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Oploswedstrijd: Het is weer tijd voor iets makkelijks vooral
voor de onderste groep. Hyldkrog – Petkovic werd in 1988
in Malmö gespeeld en daar
hebben we nog steeds plezier
van. Zwart speelt en wint.
Oplossing: 1…Dxb2+ en de
rest spreekt voor zich.

gebouw. Kom onze jeugd van ASV-11j steunen in hun wedstrijd tegen Millingen. Aanvang 19.30 uur. Morgen spelen
ook ASV-12 en ASV-13. Zij gaan naar Beneden-Leeuwen
waar zij spelen tegen respectievelijk Tornado-2 en Tornado3j. U ziet het: er staat weer veel op het programma. Meer
over al deze wedstrijden in de volgende EP. Nu eerst het
relaas van de zaterdagwedstrijden van onze eerste 4 teams!

Rapidcompetitie: De leiding
na de 3e speelavond in de
rapidcompetitie is overgenomen door Léon van Tol. Hij
nam een punt voorsprong op
3 spelers t.w. Wouter van
Rijn, John Sloots en Peter
Boel. De volgende rapidavond wordt op 10 april
Stand ASV-rapidcompetitie
gespeeld. Hiernaast de
na 12 ronden seizoen 2013-2014:
Nr. Naam
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volledige stand na 12 ron1 Léon van Tol
9
6
den. Voor wie rapid te snel
2 Wouter van Rijn
8
6
gaat hebben we de extra
3 John Sloots
8
9
4 Peter Boel
8
12 competitie in het leven
geroepen. Daar gaat Hein
5 Tony Hogerhorst
7½ 8
6 Otto Wilgenhof
7
4
van Vlerken met 3 uit 3
7 Richard van der Wel
7
6
aan de leiding voor Danny
8 Theo Jurrius
7
3
Hageman met 2 uit 2. Pim
9 Koen Maasen v.d. Brink 7
4
Rijmer en Hendrik van
10 Gerben Hendriks
7
4
11 Ruud Wille
7
10 Buren hebben in deze
12 Rob Huberts
7
8
groep elk 2 uit 3.

ASV-1 pakt winst tegen stadgenoot: Met belangstelling was
het duel tegen onze zuiderburen De Toren/VSV-1 tegemoet
gezien. Hoe zouden ede krachtsverhoudingen liggen bij deze
ontmoeting in de 1 klasse. Het begon slecht voor ASV.
Captain Léon van Tol gaf geen goed voorbeeld en blunderde
zomaar een stuk weg en kon daarna meteen opgeven. Dat
was na een goed uur spelen. Ook bij Wouter van Rijn ging
het mis. Hij maakte in het middenspel verkeerde keuzes. Een
aanval kwam nooit van de grond maar wel die van de tegenstander. Wouter verloor daarbij vrij kansloos. Eelco de Vries
deed daarop wat terug. Zijn tegenstander speelde iets te
angstig. In een poging zijn koningsstelling te stutten verliep
dit net even te traag. Eelco was sneller met zijn aanval en
kon hiervan profiteren. Frank Schleipfenbauer kreeg een
aanval te verwerken van Willy Hendriks maar wist zich
daartegen goed te verdedigen. Willy offerde daarop een
kwaliteit om de aanval te behouden maar Frank nam gaandeweg de aanval over en wist de partij in winst om te zetten.
Invaller Daan Holtackers, die speelde voor Jaap Vogel, had
na de opening een klein plusje. Dit bouwde hij uit naar een
betere stelling. Hij won even later een pion. Deze pion werd
weer ingeleverd maar Daan veroverde hiervoor een kwaliteit. Dit liet hij niet meer uit handen glippen en pakte
zelfverzekerd de volle winst bij zijn debuut in de 1e klasse
KNSB. Bob Beeke stond wat minder na de opening. Zijn
tegenstander speelde goed en kwam gewonnen te staan. Bob
dacht daar toch wat anders over en bereikte een stelling met
wat rommelkansen. Er restte uiteindelijk een eindspel van
paard tegen loper dat normaal gesproken remise zou worden
maar de loper ging net naar het verkeerde veld waardoor een
tempo werd verspeeld. Net op dat ene tempo werd de partij
beslist. Het zag er op dat moment goed uit voor ASV-1. Wel
moest Michiel Blok zich tot het uiterste verdedigen maar het
lukte zijn tegenstander niet van zijn goede stelling te profiteren. Het voordeel werd gaandeweg steeds kleiner. Zijn tegenstander kon hierop al ingaan op zetherhaling maar bleef
zoeken naar de winst. Dit zat er op een gegeven moment niet
meer in waarna via zetherhaling toch voor de remiseweg
werd gekozen. Remco de Leeuw kwam gelijk uit de opening. Voor een pionoffer
kreeg hij spel met een sterk loperpaar. Net rond de 40e zet speelde hij net even onnauwkeurig
waarna het voordeel vervlakte. Het eindspel met toren en
lopers van ongelijke kleur was onvoldoende voor de winst.
Maar met deze remise was de winst een feit. Dirk Hoogland
was als laatste nog in de strijd. Hij kreeg een flinke aanval
over zich heen en kwam verloren te staan maar Ruud Janssen blunderde zomaar een stuk weg en Dirk kwam feitelijk
gewonnen te staan hoewel het zeker nog lastig was. Na een
afwikkeling had Ruud een venijnige truc in de stelling. Het
slot wist hij, een grootmeester waardig, knap te winnen daar
waar de stelling objectief wellicht remise was. Zo kwam de
eindstand op 5½-4½.
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - De Toren/VSV-1: Otto Wilgenhof (2217) – IM Etiënne Goudriaan (2418) ½-½; Wouter van Rijn (2206) - Joost Offringa (2241) 0-1; Bob Beeke
(2228) - Noud Lentjes (2124) 1-0; Eelco de Vries (2212) Leo Hovestadt (2076) 1-0; Frank Schleipfenbauer (2079) –
IM Willy Hendriks (2415) 1-0; Dirk Hoogland (2118) –
GM Ruud Janssen (2458) 0-1; Léon van Tol (2208) - Mees
van Osch (2186) 0-1; Michiel Blok (2173) - Fabio Bravo
(2002) ½-½; Remco de Leeuw (2197) - Tjaart Offringa
(2085) ½-½; Daan Holtackers (2085) - Justin Gunther
(2062) 1-0. Eindstand 5½-4½.

13 Tom Bentvelzen
14 Tom Freriks
15 Dirk Hoogland
16 Jan Knuiman
17 Désiré Fassaert
18 Martin Weijsenfeld
19 Jan Vermeer
20 Frank Schleipfenbauer
21 Wouter Abrahamse
22 Remco Gerlich
23 Rob van Belle
24 Siert Huizinga
25 Horst Eder
26 Bob Kooij
27 Oscar Mercan
28 Jan Groen
29 Walter Wong
30 Koen van Keulen
31 Fred Reulink
32 Ivo van der Gouw
33 Hub Kusters
34 Henk Schunck
35 Remco Menger
36 Pieter Verhoef
37 Barth Plomp
38 Jacques Boonstra
39 Hedser Dijkstra
40 Michael Mogendorff
41 Ko Kooman
42 Christiaan Hoogendoorn
43 Theo Koeweiden
44 Rob Elzas
45 Kazem Mollahosseini
46 Jelle Noordhuis
47 Kees van Keulen
48 Bent Schleipfenbauer
49 Bob Hartogh Heijs
50 Wisse Witmans
51 André de Groot
52 Tijs van Dijk
53 Peter van Deursen
54 Tom Katoen
55 Xadya van Bruxvoort
56 Chris Kemperman
57 Pascal van den Born
58 Tamara Liscaljet
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Externe competitie: Met
enkele prima resultaten
sloten
onze zaterdagteams
de 6e ronde af. Het Grand
Café in het Lorentz was
met 4 wedstrijden weer
mooi gevuld en de voorjaarszon scheen volop naar
binnen. ASV-1 won de
stadsderby tegen De Toren/VSV-1 met 5½-4½.
Een knappe zege!! ASV-2
kwam net tekort tegen
Voorschoten en verloor
met 3½-4½. ASV-3 en
Zukertort
Amstelveen-3
hielden elkaar in evenwicht. Na een spannende
slotfase werd het 4-4.
ASV-4 pakte belangrijke
punten in de degradatiestrijd via een 5-3 winst op
De Toren-3. Intussen is
ook de OSBO-competitie
begonnen aan de 6e ronde.
Daarvoor speelde ASV-6
afgelopen maandag al uit
tegen Zutphen en ASV-5
dinsdag jl. in Nijmegen
tegen SMB-2. Deze EP
was toen al afgerond dus
daarover volgende week
meer. Koploper ASV-7
reist vanavond af naar
Mook. Dat doen ze met een
1-0 achterstand omdat een
vooruitgespeelde
partij
helaas verloren ging. ASV8 speelt vanavond thuis tegen SMB-4. Ook ASV-9 speelt
vanavond uit. Zij gaan naar Oosterbeek voor de wedstrijd
tegen OPC. Ook morgenavond bent u welkom in ons club-

ASV-2 krijgt te weinig: Evenals vorig seizoen ging de wedstrijd tegen Voorschoten, dat enkele sterke spelers in de
gelederen heeft, verloren. Toen met 3-5 en nu met 3½-4½.
Koert van Bemmel koos met zwart de aanval. Daarbij bleef
de ontwikkeling van zijn stukken op de damevleugel achterwege. Zijn sterke tegenstander ving de aanval van Koert op
en counterde meteen. Dit kon Koert niet meer pareren. Peter
Boel speelde een goede partij. Hij kwam gelijkwaardig uit de
opening maar toen hij een sterk paard in het centrum kon
posteren, kreeg hij vervolgens een sterke aanval. Dit was
beslissend. Richard van der Wel speelde op zich een aardige
partij maar stapelde in het eindspel fout op fout en vergooide
daarmee zijn kansen op een positief resultaat. Ook bij Jan
Knuiman ging het onnodig mis. Er ontstonden in deze partij
veel verwikkelingen. Jan kwam goed tot gewonnen te staan.
Bij een afwikkeling liet hij zomaar een stuk instaan en dit
kostte hem onnodig de partij. Zo had er in deze beide partijen bij Richard en Jan zeker meer ingezeten. Remco Gerlich
speelde een degelijk en goed opgezette partij. Na torenruil
had hij goed ingeschat dat het lopereindspel dankzij een ver
opgerukte vrijpion hem kansen zou bieden. Dit bleek dan
ook. Zijn tegenstander moest de loper geven voor deze pion
en zo stelde Remco het punt veilig. Bij John Sloots raakte de
partij niet uit balans. Een degelijke partijopzet werd met een
remise afgesloten. Sander Berkhout speelde aan bord 1 een
goede partij. Tot het eindspel bleef hij goed in de partij.
Daarna volgden enkele mindere voortzettingen waarna zijn
sterke tegenstander het eindspel in zijn voordeel besliste en
daarmee de wedstrijd. Johan Wolbers zorgde nog wel voor
een fraai punt. In een partij met de nodige verwikkelingen
kwam de koning van de tegenstander niet echt goed weg.
Het eindspel wat uiteindelijk ontstond had Johan goed ingeschat met winst als terechte beloning!
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - Voorschoten: Sander Berkhout (2121) - Elwin van der Auweraert (2180) 0-1; Peter
Boel (2081) - Midas Ratsma (2113) 1-0; Koert van Bemmel
(2093) - Peter Wilschut (2261) 0-1; Richard van der Wel
(2085) - Rosa Ratsma (2043) 0-1; Johan Wolbers (2036) Frits Fritschy (2104) 1-0; John Sloots (2058) - Wouter
Noordkamp (2078) ½-½; Jan Knuiman (1932) - Henk
Schouten (2077) 0-1; Remco Gerlich (1992) - Sander Hilarius (1898) 1-0. Eindstand 3½-4½.
ASV-3 maakt in slotfase gelijk: Het bleef spannend tot het
eind maar uiteindelijk stond er een 4-4 eindstand op het
wedstrijdformulier. Het begon met een solide remise bij
Ruud Wille. De strijd speelde zich af in het centrum maar na
een afwikkeling bleef er een gelijkwaardige stelling over.
Niet veel later volgde een snelle winst van Theo Jurrius. Zijn
tegenstander speelde passief en Theo richtte alle stukken op
de koning die nog in het centrum stond. Toen zijn tegenstander in de gaten kreeg dat hij beter nog kon rokeren was het te
laat en besliste Theo de partij in de aanval. Bij Wouter
Abrahamse ontstond een ingewikkelde partij. Zijn tegenstander offerde een stuk tegen 2 pionnen maar kreeg gemakkelijk spel en Wouter bleef met een wat moeilijke stelling
zitten. Het was lastig om goede zetten te vinden en elke
mindere zet kon ook meteen fataal zijn. Zo ging het uiteindelijk ook mis voor Wouter. Leor Nadison kwam met zwart
wel gelijk uit de opening maar liet zich gaandeweg een
beetje wegzetten. Het toreneindspel wat uiteindelijk ontstond
bleek kansloos voor hem. Murat Duman kwam wat passief
uit de opening maar gaandeweg leek het of hij er uit kon
komen. Dit was maar van korte duur. Beslissend was de fase
waarin hij een kwaliteit verloor. Het eindspel was daarna
helemaal verloren. Zo stond ASV-3 met 3½-1½ achter en
had Koen Maassen van den Brink even voor het verlies van
Murat remise afgeslagen om zo in de wedstrijd te blijven.
Koen was na een blunder van zijn tegenstander een kwaliteit
voorgekomen. Wel had zijn tegenstander nog een vrijpion op
de a-lijn die op termijn lastig kon worden. Koen offerde
echter op het juiste moment de kwaliteit terug en wist met
zijn dame en toren te profiteren van de kwetsbare positie van
de witte koning. Uiteindelijk kon hij pionnen rapen en het
eindspel in winst omzetten. Een knap staaltje doorzettingsvermogen. Fred Reulink speelde een goede partij waarin hij
druk kon zettten op de vijandelijke stelling. Hij kreeg daarbij
2 vrijpionnen waar zijn tegenstander een vrijpion op de a-lijn
tegenover kon zetten. Een spannende fase e volgde. Fred
speelde het in de tijdnoodfase net voor de 40 zet even wat
minder handig. Beide spelers promoveerden daar waar Fred
de zwarte pion ogenschijnlijk had kunnen stoppen. Zo moest
Fred uit een hele serie schaakjes proberen te lopen en zijn
tegenstander moest voorkoemn dat Fred niet de mogelijkheid kreeg een schaakje op te heffen door zelf schaak te
geven. Dit gebeurde inderdaad. Zwart moest verplicht de

dames ruilen waarna Fred een gewonnen eindspel zou overhouden. Dit wachtte zijn tegenstander niet meer af en gaf op.
Daarmee was het 3½-3½. Toen volgde nog de slotfase van
Rob Huberts, die als invaller de plaats innam van Daan Holtackers. Het werd een spannende en wisselvallige partij.
Aanvankelijk stond het gelijk, later kwam Rob iets minder
te
staan waarbij een pion verloren ging. Zo tegen de 40e zet
won hij zomaar een paard. Het leek of Rob een vrijpion kon
krijgen op de b-lijn om zo de partij te beslissen maar even
later waren de pionnen op de damevleugel allemaal verdwenen. De zwarte koning stond dichtbij de witte pionnen op de
koningsvleugel terwijl de witte koning daar ver verwijderd
van was. Even leek Rob nog te verliezen doordat een vrije hpion leek door te lopen maar het werd uiteindelijk remise.
Met de 4-4 eindstand mocht ASV-3 na afloop wellicht iets
meer tevreden zijn.
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Zukertort Amstelveen-3:
Wouter Abrahamse (1967) - Waldemar Moes (2051) 0-1;
Theo Jurrius (1997) - Tjomme Klop (2026) 1-0; Koen
Maassen van den Brink (1987) - Michiel Harmsen (2063)
1-0; Murat Duman (1843) - Esther de Kleuver (2083) 0-1;
Leor Nadison (1920) - Peter de Heer (1995) 0-1; Fred Reulink (1976) - Jan Krans (2043) 1-0; Ruud Wille (1839) Laura Ratniece (--) ½-½; Rob Huberts (1829) - Jeroen
Schoonackers (1968) ½-½. Eindstand 4-4.
Belangrijke winst ASV-4: Vooraf was duidelijk dat de wedstrijd tegen het nog puntloze De Toren-3 gewonnen moest
worden. Makkelijk zou het zeker niet worden. Belangrijk
was de snelle zege van invaller Jacques Boonstra, die de
plaats innam van Cees Sep. Met een pionoffer, wat zijn tegenstander teveel tempo’s kostte, kreeg hij een overweldigende stelling met sterke lopers, open lijnen en penningen.
Dit leverde in de afwikkeling stukwinst op. Ofschoon de
wedstrijd zich positief ontwikkelde voor ASV-4 werd het
toch eerst gelijk. Ivo van der Gouw verzuimde in de opening
een pion te winnen en verbruikte daarna veel tijd. Door een
paar mindere zetten in tijdnood werd eerst een pion weggegeven en vervolgens ook nog een stuk. Pieter Verhoef was
beter uit de opening gekomen en onze oud-ASV-er Jan Willlem van Willigen moest alle zeilen bijzetten om de openingsproblemen op te lossen. Toen de stelling weer in evenwicht was werd tot remise besloten. De tegenstander van
Gerben Hendriks stelde zich met wit wat passief op. Dit gaf
onze ASV-er kans om uit te breken met grote druk van de
zwarte stukken op de geïsoleerde pion op e4. Die pion werd
uiteindelijk gewonnen. Wit verdedigde echter goed. Gerben
verspeelde nog een pion maar voor de uitslag (het zou toch
remise worden) maakte het verder niet meer uit. Gonzalo
Tangarife won vrij soepel. Hij kreeg al snel makkelijk spel
en won in de loop van de partij enkele pionnen. Hij wikkelde
vervolgens af en haalde het punt binnen. Bij Barth Plomp,
invaller voor Xadya van Bruxvoort, was een gelijkstaand
middenspel ontstaan waarin zijn tegenstander meer ruimte
had. Na afruil bleef er een lopereindspel over dat Barth net
remise zou kunnen houden. Wit ruilde de damepionnen
echter een beetje ongelukkig zodat in plaats van terugslaan
de a-pion doorliep. Zo kwam Rik Roelofs een stuk achter.
Daarna heeft hij één kans gehad om remise te maken. Hij
moest daarbij zijn pion offeren op h6. Barth zou dan een
randpion overhouden met de verkeerde loper. Na het missen
van die ene kans werkte deze truc niet meer. Barth kon dan
de witte koning op tijd van het veld h1 afhouden en de partij
winnen. Zo werd in plaats van een half punt de volle winst
bijgeschreven. Een belangrijk extra halfje op dat moment.
Alleen Bent Schleipfenbauer en Désiré Fassaert speelden
nog en stonden beiden een fractie beter. Bent had vrij snel
een pion gewonnen die hij na onnauwkeurig spel weer moest
inleveren. Hij kwam toen vrij passief te staan maar na een
fout van zijn tegenstander won hij een kwaliteit tegen een
pion. Désiré bereikte met zwart al snel gelijk spel. Geleidelijk kwam hij iets beter te staan en kwam in een kansrijk
eindspel terecht. Na de winst van Barth was er een 4-2 voorsprong bereikt. Om de zege veilig te stellen boden hij en
Bent beiden in betere stelling remise aan. Dit werd aangenomen waarmee de 5-3 eindstand werd bereikt. Met deze
winst kan ASV-4 weer wat ruimer ademhalen.
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - De Toren-3: Gerben Hendriks (1896) - Niels Matser (1775) ½-½; Jacques Boonstra
(1791) - Fred Beumer (1819) 1-0; Gonzalo Tangarife
(2032) - Raimond Vastenhout (1681) 1-0; Bent Schleipfenbauer (1717) - Ronald Engelen (1839) ½-½; Barth Plomp
(1956) - Rik Roelofs (2001) 1-0; Pieter Verhoef (1804) Jan Willem van Willigen (1798) ½-½; Désiré Fassaert
(1821) - Iris Roelofs (1707) ½-½; Ivo van der Gouw (1848)
- Karl Denys (1827) 0-1. Eindstand 5-3.

