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Oploswedstrijd: Donner klaagde er zelf over, dat hij soms van
die domme dingen deed. Het
hoorde nu eenmaal bij hem.
Hier speelde hij in een partij
tegen Spanjaard (1961) 1.
Tha7. Daarmee gaf hij de
partij direct uit handen. Hoe
knapte Spanjaard het op?
Zwart speelt en wint. Oplossing: 1…Th1+ en Donner
gaf gelijk op want na 2.
Kxh1 speelt zwart 2…Kg3
waarna 3….Te1 ondekbaar
mat is.
Externe competitie: Het belangrijkste nieuws kwam zaterdag uit het Lorentz waare ASV4 in de slotronde van de OSBO-promotieklasse de 2 plaats
vast hield en achter kampioen Het Kasteel uit Wijchen de 2e
promotieplaats pakte dankzij een moeizaam 4-4 gelijkspel
tegen Velp. Daardoor is ASV 1 jaar na de degradatie van
ASV-3 alweer verzekerd van 3 teams op landelijk niveau!!
ASV-3 won zelf van SMB-2 met 5-3 en moest dus toekijken
hoe hun clubgenoten promotie realiseerden. Het derde eindigde als nummer 3, in dit geval de meest ondankbare positie in
de eindstand omdat de bovenste 2 dit jaar promoveerden. In
de KNSB-competitie wonnen onze beide teams hun slotwedstrijd. ASV-1 versloeg Oegstgeest ‘80 met 5-3. ASV-2 versloeg in Groesbeek het incomplete team van Zukertort Amstelveen-3 eveneens met 5-3. Al met al was het een succesvol
dagje. De eerste drie ASV-teams winnen en het vierde team
speelt gelijk en bereikt daarmee promotie!! Hierbij alle verslagen uit deze laatste competitieronde van dit seizoen te
beginnen natuurlijk met ASV-4.
ASV-4 promoveert naar KNSB: De spanning was voelbaar in
de slotwedstrijd. Met een voorsprong van een vol matchpunt
en 2 bordpunten op de jeugd van De Toren-3 mocht het tegen
het reeds gedegradeerde Velp toch niet meer misgaan. De
werkelijkheid was duidelijk anders. Velp kon vrijuit spelen
maar bij het vierde ging het rekenen naarmate de wedstrijd
vorderde steeds meer de boventoon voeren. Aanvankelijk
verliep alles naar wens. Koen Maassen van den Brink koos
als eerste voor remise in een symmetrische stelling. Wanneer
hij door zou spelen zou hij de kans lopen in een mindere
stelling terecht te komen. Anne Paul Taal speelde tegen oude
bekende Jan Schadd. Laatstgenoemde ging meteen in de aanval, offerde een pion en dwong vervolgens het loperpaar af
waarmee hij richting vijandelijke koning ging. Nadat er wat
stukken waren afgeruild werd tot remise besloten. Ook Ruud
Wille kreeg daarna remise aangeboden. Hij had aanvankelijk
wat voordeel maar investeerde daarna teveel tijd in zetten
waarvan hij toch af zag. In het middenspel zette hij hierdoor
te passief voort waarna zijn tegenstander het initiatief overnam en dreigingen kreeg via de g-lijn. Ruud kon niet anders
dan verdedigen maar werd geholpen door een remiseaanbod
dat hij niet mocht weigeren. Niet veel later kwam ASV-4 op
voorsprong toen Siert Huizinga via een zijwaartse dreiging
van zijn dame op b3 stukwinst boekte van een zwarte loper op
h3. Weer iets verder in de wedstrijd kwam teamleider Anne
Paul Taal melden dat Wageningen-3 tegen onze achtervolger
De Toren-3 een 2½-½ voorsprong had genomen. De Toren-3
kon dus nog maar maximaal 5½ bordpunten halen en in dat
geval had ASV-4 aan 4-4 genoeg om ½ bordpunt voor te
blijven en als tweede te eindigen. Daarmee begon ook het
rekenen en dat kwam de wedstrijd niet ten goede. Paul Tulfer
dacht in gelijke stelling teveel aan zijn aanval. Daardoor kon
zijn tegenstandster via een venijnige combinatie zeven zetten
later een pion winnen. Paul Tulfer had even daarvoor al remise aangeboden aan Erika Belle maar dit was afgeslagen. De
andere drie borden mochten dus niet verliezen. Remise werd
dan ook overwogen. Zo leek het wel of er buiten de partijen
meer werd gerekend dan op de borden zelf. Bij Murat Duman
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ontstond vervolgens een waar spektakelstuk. Even daarvoor
was overwogen om daar als eerste voor de zekerheid van
remise te gaan. Maar er werd doorgespeeld en Murat kwam
binnen via de a-lijn. De vijandelijke lopers waren echter sterker dan de 2 paarden van Murat die op zijn beurt een kwaliteit
won. Hij kwam echter in tijdnood en moest blijven opletten
op de kansen van ons dubbellid Erwin Velders. Eén moment
werd fataal. Waar het volle punt binnen handbereik leek,
pakte een laatste trucje met de vlag op vallen voor onze ASVer verkeerd uit. Tijdens dit tijdnoodduel had Tony Hogerhorst
intussen al remise aangeboden gekregen in een moeilijk te
taxeren stelling. Tony had zeker spel maar de uitslag in de
wedstrijd was belangrijker vandaar dat het teambelang voorrang kreeg. Daarmee was het 3-3. René van Alfen was met
zwart prettig uit de opening gekomen en kreeg druk tegen d4
in het middenspel. In plaats van pionwinst dacht hij een kwaliteit te winnen maar had het onvoldoende doorgerekend
waardoor hij wit’s antwoord miste die kon afwikkelen naar
een eindspel met toren, loper en 4 pionnen. Het eindspel was
waarschijnlijk niet te winnen maar gelukkig hoefde dat ook
niet. Intussen had Paul via dameruil de schade weten te beperken en toen hij in het eindspel van torens en gelijke lopers
kon verhinderen dat de zwarte toren zijn stelling binnendrong,
had hij met zijn actieve toren voldoende compensatie voor de
pion. Erika wilde niets van remise weten en stelde de verdedigingskunst van Paul en de zenuwen van zijn teamleden over
de goede afloop nog even danig op de proef. Ze probeerde het
nog tot de 71e zet, maar moest toen in remise berusten. Toen
kon ook René remise aanbieden. Dit werd aangenomen. Eind
goed al goed. Het was voldoende voor de 4-4 en promotie van
ASV-4 naar de KNSB na een fantastisch seizoen. De champagnefles kon worden ontkurkt!! ASV-4 proficiat met dit
succes!!
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Velp: Koen Maassen van den
Brink (1903)–Jaroslav Liska (--) ½-½; Anne Paul Taal
(1941)-Jan Schadd (1906) ½-½; Ruud Wille (1873)–Hans
van Capelleveen (1783) ½-½; Paul Tulfer (1783)–Erika
Belle (1913) ½-½; Tony Hogerhorst (1825)–Eric de Winter
(1796) ½-½; Siert Huizinga (1859)–Eric Braun (1670) 1-0;
René van Alfen (1818)–Jan van Galen (1644) ½-½; Murat
Duman (1829)–Erwin Velders (1670) 0-1. Eindstand 4-4.
ASV-1 eindigt seizoen met winst: ASV-1 trof in de slotwedstrijd het in degradatienood verkerende Oegstgeest ’80. Dat
team zou mogelijk aan een punt genoeg hebben om degradatie te ontlopen omdat de andere degradatiekandidaat, Messemaker 1847 tegen het sterke Charlois Europoort aan moest
treden. De belangen waren bij de thuisploeg dus groot daar
waar ASV-1 vrijuit kon spelen. Captain Richard van der Wel
was maar eens aan bord 1 gaan zitten en had een stuk geofferd voor een sterke aanval tegen IM Fred Slingerland. Richard kreeg er een kwaliteit voor terug en bleef beter staan
met veel tactische kansen. Toch nam hij geen verder risico en
bood remise aan dat gretig werd aangenomen. Met deze remise bleef de stand lang gehandhaafd. Het duurde tot het laatste
uur vóór de tijdcontrole toen eerst Dirk Hoogland een vol
punt liet aantekenen. Zijn tegenstander zette een aanval op
maar Dirk verdedigde dit simpel en counterde via het centrum, won vervolgens een stuk en daarmee de partij. Remco
de Leeuw leed zijn enige nederlaag dit seizoen. Hij stelde
zich in het middenspel wat te passief op maar de partij bleef
binnen de remisemarge. In de tijdnoodfase vergaloppeerde
Remco zich en verloor een kwaliteit. Dit kon hij niet meer
rechtzetten. Otto Wilgenhof bleef een pion voor na de opening waarna een moeilijk middenspel ontstond. Otto was,
zoals we hem kennen, optimistisch over de afloop maar zijn
sterke tegenstander wist na een afwikkeling het eindspel remise te houden. Bij Wouter van Rijn ontstond een dynamische partij waarin beide koningen kwetsbaar waren. Wouter
was net even handiger en hield zijn tegenstander bezig. Een
damezet zorgde voor zoveel verwarring dat tijdsoverschrijding de partij besliste. ASV-1 kwam hierdoor op een 3-2
voorsprong. Eelco de Vries werd in de verdediging gedrukt

maar won door een onnauwkeurigheid 2 stukken tegen een
toren. Hij bleef echter passief staan en wist zich niet meer los
te werken. Remise werd zo het eindresultaat. Léon van Tol
kwam geweldig uit de opening en had het hele bord onder
controle maar zijn tegenstandster ging va banque spelen en
bracht allerlei trucs in de stelling. Het bracht Léon in verwarring en moest uiteindelijk vechten voor remise toen hij in een
lastige stelling zelfs met een pion minder het eindspel in ging.
Met een puntendeling kwam de partij uiteindelijk tot een
beslissing. Peter Boel kwam moeizaam uit de opening en
moest vechten voor meer ruimte. Pas in de tijdnoodfase wist
hij de stelling weer gelijk te trekken. Later kwam Peter toch
weer iets minder te staan maar naarmate de tijdsdruk groter
werd begon zijn tegenstander foutjes te maken waar Peter in
de slotfase via en matnetje van wist te profiteren. Daarmee
werd de e5-3 overwinning een feit. ASV-1 eindigde hiermee
op een 5 plaats wat kleurloos in de middenmoot in een wel
hele sterke poule. Voor tegenstander Oegstgeest ’80 kwam de
redding miraculeus tot stand. Zij eindigden exact gelijk met
Messemaker 1847. Omdat het onderlinge resultaat in 4-4 was
geëindigd wordt vervolgens op grond van het competitiereglement het resultaat van het 8e bord afgetrokken, maar dat
was remise. Ook de partij
aan het 7e bord was remise geworden maar dat aan het 6e bord was gewonnen door Messemaker dat daardoor degradeerde en heeft Oegstgeest ’80 zich
gehandhaafd! Een bizar slot. De reglementen zijn zo maar een
beslissingswedstrijd is een elegantere oplossing.
Gedetailleerde uitslag Oegstgeest ‘80 – ASV-1: Fred Slingerland (2407)-Richard van der Wel (2084) ½-½; Nebosja
Nicolic (2355) – Otto Wilgenhof (2216) ½-½; Joop Piket
(2095) – Wouter van Rijn(2177) 0-1; Caroline Slingerland
(2071) – Léon van Tol (2165) ½-½; Evert Leeuwenburgh
(1972) – Dirk Hoogland (2152) 0-1; Jan Hellenberg (2002)
– Eelco de Vries (2211) ½-½; Kees Scherpenisse (1978) –
Remco de Leeuw (2178) 1-0; Jan Willem van Drunick
(1962) – Peter Boel (2079) 0-1. Eindstand 3-5.
ASV-2 wint en blijft derde: Voor het tweede stond er niet
veel meer op het spel in de laatste ronde van de competitie; de
enige eer die te behalen viel was het vasthouden van de derde
plaats. ASV2 kwam al meteen op een 0-2 voorsprong, aangezien de tegenstanders slechts met zes spelers aan de wedstrijd
begonnen. Sander Berkhout en Koert van Bemmel hoefden
hierdoor - helaas - niet in actie te komen. In het vervolg van
de wedstrijd heeft ASV-2 die voorsprong vastgehouden en zo
"professioneel geconsolideerd". Pascal Losekoot was ook snel
klaar. Hij kwam met zwart zonder problemen uit de opening
en de vrede werd daarna snel getekend, aangezien er niet veel
meer te beleven viel. Frank Schleipfenbauer slaagde er niet in
een goede verdediging te vinden tegen het actieve tegenspel
van zijn tegenstander; met ...,g6 verzwakte hij zijn koningsvleugel, waar een andere verdedigingszet betere kansen geboden had. De witspeler profiteerde optimaal en Frank kon het
niet veel later opgeven. Martijn Boele kwam redelijk uit de
opening, maar leek daarna niet het goede plan te vinden. Hij
keek al snel tegen een sterk paard op d6 aan, maar hij wist
zich te verdedigen en toch nog de remisehaven te bereiken.
Daan Holtackers kwam met voordeel uit de opening, maar
koos daarna een verkeerd plan. Zijn tegenstander counterde
later met een dameoffer (tegen toren en loper) met mataanval,
maar zette net niet genoeg door waarna Daan met een tegenaanval eeuwig schaak kon afdwingen. Sjoerd van Roosmalen
behandelde de opening niet optimaal waardoor hij niet op
meer dan remise kon rekenen. In het vervolg moest hij nog
even goed uitkijken, maar hij wist af te wikkelen naar een
toreneindspel met minuspion dat hij nog remise kon houden.
John Sloots bracht tenslotte de marge weer op twee punten.
Hij kwam met een prettige drukstelling uit de opening en wist
zijn voordeel uit te bouwen door de open b-lijn te bezetten.
Vervolgens kwamen zijn stukken hierlangs de zwarte stelling
binnen en haalde hij bekwaam de overwinning binnen. Aangezien ook de andere "concurrent" voor de derde plaats met
5-3 won, behield ASV-2 op een half bordpunt de derde plaats.
Daan Holtackers

Gedetailleerde uitslag Zukertort Amstelveen-3–ASV-2:
N.O.–Sander Berkhout (2115) 0-1 (Regl); Gijs Ijzermans
(1915)–Frank Schleipfenbauer 1-0; N.O.-Koert van Bemmel
(2064) 0-1 (Regl); Roger Mehra (1774)–Sjoerd van Roosmalen (2069) ½-½; Tjerk Sminia (1992)–John Sloots 0-1; Peter
de Heer–Pascal Losekoot (1965) ½-½; Bert van Kampen
(1898)–Daan Holtackers (1993) ½-½; Shotaro de Niet
(1754)–Martijn Boele (1997) ½-½. Eindstand 3-5.
ASV-3 wint maar valt buiten de prijzen: ASV-3 begon het
slotduel tegen SMB-2 in de wetenschap dat zelfs bij winst
misstappen van andere teams nodig waren om nog voor promotie in aanmerking te komen. Het moest bovendien gebeuren zonder Jochem Woestenburg (verhinderd), Daan Holtackers en Martijn Boele (beiden doorgeschoven naar ASV-2).
Jan Knuiman, Martin Weijsenfeld en Albert Marks namen
hun plaatsen in. Ivo van der Gouw kwam na een afwikkeling

in de opening wel beter te staan. Het had hem wel veel tijd
gekost. Zijn tegenstander verdedigde zich nauwkeurig maar
krijgt wel een geïsoleerde pion. Door actief spel won Ivo de
pion maar kiest in tijdnood waarschijnlijk voor de verkeerde
voortzetting waardoor zwart een doorgebroken pion krijgt.
Ivo moest daarna via zetherhaling in een toreneindspel met
ieder vijf pionnen voor remise kiezen. Niet veel later kwam
ook bij Kees Sep de remise tot stand. Hij had een kwaliteit
gegeven maar via het loperpaar kreeg hij voldoende compensatie. Jan Knuiman zorgde voor het eerste winstpunt. Hij won
aan het eind van de opening een centrumpion en hield het
centrum daarna in handen. Toen hij de zware stukken kon
ruilen won hij vervolgens nog een pion waarna promotie niet
meer voorkomen kon worden. Gerben Hendriks had te weinig
voordeel van zijn pluspion en tekende de vrede met oudASV-er Paul Waenink. Martin Weijsenfeld kwam met zwart
tegen Désiré Fassaert wat gedrongen te staan. Het openen van
de stelling zou tot voordeel van wit leiden. Met nog 10 minuten voor 20 zetten bood Désiré remise aan dat meteen werd
aangenomen. Er kon geen winnend plan meer worden gevonden. Remco Gerlich kwam redelijk uit de opening. In het
middenspel bouwde hij zijn voordeel verder uit. Een wanhoopsoffensief van wit in combinatie met vermoeidheid nekte
Remco uiteindelijk. Hij probeerde met toren en drie pionnen
tegen dame en één pion nog iets te doen met zijn vrijpionnen.
Het bleek een kansloze poging. Vrij snel na de tijdcontrole
hield hij het voor gezien. Wouter Abrahamse zette zijn tegenstander meteen flink onder druk. Hij gaf een pion om de vijandelijke koning in het midden te houden. Het kleine voordeeltje werd groter en groter en in tijdnood kon Wouter vrij
eenvoudig de winst binnenhalen. Albert Marks speelt als
laatste nog. Hij offerde op de 28e zet een kwaliteit om als
compensatie druk op de witte stelling te krijgen. Wit had zich
defensiever moeten opstellen, waardoor Albert wel druk had
gehouden maar de uitslag leek dan onvoorspelbaar. In plaats
daarvan wikkelde wit af naar een eindspel waarbij Albert een
paard met 4 pionnen overhield en zijn tegenstander een toren
met 2 pionnen. Twee van de pionnen van Albert bleken levensgevaarlijk en hij won tenslotte het eindspel. Knap technisch uitgespeeld! Albert Marks bracht zo de eindstand op 5-3
in het voordeel van ASV-3. Intussen had ASV-4 een beslissend matchpunt behaald en zorgde daarmee dat de tweede
promotieplaats in eigen huis bleef. ASV-3 zal ongetwijfeld
nog wel eens terugdenken aan de 1e ronde toen het vierde met
6½-1½ het onderlinge duel won. Het bleek zoals de Duitsers
zo fraai zeggen "ein Vorentscheidung"!!
Gedetailleerde uitslag SMB-2 – ASV-3: Paul Waenink
(2003) – Gerben Hendriks (1861) ½-½; Lars Kurstjens
(1874) – Remco Gerlich (1927) 1-0; Dennis Jaheruddin
(1909) – Ivo van der Gouw (1924) ½-½; Jeroen clermonts
(1869) – Kees Sep (1915) ½-½; Peter Schut (1809) – Wouter
Abrahamse (1983) 0-1; Désiré Fassaert – (1843) Martin
Weijsenfeld (1869) ½-½; Peter van den Berg (1720) – Jan
Knuiman (1893) 0-1; Hans Eshuis (1762) – Albert Marks
(1811) 0-1. Eindstand 3-5.
Voorst: A.s. maandag wordt de slotronde gespeeld in het opene
kampioenschap van Voorst. De stand van zaken na de 5
ronde die op 2 mei jl. werd gespeeld is als volgt. In de Apoule ging Martijn Boele na 4 ronden alleen aan de leiding
met een 100% score. Hij probeerde in de 5e ronde de strijd al
te beslissen. Tegen Fokke Jonkman, die op een half punt
achterstand stond zocht Martijn in het eindspel de aanval en
leek te gaan winnen. Met een handige manoeuvre wist Fokke
echter remise uit het vuur te slepen, zodat hij nog mag blijven
hopen op de toernooioverwinning. Tony Hogerhorst kwam
dichterbij door zijn partij in winst om te zetten. Uiteraard
blijft Martijn met 4½ uit 5 de beste papieren houden. Maar hij
heeft drie achtervolgers op een half punt staan te weten zijn
volgende tegenstander Chris Rindertsma uit Deventer en
verder Tony Hogerhorst en Fokke Jonkman die elkaar in een
rechtstreeks duel treffen. Ruud
Verhoef trof het niet met de
indeling. Hij verloor deze 5e ronde van de kampioen van
vorig jaar, Rudy Bloemhard en blijft daardoor wat in de achterhoede met 1½ punt. Hendrik van Buren won zijn partij in
groep B en heeft daarmee nu 2½ uit 5. Ko Kooman verloor.
Hij speelde naar eigen zeggen slecht en liet zich zomaar matzetten. Hij staat op 2 uit 5.
Uitslagen interne competitie 30e ronde (12 mei 2011):
Hoogland – van Roosmalen 1-0; Boele–P. Schoenmakers 1-0;
Maassen van den Brink – van Alfen 1-0; Knuiman – Huizinga
1-0; Weijsenfeld – Verhoef 1-0; Fassaert - Hogerhorst ½-½;
Marks – R. Wille 0-1; Braam – Naasz ½-½; Vermeer – Dekker 0-1; van Belle – Groen 1-0; van Buren – Steenhuis ½-½;
Bentvelzen – Hajee 0-1; de Kok – Veerman 1-0; Rietbergen –
Eder 0-1; Kelderman – B. Sanders 0-1; Diekema – Kooman
0-1; J. Sanders–Kees van Keulen 0-1; Viets-van Vlerken 1-0;
Visser-Stibbe 1-0; van Dijk-Dundar 0-1.
Uitslag ASV-bekercompetitie: Homs – Wilgenhof 1-0.

