikelijk. Lange tijd viel er weinig van te zeggen maar gaandeweg won Remco 2 pionnen en
zijn kansen leken te groeien. Zijn tegenstander hield wel
vervelende dreigingen en Remco kwam in serieuze tijdnood,
waarin hij een loper kwijtraakte en de strijd moest staken.
Jochem Woestenburg trok de stand weer gelijk. Zijn tegenstander behandelde de opening niet goed en Jochem bouwde
al snel een sterke aanval op. Deze sloeg door terwijl hij onderweg nog een stuk wist te winnen. Wouter Abrahamse
kwam in een erg gecompliceerd middenspel terecht wat hem
veel tijd kostte. Zijn tegenstandster controleerde de stelling
goed en drong via de koningsvleugel de stelling van Wouter
binnen. Dit kostte Wouter teveel materiaal waardoor hij op
kon geven. Voor de derde keer kwam ASV-3 op gelijke hoogte. Bij Kees Sep was de situatie lange tijd onduidelijk. Zijn
tegenstandster leek in eerste instantie het initiatief te hebben,
maar Kees' stelling was solide en hij nam het initiatief langzaam maar zeker over. Zijn aanval werd steeds sterker en met

een fraaie combinatie brak hij beslissend door de witte verdedigingslinies heen. Ivo van der Gouw leek iets prettiger uit de
opening te komen en hij vergrote zijn voordeel wat hem pionwinst opleverde. Zijn tegenstander hield wel actief tegenspel maar Ivo wist hier goed mee om te gaan - tot hij in tijdnood een vlaag van schaakblindheid kreeg en zijn voordelige
stelling in een paar zetten veranderde in een nadelige. Hij
verloor een kwaliteit maar hij wist nog taai weerstand te bieden en de vraag bleef lange tijd of remise nog haalbaar was.
Uiteindelijk lukte het zijn tegenstander toch om zijn vrijpion
te verzilveren, waardoor ASV-3 nipt verloor. Ondanks deze
nederlaag heeft ASV-3 de promotiekansen nog steeds in eigen
hand. In de volgende ronde zal dan in ieder geval gewonnen
moeten worden van Het Kasteel-1.
Daan Holtackers
Gedetailleerde uitslag De Toren 3 – ASV 3: Raimond Vastenhout (1525) - Jochem Woestenburg (2048) 0-1; Martijn
van Blitterswijk (1671) - Martijn Boele (1997) 0-1; Sjoerd
van Willigen (1803) - Daan Holtackers (1993) ½-½; Fabio
Bravo (1870) - Remco Gerlich (1927) 1-0; Mees van Osch
(1876) - Gerben Hendriks (1861) 1-0; Marcella Gunther
(1836) - Wouter Abrahamse (1983) 1-0; Jorick Laan (1802)
- Ivo van der Gouw (1924) 1-0; Catheleijne Sanders (1853) Kees Sep (1915) 0-1. Eindstand 4½-3½.
ASV-4 blijft op koers: Door een 5-3 overwinning op SMB-2
blijven de promotiekansen van ASV-4 binnen handbereik.
ASV-4 werd door SMB-2 in het zadel geholpen doordat de
Nijmegenaren maar met 7 man achter de borden plaatsnamen
en ook nog eens twee invallers hadden. Deze meevaller werd
ten volle benut. Koen Maassen van den Brink kon dus een
gratis punt bijschrijven maar in drie daaropvolgende partijen
werd makkelijk remise geaccepteerd. Na zo’n 2½ uur spelen
bood eerst captain Anne Paul Taal remise aan nadat hij in zijn
opening niet veel had weten te bereiken en er een gelijkwaardige stelling op het bord was verschenen waarbij Anne Paul
wel een prettig tijdvoordeel had. Het remiseaanbod werd
aangenomen. Niet lang daarna kwam Ruud Wille remise
overeen met Désiré Fassaert. In die partij waren al snel de
dames geruild en in de stelling gebeurde daarna vrij weinig.
Paul Tulfer was de volgende. Hij kwam al op de vierde zet op
onbekend terrein maar counterde bekwaam tegen de agressieve opzet van zijn tegenstander. Toen hij het probleem van zijn
geïsoleerde e-pion had opgelost, dwong hij dameruil af en
accepteerde even later het remiseaanbod van zijn tegenstander
in een stelling die tot een gelijkstaand toreneindspel zou hebben geleid. Zo hadden we aan de bovenste 4 borden een 2½1½ voorsprong bereikt. De andere vier borden moesten de
beslissing brengen. Siert Huizinga had daarin al een prettige
stelling bereikt, Murat Duman had aanvalskansen en de andere twee ASV-ers, René van Alfen en Tony Hogerhorst stonden zeker gelijk. René leek de stelling in het middenspel wat
in zijn greep te krijgen en kreeg de c-lijn in handen. René
probeerde hierna dameruil te realiseren wat zijn tegenstander
uit de weg ging. Zetherhaling kon vervolgens niet meer uit de
weg worden gegaan. Daarna ging het mis bij Murat. Zijn
tegenstander counterde met f5 de witte aanval. De lijnen
kwamen open en de koning van Murat die zich nog in het
centrum bevond kwam hevig onder vuur. Deze tegenaanval
kon hij dan ook niet meer weerstaan. Op dat moment werd het
dus 3-3 maar er was geen reden tot ongerustheid want Siert
had nog steeds de betere kansen in een eindspel waarin hij
een vrije a- en c-pion had en Tony had zich intussen wat
weten te bevrijden en kreeg steeds makkelijker spel. Siert
won uiteindelijk nog eenvoudig toen zijn tegenstander zijn
loper liet ruilen tegen het paard en ook torenruil aanging. Het
pionneneindspel was simpel gewonnen. Tony won in de tijdnoodfase een kwaliteit en wikkelde keurig af naar een gewonnen stelling. Er was weer een lastige horde genomen in
de promotiestrijd.
Gedetailleerde uitslag SMB-2-ASV 4: N.O.-Koen Maassen
van den Brink (1903) 0-1 (regl.); Jeroen Clermonts (1869) Paul Tulfer (1783) ½-½; Wouter Dinjens (1963)-Anne Paul
Taal (1941) ½-½; Désiré Fassaert (1843)-Ruud Wille (1873)
½-½; Lars Kurstjens (1874)-Murat Duman (1829) 1-0;
Peter Schut (1809)-Tony Hogerhorst (1825) 0-1; Rolf van
Geel (1668)-Siert Huizinga (1859) 0-1; Jacques Ottenheijm
(1772)-René van Alfen (1818) ½-½. Eindstand 3-5.
Uitslagen 23e ronde interne competitie (10 maart 2011):
Jurrius-Woestenburg 0-1; Weijsenfeld-Hogerhorst 1-0; AbrahamseKnuiman ½-½; P. Schoenmakers–van Alfen 1-0; R. Wille-van
Amerongen ½-½; Fassaert-Marks 1-0; Verhoef-Naasz 0-1; KuiphofVermeer 1-0; Dijkstra-van Belle 0-1; van Buren-Au 1-0; Koeweiden-Hajee 0-1; Wiggerts-Veerman 1-0; van Eck-de Kok 0-1; Zuidema-van Eijk ½-½; Rietbergen-B. Sanders ½-½; Meijer-Derendorp
0-1; Hartogh Heijs-Viets ½-½; Dundar-J. Sanders 0-1; VisserRijmer 0-1; van Vlerken-Kelderman ½-½; de Goeij-B. Schleipfenbauer 0-1; Reiber-van Keulen 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Boele-Maassen van den Brink 0-1.
Finale Bekergroep: Braam-Bentvelzen 1-0.

