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Oploswedstrijd: Hoera, eindelijk weer eens een tweezet en
wel van L. Iskra uit het jaar
1968. Wit speelt en wint. Oplossing: De sleutelzet is 1. Pd7.
Rapid: Vanavond spelen we op
de 4e rapidavond de volgende 4
partijen in de rapidcompetitie.
Otto Wilgenhof heeft na de vorige speelronde alleen de leiding
genomen zoals u in de stand kunt
zien. Maar spanning is er nog
volop want de achtervolgers
liggen op de loer.
Bibliotheek: De maand april
is door de bibliotheek uitgeroepen tot schaakmaand.
Een hele maand staat het
schaken dus in de picture in
de bibliotheek aan de Koningstraat waar door ASV en
De Toren samen diverse
activiteiten worden georganiseerd. Zaterdag wordt dit
om 12.45 uur gestart met een
aanschuifsimultaan aan 12
borden die door IM Hans
Böhm wordt gegeven. Wethouder Gerrie Elfrink van
Sport zal de schaakmaand
officieel openen en daarna
ook meespelen evenals zijn
collega-wethouder Martijn
Leisink. Volgende week
meer over deze schaakmaand.
A-Tempo: Afgelopen zaterdag, tijdens de opening van
het ASV-Voorjaarstoernooi,
werd “A-Tempo”, een nieuwe uitgave voor de muziek
en/of schaakliefhebber gepresenteerd. De redactie
bestaande uit Peter Boel,
Martijn Boele en Ton van
Eck wil maandelijks een
uitgave verzorgen waarop u
zich vanzelfsprekend kunt
abonneren. De eerste uitgave
ziet er zeer verzorgd uit en
leest lekker makkelijk weg.
Voor meer informatie kunt u
terecht bij de redactie van A
Tempo of via de site
www.atempomagazine.nl

Stand ASV-rapidcompetitie na 12
ronden seizoen 2010-2011:
Nr. Naam
Pnt Part.
1 Otto Wilgenhof
9 8
2 Martijn Boele
8½ 8
3 John Sloots
8½ 10
4 Remco de Leeuw
7½ 8
5 Wouter Abrahamse
7½ 7
6 Jan Knuiman
7½ 8
7 Hans Derendorp
7½ 4
8 Guust Homs
7 9
9 Barth Plomp
7 3
10 Peter Boel
7 4
11 Wouter van Rijn
7 4
12 Richard van der Wel
7 4
13 Ruud Wille
7 11
14 Daan Holtackers
7 6
15 Koen Maassen vd Brink 7 9
16 Martin Weijsenfeld
7 9
17 Remco Gerlich
7 6
18 Theo Jurrius
6½ 7
19 Ruud Verhoef
6½ 4
20 Gerben Hendriks
6½ 6
21 Tjé Wing Au
6½ 10
22 René van Alfen
6½ 4
23 Jacques Boonstra
6½ 4
24 Jan Groen
6½ 8
25 Léon van Tol
6 2
26 Rob Huberts
6 3
27 Henk Kuiphof
6 3
28 Anne Paul Taal
6 10
29 Tony Hogerhorst
6 8
30 Désiré Fassaert
6 8
31 Harm Steenhuis
6 4
32 Dick Hajee
6 6
33 Kees van Keulen
6 4
34 Theo van Amerongen
5½ 5
35 Siert Huizinga
5½ 9
36 Hendrik van Buren
5½ 5
37 Hans Meijer
5½ 8
38 Walter Manschot
5½ 9
39 Hedser Dijkstra
5½ 4
40 Jan Vermeer
5½ 12
41 Frank Schleipfenbauer 5 1
42 Erik Wille
5 1
43 Frits Wiggerts
5 2
44 Albert Marks
5 3
45 Bent Schleipfenbauer
5 3
46 Horst Eder
5 12
47 Jan Zuidema
5 3
48 Ko Kooman
5 12
49 Ton van Eck
5 4
50 Bryan Hieltjes
5 2
51 Theo Koeweiden
4½ 10
52 Pim Rijmer
4½ 7
53 Jelle Noordhuis
4½ 8
54 Wim Peters
4 2
55 Andries van Foreest
4 2
56 Arif Dundar
4 12
57 Henk Kelderman
4 12
58 Bob Hartogh Heijs
4 8
59 Bob Sanders
4 8
60 Geerard Reiber
4 3
61 Jean Lewin
4 1
62 Gerard Viets
3 7
63 Hein van Vlerken
2½ 12

Externe competitie: In de 2e
competitieweek wist alleen
ASV-9 te winnen. Zij versloegen Voorst 4j met 5-1
en houdt daarmee de promotiekansen nog in zicht. Met
veel belangstelling was
uitgekeken naar de topper
tussen ASV-5 en Denk en
Zet uit Hattem met als inzet
de eerste plaats. ASV-5 trok
in de slotfase met een 3½4½ nederlaag aan het kortste
eind en zakte daardoor naar
een derde plaats. ASV-7, tenslotte, verspeelde in een spannende slotfase na een gelijkopgaande wedstrijd met 3½-4½
belangrijke punten tegen De Toren-4j. Daardoor is ASV-7
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afgezakt en moet het gelijkspelen in de slotronde om definitief
veilig te zijn.
ASV-5 verliest in laatste tien minuten van Denk en Zet: Tot
tien voor twaalf ging het goed. Met een klein beetje wind mee
leek ASV-5 opnieuw te gaan winnen. Nadat Nico Schoenmakers met twee pionnen minder remise aangeboden kreeg, was
het 2½-2½ en uit de overige drie borden zouden toch zeker
twee punten komen. Dat wat het hele seizoen al in het voordeel van ASV-5 gebeurde, viel echter nu richting Denk en
Zet. Albert Marks speelde de partij van zijn leven en met twee
vrijpionnen meer leek de tijdsachterstand geen rol te gaan
spelen. Albert kwam er echter niet meer uit en na het verspelen van de verste vrijpion ging het van kwaad tot erger. Ook
bij Ruud Verhoef ging het mis. De twee vrijpionnen voor de
kwaliteit brachten de opponent voldoende compensatie. Dat
Barth Plomp tenslotte nog won was louter voor de statistieken
van belang. Maar zijn zege met stukoffer mocht echter gezien
worden. Hoe was het zover gekomen? Martin Weijsenfeld
opende de score met een simpele zege na stukwinst. Erik
Wille zorgde met mager spel tegen een veel te sterke tegenstander voor de gelijkmaker. Abbes Dekker ging een kansrijk
eindspel in. Daarin verspeelde Abbes echter een tempo en
toen was winst niet meer haalbaar. Rob van Belle ving de
aanval van zijn tegenstander geroutineerd op, maar meer dan
een puntendeling was ook daar niet mogelijk. ASV 5 zakte
door de nederlaag naar de derde plaats. Promotie is nu weer
Erik Wille
ver uit zicht, maar theoretisch kan het nog.
Gedetailleerde uitslag ASV-5-Denk en Zet: Erik Wille
(1984)-Fedde Tolman (2171) 0-1; Martin Weijsenfeld
(1869)-Ben Hospers (1623) 1-0; Barth Plomp ((1935)Muharem Mujkanovic (2016); Ruud Verhoef (1763)William Cornelissen (2030) 0-1; Albert Marks (1763)-Johan
Redeker (2033) 0-1; Nico Schoenmakers (1767)-Wim Weggemans (1645) ½-½; Rob van Belle (1799)-Michiel Takkebos (1717) ½-½; Abbes Dekker (1753)-Harry Kloppenburg
(1705) ½-½. Eindstand 3½-4½.
Ruime winst ASV-9: Vrijdag jl. trad ASV-9 in zijn vertrouwde samenstelling aan tegen Voorst-4j. Dit team speelde met 4
jeugdspelers, wij deden dat met twee. Wie weet breidt zich dit
volgend jaar wel uit, want de jeugdafdeling timmert hard aan
de weg. Voorafgaand aan deze ronde stonden we vierde met
één matchpunt minder dan de nummer één. Helaas speelden
we daar zelf al tegen en lieten we toen één matchpunt liggen.
Nu zijn we afhankelijk van anderen. Dus was de opdracht om
onze eigen wedstrijd te winnen. Jonathan van der Krocht was
als eerste klaar. Hij speelde tegen een jeugdspeler die leuke
plannen voor zichzelf bedacht, maar daarbij geen rekening
hield met de zetten die zijn tegenstander zou doen. Het is niet
zo slim om Pf3 met e5 te beantwoorden. Vanaf zijn eerste zet
ging het dan ook al mis. Hij verloor gestaag materiaal en werd
uiteindelijk na anderhalf uur spelen in de vijandelijke stelling
mat gezet. Xadya van Bruxvoort was niet veel later klaar.
Volgens eigen zeggen was het een spectaculaire partij zonder
enige structuur met een zwarte pion op e2 en de witte koning
op h4 in het middenspel. Uiteindelijk maakte de tegenstander
van Xadya wat fouten met mat in twee zonder mogelijkheden
om dit te voorkomen als gevolg. Bent Schleipfenbauer was de
volgende die een punt voor ASV-9 binnenhaalde. Ik had Bent
gevraagd of die met wit liever op bord 4 of 6 wilde spelen.
'Laat mij maar op bord 4 spelen, ik ben in een winning-mood'.
Daar heeft hij niets te veel mee gezegd. Hij speelde gedegen.
Zijn tegenstander had op de vierde zet een voortzetting die
niet juist was en vanaf dat moment behaalde Bent steeds meer
voordeel wat er uiteindelijk toe leidde dat hij zijn partij in
winst omzette. We hadden in ieder geval al een gelijkspel
binnen en dat met de wetenschap dat Lion de Kok al een stuk
voorstond en goede kansen had en Horst Eder een gewonnen
stelling met een stuk meer had. Ton van Eck daarentegen had
het op bord één zwaar. Niet veel later was het bij Horst ook
bekeken. Hij had een enorme druk opgebouwd op de koningsvleugel van de tegenstandster. Ze kon niets meer doen keren
zonder veel materiaalverlies en er lag mogelijk een mat in het
verschiet. Lion stond toen een volle toren voor. Zijn tegen-

stander probeerde nog wat druk te zetten en vernuftigheden in
te bouwen, maar Lion doorzag ze allemaal en won. Het was
na een dikke twee uur spelen een ruime overwinning voor ons.
Alleen Ton was aan bord één nog aan het spelen. Hij moest
zich in allerlei bochten wringen om het bord niet af te gaan.
Ton is een vechter en blijft zoeken naar mogelijkheden. Dit
kostte Ton veel tijd. Gaandeweg de partij kreeg hij zowaar
kansen, zelfs op winst. Door tijdnood en de plotselinge gewaarwording dat er meer dan verlies in zat, zag hij dit echter
niet meer. In de slotseconden zag hij ook remise via pat over
het hoofd en moest hij helaas een nul noteren. Jammer, want
daar deed hij zichzelf na al die inspanning en het goede spel
tekort mee. Het werd dus een ruime 5-1 overwinning voor
ASV-9. Helaas had koploper Schaakmaat-4j zijn wedstrijd
met de maximale score gewonnen en kunnen we alleen hopen
op een wonder in de laatste ronde. ASV-12 speelt dan tegen
de koploper, terwijl wij het opnemen tegen de nummer 3,
Schaakstad 7. We kunnen nog dromen van een kampioenschap en anders een goede tweede plaats. We hebben het in
Jonathan van der Krogt
eigen hand.
Gedetailleerde uitslag ASV-9 – Voorst-4j: Ton van Eck
(1395) – John Eekhuis (1436) 0-1; Horst Eder (1482) –
Wilma Dolman (1178) 1-0; Lion de Kok (1433) – Jari Hendriksen (1163) 1-0; Bent Schleipfenbauer (755) – Esther
Konijnenberg (1003) 1-0; Xadya van Bruxvoort (997) – Job
van Oorspronk (--) 1-0; Jonathan van der Krogt (1457) –
Marcel Albers (--) 1-0. Eindstand 5-1.
Eerste winst ASV-11: In de uitwedstrijd tegen Voorst-5 boekten onze senioren met 3½-2½ de eerste winst van dit seizoen.
Bob Hartogh Heijs kreeg vanaf het begin een stormaanval te
verwerken. De tegenstander rukte op met zijn f, g, en h-pion
gesteund door dame en toren. De koningsstelling van Bob
werd hierdoor danig ontregeld maar toch lukte het hem overeind te blijven. Hij slaagde er daarna in om met een paardvork
de vijandelijke dame te winnen waardoor de aanval werd
omgezet in een tegenaanval die de winst opleverde. Een echte
vuurwerkpartij! Henk Kelderman verkreeg door stukwinst
tegen enkele pionnen voordeel maar zijn tegenstander slaagde
er toch nog in door een directe aanval op de koning de stelling
weer in evenwicht te brengen waarna tot remise werd besloten. Wim Peters verging het minder goed. Zijn tegenstander
verkreeg positioneel voordeel dat werd gevolgd door pion- en
stukwinst. Hierdoor werd verdere tegenstand zinloos en moest
Wim zijn koning omleggen. Hein van Vlerken behaalde een
mooie overwinning. Na afruil had zijn tegenstander de beide
torens geposteerd op f2 en g2 ter verdediging van zijn eigen
koning. Met dame en loper kon Hein een aanval opzetten ,
gesteund door een toren. Met een schaakje werden de vijandelijke torens uit positie gespeeld waarna mat volgde. Andries
van Foreest raakte reeds in de opening een stuk kwijt. Na ruil
van de zware stukken probeerde hij met zijn eigen pionnen de
stelling dicht te schuiven maar een door Andries ingeleide
pionnenruil liep uit op pionverlies. Dit overwicht was teveel
en na verdere afruil moest hij de strijd staken. Tenslotte was
Thijs Stomphorst nog in de strijd. Het werd een spannend
eindspel toen zijn tegenstander een pion won en vervolgens
probeerde via allerlei schaakjes de koning van Thijs mat te
zetten. Toen Thijs een veilig heenkomen vond en de dames
werden geruild kon hij met het eerder opgebouwde materiële
overwicht het karwei afmaken.
Henk Kelderman
Gedetailleerde uitslag Voorst-5 – ASV-11: Remco Kempink
(1338) – Thijs Stomphorst (1338) 0-1; Maarten Jansen
(1450) – Bob Hartogh Heijs (1378) 0-1; Els Jansen-den
Besten (1303) – Andries van Foreest (1251) 1-0; Jo Jansen
(1238) – Henk Kelderman (1259) ½-½; Hannie Kempink
(1182) – Hein van Vlerken (1291) 0-1; Wilma Dolman
(1178)- Wim Peters (912) 1-0. Eindstand 2½-3½.
ASV-12 verspeelt kampioenschap definitief: Door de 2e
nederlaag binnen 1 maand heeft ASV-12 geheel onnodig haar
zicht op de kampioensschaal verspeeld. In Apeldoorn waar
Schaakstad-7 niet alleen gastheer was maar ook een directe
concurrent begon de wedstrijd veelbelovend door winst van
teamleider Bert Sigmond die met zwart tegen de op papier
sterkste tegenspeler moest uitkomen. Bert speelde (opnieuw)
op het scherpst van de snede en toen de rookwolken waren
opgetrokken had hij de kwaliteit en een gezonde pion
gewonnen. Ondanks taai verzet van zijn tegenspeler wist Bert
dit met vaste hand naar winst te voeren. Een blik op de
overige borden leerde dat alleen Rob Rietbergen er slecht voor
stond. Ko Kooman kreeg een remiseaanbod op het moment
dat hij geheel onnodig door een paardvork een kwaliteit
verloor. Na overleg accepteerde Ko het omdat dit het
maximaal haalbare leek maar ook gezien de stand op de
overige borden. Hierna ging het plotseling totaal mis bij
Herman de Munnik en Thijs Stomphorst zodat we tegen een
achterstand van 2½-1½ aankeken. Herman kwam tegen een
sterke speler uit en speelde een Schots Gambiet welk zijn
tegenspeler verkeerd behandelde en Herman een volle loper
won. Hij kon echter niet met de weelde omgaan en toen hij

geen goed winstplan kon bedenken nam zijn tegenspeler het
initiatief over. Herman kreeg nog diverse kansen om het
onheil te keren maar liet zich overbluffen en zag nog kans
zelfs te verliezen, doodzonde en een fikse tegenvaller. Dan
Thijs die al sinds mensenheugenis ongeslagen is en ook al
voor ASV-11 kort voor deze wedstrijd het volle punt had
behaald. Hij bereikte een pure remisestelling maar liet zich
plotseling vreselijk foppen waardoor hij een stuk verloor en
gelijk opgaf en de wedstrijd in ons nadeel kantelde. Frans
Veerman bracht ons terug in de wedstrijd door zijn tegenspeler
met strakke hand positioneel langzaam maar zeker van het
bord te drukken. Hulde Frans. De stand werd hierdoor gelijk
(2½-2½) maar Rob Rietbergen keek tegen een hopeloze
stelling aan maar vocht als een leeuw voor het team. Toen zijn
tegenspeler in tijdnood kwam miste Rob zowaar een
remisekans waardoor we nog een minimale kans op het
kampioenschap zouden behouden. Helaas mocht het niet zo
zijn en moest Rob alsnog de vlag strijken (2½-3½). ASV-12
kan voor ASV-9 nog wel een belangrijke rol vervullen door in
de slotronde koploper De Schaakmaat een kopje kleiner te
maken. Ik weet zeker dat een ieder teamlid hiervoor nog
optimaal gemotiveerd is!
Bert Sigmond
Gedetailleerde uitslag Schaakstad-7-ASV-12: Sebastiaan
Jongen (1547)-Herman de Munnik (1481) 1-0; Jaap Nijssen
(1764)-Bert Sigmond (1555) 0-1; Eddy Homburg (1456)-Ko
Kooman (1456) ½-½; Theo Meulmeester (1413)-Rob
Rietbergen (1640) 1-0; Frits Mooibroek (1374)-Frans
Veerman (1507) 0-1; Ed Blankestijn (1473)-Thijs
Stomphorst (1338) 1-0. Eindstand 3½-2½.
OSBO-kamp: A.s. zaterdag 2 april vindt alweer de laatste
speeldag plaats van het OSBO-PK. Tijd dus voor een verslag
van de vorige speeldag die op zaterdag 19 maart werd gehouden. In de Hoofdklasse had Guust Homs in de week hiervoor
een zware griep te pakken en speelde toch nog een ronde. Met
zwart kwam hij goed te staan tegen Jermo Kooijmans die in
het middenspel een pion offerde voor kansen. Toch liet deze
op een gegeven moment een afwikkeling naar het toren/paard
eindspel toe. Hierin won Guust nog een pion en gaf zijn tegenstander op. Omdat Guust nog niet volledig hersteld was
van zijn griep liet hij de middagronde voor wat het was en
pakte daarmee een reglementaire nul, spelen was niet verantwoord geweest, aldus Guust, die met 3 uit 6 in de middenmoot
staat. Voor Martin Weijsenfeld verliep de dag dramatisch.
Met wit tegen oud-ASV-er Fokke Jonkman kon Fokke al
vroeg het centrum openen waardoor er bij Martin zwakke
velden ontstonden. Fokke wist dit prima uit te buiten, won 2
pionnen en behield een actieve stelling waarna Martin opgaf.
In de 6e ronde speelde Martin tegen Wim Gielen “per ongeluk” een gambiet, dat niet goed was. Na nog meer zwakke
zetten van Martin dreigde Wim met zijn pluspion te promoveren. Martin “voorkwam” dit door
op te geven. Hij bleef daarmee op 2 punten staan. In de 1e klasse deed Tony Hogerhorst
goede zaken door zijn beide
partijen te winnen. Hij steeg
daarmee naar een gedeelde 2e plaats met 5½ uit 8, nog wel een
vol punt achter de koploper. Désiré Fassaert en René van
Alfen volgen met 5 uit 8. Désiré hield naar eigen zeggen uit 2
slechte partijen niet geheel onverdiend 1½ punt over. René
was deze speeldag verhinderd en nam 2 byes op. Theo Koeweiden nam in de ochtendronde een bye op en speelde ’smiddags met zwart een leuke partij waarbij hij in het middenspel een pion verloor door een slechte voortzetting in een
ingewikkelde stand. Uiteindelijk kwam hij in een verloren
eindspel terecht. Theo heeft nu 3½ uit 8. Voor Henk Kuiphof
was het een slechte dag. Hij ging er al grieperig naar toe en
voelde zich dus niet in goede doen. Zijn eerste partij met
zwart was nog al ingewikkeld. Steeds leek hij het onderspit te
delven, maar steeds kon hij het hoofd boven water houden tot
er op het eind een niet meer te pareren mataanval plaats vond.
De witpartij 's middags was een levendige. Helaas overzag hij
ergens in het middenspel een schaakje waardoor hij een toren
cadeau deed. Het toernooi bracht Henk niet wat hij er van
verwacht had. Wellicht was spelen in de eerste klasse beter
geweest, aldus Henk, die in het toernooi nu 3½ uit 8 heeft. Bij
de veteranen troffen de teamgenoten Siert Huizinga en Paul
Tulfer elkaar. De strijd ging lang ongeveer gelijk op. Paul, die
met wit speelde, kreeg een pion op f6, die de zwarte koning
hinderde. Toen Siert verzuimde om via de halfopen g-lijn
tegenspel te creëren, kreeg wit een sterke aanval. Zwart probeerde het tij nog met een pionoffer te keren maar kwam
uiteindelijk in een matnet terecht. Door deze overwinning
staat Paul met 3 uit 4 in de kopgroep. Siert heeft 2 punten.
Uitslagen interne competitie 25e ronde (24 maart 2011):
Wilgenhof–P. Schoenmakers 0-1; Hogerhorst–Boel 0-1; Hoogland–
Gerlich 1-0; Maassen van den Brink–Fassaert ½-½; Vermeer–Naasz
1-0; Hajee–Dijkstra ½-½; van Buren–Koeweiden ½-½; Veerman–B.
Sanders 0-1; van Eck–Menger 1-0; Eder–Derendorp 1-0; Kooman–
van Keulen 0-1; Meijer–van Vlerken 0-1; Noordhuis–J. Sanders 1-0;
Hartogh Heijs–Kelderman 0-1; Viets–Visser ½-½.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: van Amerongen–Braam ½-½; van
der Wel–Knuiman 0-1.

