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Oploswedstrijd: Wit speelt en
wint. Wie hier speelden en
wanneer weet ik niet. Ik nam
de stand over van de Russische
televisie. Daar zat deze stelling
in de schaakles voor lichtgevorderden. Oplossing: 1. Tc1+,
Kb8 2. Db4+, Ka8 3. Lf3+,
Txf3 4. De4+, Dxe4 5. Tc8+
mat.
Stand ASV-rapidcompetitie na
16 ronden seizoen 2011-2012:
Nr. Naam
Pnt Part.
1 Ruud Wille
11
14
2 Jan Knuiman
10½ 11
3 Bob Beeke
10½ 7
4 Sander Berkhout
10
8
5 Guust Homs
10
9
6 Wouter van Rijn
10
16
7 Richard van der Wel
9½ 12
8 Henk Karssen
9½ 16
9 Dirk Hoogland
9½ 7
10 Otto Wilgenhof
9½ 12
11 Martin Weijsenfeld
9½ 15
12 Ko Kooman
9½ 16
13 Koen Maassen vd Brink 9
7
14 John Sloots
9
9
15 Tony Hogerhorst
9
16
16 Martijn Boele
9
8
17 Rob Huberts
8½ 10
18 Daan Holtackers
8½ 7
19 Désiré Fassaert
8½ 12
20 Jan Vermeer
8½ 16
21 Marco Braam
8½ 13
22 Siert Huizinga
8½ 8
23 Wouter Abrahamse
8
7
24 Harm Steenhuis
8
7
25 Theo Jurrius
8
7
26 Frans Veerman
8
8
27 Henk Kuiphof
8
7
28 André de Groot
8
8
29 Hans Corbeel
7½ 4
30 Theo van Amerongen
7½ 5
31 Tom Bentvelzen
7½ 8
32 Kees van Keulen
7½ 12
33 Remco Gerlich
7
3
34 Peter Boel
7
4
35 Abbes Dekker
7
6
36 Koen van Keulen
7
12
37 Clemens Wijman
7
6
38 Hedser Dijkstra
7
6
39 Horst Eder
7
16
40 Bent Schleipfenbauer
7
6
41 Jan Groen
7
13
42 Hans Derendorp
7
12
43 Bob Kooij
7
8
44 Frank Schleipfenbauer 6½ 3
45 Jochem Woestenburg
6½ 3
46 Ruud Verhoef
6½ 5
47 Harold Boom
6½ 6
48 Theo Koeweiden
6½ 7
49 Ton van Eck
6
4
50 Bryan Hieltjes
6
3
51 Pieter Verhoef
6
4
52 Xadya v. Bruxvoort
6
4
53 Jelle Noordhuis
6
6
54 Bob Hartogh Heijs
6
10
55 Dick Hajee
5½ 3
56 Anne Paul Taal
5½ 6
57 Hans Meijer
5½ 6
58 Frits Wiggerts
5
2
59 Gerard Viets
5
5
60 Pim Rijmer
5
5
61 Henk Kelderman
5
11
62 Danny Hageman
5
7
63 Tijs van Dijk
4½ 1
64 Jean Lewin
4
1
65 Alain van der Velden
4
1
66 Hendrik van Buren
4
2
67 Wim Peters
4
2
68 Paul Schoenmakers
4
2
69 Arif Dundar
4
2
70 Lion de Kok
4
3
71 René de Goey
4
2
72 Jan Zuidema
4
5
73 Bob Sanders
4
4
74 Femke de Arriba
4
1
75 David van 't Wout
4
1
76 Mikel de Arriba
4
1
77 Hein van Vlerken
3
16

Foto’s: In het onlangs
verschenen aprilnummer
van ASV-nieuws stonden
veel fraaie foto’s van Fred
Reulink. Deze foto’s kunnen bij hem worden besteld.
Rapid: Volgende week
slaan we de interne competitie weer een keer over
voor een ongetwijfeld
spannend slot bij de slotavond in de rapidcompetitie. De laatste 4 ronden
moeten hierin de beslissing
gaan brengen. Bij de vorige speelavond verspeelde
Wouter van Rijn zijn koppositie en deze werd zelfs
verrassend overgenomen
door Ruud Wille. De volledige ranglijst treft u
hiernaast aan.
Externe competitie: A.s.
zaterdag valt de beslissing
rond promotie van ASV-1
en ASV-2. Ons eerste gaat
naar medekoploper Vianen/DVP. Bij winst is de
titel binnen. Ons tweede
moet in Leiden tegen
LSG-4 winnen voor promotie. ASV-3 dat zich
veilig mag noemen speelt
in Deventer bij een gezamenlijke slotronde tegen
UVS-2 uit Nijmegen. Dat
team is nog niet helemaal
veilig. Het wordt dus nog
een open strijd. In de Promotieklasse speelt ASV-4
nog tegen Wageningen-2,
de nummer 2 op de ranglijst. Een pittige tegenstander dus maar als middenmoter kan ASV-4 vrijuit
spelen. Intussen zijn bij
onze avondteams ook al de
nodige beslissingen gevallen. ASV-6 vaagde het
onderaanstaande Rhenen
van het bord met 7½-½ en
is daardoor verzekerd
van
handhaving in de 2e klasse
OSBO. ASV-10 verloor
met 5-3 juist het duel om
handhaving tegen Ons
Genoegen-2 en degradeert
daardoor naar de 4e klasse.
ASV-12 leverde met een
3-3 gelijkspel een ijzer-

sterke prestatie tegen Groenlo. Afgelopen maandag zorgde
ASV-7 voor een daverende verrassing door kampioen Zutphen-1 met 4½-3½ te verslaan. Handhaving was daarmee
gerealiseerd. ASV-8 verloor diezelfde avond tegen Bennekom-3 met 3½-2½. Dinsdag jl. bewees ASV-5 zich een
slechte dienst door met 4½-3½ te verliezen van De Cirkel-1.
Mocht er zaterdag nog een team degraderen uit de 3e klasse
KNSB dan valt het doek voor het vijfde. Dat wordt dus nog
een paar dagen vol spanning! Vanavond speelt ASV-9 nog in
Wageningen tegen De Cirkel-2 met een minimale kans op
handhaving als inzet. Tot slot bent u morgenavond van harte
welkom bij de slotronde die wij organiseren in de poule van
ASV-11j en ASV-13. Aanvang 19.30 uur. ASV-13 speelt
tegen De Tornado-2. ASV-11j dat in dezelfde poule uitkomt
is
weliswaar
uitgespeeld
maar
er
is
een
(ASV)gelegenheidsteam geformeerd zodat ook onze jeugd
nog een vriendschappelijke wedstrijd kan spelen. Komt u
morgen ook nog gezellig even kijken!? Deze EP staat natuurlijk bol van de verslagen.
ASV-6 veilig via monsterscore: Het zesde van ASV heeft
zich in de slotronde van de OSBO-competitie bij UVS in
Nijmegen eindelijk bevrijd van degradatiezorgen. Tegen het
onderaanstaande Rhenen werd een 7½-½ overwinning behaald. Het ASV-team bleef daardoor weliswaar zesde in de
2e klasse D, maar is met 6 matchpunten en 30½ bordpunten
als beste van de vier nummers zes in de tweede klasse OSBO
geëindigd. ASV-6 trad tegen Rhenen met liefst 3 invallers
aan. Woensdag is kennelijk een moeilijke avond voor schakers. Ook onze tegenstander had met invallers te kampen. De
wedstrijd zelf kende weinig problemen voor ASV. Nadat Bob
Kooij in remise berustte, kwam de scoringsmachine op gang.
Hedser Dijkstra veroverde 2 pionnen voor een kwaliteit en
dwong kort daarna zijn tegenstander tot opgave. Robert
Naasz veroverde via een onregelmatige opening juist een
kwaliteit aan bord één en dat bleek genoeg voor een snelle
winst. Aan bord 8 had Theo Koeweiden al snel een stuk te
pakken, maar zijn tegenstander spartelde nog lang vergeefs
tegen. Rob van Belle bracht het beslissende punt binnen. Hij
besliste de partij door een verdwaald zwart paard op de a-lijn
te vangen. Theo van Amerongen kreeg, door enkele onnauwkeurigheden in de opening, een zware aanval te verwerken op
zijn lange rokadestelling. Hij overleefde de aanval en zag zijn
tegenstander door zijn vlag gaan. Theo was hiermee samen
met Frans van der Wall van Wageningen topscorer van de 2e
klasse D met 5½ uit 6 en ontving na afloop een fles wijn.
Invaller Ton van Eck speelde een mooie partij. Hij offerde
een stuk voor 3 pionnen en wist dit met attractief spel tot
winst te voeren. Jan Groen speelde de volle 4 uur. Ergens
won hij een pion en later een stuk, daarna was het niet moeiTheo van Amerongen
lijk meer voor Jan.
Gedetailleerde uitslag Rhenen - ASV-6: Jan van Laar
(1828) - Robert Naasz (1760) 0–1; Jan Polders (1459) - Jan
Groen (1686) 0–1; Jan de Jong (1487) - Theo van Amerongen (1780) 0–1; René Hovestad (1555) - Hedser Dijkstra
(1688) 0-1; Gerard de Visser (--)-Rob van Belle (1797) 0-1;
Diederik Vos (--) - Bob Kooij (--) ½-½; Marcel Muis (1626)
- Ton van Eck (1472) 0-1; Gert Baars (1522) - Theo Koeweiden (1561) 0-1. Eindstand ½-7½.
ASV-7 boekt sensationele winst: ASV-7 worstelde tegen
degradatie en moest in de laatste ronde aantreden tegen Zutphen, koploper en al kampioen. Op voorhand rekenden wij dus
op een grote nederlaag. Ze hadden tot nu toe alles gewonnen
met grote cijfers. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet
uit. Gedurende de wedstrijd kwamen de halfjes en hele punten voor ons binnenstromen. Zou een winst op Zutphen mogelijk zijn? Nu dat lukte. Het stond 3½-3½ toen Frits Wiggerts in een zinderend duel de partij naar winst schoof. Het
wonder was geschied: ASV 7 heeft op eigen kracht degradatie voorkomen! Met Bob Kooij en Ko Kooman als invallers
voor Tom Bentvelzen en Ton van Eck traden we aan tegen
Zutphen, dat ook twee invallers had. Jan Vermeer werd tamelijk snel van het bord gezet. In het Albins tegengambiet
maakte hij een blunder en verloor een toren. Bent Schleipfenbauer trok de stand weer gelijk. Met zijn degelijke stijl

voerde hij de druk op en dat leidde tot kwaliteits- en pionwinst. Met zijn overwinning kan gesteld worden dat hij doorgebroken is. Xadya van Bruxvoort kwam licht nadelig uit de
opening, maar trok dat in het middenspel helemaal recht en
bood daarop remise aan, wat werd aangenomen. Bob Kooij
kwam in een perfect eindspel terecht. De teamleider adviseerde hem remise aan te bieden, maar Bob schaakte door.
Even later bood hij toch remise aan, om tot zijn ontzetting te
constateren dat hij in enkele zetten had kunnen winnen. Ko
Kooman raakte gedurende de strijd twee pionnen achter en in
het eindspel was dat teveel. Wel stelde Ko na afloop dat zijn
aanwezigheid blijkbaar stimulerend voor het team was geweest. Theo Koeweiden kreeg in het middenspel zomaar een
belangrijke pion cadeau. Theo's stelling zat vol met grappen
en met één van die grappen veroverde Theo een paard. (Die
kon teruggenomen worden, want dat zou een toren kosten).
Tijs van Dijk kwam remise overeen. Maar dat gebeurde pas
na lange strijd langs niet gebaande paden, want zo zit Tijs
niet in elkaar. (Bijna nooit rokeren, stukken koningsvleugel
niet ontwikkelen etc.) Hoe Tijs er steeds eruit komt is mij een
raadsel. Dat Tijs remise scoorde was een prestatie, want zijn
tegenstander was de topscoorder van de OSBO met zes uit
zes. En dan nu Frits Wiggerts. In de auto had hij te kennen
gegeven dat dit zijn laatste partij in de OSBO zou worden.
Frits deed zijn uiterste best er iets van te maken. Met dame,
toren en loper zette hij een aanval op, maar helaas die sloeg
niet door en Frits bleef met een lamme dame zitten. De teamleider adviseerde een remisevoorstel te doen. De Zutphenaar
weigerde en gaf onmiddellijk de gelegenheid de dames te
ruilen. Later in de partij kwam Frits toch weer in moeilijkheden. Zijn tegenstander kon kiezen kwaliteit winnen of mat in
één geven. Gelukkig voor Frits zag hij alleen het eerste.
Daarna ging het voor de Zutphenaar helemaal mis. Hij verloor pion na pion en liet zich ook nog door good old Frits
trucken en dat koste een toren. Na afloop vroeg de teamleider
of wij veel pech gehad hadden tijdens dit seizoen. Dat was
indirect de beste opmerking dat we echt goed geschaakt hadden. Bij de speech bij de prijsuitreiking kreeg ASV-7 nog
applaus voor de prestatie.
Jan Vermeer
Gedetailleerde uitslag Zutphen – ASV-7: Gert-Jan Ludden
(2225) - Jan Vermeer (1701) 1-0; Klaas Hagendijk (2016) Tijs van Dijk (1694) ½-½; Kees Henstra (1918) – Bob Kooij
(--) ½-½; Eric Kloppers (1847) – Frits Wiggerts (1721) 0-1;
Jan Blaak (1766)-Theo Koeweiden (1561) 0-1; Jaco koster
(1746)-Bent Schleipfenbauer (1133) 0-1; Wouter Rothengatter (1734)-Xadya van Bruxvoort (1222) ½-½; Olav Wilgenhof (1703)-Ko Kooman (1441) 1-0. Eindstand 3½-4½.
ASV-10 degradeert: Op vrijdag de 13de, de tweede speeldag
voor ons in één seizoen op deze wat lugubere datum, moesten
we in de slotronde winnen tegen Ons Genoegen 2, onze mededegradatiekandidaat. Wij stonden beiden laatste met 2
matchpunten maar zij hadden 2½ bordpunt meer. Het zag er
na 2½ uur spelen positief uit. Lion de Kok had met Jonathan
van der Krogt de borden 2 en 3 geruild omdat Lion liever met
wit speelde Jonathan juist met zwart. Lion heeft zijn tijd in de
wedstrijden meestal hard nodig, hij komt dan ook nog wel
eens in tijdnood. Dit keer was daar geen sprake van! Met een
mooie aanvallende opening, gedurfd spel en vol op de aanval
zette Lion zijn tegenstander vast en uiteindelijk na 2 uur mat.
Hij had van tevoren al uitgesproken voor de volle winst te
gaan en dat maakte hij waar. Jonathan had een gelijkopgaande partij, waarbij hij kansen zag op de koningsvleugel. De
tegenstander wist dit goed te pareren en zelfs langzamerhand
een voordeel te creëren waar Jonathan geen raad mee wist.
Omdat hij zelf geen directe winstkansen had schakelde hij
over naar de verdediging. Zijn tegenstander maakte in de
aanval een foutje en zo kon Jonathan een paard tegen een
pion winnen. Dit was in een eindspel met een pion minder
genoeg om te zorgen dat één van zijn pionnen kon promoveren waarop zijn tegenstander opgaf. Een gelukje dus. Helaas
was dit ons enige geluk van de avond. Op alle andere borden
zag het er niet zo goed uit. Jos Aartzen op het eerste bord is
een vechter. Hij stond drie pionnen achter, maar wist nog een
uur goed te verdedigen. Helaas had hij geen tegenstander die
een foutje maakte en moest hij uiteindelijk toch opgeven.
Jelle Noordhuis op het vierde bord had lange tijd mooie aanvalskansen. Zijn tegenstander wist echter een stuk te winnen
en toen stond Jelle ineens een heel stuk minder. Hij wist dit
stuk weer terug te winnen maar wel ten koste van 2 pionnen.
Hij werd vervolgens van het bord geschoven. Jan-Pieter Lourens had een leuke partij tegen een ongeveer gelijkwaardige
tegenstander. In het middenspel verhoogde zijn tegenstander
de druk en via een penning ging een kwaliteit verloren. De
kansen van Jan-Pieter slonken en hij kon hier geen verandering in brengen. Hugo van Essen had ook een mooie gelijkopgaande partij waarin hij goede winstkansen had. Hij zag
echter een 'en-passant slaan' over het hoofd en verloor daardoor een paard. Meteen waren zijn winstkansen vervlogen.
Hij vocht ook tot het eind, maar moest uiteindelijk ook zijn
hoofd buigen. We hebben dus ons zesde verlies in zeven
wedstrijden moeten incasseren. Incasseringsvermogen heb-

ben we inmiddels wel opgebouwd. We hebben alle wedstrijden met veel plezier gespeeld, maar zoals één van de teamleden aangaf: 'een keer winnen is ook wel goed voor het moraal'. We hebben helaas moeten constateren dat onze gemiddelde rating van 1331 niet goed genoeg was voor de 3e klasse. Volgend jaar maar kampioen worden van de 4e klasse!!
Jonathan van der Krogt

Gedetailleerde uitslag: ASV-10 - Ons Genoegen-2: Jos
Aarntzen (1778) - Ed Fuld (1733) 0-1; Lion de Kok (1405) H. Lebbink (1649) 1-0; Jonathan van der Krogt (1511) –
W.H. van de Nieuwehuizen (1400) 1-0; Jelle Noordhuis
(1244) – B. Ebbink (1265) 0-1; Jan-Pieter lourens (1273) –
Harro Rijkhoek (1384) 0-1; Hugo van Essen (1171) – G.
Vrieze) 1403) 0-1. Eindstand 2-4.
Uitstekend gelijkspel ASV-12: Onze senioren leverden een
voortreffelijke prestatie tegen Groenlo, nummer 2 op de ranglijst dat vooraf nog kans had op promotie. Het eloverschil
was meer dan duidelijk maar ons team ging er eens goed voor
zitten en speelde een prima wedstrijd. Bob Hartogh Heijs,
invaller voor Hans Meijer, kwam niet onverdienstelijk uit de
opening maar bij een afwikkeling kwam zijn dame wat ongelukkig op de e-lijn waar ook de witte koning nog stond doordat rokade achterwege was gebleven. Een penning met materiaalverlies was vervolgens fataal. Het leek zelfs 2-0 te worden omdat Hein van Vlerken verre van goed stond. Hij had
de eerste 7 zetten alleen maar pionzetten gedaan. Alleen de apion stond nog op zijn plek. Zijn tegenstander had intussen
de stukken ontwikkeld daar waar Hein zijn koning nog op e8
had staan en een onontwikkelde damevleugel had. Hein verloor 2 pionnen maar wonderbaarlijk genoeg en met een beetje
hulp kwam hij er uit. Uiteindelijk rokeerde hij nog lang en
won dankzij een ver opgerukte pion op h3 en de open diagonaal a8-h1 materiaal en kwam zo zelfs een stuk voor in het
eindspel. Dat gaf Hein niet meer uit handen. Een bijzonder
vermakelijke partij. Wim Peters had in zijn partij meer verdiend. Al in de opening verzuimde hij tot 2 keer toe een stuk
te winnen. Toen hij zijn tegenstander net even teveel kans gaf
op een koningsaanval reageerde Wim hier onvoldoende op.
In deze vijandelijke aanval ging Wim onderuit. Niettemin
goed gespeeld. Ook voor Jan Sanders gold dat er meer heeft
ingezeten dan de uiteindelijke remise. In het middenspel won
hij een pion en kreeg een sterk paard op d3. Mede daardoor
had hij de betere kansen maar ook zijn tegenstander zocht
naar mogelijkheden op de koningsvleugel van Jan. Daardoor
kwam een paard wat ongelukkig op h7 te staan waardoor
deze buitenspel stond. Stukwinst werd weer uit handen gegeven. Met een vrijpion op d2 leek Jan de beste kansen te hebben maar hij koos met remise voor zekerheid. Ook had hij
beduidend minder tijd op de klok. Henk Kelderman speelde
een solide remise. De partij was steeds gelijkwaardig. Soms
leek Henk weer initiatief te krijgen en soms had zijn tegenstander op het oog wat makkelijker spel. Zo golfde het spel
heen en weer. Het eindspel met loper tegen paard werd door
zijn tegenstander lang geprobeerd omdat hij met het paard
wat meer mogelijkheden had maar Henk speelde geconcentreerd en hield de rijen gesloten. Een verdiende remise! Tot
slot Frans Veerman. Hij speelde een uitstekende partij aan
bord 1. Lang ging het gelijk op maar Frans zocht geraffineerd
naar zijn kansjes. Ondertussen moest hij ook wit goed in het
oog houden. Na een afwikkeling ontstond een toreneindspel
waarin de toren en koning van Frans veel actiever stonden.
De torens werden geruild en het pionneneindspel was gewonnen. Frans haalde eerst alle kansen voor wit eruit want te
snel oprukken met de koning zou een witte vrijpion hebben
opgeleverd. Heel knap tot winst gebracht. Dit 3-3 gelijkspel
smaakte dan ook als een overwinning. De Schaakmaat-5,
concurrent van Groenlo in de promotiestrijd, kwam steeds
kijken omdat ze mede afhankelijk waren van het resultaat van
ASV-12. Doordat een grote zege van Groenlo uitbleef werd
De Schaakmaat-5 nu 2e waarmee het promoveerde, samen
met Zevenaar-3 dat al kampioen was na de vorige ronde.
Gedetailleerde uitslag ASV-12-Groenlo: Frans Veerman
(1502)-Guido Nijhof (1696) 1-0; Bob Hartogh Heijs-René
Veerkamp (1743) 0-1; Jan Sanders (1346)-Henk Post
(1478) ½-½; Henk Kelderman (1262)-Jan Kamperman
(1349) ½-½; Hein v. Vlerken (1273)-Willy Oonk (1031) 1-0;
Wim Peters (860)-Luca Dokic (1330)0-1. Eindstand 3-3.
Uitslagen interne competitie 27e ronde (12 april 2012):
Hoogland-Abrahamse 1-0; Woestenburg-Karssen 0-1; F.
Schleipfenbauer-Huizinga ½-½; Weijsenfeld-R. Wille ½-½;
Huberts–Hogerhorst 1-0; Groen-van Belle ½-½; Marks-R.
Verhoef 0-1; Dekker-Vermeer 0-1; van Dijk-Boom ½-½; van
Buren-Koeweiden 1-0; Au-Aarntzen 0-1; B. SchleipfenbauerKuiphof ½-½; de Kok-Eder ½-½; Rietbergen-Kooman 1-0;
Derendorp-Hartogh Heijs 1-0; Wijman-P. Verhoef 0-1; J.
Sanders-Meijer ½-½; Hageman-van Vlerken ½-½; DiekemaKoen van Keulen 0-1; Rijmer-Viets 1-0; Kees van KeulenStibbe 1-0; Peters-Kelderman 1-0; de Goey-Visser ½-½.
Uitslag ASV-bekercompetitie: Homs – Knuiman 1-0.

