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Oploswedstrijd: Het was al aangekondigd in ASV Nieuws.
Er zouden tweezetten komen van
ons oud-lid Jan van Woerden.
Iedereen is hopelijk goed voorbereid en dus zal dit probleem uit
1992 wel veel goede oplossingen
gaan brengen. Oplossing: 1. Dd5a2.

Gedetailleerde uitslag ASV-5-Mook-1: Barth Plomp (1981)
-Jan Spoorenberg (1931) ½-½; Martin Weijsenfeld (1869)Jorg Benningshof (1873) 0-1; Erik Wille (1943)-Niek van
Diepen (1818) 1-0; René van Alfen (1774)-David Norris
(1818) 1-0; Jacques Boonstra (1766)-Harry Smits (1699)
½-½; Coen Mekers (1849)-Sjim Jonkmans (1675) 1-0; Paul
Schoenmakers (1899)-Huub Blom (1658) ½-½; Rob
Huberts (1848)-Rob Boesten (1685) 1-0. Eindstand 5½-2½.

Rapidcompetitie: Vanavond gaan
we verder met de 4e speelavond in
de ASV-rapidcompetitie. Om
even uw geheugen op te frissen,
e
want de 3 speelavond dateert immers al van 31 januari jl.,
Dirk Hoogland is na 12 ronden koploper met 9 punten, hij
wordt gevolgd door Bob Beeke met 8½ punt. Daarachter
volgen John
Sloots en Jan Knuiman met 8 punten op een
gedeelde 3e plaats. Daarachter volgt een groep van 10 spelers
met 7 punten die nog aansluiting met de top hopen te krijgen.
Of dat lukt weten we na vanavond! Veel schaakplezier!!

Uitslagen/standen 6e ronde OSBO-competitie 1e - 4e klasse:

Externe competitie: In deze EP de laatste verslagen uit de 6e
ronde van de OSBO-competitie alsmede alle uitslagen en
standen. Tijd om even op adem te komen is er niet want a.s.
zaterdag spelen onze eerste vier teams alweer en komende
week wordt ook een start gemaakt van de slotronden in de
poules van de andere groepen. Eerst komende zaterdag dus.
Voor ASV-1 is de titel al binnen. Een geruststellende gedachte maar dat neemt niet weg dat men de ongeslagen status
wil handhaven. Zij reizen af naar Haarlem voor de wedstrijd
tegen Het Witte Paard. ASV-2 gaat naar Tilburg waar De
Stukkenjagers-2, momenteel laatste op de ranglijst de tegenstander is. ASV-3 treft in Gouda het sterke team van
Messemaker 1847. Het is een duel tussen de nummers 3 en
4 in de stand. De belangrijkste wedstrijd a.s. zaterdag staat er
voor ASV-4 op het programma. Zij verkeren nog immer in
degradatiegevaar en moeten bij De Toren-3 dus wederom
een goed resultaat neerzetten. Dan de slotronden van de
OSBO-competitie. Ik noem vast a.s. maandag wanneer ASV7 de spits afbijt tegen PSV/DoDo-2 uit Putten. Dit duel
wordt in Bennekom gespeeld. Beide teams kunnen niets
bereiken dus veel hangt er van deze wedstrijd niet af. Een
dag later gaat ASV-9 naar Ede voor het gezamenlijke gebeuren waar het Het Kasteel-4 treft. Het negende staat veilig
maar de Wijchenaren moeten winnen om de dreigende degradatie af te wenden. In de volgende EP meer over onze
overige teams.
ASV-5 blijft op titelkoers: De tweestrijd tussen De Elster
Toren en ASV 5 duurt tot en met de laatste ronde. ASV 5
nam vorige week de voorlaatste hindernis Mook en staat na
de 5½-2½ zege nog steeds een matchpunt en twee bordpunten voor op de concurrent uit Elst. Barth Plomp speelde een
razendsnelle remise. Zetherhaling na een voor beide spelers
bekende opening. Ook Paul Schoenmakers deelde het punt.
Lange tijd stond Paul beter tegen Huub Blom, maar er was
met de ongelijke lopers geen doorkomen aan. Rob Huberts
piekt op het juiste moment. Na zijn gelukkige zege tegen
VDS was er nu een prachtige aanvalspartij met een snelle
winst als resultaat. Het bleef nog even spannend, doordat
Martin Weijsenfeld ergens een stuk kwijtraakte. Supersub
René van Alfen, ditmaal voor de vakantievierende Anne Paul
Taal, zette heel voorzichtig een koningsaanval op en die
kwam op een geweldige manier tot bloei: 3-2. Coen Mekers
won ook weer. Eigenlijk, zoals hij het hele seizoen al wint.
Positioneel voordeel uitbouwen naar een gewonnen stelling
en afmaken. Toen won eindelijk ook Erik Wille, die na tien
zetten een stuk voor stond. Zijn tegenstander gaf niet op en
toen deed Erik het nog een paar keer onhandig. In het eindspel werd de winst ternauwernood nog binnengehaald. Jacques Boonstra had een moeilijke avond, maar op vechtlust
haalde hij de remisehaven. Daar was wel een vijandelijke
blunder in tijdnood voor nodig. Volgende week is in Lichtenvoorde de slotronde. Winst op SMB-2 is goed voor de
Erik Wille
titel. Zet ‘m op mannen!

OSBO 1e klasse B:
1 ASV-5
11 30½
2 De Elster Toren 10 28½
3 VDS
7 28½
4 Rokade
5 23
5 SMB-2
5 21
6 Velp
4 23
7 Mook
3 19½
8 WDC e
3 18
OSBO-2 klasse C:
1 Edese SV
11 32½
2 Bennekom-2
10 28
3 UVS-4
8 27
4 PSV/DoDo-2
6 24
5 ASV-7
5 26
6 Wageningen-5
5 22
7 De Toren-6j
2 15 D
8 De Cirkel-2
1 17½ D
OSBO 3e klasse D:
1 Doetinchem-2 11 22½
2 UVS-5
9 23
3 SMB-3
9 22
4 ASV-9
5 15
5 De Sleutelzet
4 16
6 PION-4 (-2 mp) 3 18½
7 Velp-2
3 15½
8 Het Kasteel-4
2 11½
OSBO 4e klasse F:
1 SMB-5
9 20 K
2 Wageningen-7 6 16½
3 ASV-11j
5 15
4 UVS-6
5 13½
5 De Toren-9
4 14½ *
6 Mook-2
4 13½
7 Tornado-2
3 14
*wedstrijd meer gespeeld

OSBO 2e klasse D:
1 Theothorne
2 ASV-6
3 De Schaakmaat
4 De Toren-5
5 Pallas-3
6 Lochem
7 Twello
8 Schaakstad-5
OSBO 3e klasse G:
1 Doesborgh
2 De Toren-7
3 Schaakstad-6
4 ASV-8
5 VDS-2
6 Ons Genoegen
7 De Schaakmaat-5
8 Pallas-5e
OSBO 4 klasse C:
1 Twello-2
2 De Schaakmaat-6j
3 ASV-10
4 Voorst-3

11
9
9
6
6
4
2
1

29½
32½
26
29
23
17½
16
18½ D

11
9
8
7
4
4
3
2

24
20
24
18½
17½
17
11
12

9 23
7 17½
4 13½
0 6

OSBO 4e klasse E:
1 Rhenen-2
8..20½
2 Dodewaard
8 19½
3 ASV-12
6 16
4 Bennekom-4
5 17 *
5 ASV-13
5 16½
6 De Cirkel-4
2 9½
7 De Toren-10
2 9
*wedstrijd meer gespeeld

OSBO 1e klasse B: SMB-2-Velp 3-5; ASV-5-Mook 5½-2½;
Rokade – VDS 4-4; WDC – De Elster Toren 3½-4½.
OSBO 2e klasse D: De Schaakmaat-Theothorne 4-4; Twello
-Pallas-3 3½-4½; Lochem-De Toren-5 1-7; Schaakstad-5 –
ASV-6 1½-6½.
OSBO 2e klasse C: PSV/DoDo-2 - De Toren-6j 5-3; ASV-7
- Wageningen-5 3½-4½; Bennekom-2 – Edese SV 3-5; UVS4 – De Cirkel-2 4½-3½.
OSBO 3e klasse G: De Schaakmaat-5 - Ons Genoegen 3½2½; Doesborgh - Schaakstad-6 3-3; VDS-2 -De Toren-7 2-4;
Pallas-5 – ASV-8 1½-4½.
OSBO 3e klasse D: Het Kasteel-4 - SMB-3 1½-4½; ASV-9
– Velp-2 4-2; De Sleutelzet – UVS-5 2-4; Doetinchem-2 –
PION-4 3½-2½ (PION-4 krijgt 2 matchpunten in mindering
omdat men niet op de vastgestelde datum is opgekomen).
OSBO 4e klasse C: Twello-2 - Voorst-3 5-1; De Schaakmaat-6j – ASV-10 4-2.
OSBO 4e klasse F: Tornado-2 – Mook-2 2½-3½; ASV-11j –
SMB-5 2-4; Wageningen-7 – De Toren-9 2½-3½; UVS-6
was vrij.
OSBO 4e klasse E: De Toren-10 – ASV-13 1-5; Dodewaard
- Rhenen-2 4-2; ASV-12 – Bennekom-4 3-3; De Cirkel-4
was vrij.
Verlies voor ASV-10: In het duel met de jeugd van De
Schaakmaat-6j werd de strijdlust niet beloond. De wedstrijd
begon goed want Hein van Vlerken won al vrij snel. Hij
kwam een stuk voor tegen een pion en wikkelde vervolgens
af waarbij tenslotte ook de dames werden geruild. Daarmee
waren de tegenkansen van zijn jeugdige opponent voorbij.
Diens koning kwam in een matnet zodat Hein daarna makke-

lijk het punt binnenhaalde. Bij invaller Nedzat Sulejmani
stond het lang gelijkwaardig. Pas in het middenspel ontstonden de verwikkelingen. Met een toren voor 2 stukken bracht
de open koningsstelling echter teveel dreigingen met zich
mee. Lang verdedigde hij heel goed maar op een gegeven
moment tastte hij toch mis met partijverlies tot gevolg. Ook
Cor van der Jagt hield de stelling lang goed gesloten en
weerde in die fase alle vijandelijke dreigingen goed af. Toch
wist zwart bij de overgang naar het eindspel een verre vrijpion te krijgen op de h-lijn die alleen ten koste van een stuk
kon worden gestuit. Het resterende eindspel was daarna verloren. Ook in de partij van Thijs Stomphorst ging het mis.
Het was een boeiende partij waarin Thijs op een gegeven
moment 2 pionnen minder had maar wel stuk pende waarachter de dame zich schuil hield. Zijn tegenstander vond de
oplossing van dit probleem. Hij gaf een pion tijdelijk terug
en wist de dames te ruilen. Bovendien moest de koning van
Thijs naar het midden van het bord waar hij heel kwetsbaar
stond. In het verre toreneindspel ging het dan toch mis en
kwam de tussenstand op 3-1 in het nadeel van ASV-10. Gerard Viets had al vrij snel remise aangeboden maar dit werd
afgeslagen. Toch bleef de partij lang in evenwicht tot Gerard
na een fout een kwaliteit verloor. Toch kreeg hij wat tegenkansen door de open koningsstelling van zijn opponent maar
na dameruil waren de dreigingen weg. Toen zijn tegenstander in het eindspel in de fout ging leek remise nog mogelijk
maar Gerard had dermate veel tijd verbruikt dat hij door de
vlag ging. Jan Sanders bracht met een overwinning de eindstand nog op 4-2 in een lastig dame en lopereindspel. Zijn
tegenstander offerde in deze slotfase het stuk tegen 2 pionnen
waarna Jan de vijandelijke dreigingen in de kiem smoorde en
het eindspel met 2 vrijpionnen na hard werken tot een goed
einde bracht. Het was een spannende wedstrijd waarin ASV10 iets meer verdiend had.
Gedetailleerde uitslag De Schaakmaat-6j - ASV-10: Daniel
Wolvers (1514) – Nedzat Sulejmani (--) 1-0; Ilian Pihlajamaa (--) – Tijs Stomphorst (1307) 1-0; Jonah Zijlma (1324)
– Cor van der Jagt (1201) 1-0; Wessel Driessen (1135) –
Jan Sanders (1303) 0-1; Remon Staal (--) – Gerard Viets (-) 1-0; Leonard van der Knijff (--) – Hein van Vlerken
(1219) 0-1. Eindstand 4-2.
Deurne: Op woensdag 6 maart trokken 4 ASV-ers naar het
Brabantse Deurne om daar deel te nemen aan het 5e seniorenrapidtoernooi. Er waren 45 deelnemers waarvan 26 in de
A groep en 19 in de B groep. Désiré Fassaert was uitstekend
op dreef en werd 2e met 5 uit 7 en won daarbij onder meer
van eindwinnaar Nico Schouten (2158) die met 5½ punt
Désiré net voorbeleef. Barth Plomp en Anne Paul speelden
een goed toernooi en werden gedeeld 8e met 4 uit 7. In de
onderlinge confrontaties won Désiré van Barth en verloor
van Anne Paul. Ko Kooman deed het ook erg goed en werd
6e in de B groep met 4½ uit 7. Alle ASV-ers vielen daarmee
in de prijzen! Het was een erg goed georganiseerd en gezellig toernooi.
Anne Paul Taal
OSBO-Kamp: De persoonlijke kampioenschappen van de
OSBO liggen alweer achter ons. Op 16 maart werd in Voorst
onder leiding van Barth Plomp de slotronde gespeeld. In de
hoofdklasse werd Stefan Bekker (Het Kasteel) de nieuwe
OSBO-kampioen.
In deze klasse namen geen ASV-ers deel.
Wel in de 1e klasse en daarbij wist René van Alfen in de
laatste ronde te winnen van clubgenoot Ruud Verhoef. René
had steeds een klein plusje, maar in het eindspel ruilde Ruud
een toren te veel en won René een pion, waarna het loper(voor René) tegen paardeindspel nog lastig was maar hij kon
met zijn koning de stelling binnenkomen en na 50 zetten het
punt bijschrijven. René eindigde daarmee
met 6½ punt uit 9
partijen op een uitstekende gedeelde 2e plaats, een half punt
achter groepswinnaar Audry Burer (Wageningen). Door het
verlies moest Ruud Verhoef
een aantal plaatsen prijsgeven.
Hij werd zo gedeeld 6e met 5 uit 9 en kreeg in de eindstand
zijn zoon Pieter naast zich. Deze speelde in de slotronde
remise tegen Marcel Kraaijkamp (1872). Zwart kwam
weliswaar langzaam beter te staan en kon afwikkelen naar
een gunstig toreneindspel maar Pieter verdedigde secuur.
Met
een eindscore van 5 uit 9 won Pieter de ratingprijs. In de
2e klasse eindigde Ko Kooman met 4½ uit 9 keurig in de
middenmoot. Ook bij de Veteranengroep geen ASV-ers dit
jaar. Wellicht bij de volgende titelstrijd?
Oploskampioenschap: Op zaterdag 23 maart werd het Open
Nederlands Oploskampioenschap gehouden in Nunspeet. Dit
werd georganiseerd door de Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden (NBvS). Het is een wedstrijd in het oplossen van schaakproblemen, waaraan zowel Nederlanders als
buitenlanders kunnen meedoen. Bij de gevorderden deden 13
deelnemers mee. Zij moesten in 2x1½ uur in totaal 12 problemen oplossen en de oplossingen zo volledig mogelijk
weergeven. In deze groep eindigde Wouter van Rijn met 23,5

punten op de 9e plaats. Hij mistte net een hogere klassering
door bij een probleem wel de juiste sleutelzet te vermelden
maar daarbij niet de dreiging. Daarom werd de sleutelzet niet
goed gerekend. De Fransman Michel Caillaud werd overtuigend winnaar met maar liefst 59 van de 60 te behalen punten.
De beste
Nederlander werd Hans Uitenbroek, hij eindigde op
de 3e plaats met 40 punten. Een dag later, op zondag 24
maart stonden er 6 studies op het programma. Wouter dacht
dit wel goed gemaakt te hebben maar het resultaat viel hem
toch wat tegen. Het was op zich niet moeilijk maar hij had
net even teveel slordigheidsfoutjes gemaakt (vooral veel
zwarte verdedigingen over het hoofd gezien). Toch blijft het
een knappe prestatie want de opgaven zijn vaak niet mals.
Aardig om te vermelden is nog dat de najaarsbijeenkomst
van deze Schaakproblemisten in november mogelijk bij ASV
wordt gehouden. Geïnteresseerden kunnen die dag dan aan
de oploswedstrijd deelnemen maar ook de afsluitende lezing
bijwonen. Zodra er meer bekend is zal ik u dit laten weten.
Hoevelaken: Tegelijk met ons eigen Voorjaarstoernooi werd
op zaterdag 23 maart in Hoevelaken het 37e Open Jeugdsnelschaaktoernooi georganiseerd. Met 38 deelnemers viel de
opkomst tegen. Xadya van Bruxvoort speelde in de Bcategorie waar het spannend bleef tot het eind. Uiteindelijke
bleef Xadya een half puntje af van de winnaar maar de 2
plaats met 8 uit 12 mocht er zeker zijn!! In de laatste ronde
was het nog even spannend, een half puntje was genoeg voor
de eerste plek maar dit werd door tijdnood helaas net gemist.
Voorst: In het Open Kampioenschap
van Voorst is op maandag 25 maart alweer de 3e ronde gespeeld. Ko Kooman speelt
in dit toernooi in groep B, waarin hij met zijn Eloe tot de lager
gerate spelers behoort. Niettemin wist hij de 1 partij juist
tegen een speler
met een vele hogere Elo te winnen. Zo kreeg
hij ook in de 2e en 3e ronde wederom een veel sterkere speler
tegenover zich. Hierin moest hij het onderspit delven maar
dat ging zeker niet zonder slag of stoot. Ko verweerde zich
heldhaftig maar de etegenstanders waren net even te sterk. Op
22 april wordt de 4 ronde gespeeld.
Jeugdtoernooi: Met de hulp van vele vrijwilligers werd afgelopen zaterdag in Activiteitencentrum Schreuder door meer
dan 80 jeugdschakers gespeeld om de Open Arnhemse
schaaktitel. Het was weer fantastisch om te zien met hoeveel
inzet werd gestreden om de prijzen. Bij de A-jeugd konden
Bent Schleipfenbauer (3½ punt) en Alain van der velden (3
punten) zich niet mengen in de top. Wel was er succes voor
Bryan Hieltjes bij de B-jeugd. Hij won deze groep met 6 uit
7!! In groep C scoorden onze jeugdspelers Julian van eDijk en
Wisse Witmans eveneens 6 uit 7 waarmee zij de 1 plaats
deelden. Wisse won weliswaar het onderlinge duel maar
Julian werd op grond van de sterkere tegenstand tot winnaar
uitgeroepen. Teun Gal, die op 4½ punt eindigde, won op zijn
beurt weer van Wisse. Bij de D-jeugd eindigden Dominick
van Dijk en Ilias Drysdale met 5 uit 9 in de subtop. Prima
prestaties dus van onze ASV-jeugd!! Op onze site staan alle
eindstanden van dit jeugdtoernooi en vele fraaie foto’s.
Delft: In het afgelopen Paasweekend werd wederom door
vele schakers de degens gekruist tijdens het Prinsenstad
Weekendtoernooi. Dit toernooi werd alweer voor de zesde
maal georganiseerd door de Delftsche SchaakClub (DSC).
Aan dit toernooi namen drie ASV-ers deel. Tony Hogerhorst
startte sterk in groep B met 3 uit 4. Helaas gingen de laatste 2
partijen op paaszondag verloren. Daardoor zakte hij terug
naar de middenmoot maar de TPR van bijna 1900, ruim
boven zijn Elo, maakte veel goed. Pieter Verhoef eindigde
met 2½ punt, een score conform zijn rating, net een half
puntje achter Tony. Met 1½ punt uit de laatste 2 partijen op
zondag maakte hij een sprong tot net onder de middenmoot.
In dit toernooi viel het muntje voor hem steeds net de verkeerde kant op maar het waren leuke kansrijke partijen. In de
C-groep treffen we Danny Hageman aan. Hij eindigde op 1
punt. “Onduidelijk waar het aan lag maar ik heb slecht gespeeld”, aldus Danny. Na analyse van de partijen door Houdini stond hij in 4 partijen beter en verloor daarvan toch 2
keer en accepteerde hij 2 keer remise. De eerste partij tegen
een als 7e geplaatste speler had hij remise binnen handbereik
maar lukte het tenslotte niet.
Uitslagen interne competitie 26e ronde (28 maart 2013):
van Rijn - Karssen 1-0; Boel - Wilgenhof ½-½; Hoogland Weijsenfeld 1-0; R. Wille - R. Verhoef 1-0; Hogerhorst Vermeer 1-0; Boonstra - Groen 1-0; Bentvelzen-Corbeel 1-0;
Velders - Dijkstra ½-½; Boom - Koeweiden 0-1; van Buren Mogendorff ½-½; Koen van Keulen - Kusters ½-½; Mollahosseini - Eder 0-1; de Kok - Derendorp 1-0; Kooman Wijman 0-1; B. Sanders - Sulejmani 1-0; Kelderman - Hageman 0-1; van Deursen - van Vlerken 0-1; Hartogh Heijs Stibbe 0-1; J. Sanders - Viets 1-0; Visser - Diekema 0-1.

