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Oploswedstrijd: Hoe solidair zijn schaakspelers in een toernooi? We hebben het niet kunnen ontdekken en denken nog
steeds, dat zij als ze dat kunnen de tegenstander om zeep
willen helpen. Vandaar dat het een prachtige gedachte was
om in Skopje in 1969 een solidariteitstoernooi te organiseren.
En ja hoor ten minste een speler hield zich aan de gedachte.
De witspeler in de partij Kholmov – Planinc kan hier winnen,
maar deed het niet. Hoe zou hij dat wel hebben moeten
doen?? Oplossing: Met een
paard op f6 (of op f3 voor
zwarte paarden) is het vaak
ideaal om de koning het
leven te benemen in een
mataanval. Daarop moet wit
zich richten: 1. h6, gxh6 (er
zit voor zwart weinig anders op.) 2. Pe4, Txf3 3.
Ke5, Te3 4. Kf4 en zwart
mag kiezen tussen een verloren stand na een kwaliteitsoffer of een verloren
stand na het toelaten van het
paard op f6. Hierna is winst
zo simpel, dat dit geen verdere uitleg behoeft.
LET OP: De volgende clubavond is vanwege onderhoud aan
de vloer in ons clubgebouw verschoven van donderdag 5
mei naar dinsdagavond 3 mei. Er wordt die avond gewoon
een ronde voor de interne competitie gespeeld. Wij zien u
dus graag a.s. dinsdag al weer!!
Rapidcompetitie: Vanavond laten we de interne competitie
even een weekje rusten en gaan we de beslissing in de rapidcompetitie meebeleven. De laatste 4 ronden van vanavond
zullen dit gaan uitwijzen. Houdt Otto Wilgenhof zijn koppositie zonder problemen met een punt voorsprong vast of
weten de achtervolgers het toch nog spannend te maken…?!
De actuele stand treft u in de kolom hiernaast aan.
Externe competitie: In deze EP de laatste 3 verslagen van de
ASV-teams in de avondcompetitie van de OSBO. Daarmee
zit de competitie er voor deze 9 ASV-teams op. Alleen onze
4 zaterdagteams hebben nog 1 ronde voor de boeg. Dat gaat
op zaterdag 14 mei plaatsvinden. Natuurlijk komen er in de
komende EP’s nog seizoensoverzichten van alle teams waarin nog eens wordt teruggeblikt op de afgelopen competitie.
ASV-5 doet wat het moet doen, maar…. promoveert niet:
ASV-5 heeft op vrijdag 15 april in Zwolle overtuigend
gewonnen van de gastheer van de slotronde in de 1e klasse B
van de OSBO, ZSG-2. ASV-5 had geen kind aan de door
deze nederlaag gedegradeerde Zwollenaren. Binnen een uur
had Nico Schoenmakers al een gewonnen eindspel op het
bord en na diens snelle 0-1, maakte Barth Plomp er 0-2 van.
In een eindspel met zware stukken won Barth een pion. De
tegenstander liet zich dat door de eindspelkenner niet meer
bewijzen. Bij Abbes Dekker ging het ietwat sneu mis. Hij
wilde zijn paard bevrijden, maar deed dat zo onhandig dat hij
het beest weggaf. Met een stuk minder koos Abbes de aanval, maar die sloeg niet door. Martin Weijsenfeld stuitte op
het topbord op een zwakke invaller. Een prachtige koningsaanval werd bezegeld met een stuk- en een torenoffer naar
mat. Ruud Verhoef had een pion buitgemaakt maar het eindspel bleek niet te winnen. Zetherhaling zorgde voor de puntendeling. Rob van Belle kwam in een volkomen gesloten
stelling terecht. De enige open lijn op het bord was wel voor
Rob, maar daarlangs kon hij geen gevaar stichten, dus ook
remise. Erik Wille kwam in een nog veel meer gesloten stelling terecht. Een volkomen dichtgeschoven Hollander was
niet heel leuk om te spelen. Ook hier was remise het logische
resultaat. Albert Marks speelde een gedegen partij en na
stukwinst was de ruime winst als afsluiting van een mooi
seizoen daar. Topscorer werd onze eminente teamcaptain

donderdag 28 april 2011
Stand ASV-rapidcompetitie na 16
ronden seizoen 2010-2011:
Nr. Naam
Pnt Part.
1 Otto Wilgenhof
12
12
2 Guust Homs
11
13
3 John Sloots
10½ 12
4 Wouter van Rijn
10
7
5 Peter Boel
10
8
6 Remco de Leeuw
9½ 8
7 Martijn Boele
9½ 12
8 Jan Knuiman
9½ 12
9 Tony Hogerhorst
9½ 12
10 Richard van der Wel
9
8
11 Ruud Wille
9
11
12 Wouter Abrahamse
9
7
13 Koen Maassen vd Brink 9
9
14 Theo van Amerongen
9
8
15 Remco Gerlich
9
10
16 Tjé Wing Au
8½ 14
17 Dirk Hoogland
8
4
18 Daan Holtackers
8
6
19 Theo Jurrius
8
7
20 Martin Weijsenfeld
8
13
21 Anne Paul Taal
8
10
22 Désiré Fassaert
8
8
23 Siert Huizinga
8
13
24 Horst Eder
8
15
25 Jan Vermeer
8
16
26 Gerben Hendriks
7½ 6
27 Ruud Verhoef
7½ 7
28 Jan Groen
7½ 12
29 Theo Koeweiden
7½ 14
30 Kees van Keulen
7½ 8
31 Hans Derendorp
7½ 8
32 Barth Plomp
7
3
33 Pieter Verhoef
7
3
34 Henk Kuiphof
7
6
35 Ton van Eck
7
8
36 Jacques Boonstra
6½ 4
37 René van Alfen
6½ 4
38 Frans Veerman
6½ 4
39 Marco Braam
6½ 4
40 Dick Hajee
6½ 9
41 Walter Manschot
6½ 12
42 Hans Meijer
6½ 12
43 Bob Sanders
6½ 11
44 Jochem Woestenburg
6
2
45 Léon van Tol
6
2
46 Rob Huberts
6
3
47 Harm Steenhuis
6
4
48 Tijs van Dijk
6
3
49 Hendrik van Buren
6
5
50 Ko Kooman
6
16
51 Pim Rijmer
6
7
52 Arif Dundar
6
12
53 René de Goey
5½ 3
54 Bert Sigmond
5½ 3
55 Hedser Dijkstra
5½ 4
56 Jan Zuidema
5½ 6
57 Henk Kelderman
5½ 16
58 Frank Schleipfenbauer 5
1
59 Erik Wille
5
1
60 Abbes Dekker
5
2
61 Bryan Hieltjes
5
2
62 Frits Wiggerts
5
2
63 Albert Marks
5
3
64 Bent Schleipfenbauer
5
3
65 Jelle Noordhuis
5
11
66 Gerard Viets
4½ 7
67 Jean Lewin
4
1
68 Wim Peters
4
2
69 Andries van Foreest
4
2
70 Geerard Rijber
4
3
71 Bob Hartogh Heijs
4
12
72 Hein van Vlerken
2½ 16

Barth Plomp met 6½ uit 7.
ASV-5 streed 6 ronden
lang om de titel en uiteindelijk bleken 11 matchpunten niet eens genoeg voor
een tweede plaats. Een
uniek feit maar onze felicitaties gaan uit naar Denk
en Zet en VDS die samen
met Voorst naar de Promotieklasse zullen promoveren.
Erik Wille
Gedetailleerde
uitslag
ZSG-2–ASV-5: Rob Bolderdijk
(1557)–Martin
Weijsenfeld (1869) 0-1;
Piet Bolhuis (1874) –Erik
Wille (1984) ½-½; Chris
Smeenk
(1779)–Ruud
Verhoef (1763) ½-½;
Frank Markerink (1722)–
Barth Plomp (1935) 0-1;
Harry
ten
Klooster
(1760)–Albert
Marks
(1811) 0-1; Peter Graus
(1650)–Nico Schoenmakers (1767) 0-1; Frank
Bijleveld (1690)–Rob van
Belle (1799) ½-½; Thomas Manschot (1945)–
Abbes Dekker (1753) 1-0.
Eindstand 2½-5½.

ASV-9 verspeelt tweede
plaats: We speelden op
vrijdag 15 april onze gezamenlijke slotronde als
nummer 2 tegen Schaakstad 7 (de nummer 3) in
Voorst terwijl ASV-12 als
nummer 4 tegen koploper
Schaakmaat 4j aantrad. Er
stond dus nog veel op het
spel. Schaakmaat-4j was
koploper met 10 matchpunten. Zowel wij als onze
tegenstander Schaakstad-7
hadden 9 matchpunten.
ASV-12 had 7 punten en
was dus kansloos voor
promotie maar kon voor
ASV-9 dus wel een belangrijke rol spelen
in de
strijd om de 1e plaats.
ASV-9 moest in ieder
geval haar plicht doen en
winnen en dan maar afwachten of ASV-12 de
koploper wist te verslaan.
Bij een gelijkspel
zou het
een mooie 2de plaats opleveren met kans op (versterkte) promotie. Bij verlies was er niets voor
ASV-9 en was de uitslag
tussen ASV-12 en Schaakmaat-4j bepalend voor het kampioenschap. De week voorafgaand aan de wedstrijd hadden we
echter al met een tegenslag te maken. Door slecht communiceren van mijn kant en het vergeten op te schrijven van een
gewijzigde speeldatum door onze eerste bordspeler Ton van
Eck was hij helaas verhinderd. We moesten dus 3 dagen voor
aanvang op zoek naar een invaller. Jan-Pieter Lourens was
degene die ons graag uit de brand hielp en reisde mee naar

Voorst zodat we dus met een half jeugdteam de strijd aangingen voor het kampioenschap! Dat is überhaupt al een
compliment naar onze jeugdafdeling toe dat we dit jaar over
zoveel sterke jeugdspelers beschikken in de externe competitie! Doordat de speeldatum van de slotronde een week verschoven was had Voorst een andere speellocatie moeten
zoeken. Hierdoor speelden we onze slotronde in een restaurant met bargedeelte en aangrenzend een zaaltje voor feestjes
en wat denk je? Laat er nu uitgerekend die avond een 40jarig bruiloftsfeest zijn. Dit zorgde voor “fijne” achtergrond
muziek, nou ja achtergrond….?! Ideaal was de speellocatie
niet maar dat doet er verder niet toe. We hadden een missie.
Die missie was winnen en hopen dat onze broeders van
ASV-12 dat ook deden. Het begon goed. Schaakstad-7
“dacht het wel met vijf spelers af te kunnen”. Onfortuinlijk
voor Xadya van Bruxvoort en haar vader, want die waren nu
alleen voor morele ondersteuning naar Voorst afgereisd. Na
een uur, de Apeldoornse speler kon mogelijk nog komen,
was hij er nog niet en konden we ons eerste punt in ontvangst
nemen. De strijd ging lang gelijk op maar gaandeweg de
wedstrijd zag je de balans toch steeds meer richting Schaakstad vallen. Lion de Kok moest als eerste opgeven. Hij kwam
in een mindere stelling terecht en raakte een kwaliteit achter.
In het eindspel bleek dit verloren. Bent Schleipfenbauer
volgde daarna met een remise na een spannende partij. Zijn
tegenstander kreeg in het middenspel wat prettiger spel maar
Bent vocht zicht terug en verdedigde zich keurig maar bleef
ook op kansen loeren. In een gelijke stelling bood Bent remise aan. Zijn tegenstander weigerde dit in eerste instantie
omdat hij meer bedenktijd had. Een aantal zetten later zag
zijn tegenstander geen mogelijkheden meer en werd tot remise besloten. Jan-Pieter kreeg een stelling die volkomen in
evenwicht was, maar zijn ervaren tegenstandster ging niet
akkoord met remise. Helaas maakte hij een klein foutje
waarna hij geen kans meer kreeg zich te herstellen. Horst
Eder was al snel in een eindspel met zware stukken terechtgekomen maar zijn tegenstander zocht meer dan de remise
die reëel leek. Horst raakte in het eindspel een pion achter,
maar hij en zijn tegenstander vochten een verbeten strijd uit.
ASV-12 stond op dat moment met 2½-1½ voor. Het zag er
echter slecht uit op de twee borden die nog aan het spelen
waren. Aangezien er ondanks de achterstand in onze wedstrijd nog kansen waren gaven onze broeders van ASV-12
zich niet gewonnen en vochten voor wat het waard was.
Helaas moest Horst
zich niet veel later gewonnen geven en
was zowel de 1ste als 2de plaats vergeven. Jonathan van der
Krogt won zijn partij nog wel maar dat deed er niet meer toe.
Zo won Schaakstad-7 met 3½-2½. Dit leverde hun de 2de
plaats op. Schaakmaat-4j had intussen gewonnen
van ASV12 en was daarmee kampioen. Met de 3de plaats hebben wij
niettemin een fantastische prestatie geleverd. Ook belangrijk
is dat Bent en Xadya van beginnersde in de externe competitie
uitgegroeid zijn tot volwaardige 4 klassespelers. En dat is
prachtig om te zien. Alle C-klasse spelers bij ASV zijn gewaarschuwd. Het belangrijkste van alles is echter dat we alle
partijen met veel plezier gespeeld hebben! We kijken uit naar
volgend seizoen!
Jonathan van der Krogt
Gedetailleerde uitslag Schaakstad-7 – ASV-9: Sebastiaan
Jongen (1547) – Horst Eder (1482) 1-0; Jaap Nijssen
(1764) – Lion de Kok (1433) 1-0; NO – Xadya van Bruxvoort (997) 0-1 (regl); Eddy Homburg (1456) – Jonathan
van der Korgt (1457) 0-1; Theo Meulmeester (1413) – Bent
Schleipfenbauer (755) ½-½; An Tramper (1372) – JanPieter Lourens (--) 1-0. Eindstand 3½-2½.
ASV-12 sluit seizoen kleurloos af: ASV-12, zelf
uitgeschakeld voor promotie, kon in de laatste wedstrijd
ASV-9 nog de helpende hand bieden als de koploper, het
jeugdteam van de Schaakmaat 4, werd verslagen. Het
beloofde een spannende avond te worden in de gezamenlijke
slotronde welke door Voorst werd georganiseerd. in een heel
speciale entourage waar een bruiloft de avond een heel
speciaal muzikaal tintje meegaf. Halverwege de avond leek
ons team zich te revancheren voor het wisselvallige seizoen
door de koploper op een 2½-½ achterstand te zetten terwijl
ASV-9 op dat moment met 1-0 leidde en dus virtueel
kampioen was. Helaas gaven we opnieuw een praktisch
gewonnen wedstrijd uit handen en eindigde de avond in een
anti-climax. Opnieuw gaf teamleider Bert Sigmond het
goede voorbeeld door het eerste punt binnen te halen
waardoor hij een eindscore van 6 uit 7 bereikte en dat is wel
eens minder geweest. Bert had aan het eerste bord
plaatsgenomen in de verwachting de sterkste tegenspeler van
de Schaakmaat (Jan Dirk Vriend, Elo 1945) te treffen maar
deze bleek niet mee te doen. De speler die Bert nu trof wist
weinig van het Schots Gambiet en werd er genadeloos
afgemept (1-0). Kort hierna werd een 2-0 voorsprong
genomen doordat Herman de Munnik gelukkig weer eens
zijn normale niveau haalde en zijn tegenspeler geen schijn

van kans gaf in een Hollandse partij. Ko Kooman stond na de
opening al verloren maar Ko heeft een reputatie opgebouwd
een vechter te zijn en kwam zelfs gewonnen te staan. Ko
miste echter de winst in het pionneneindspel zodat het remise
werd en er een voorsprong van 2½–½ werd genomen op de
koploper. Op de overige 3 borden leek alleen Rob Rietbergen
niet best te staan maar leek remise voor Frans Veerman
haalbaar terwijl Thijs met een kwaliteit meer mogelijk
winstkansen had hoewel zijn tegenstandster wel het
loperpaar bezat. Helaas maakte Thijs opeens een vreselijke
blunder. Na een loperschaakje verspeelde hij zomaar zijn
toren en werd het punt aan zijn tegenspeelster geschonken
terwijl Frans toch niet de verwachte remisehaven wist te
bereiken. Daarmee stond het 2½–2½ en kreeg Rob daarop
meteen remise aangeboden in een verloren stelling omdat De
Schaakmaat-4j dan kampioen zou zijn maar kon dat op
aandringen van zijn teamleider niet accepteren omdat dan de
laatste kans voor ASV-9 op het kampioenschap verkeken zou
zijn. Rob wist het helaas niet te redden maar Bert
beschouwd hem wel als man of the match omdat hij een
veilig halfje opofferde om ASV-9 ter wille te zijn. Hulde
Rob. Er werd dus voor de derde maal op rij met 3½–2½
verloren omdat het ons op de beslissende momenten gewoon
niet meezat en/of de vorm ontbrak. Een schrale troost was
dat ASV-9 niet de dupe werd van ons falen omdat ze het zelf
ook niet wisten te redden. Bert Sigmond
Gedetailleerde uitslag De Schaakmaat-4j-ASV-12: Stephan
Dijkhof (--)-Bert Sigmond (1555) 0-1; Jonathan Wolvers
(1410)-Rob Rietbergen (1640) 1-0; Jasper Zwirs (1389)Frans Veerman (1507) 1-0; Tom Dubbelman (--) - Ko
Kooman (1456) ½-½; Emilie Dubbelman (--) - Thijs
Stomphorst (1338) 1-0; Victor Kampen (--) - Herman de
Munnik (1481) 0-1. Eindstand 3½-2½.
OSBO-snelschaken: Afgelopen zaterdag werd bij ASV het
persoonlijke snelschaakkampioenschap van de OSBO gehouden. Er waren uiteindelijk 52 deelnemers. Daarvan kwaResultaten ASV-ers OSBO-snelschaakkampioenschap (individueel)
Naam
Punten voorronde
Finale
Plaats
Otto Wilgenhof
2 1½ 3 = 6½ - 9 A 10 - 16 4e
Erik Wille
2 2 3 = 7-9
A 4 - 16
8e
Gerben Hendriks
2 2 1 = 5-9
B 7 - 16
6e
Anne Paul Taal
1½ 2 2 = 5½ - 9 B 6 - 16
7e
Ruud Verhoef
2 1 3 = 6-9
B 1 - 16
9e
Murat Duman
2 2 1 = 5-9
C 13 - 16 2e
Tjé Wing Au
1 1 2½ = 4½ - 9 C 6 - 16
6e
Jan Vermeer
1 2 2 = 5-9
C 3 - 16
8e
Koen Maassen vd Brink 3 0 1 = 4 - 9
D 9 - 14
2-3e
Marco Braam
1 1 2 = 4-9
D 5 - 14
5-7e
Xadya van Bruxvoort
1 ½ 2½ = 4 - 9
D 5 - 14
5-7e
Ton van Eck
1 2 1 = 4-9
D 4 - 14
8e
Siert Huizinga
0 3 0 = 3-9
E 4½ - 14 7e
Theo Koeweiden
0 1 2 = 3-9
F 10½ - 16 1-3e
Horst Eder
1 1 ½ = 2½ - 9 F 10½ - 16 1-3e
Ko Kooman
0 2 1 = 3-9
F 10½ - 16 1-3e
Hans Derendorp
0 0 2 = 2-9
F 5½ - 16 7e

men er maar liefst 30 uit Arnhem (17 ASV en 13 De Toren).
Het is duidelijk dat spelers van veel andere verenigingen dus
verstek lieten gaan op deze Paaszaterdag. En dat is jammer
want het was een gezellig toernooi dat een gedeelde 1e plaats
opleverde voor de Apeldoornse jeugdspeler Armen Hachian
en IM Alexander Kabatianski die in de finalegroep A 12 uit
16 scoorden. Armen won op SB-punten. Er werd gestart met
een voorronde van 3 vierkampen en op basis van de daarin
behaalde punten werden de finalegroepen ingedeeld. Erik
Wille kwam in de voorronde heel knap als beste ASV-er uit
de bus met een uitstekende score van 7 uit 9 en plaatste zich
daarmee samen met Otto Wilgenhof voor de A-groep. Daarin
werd Otto 4e maar viel daarmee net buiten de prijzen. Na de
pauze wilde het bij Erik in de
sterke A-groep niet meer lukken. Murat Duman werd 2e in de C-groep achter Marcella
Gunther van De Toren tegen wie hij in deze finalegroep
beide partijen verloor en daardoor achterstand opliep die hij
niet meer kon goedmaken. Groep F werd gedomineerd door
ASV. Horst Eder, Ko Koomane en Theo Koeweiden werden
met 10½ punt samen gedeeld 1 . In de tabel ziet u alle resultaten van onze clubgenoten. Volgend jaar zal het toernooi op
paaszaterdag (7 april 2012) in Voorst worden gehouden.
Uitslagen interne competitie 28e ronde (2 april 2011):
Taal – E. Wille ½-½; Wilgenhof – Boele 0-1; Boel – Maassen van den Brink 0-1; Weijsenfeld – Hoogland 0-1; P.
Schoenmakers – Hogerhorst ½-½; Verhoef – R. Wille ½-½;
Huizibnga – Vermeer 1-0; Fassaert – Groen 0-1; Au – van
Belle 1-0; Dijkstra – Aarntzen 1-0; Bentvelzen-van Eck ½-½;
van Eijk – Koeweiden ½-½; van Deursen – de Kok 0-1; B.
Sanders – Zuidema ½-½; Derendorp – Menger ½-½; de
Goey – Kooman 0-1; Kelderman – Noordhuis 0-1; Rijmer –
van Vlerken 1-0; Dundar – Viets 1-0; Peters – Stibbe 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: van Tol – Knuiman 1-0;
Braam – van Amerongen ½-½.

