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Oploswedstrijd:Studies blijven mooi, maar zijn
meestal niet gemakkelijk. Ook deze van Minev uit
1974 zal voor menig
clublid niet te kraken
zijn. Wit speelt en
wint. Oplossing: 1. d6,
Kf6 2. d6xe7, Kxe7 3.
d8D, Kxd8 4. Ke5, f4
en 5. Ke6.
Massakamp: Zaterdag
jl. werd in een prima
sfeer de achtste editie
van de massakamp
ASV-Wageningen
gehouden. Wageningen stond bij de senioren met 4-3 voor maar ASV
kon moed putten uit het feit dat de laatste 2 jaar was
gewonnen. Vol vertrouwen gingen we dus naar
Wageningen. Het leek of Wageningen ons zand in
de ogen wilde strooien want de match werd gespeeld
in het clubgebouw van de Wageningse Damvereniging. Dit jaar namen maar liefst 28 schakers deel aan
dit vriendschappelijke duel. Een record aantal! Nu
op naar de 30!! Qua speelsterkte varieerde het deelnemersveld van 1e klasse KNSB tot 4e klasse OSBO. Een mooie bezetting over de gehele breedte van
beide clubs. En dat is toch ook het doel van deze
match. Ook de jeugdafdelingen namen het weer
tegen elkaar op. Daar waar bij de senioren het evenwicht zelfs met 28 spelers niet werd verbroken
maakte de jeugd het verschil!! Daar werd het 25-24
in Arnhems voordeel maar het had niet veel gescheeld of het was ook daar gelijk geworden. Dat
zou helemaal uniek zijn geweest. In de allerlaatste
partij waren er volop winstkansen voor Wageningen
want de ASV-er had enkel nog een loper op het bord
die in de penning kwam te staan, de Wageninger
hakte deze er echter niet af om met een overmacht
aan pionnen de winst binnen te halen. Nee, de toren
werd naar een ander veld gezet toen deze werd aangevallen waarna de vlag viel en het geen remise
maar verlies werd. Het betekende het cruciale punt
voor de eindzege van onze ASV- jeugd. Xadya van
Bruxvoort behaalde een 100% score.
Het duel bij de senioren ging vreedzaam van start
met een remise bij Henk Kuiphof nadat hij een vijandelijke aanval tot staan had gebracht. Hein van
Vlerken kwam niet veel later niet meer onder de
druk uit en verloor. Dirk Hoogland trok de stand
weer gelijk toen hij een stuk cadeau kreeg. Bij Theo
Koeweiden ging het in een redelijke stelling mis.
Daartegenover stond weer de overtuigende winst
van Robert Naasz. Na een pionoffer kreeg hij ruimschoots compensatie wat leidde tot materiaalwinst.
Léon van Tol trof aan bord 1 de sterke Sander van
Eijk. Léon ging de strijd aan maar verloor na een
gecompliceerde partij. Een lastige vrijpion op d3
bleek beslissend. Daarna verloor ook Arif Dundar
die in het middenspel een stuk had verloren. Dit wist
hij niet meer te herstellen. Wageningen nam zo een
voorsprong maar dit bleef niet lang zo. Het was
typerend voor deze wedstrijd waarbij beide teams
aan elkaar gewaagd waren. Ko Kooman verzilverde
zijn partij nadat hij een pion in het eindspel had
gewonnen. Richard van der Wel kwam niet goed uit
de opening en ging toen op de rommeltoer waarin hij
een meester is. Hij bracht zijn tegenstander zo in
verwarring dat Richard alsnog de volle winst pakte.
Hendrik van Buren wist in het eindspel met lopers
van ongelijke kleur met een pion minder nog net
remise te bereiken. Tjé Wing Au bracht ASV daarna
op voorsprong. Het was een spannende partij die
lang gelijk op ging, maar in het paarden- en later
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pionneneindspel profiteerde hij handig van enkele mindere zetten van
zijn opponent. Horst Eder zorgde ook voor een goede overwinning.
Hij won een kwaliteit en gaf zijn tegenstander geen kans meer. Fred
Reulink won een pion maar zijn tegenstander profiteerde niet van
mogelijkheden op tegenspel en was daarna kansloos. Anne Paul Taal
had ogenschijnlijk een voordeeltje met wit maar het was nooit voldoende voor meer. Zo eindigde het duel dus in remise. De voorsprong
zag er goed uit voor ASV maar enkele stellingen beloofden niet veel
goeds. Wageningen kwam dan ook terug in de wedstrijd. Jan Vermeer verloor zijn partij na een fout. Dat was jammer want hij leek op
een gegeven moment toch aardig te staan. De tegenstander van Ton
van Eck kreeg voor een pion erg actief spel. Ton kwam moeilijk te
staan maar hij wist zijn stelling lang te houden. Pas in het toreneindspel met een pion minder ging het mis. Bent Schleipfenbauer speelde
als jeugdspeler bij de senioren mee en deed dat verdienstelijk zeker
gezien het grote Eloverschil met die van zijn tegenstander. Bent nam
geen risico’s en beiden wisten ook geen kansen te creëren in een
stelling met rokade op verschillende vleugels. Zo werd het dus remise. Ruud Wille kwam al snel na de opening moeilijk te staan. Hij
moest dus verdedigen. Met het oprukken van de zwarte h-pion naar
h3 kreeg hij wat tegendreigingen. Toen hij een kwaliteit offerde op d5
ging zijn tegenstander in de fout waardoor Ruud materiaal won en het
punt alsnog wat gelukkig naar zich toetrok. Martijn Boele verloor na
een fout in het eindspel. Remco de Leeuw bouwde zijn goede score in
de massakampen verder uit en wist met actief spel zijn tegenstander
te verslaan. Nico Schoenmakers pakte, zoals hij dat zelf meestal zegt,
de tweede plaats. Hij verloor in het eindspel. Daan Holtackers, teamleider voor deze middag, kwam niet goed uit de opening maar wist de
stelling gecompliceerd te maken. Toen zijn tegenstander daar niet
alert op reageerde profiteerde Daan hier optimaal van via een combinatie. Gerben Hendriks trok ten aanval op de damevleugel maar langzaam maar zeker verloor hij de controle over de stelling waardoor
zijn tegenstander kon counteren. Siert Huizinga speelde een prima
partij. Geduldig vergrote hij zijn koningsaanval, die doorsloeg zodra
de h-lijn open kwam. Peter Boel kwam niet goed in zijn spel. In een
ingewikkelde partij moest Peter uiteindelijk het onderspit delven. Van
de resterende drie partijen gingen er vervolgens 2 verloren. Zo verloor Guust Homs na een ingewikkelde partij dat hem veel tijd kostte
terwijl Ruud Verhoef in het vierde speeluur in een verloren eindspel
terecht kwam. Remco Menger bracht ASV en Wageningen naast
elkaar door in een pionneneindspel een vrijpion tot dame te laten
promoveren. Dit laatste wachtte zijn tegenstander niet meer af. Met
de 14-14 eindstand kwam er een eind aan een gezellige schaakmiddag.

Gedetailleerde uitslag massakamp Wageningen - ASV:
1. Sander v. Eijk (2370)-Léon v. Tol (2191) 1-0; 2. Hotze Hofstra (2182)Guust Homs (2156) 1-0; 3. Erwin Oorebeek (2099)-Remco de Leeuw
(2176) 0-1; 4. Jeroen Franssen (2103)-Peter Boel (2021) 1-0; 5. Kees Stap
(2071)-Dirk Hoogland (2134) 0-1; 6. Bert Torn (2152)-Richard v.d. Wel
(2101) 0-1; 7. Jef Verwoert (1990)-Martijn Boele (1985) 1-0; 8. Frans
Bonnier (1811)-Fred Reulink (2007) 0-1 9. Martijn Naaijer (1918)-Daan
Holtackers (2020) 0-1; 10. Karel Scholten (1882)-Gerben Hendriks (1852)
1-0; 11. Robin v. Leerdam (1954)-Anne Paul Taal (1943) ½-½; 12. Richard
Christians (1805)-Ruud Wille (1911) 0-1; 13. Cees van de Waerdt (1946)Siert Huizinga (1876) 0-1; 14. Marco Otte (1799)-Ruud Verhoef (1692) 10; 15. Maurice van Eijk (1828)-Robert Naasz (1777) 0-1; 16. Bartel Dodeman (1809)-Jan Vermeer (1718) 1-0; 17. Hein Stallinga (1697)-Nico
Schoenmakers (1767) 1-0; 18. Albert van der Harst (1650)-Henk Kuiphof
(1579) ½-½; 19. Gerrit Walstra (1635)-Tjé Wing Au (1772) 0-1; 20. Noud
Vromans (1650)-Hendriks v. Buren (1577) ½-½; 21. Jeroen Goedhart
(1498)-Ton v. Eck (1472) 1-0; 22. Jaap Melgers (1581)-Theo Koeweiden
(1561) 1-0; 23. Wim Wiegant (--)-Horst Eder (1505) 0-1; 24. Steef Bijlmakers (1515)-Bent Schleipfenbauer (1039) ½-½; 25. Rijk Timmer (1506)-Ko
Kooman (1508) 0-1; 26. Albert Boshoven (1497)-Remco Menger (1413) 01; 27. Jan Willem Koekebakker (1431)-Hein v. Vlerken (1297) 1-0; 28.
Henk Bakker (1388)-Arif Dundar (1048) 1-0. Eindstand 14-14.

Bussum:
Voor onze clubgenoot en trainer Pascal Losekoot was het
28e Pinkstertoernooi in Bussum een moeilijk toernooi. Dat begon,
aldus Pascal, eigenlijk al op vrijdagavond bij zijn club in Baarn, waar
hij dubbellid is, (hij had een bye voor ronde 1 genomen) omdat hij
daar nogal onbenullig verloor en hij zo de strijd om het Baarnse clubkampioenschap
nog een beetje spannend maakte). Na zijn bye kwam
hij in de 2e ronde in Bussum tegen Lennart Ootes (2194) erg goed uit
de opening maar het kostte wat veel tijd (onervarenheid met nieuwe
repertoire). In het middenspel zette hij rustig voort daar waar door-

breken in het centrum de juiste weg geweest was.
Ook daarna stond hij echter erg goed maar in tijdnood werd het eindspel nog compleet uit handen
gegeven. In de volgende partij maakte hij een fout in
opening, waardoor hij zijn zwarte velden nogal verzwakte. Tot zijn eigen verbazing werd hij echter niet
van het bord geveegd en kwam steeds minder slecht
te staan. Een goed getimed remiseaanbod leverde
een halfje op. In ronde 4 speelde hij tegen de Apeldoornse jeugdspeler Thomas Beerdsen. Het werd
een spannende partij. Ook hier speelde Pascal het in
de opening niet correct maar speelde het snel genoeg
dat zijn tegenstander er niet op in durfde te gaan. Op
zich had Pascal het daarna remise moeten kunnen
houden, maar hij wilde teveel en had toch ook een
nadeeltje waarna de partij verloren ging. In ronde 5
ontwikkelde hij zijn stukken nonchalant en kreeg
toen ineens door waar het om ging toen zwart met de
pionnen door het centrum heen brak. Pascal besloot
het variantenmoeras in te duiken, won een kwaliteit
en een pion om wel een koningsaanval van jewelste
over zich heen te krijgen. Een legendarische partij
volgde met sterk spel van zijn tegenstander, totdat
die door zijn vlag ging in een remise-eindspel van
paard (voor zijn tegenstander) tegen 2 pionnen (voor
Pascal). Ronde 6 ging verloren tegen Marc Overeem
(2181). Een lastige maar leerzame partij die hij verloor zonder daar een heel slecht gevoel over te hebben. In de slotronde zette Pascal zijn tegenstander in
26 zetten mat in een leuke aanvalspartij. Pascal was
na afloop met 3 uit 7 redelijk tevreden, had aardig
wat geleerd en ongeveer naar verwachting (op basis
van zijn rating) gescoord.
Maastricht: Tijdens de Pinksterdagen werd er niet
alleen in Bussum gespeeld.
Ook in Maastricht stond
er een toernooi, het 5e ENCI Limburg Open, op het
programma. Daar met meer dan 300 deelnemers
waaronder 5 clubgenoten. In de A-groep speelden
Frank Schleipfenbauer en Jochem Woestenburg.
Frank leek op weg naar een slecht toernooiresultaat
toen hij na een paar mindere partijen slechts 1 uit 5
had gescoord. Gelukkig won hij op de slotdag beide
partijen waardoor hij nog op 3 uit 7 uitkwam. Zo
viel de schade nog mee. Jochem eindigde op 2½
punt. Hij had echter sterke tegenstand ondervonden.
Zo kreeg hij twee 2300+ spelers en een 2200+ speler
als tegenstander. In de B-groep eindigden Tony
Hogerhorst en Koen Maassen van den Brink op 4 uit
7. Tony ging na zijn toernooiwinst in Utrecht weer
als een speer van
start met 3 uit 3 waaronder een
zege op de als 2e geplaatste speler (2037). In de 2e
helft ging het wat minder maar het blijft een goed
resultaat. Koen kwam in zijn partijen vaak wat moeilijk uit de opening maar wiste dan door goed verdedigen remise te behalen. De 6 ronde was een partij uit
1 stuk toen een stukoffer niet werd aangenomen. Na
een paar rake zetten was het eenrichtingsverkeer.
Marco Braam eindigde in deze groep op 2½ punt,
het merendeel tegen qua Elo sterkere spelers.
Huissen: Na de eerste speelavond in het Open Huissens Rapidkampioenschap gaan Guust Homs en
Dirk Hoogland met 3 uit 3 aan de leiding. Zij zijn
dan ook de sterkste spelers in dit slechts 12 schakers
tellende deelnemersveld met alleen spelers van de
organiserende vereniging Variant en ASV. En dan
krijg je natuurlijk onderlinge duels. Zo won Dirk van
ons dubbellid Rob Huberts en daarna van Martin
Weijsenfeld. Maar Rob en Martin wonnen op hun
beurt weer van Ruud Wille. Laatstgenoemde sprokkelde slechts een halfje bij elkaar en daar kwam hij
ook nog eens goed mee weg. Martin heeft evenals
Jan Knuiman 2 uit 3 waarbij Jan op zijn beurt van
Rob wist te winnen. Rob heeft 1 uit 3. Morgenavond
wordt de tweede serie van 3 ronden gespeeld. Guust
en Dirk zullen dan in een onderling duel de toernooiwinst bestrijden.
Jaar van herstel voor ASV-3: Na de degradatie uit de
KNSB was het voor ASV-3 zaak om het zelfvertrouwen weer terug te winnen en de draad weer op te
pakken. De wedstrijd tegen Velp was daar een
mooie gelegenheid voor en die wedstrijd werd inderdaad overtuigend gewonnen. Belangrijk was het
treffen met ZSG in de 3e ronde. Ook deze wedstrijd
werd gewonnen en het leek erop dat de goede vorm
gevonden was. De 4e ronde, waarin het sterke Bennekom de tegenstander was, was weer een belangrij-

ke test, maar ook die werd glansrijk doorstaan middels een fraaie 6-2
overwinning. In de volgende twee rondes won ASV-3 overtuigend en
met nog drie ronden te gaan voerde het derde de ranglijst aan. In de
zevende ronde speelde ASV 3 tegen het jeugdteam van de Toren-3,
dat voor deze gelegenheid voor een tactische opstelling gekozen had.
Normaal gesproken geen verstandige keuze, maar in dit geval pakte
het goed uit; de wedstrijd ging met veel pech -er waren genoeg kansen op winst- nipt verloren. In de volgende ronde was Het Kasteel,
dat de koppositie overgenomen had, de tegenstander. In deze cruciale
wedstrijd kwam ASV-3 uiteindelijk net tekort, maar ook hier waren
er genoeg kansen op de overwinning geweest. Opvallend was dat in
deze wedstrijd alle zeven overwinningen door zwart behaald werden.
In de laatste ronde stond er niets meer op het spel, maar het derde
sloot het seizoen wel in majeur af met een degelijke overwinning op
SMB-2. Een promotieplek zat er net niet meer in, maar met het meeste aantal bordpunten heeft ASV-3 duidelijk een goede prestatie neergezet en de draad weer overtuigend opgepakt. Bij deze wil ik iedereen die zich voor ASV-3 heeft ingezet -zowel vaste spelers als invallers- van harte bedanken, zowel voor hun inzet als voor hun bijdrage
aan de goede sfeer die er steeds weer was. O ja, in de eerste ronde
werd verloren van ASV-4; de uitslag kan ik me niet meer zo goed
herinneren.
Daan Holtackers
ASV-3
Jochem Woestenburg
Martijn Boele
Daan Holtackers
Wouter Abrahamse
Remco Gerlich
Ivo van der Gouw
Kees Sep
Gerben Hendriks
Invallers:
Erik Wille
Jan Knuiman
Ruud Wille
Martin Weijsenfeld
Barth Plomp
Anne Paul Taal
Albert Marks
Paul Schoenmakers
Ruud Verhoef
Tony Hogerhorst

1
½
0
½
0
0
0
½
0

2
1
0
–
½
½
–

3
½
½
–
1
½
0
1

4
1
1
1
1
0
½
½

5
0
1
1
1
1
½
0

6
1
1
½
–
1
–
1
1

7
1
1
½
0
0
0
1
0

8
1
0
0
1
½
0
0

9
–
–
1
0
½
½
½

Score
3½-5
5½-7
3-6
3-7
5-8
3-8
4½-9
3-8

KNSB
2048
1997
1993
1983
1927
1924
1915
1861

TPR
1981
2093
1995
1825
1941
1794
1869
1808

W-We
-0,2
+0,8
+0,0
-1,8
+0,2
-1,4
-0,6
-0,6

–
-

½
1
1
1
-

½
1

1
-

1
-

½
½
-

-

1
-

1
½
–
1
-

½-1
2-2
1½-2
1½-2
1½-2
½-1
1-1
1-1
1-1
1-1

1984
1893
1873
1869
1935
1941
1811
1913
1763
1825

1958
2075
2066
1949
1982
1729
1979
2024
1909
2066

-0,0
+0,6
+0,5
+0,2
+0,1
-0,3
+0,4
+0,3
+0,4
+0,6

ASV-4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score KNSB TPR W-We
Anne Paul Taal
1 0 – 1 - ½ ½ ½ ½ 4-7
1941 2028 +0,8
Koen Maassen vd B ½ 0 – 1 - ½ 1r ½ ½ 4-7
1903 2052 +0,9
Ruud Wille
½ 1 ½ - 0 - ½ ½ ½ 3½-7 1873 1898 +0,2
Siert Huizinga
- 0 ½ 1 1 0 1 - 1 4½-7 1859 1874 +0,3
Murat Duman
1 1 ½ - 1 – 0 1 0 4½-7 1829 1907 +0,8
Tony Hogerhorst
1 1 – 0 1 1 1 0 ½ 5½-8 1825 1963 +1,5
René van Alfen
½ - ½ 1 0 1 ½ 0 ½ 4-8
1818 1805 -0,1
Paul Tulfer
1 1 0 ½ ½ 1 ½ 0 ½ 5-9
1783 1926 +1,8
Invallers:
Barth Plomp
- - - 0 - - - - - 0-1
1935 1768 -0,4
Martin Weijsenfeld - - - - 1 - - - - 1-1
1869 2062 +0,5
Paul Schoenmakers - - - ½ - - - - - ½-1
1913 1967 +0,1
Erik Wille
- - 0 - - - - - - 0-1
1984 1814 -0,4
Albert Marks
- 1 - - - - - - - 1-1
1811 2051 +0,6
Robert Naasz
- - - - - ½ - - - ½-1
1727 1825 +0,1
Ruud Verhoef
--1 - - - - - - - 1-1
1763 1978 +0,6
De 9 wedstrijden van ASV-3 en ASV-4 op een rij:
1 ASV-3 – ASV-4 1½-6½
1 ASV-3 – ASV-4 1½-6½
2 Velp – ASV-3 2½-5½
2 ASV-4 – Bennekom 5-3
3 ZSG – ASV-3 3-5
3 Wageningen-3 – ASV-4 4½-3½
4 ASV-4 – De Toren-2 5-3
4 ASV-3 – Bennekom 6-2
5 Wageningen-3 – ASV-3 2½-5½ 5 De Toren-3j – ASV-4 3½-4½
6 ASV-3 – De Toren-2 6½-1½
6 ASV-4 – Het Kasteel 5-3
7 De Toren-3j – ASV-3 4½-3½ 7 SMB-2 – ASV-4 3-5
8 ASV-3 – Het Kasteel 3½-4½ 8 ASV-4 – ZSG 2½-5½
9 SMB-2 – ASV-3 3-5
9 ASV-4 – Velp 4-4
Eindstand OSBO Promotieklasse:
1 Het Kasteel
15 40½ K
6 ZSG
8 34
2 ASV-4
13 41 P
7 Wageningen-3
8 30
3 ASV-3
12 42
8 Bennekom
7 37½
4 De Toren-3
11 38½
9 De Toren-2
5 31 D
5 SMB-2
8 35
10 Velp
3 30½ D

Seizoenoverzicht ASV-4: Bij het begin van het seizoen werd ASV-4
als degradatiekandidaat gezien, maar vanaf de eerste wedstrijd werd
vooraan meegestreden en een mooie promotie bereikt met een tweede
plaats achter de verdiende kampioen Het Kasteel. ASV-4 toonde zich
dit seizoen een hecht collectief en een echt team! Tony Hogerhorst
was de absolute topscoorder en alle andere teamleden scoorden 50%
of meer. De hoogtepunten waren de overwinningen op ASV-3 met
maar liefst 6½-1½ en winst op de favorieten Bennekom en Het Kasteel. Ook van de beide teams van De Toren en SMB-2 werd gewonnen. Onverwacht verlies werd geleden tegen Wageningen-3 en een
terecht verlies tegen het sterk opgekomen ZSG. In de laatste wedstrijd werd de promotie veilig gesteld met een 4 -4 tegen Velp. Het
was een prachtig seizoen met een geweldig team! Anne Paul Taal
Uitslagen interne competitie 33e ronde (16 juni 2011):
Boel-R. Wille ½-½; Knuiman-Gerlich 0-1; Weijsenfeld-Fassaert ½½; Hogerhorst-van Alfen 0-1; Marks-Dijkstra 1-0; Kuiphof-Braam
½-½; Groen-Vermeer 1-0; van Belle-van Dijk 1-0; Langenheim-Au
0-1; Eder-Koeweiden 0-1; B. Sanders-de Kok 0-1; ZuidemaDerendorp 0-1; Kooman-Meijer 1-0; Rijmer-Kelderman 1-0; Hartogh
Heijs-van Vlerken 0-1; Kees van Keulen-Dundar 1-0; Viets-J. Sanders ½-½; Medze-Visser 0-1.
Uitslag ASV-Bekercompetitie: Maassen van den Brink-Homs 1-0.

