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Oploswedstrijd: Nog een prentje uit de DDR-liga in 1963.
Kolberg – Pietzsch. Wit aan zet speelde het mooi en won.
Hoe? Oplossing: 1. Pxe7+,
Kh7 (als zwart met de toren
slaat volgt: 2. Dc8+, Kh7 3.
Df5+ Kg8 4. Tf8+ en snel
mat. Op 1…Kh8 2. Pg6+ en
verder als in de partij) 2.
Txg7+ (en nu kan Kxg7 niet
wegens de vork Pf5+)
…Kh8 3. Pg6+ en nu leidt
Kxg7 via 4. Dc7 na een paar
zetten tot mat.
Voorjaarstoernooi:
A.s.
zaterdag organiseert ASV
haar jaarlijkse rapidtoernooi
in het Grand Café van het
Lorentz Ondernemerscentrum. Bij het sluiten van deze EP,
afgelopen zondag, stond de teller op 43 aanmeldingen. Doet u
ook mee….??
Bibliotheek: Afgelopen zaterdag was het wat minder druk in
de bibliotheek dan anders. Daardoor was de belangstelling bij
onze schaakdemo ook wat minder dan we gewend zijn. Dit
keer had ASV niet bij de hoofdingang maar iets verder op de
begane grond een plekje gekregen. Daar was niets mis mee
want ook daar kon iedereen ons goed zien zitten. Natuurlijk
werd er volop geschaakt met verschillende bezoekers door
Jan Vermeer en uw redacteur. Zo is ASV toch weer aardig
onder de aandacht gebracht. Het was voor ons ook meteen
een afscheid van de huidige locatie want bij de eerstvolgende
schaakdemo’s in het najaar is de bibliotheek intussen verhuisd naar het nieuwe kenniscentrum nabij de Oude Oeverstraat. Ook daar krijgt ASV weer de gelegenheid om op deze
wijze promotie voor het schaken te maken. En daar maken
we natuurlijk dankbaar gebruik van.
Böhm: Afgelopen vrijdag was IM Hans Böhm bij ons te gast.
ASV organiseerde die avond wederom samen met De Toren
een boekpresentatie. “Het Paard” dat hij samen met IM Yochanan Afek heeft geschreven, is het derde deel in een serie
waarin alle schaakstukken aan bod zullen komen. Het vorige
boek over De Toren werd vanzelfsprekend bij De Toren
gehouden, dit keer was het de beurt aan ASV om gastheer te
zijn. Aan de hand van historische achtergronden, spelsituaties
en probleemstellingen werden diverse thema’s -aanvallend
en verdedigend- door Hans op luchtige maar ook instructieve
wijze behandeld waarin het paard natuurlijk een beslissende
rol speelde. Op zijn vertrouwde humoristische wijze werd het
boek door Böhm besproken Het was een geslaagde avond die
door zo’n 50 belangstellenden werd bijgewoond.
Correspondentiepartijen: U weet het vast nog wel. Het is al
even geleden dat gestart is met 2 partijen via e-mail met de
Duitse vereniging SV Eichlinghofen uit Dortmund. Zo ontstond er met wit een partij waarin we Hollands tegen kregen,
in de partij met zwart werd door ASV voor een Siciliaan
gekozen. Na enige tijd verzandden de partijen echter. Maar
de draad is weer opgepakt. In onze zwarte partij is Eichlinghofen aan zet. Wij moeten nog een zet verzinnen in de witte
partij. De stellingen liggen op de wedstrijdtafel en ook op
onze site zal het weer worden geactualiseerd. Doet u ook mee
en bedenk een zet!! Met 6 schakers zal deze Duitse vereniging zaterdag aan ons Voorjaarstoernooi deelnemen.
Externe competitie: De voorlaatste ronde in de OSBOcompetitie leverde ASV-6 tegen Schaakstad Apeldoorn-5
een ruime 6½-1½ zege op en heeft mede daardoor in de slotronde nog promotiekansen. In zijn verslag in deze EP doet
Theo van Amerongen dit voor u uit de doeken. ASV-7 kwam
net tekort tegen Wageningen-5 en verloor met 3½-4½. ASV12 deelde met 3-3 de punten met Bennekom-4. ASV-8 won
in Deventer met 4½-1½ ruim bij Pallas-5. Tegelijk met de
boekpresentatie door Böhm speelde ASV-11j
tegen SMB-5
en verloor deze wedstrijd met 2-4. In deze 2e speelweek is het
de beurt aan de andere teams. Daarvoor speelde afgelopen
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maandag ASV-13 al bij De Toren-10. Vanavond wordt dit
gevolgd door 2 thuiswedstrijden. Belangrijk voor ASV-5 is
de wedstrijd tegen Mook. In de andere wedstrijd ontvangt
ASV-9 onze buren van Velp-2. Morgenavond is ASV-10 als
laatste aan de beurt. Zij spelen in Apeldoorn tegen De
Schaakmaat-6j. In deze EP de eerste verslagen, volgende
week het vervolg.
Uitslagen/standen 7e ronde KNSB / Promotieklasse OSBO:
KNSB 2e klasse B:
1 ASV-1
14 37 K
2 Caissa-2
9 32½
3 De Wijker Toren-1
9 32½
4 AAS
9 32
5 HWP Haarlem
7 29
6 Kennemer Comb-2
6 26
7 DSC Delft-2
5 25½
8 Westlandse SchaakComb 5 24½
9 Groninger Comb.-3
4 26½
10 Sliedrecht
2 14½
KNSB 3e klasse C:
1 Laurierboom-Gambiet 14 37½
2 Fischer Z
11 36
3 Messemaker 1847
10 35½
4 ASV-3
9 30
5 ASC
7 27½
6 Accres Apeldoorn-3
7 26
7 De Wijker Toren-2
5 23½
8 Zukertort A'veen-3
4 26½
9 Het Kasteel
3 24
10 LSG-4
0 13½

KNSB 2e klasse C:
1 DSC Delft-1
14 37½
2 De Pion
10 31
3 HMC Calder-2
9 31
4 Spijkenisse
7 28
5 Voorschoten
7 28
6 ASV-2
7 27½
7 HWP Sas van Gent-2 6 24
8 LSG-2
5 28½
9 ZSC Saende
3 24½
10 De Stukkenjagers-2 2 20
OSBO-Promotieklasse:
1 Wageningen-2
13 38
2 Voorst
9 32
3 PSV/DoDo
9 31
4 De Toren-3
7 28½
5 Pallas-2
7 26½
6 Bennekom
5 27
7 Veenendaal-3
5 26
8 Wageningen-3
5 25
9 ASV-4
5 23½
10 PION-2
5 22½

KNSB 2e klasse B: Westlandse Schaakcombinatie - AAS
3½-4½; Kennemer Combinatie-2 - DSC Delft-2 5-3; De
Wijker Toren - Caïssa-2 3½-4½; Groninger Combinatie-3 HWP Haarlem 2½-5½; ASV-1 - Sliedrecht 6½-1½.
KNSB 2e klasse C: LSG-2-ZSC Saende 5-3; SpijkenisseDSC Delft-1 2-6; HWP Sas v. Gent-2-HMC Calder-2 3-5; De
Pion-De Stukkenjagers-2 5½-2½; ASV-2-Voorschoten 3-5.
KNSB 3e klasse C: LSG-4 - Zukertort Amstelveen-3 1½-6½;
Het Kasteel - Laurierboom-Gambiet 3½-4½; De Wijker Toren-2 - ASC 4½-3½; Fischer Z - Messemaker 1847 5-3;
ASV-3 - Accres Apeldoorn-3 3½-4½.
Promotieklasse OSBO: ASV-4-Bennekom 4½-3½; PSV/
DoDo-Pallas-2 6-2; Wageningen-2-Voorst 4½-3½; Veenendaal-3-De Toren-3 3½-4½; Wageningen-3-PION-2 3-5.
ASV-6 heeft alles weer in eigen hand: Voor ASV 6 is de
voorlaatste ronde van de OSBO-competitie via het meest
gunstige scenario verlopen. Zelf won ons zesde in Apeldoorn
ruim met 6½-1½ van Schaakstad-5 maar daarmee waren we
nog steeds kansloos als één van de twee bovenaanstaande
teams Theothorne en Schaakmaat zou winnen in hun onderlinge wedstrijd. Ze speelden echter gelijk en daarmee heeft
ASV-6 alles weer in eigen hand omdat we de slotronde tegen
koploper Theothorne spelen. Zij hebben 2 matchpunten meer,
maar minder bordpunten en Schaakmaat is door het gelijke
spel inmiddels achterhaald en hebben aanzienlijk minder
bordpunten. In de gezamenlijke slotronde, die vrijdag 19 april
bij ASV wordt gespeeld is derhalve een overwinning tegen
het ongeslagen Theothorne voldoende voor het kampioenschap en promotie naar de 1e klasse OSBO. De wedstrijd
tegen het onderaanstaande Schaakstad 5 verliep vlotjes. Marco Braam won al na enkele zetten een stuk tegen twee pionnen met behoud van aanval, Hij wikkelde een en ander vlot
af. Zijn buurman Albert Marks, we zaten netjes twee aan
twee, was bijna gelijktijdig klaar met zijn partij. Een pion van
Albert, die helemaal doorliep naar a2, daar kreeg zijn tegenstander geen vat op. Ook de partijen van Xadya van Bruxvoort en Nico Schoenmakers waren kort daarna gewonnen,
zodat het binnen twee uur spelen al 4-0 stond. Xadya speelde
een partij met wisselende kansen door wederzijdse fouten.
Het eindspel was echter voor haar en zo kon ze weer een
mooie overwinning incasseren. Nico aan bord 1 speelde tegen
de man met de hoogste Elo, maar kreeg vanuit de opening
een prachtige aanvallende stelling en kon een en ander met
een combinatie beëindigen. Theo van Amerongen speelde
tegen een volledig dichtgeschoven centrum en damevleugel.

Het werd een langdurig gemanoeuvreer waarbij de tegenstander remise aanbood en geen verdere aspiraties had. Het was
waarschijnlijk in een gelijkspel geëindigd als zwart was blijven staan, maar toen hij zijn g-pion naar g6 speelde, was er
een beslissend aanknopingspunt en kon het vijfde winstpunt
worden genoteerd. Robert Naasz kwam via een Franse opening in een moeilijk speelbare stelling terecht. De kansen
waren steeds aan de zijde van zijn tegenstander die uiteindelijk ook beslissend voordeel kreeg. Jan Groen viel in voor
Rob van Belle. Jan speelde een positionele partij en won in
het verre middenspel een pion en dat bleek genoeg voor het
volle punt. Als laatste speelde Bent Schleipfenbauer, onze
topscorer, nog. Hij had een kwaliteit tegen een pion gewonnen, maar kwam in een passieve en moeilijke stelling terecht.
Zijn remiseaanbod werd geweigerd en Bent had hevige tijdnood. Hij keepte deze moeilijke stelling en had met meer tijd
op de klok misschien nog kunnen winnen. Het werd remise
en hij verloor daardoor de 100% score. Een grote 6½-1½
overwinning derhalve. Daarna was het een dag wachten op
een goede uitslag van de strijd van onze concurrenten
Schaakmaat–Theothorne. Geweldig hun gelijke spel, want
daardoor wordt het spannend op 19 april in de slotronde.
Theo van Amerongen

Gedetailleerde uitslag Schaakstad Apeldoorn-5 – ASV-6:
Frans van Dijk (1730) – Nico Schoenmakers (1794) 0-1;
Shorish Maroof (1649) – Robert Naasz (1779) 1-0; Gerard
Heimerikx (1629) – Theo van Amerongen (1811) 0-1; Sebastiaan Jongen (1625)-Bent Schleipfenbauer (1525) ½-½;
Frank van Overbeek (1590) – Marco Braam (1765) 0-1;
Peter Grasman (1552) – Albert Marks (1731) 0-1; Jaap
Nijssen (1569) – Xadya van Bruxvoort (1402) 0-1; Leendert
Maris (1552) – Jan Groen (1683) 0-1. Eindstand 1½-6½.
Nederlaag voor ASV-7: Vol zelfvertrouwen werd aan de
wedstrijd begonnen. En de verwachting leek in het begin ook
uit te komen. Topscoorder Ruud Verhoef werkte zich met
zwart langzaam naar evenwicht en kwam remise overeen.
Pieter Verhoef kwam gelijkwaardig uit de opening, maar wist
in het middenspel een pion op te spelen die de hele vijandelijke stelling ontregelde. Bijna alle stukken stonden buitenspel en enige zetten later besliste hij de partij in zijn voordeel.
Tijs van Dijk speelt weer de “TIJSE OPENING”, dat is een
verschrikking om aan te zien voor de teamleider. Tijs komt
drie pionnen voor, maar in het eindspel heeft hij al die pionnen weer ingeleverd en moet hij nog wat stukken ontwikkelen. Toch nog weer remise. Tom Bentvelzen kwam in het
eindspel met toren+paard tegen toren+loper remise overeen.
Jan Vermeer zette langzaam zijn opponent vast maar deze
wist zich te bevrijden en veroverde een belangrijke pion.
Behoedzaam zette hij de partij om in winst. Bob Kooij won
vanuit de opening. Op de damevleugel won hij materiaal
(3½-2½). Nog 2 partijen te gaan. Theo Koeweiden had op
een paard na alle stukken afgeruild en de uitslag kon niet
anders dan remise worden (dachten we). Maar de Wageninger manoeuvreerde net wat handiger met zijn paard dan
Theo. Dan nog de partij van Hans Rigter. Hans heeft de kwaliteit een partij ingewikkeld op te zetten. Dat deed hij nu ook
weer. Hij wist een winststelling te bereiken, maar ineens was
de batterij van Hans op en produceerde hij geen goede zetten
meer. In enkele zetten was zijn stelling een ruïne en kon hij
opgeven. Jammer. Met nog één wedstrijd te spelen is ASV-7
nog niet helemaal uit de degradatiezorgen. Jan Vermeer
Gedetailleerde uitslag: Ruud Verhoef (1686) – F. Tromp
(1850) ½-½; Jan Vermeer (1731) - Frits Gieltjes (1657) 0-1;
Pieter Verhoef (1434) – Karin Jeuken (1682) 1-0; Tijs van
Dijk – Harrie van Lotringen (1656) ½-½; Tom Bentvelzen
(1630) – Albert van der Harst(1635) ½-½; Hans Rigter
(1732) – Steef Bijlmakers (1533) 0-1; Theo Koeweiden
(1647) – Gerrit Walstra (1596) 0-1; Bob Kooij (1611) - Albert Boshoven (1479) 1-0. Eindstand 3½-4½.
ASV-12 speelt gelijk tegen Bennekom-4: In de voorlaatste
competitiewedstrijd trad ASV-12 (3e plaats met 5 punten)
afgelopen donderdag in een thuiswedstrijd aan tegen Bennekom-4 (4e plaats met 4 punten). Minimaal een gelijkspel was
de doelstelling. Het 1e punt werd al snel binnengehaald. Jelle
Noordhuis sloeg met zwart met zijn loper als een raket in op
h3 in de vijandelijke stelling. Deze had geen verweer en met
paard en dame was het snel mat. Deze voorsprong werd teniet
gedaan door Ko Kooman. In een redelijk gelijkopgaande
partij (de tegenstander had wel het initiatief) dacht en rekende
Ko verkeerd bij de 25e zet en tot zijn grote verrassing eindigde de goed bedoelde combinatie in torenverlies. Vervolgens
werd het 2-1 door winst van Danny Hageman. In een gelijkopgaande opening deed zijn tegenstander een paar minder
goede zetten waaronder zijn paard naar h5. Daardoor kreeg
Danny het initiatief, kon het paard veroveren waarna zijn
dame het vijandelijk gebied kon binnendringen. Daarna was
het punt snel binnen. Ook deze voorsprong werd niet vastgehouden door verlies van Clemens Wijman. Deze kwam met
pionverlies uit de opening. Dit werd niet meer goedgemaakt.
Toen hij in het eindspel (koning + 5 pionnen tegen koning +
6 pionnen) zijn koning een paar pionnen veroverde kon zijn

tegenstander met een pion promoveren. Het verlies was toen
onafwendbaar. Vervolgens werd weer een voorsprong genomen door onze invaller Kazem op bord 1. Wat een partij…!!
Kazem zat op een bepaald moment hoofdschuddend naar zijn
bord te kijken; wat bleek: hij had zijn dame in 1 lijn gezet
met zijn koning. Een aanval met een loper eindigde in dameverlies. Maar, Kazem is niet voor één gat te vangen. Heel
slim spelend en gebruik makend van 2 sterke lopers en 2
torens wist hij de dame van zijn tegenstander terug te pakken.
Deze gaf toen pardoes op. De laatste speler Kees van Keulen
was toen onze hoop op remise waardoor de wedstrijd in winst
zou eindigen. Kees heeft ervoor geknokt en nam veel tijd om
de huid zo duur mogelijk te verkopen. Helaas, in een door
zijn tegenstander gespeelde Franse opening verloor Kees een
pion en kon een nederlaag uiteindelijk niet meer voorkomen.
De eindstand werd daarmee 3-3.
Ko Kooman
Gedetailleerde uitslag: Kazem Mollahosseini (--) - Anton
Suuring (1431) 1-0; Clemens Wijman (--) – Joop de Bruin
(1507) 0-1; Ko Kooman (1453) – René Modderkolk (--) 0-1;
Kees van Keulen (1379) – Sake van der Schaaf (1429) 0-1;
Jelle Noordhuis (1243) – Auke Bonsma (--) 1-0; Danny
Hageman (--) – Wim Versluis (--) 1-0. Eindstand 3-3.
Daglichtschaak: Hans Donker en Horst Eder schaakten zich
op de voorlaatste schaakmiddag van het Daglichtschaak op 5
maart jl. nadrukkelijk in de kijker. Beiden scoorden deze
middag de volle 3 punten. De middag begon voor Jan Vermeer enigszins teleurstellend. Toen hij de computer aanzette
om het indelingsprogramma te starten kreeg hij een leeg
scherm voor zich. Blijkbaar had hij thuis een klein foutje
gemaakt. Snel even de namen van de deelnemers ingeven en
dan maar starten om thuis alles nog eens rustig opnieuw in te
voeren. En wat bleek: Hans Donker was een punt tekort gedaan in één van de vorige rondes. Dus hij krijgt er 4 punten
bij. Daarmee is hij de directe concurrent van Rob Cornips
geworden, die hij deze middag ook nog eens versloeg. Maar
Rob hoeft zich met nog 3 ronden te gaan met 1½ punt voorsprong geen zorgen te maken. Goede derde is Walter Manschot. Jan Vermeer zwalkte volkomen uitgeput en hoofdschuddend naar de finish. Eén punt was zijn score. Ook Hub
Kusters pakt de nodige punten mee en heeft nu evenveel
punten. Horst Eder is met een prima eindsprint bezig. Hij
verstevigde zijn koppositie in de B-groep. Ko Kooman, Robbert Lubbers en Bertus Teunissen van Manen kwamen deze
middag niet verder dan een punt. De volgende en tevens
laatste schaakmiddag is op dinsdag 2 april a.s.
Jeugd: Zaterdag 16 maart jl. stond voor het A/B team van
ASV in Amersfoort de speeldag in de 1e klasse op het programma. Aangezien zich maar 3 teams hadden ingeschreven
waren dit meteen ook de enige wedstrijden en ging het ook
meteen om het kampioenschap en de directe plaatsing voor
de Promotieklasse. Met Bent Schleipfenbauer op bord 1,
Xadya van Bruxvoort op 2, Bryan Hieltjes op 3 en Wisse
Witmans op 4 hadden we wel kans op het winnen van minimaal 1 van de wedstrijden. Het pakte echter anders uit. De 1e
ronde speelden we tegen het verzwakte team van De Cirkel
uit Ede. Wisse was binnen het eerste kwartier al klaar. Hij
kreeg een aanval met orkaankracht over zich heen wat tot
dameverlies en mat zou leiden. Bryan stond aan bord 3 straal
gewonnen maar liet in het eindspel zijn toren in staan waardoor het 0-2 werd. Bent speelde offensief en binnen 20 zetten
stond hij materiaal voor met stikmat als gevolg. Het was aan
Xadya om de partij te winnen voor dat ene magere matchpunt. Ze stond steeds positioneel goed om het in tijdnood in
het eindspel mooi af te maken. De eer was gered. Vervolgens
hadden we een vrije ronde, omdat er maar 3 teams waren. Na
de pauze en met een volle buik gingen we vol goede moed
tegen J.S.C. Opsterland de 2e ronde in. Wisse kwam aan bord
4 in no-time 2 pionnen voor in een toreneindspel. Toen ik
terugkwam van het melden dat hij erg goed stond waren er
ineens 3 pionnen en een toren weg en stond het zomaar 0-1.
Gelukkig had Bryan van zijn vorige partij geleerd en rustig
gespeeld waardoor hij heel erg makkelijk won. Toen was het
weer aan Bent en Xadya om een matchpunt te verdienen.
Bent stond 2 pionnen voor en had een gunstig eindspel maar
dacht slim te zijn door een vorkje te mijden met zetverwisseling maar liet toen een andere vork toe. Xadya had veel stellingspech en kreeg een aanval over zich heen gecombineerd
met tijdnood waardoor niets meer te redden was. De tegenstander maakte het af met een mooi matje. Zo keerden we
weer terug naar huis met een enkel matchpunt maar wel met
veel nieuwe ervaring.
Bent Schleipfenbauer
Uitslagen interne competitie 24e ronde (14 maart 2013):
Boel-Hoogland 1-0; P. Schoenmakers-Knuiman 0-1; Weijsenfeld-R. Wille 1-0; E. Wille-Fassaert ½-½; Hogerhorst-van
Amerongen 0-1; Groen-Velders 1-0; Dijkstra-Kuiphof 1-0;
Boom-Koen van Keulen ½-½; Sulejmani-Zuidema 0-1; Rijmer-v. Deursen 1-0; Stibbe-Meijer 0-1; van Vlerken-Hartogh
Heijs 0-1; J. Sanders-Visser 1-0; Viets - Kelderman ½-½.
Uitslag ASV-bekercompetitie: Beeke – Reulink 1-0.

