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Oploswedstrijd: Vorige week stond er een studie van Mitrofanov voor u klaar. Die plegen niet gemakkelijk te zijn en dat
was deze dan ook niet. Maar met wat nuchter nadenken
kwam men een eind. Wit speelt en wint. Nog even voor alle
duidelijkheid: een studie kent
geen sleutelzet. Jullie moesten
dus echt de variant geven. Oplossing: 1. a6, Ta1 2. Lg1+,
Txg1 3. Kh8!! Hier draait het
allemaal om. Nu zal er altijd een
pion doorlopen.
Bibliotheek: In het kader van
onze ledenwerving is ASV a.s.
zaterdag vanaf 13.00 tot 16.00
uur opnieuw van de partij in de
hal van het Rozet waar het publiek op deze wijze kennis kan maken met onze vereniging.
Komt u ook een partijtje meespelen??
Rapid: Volgende week donderdag 10 april vervolgen we de
rapidcompetitie met de 4e speelavond. Degenen, die het rapidtempo te snel af gaat, kunnen aan de extra competitie
meedoen met een langzamer speeltempo.
Externe competitie: De 7e ronde van onze zaterdagteams
leverde alleen een knappe 5½-2½ winst op voor ASV-4 tegen
Voorst. De drie KNSB-teams verloren allen. ASV-1 was
duidelijk de mindere van Het Witte Paard-1 in het verre Sas
van Gent. Ook ASV-2 verloor in Zeeuws Vlaanderen. Tegen
HWP Sas van Gent-2 werd onverwacht ruim verloren: 6-2.
ASV-3 verloor in Amsterdam onnodig met 5-3 van degradatiekandidaat VAS-3. De teams in de OSBO-competitie starten met de gezamenlijke slotronden. eMorgenavond, aanvang
19.30 uur, is ASV gastheer van de 4 klasse F waarin ASV12 tegen Rhenen-2 uitkomt. Komt u ook kijken? U bent van
harte welkom. Ook ASV-13 speelt morgen de slotronde en
wel in Druten tegen de Edesee SV-3. Maandag krijgen de
slotronden een vervolg in de 1 klasse B. Is ASV-6 in staat
om voor een verrassing te zorgen door te winnen van koploper Rokade? Het zou ASV-5 in de kaart spelen dat zelf dan
wel moet zien te winnen van het sterke Zutphen. Dan hebben
we op dinsdag nog ASV-8 tegen Tornado bij de slotronde in
Ede alsmede ASV-10 dat naar Nijmegen afreist om daar
tegen Velp-2 te spelen. Volgende week de eerste verslagen
hiervan en meer over de rest van de slotronden. Om u een
idee te geven van de stand in de verschillende
poules is in
deze EP ook de standen en uislagen na de 6e ronde weergegeven.
ASV-1 duidelijk afgetroefd: ASV-1 moest zaterdag jl. zijn
meerdere erkennen in Het Witte
Paard-1 uit Sas van Gent,
één van de topteams in de 1e klasse B. De wedstrijd begon
vrij kalm. Zo werd het bij Dirk Hoogland remise op een
spannend moment in de partij. Na een tweesnijdende tactische afwikkeling koos hij via zetherhaling voor zekerheid. Na
deze remise verloor Wouter van Rijn. Hij kwam onder druk
en verloor een pion. Het resterende eindspel was verloren.
Wouter probeerde nog wat rommelkansen te creëren maar dat
liet zijn sterke tegenstander niet toe. Ook Frank Schleipfenbauer verloor. In een openingsvariant, waarin een pion wordt
geofferd, ging het direct na de theorie fout. Hij kreeg de pion
niet meer terug en werd er vervolgens afgeschoven. Otto
Wilgenhof kreeg als een van de eersten in de wedstrijd echt
voordeel. Een kleine combinatie leverde pionwinst op. Al vrij
snel werd het eindspel bereikt dat hij tamelijk eenvoudig in
winst omzette. Remco de Leeuw stond na de opening al vrij
moeizaam. Dat kwam in het vervolg van de partij ook niet
meer goed. Hij kwam 2 pionnen achter en het eindspel van
paard tegen loper was onhoudbaar. Michiel Blok kwam in
een tactische partij aanvankelijk materiaal voor maar moest
door de onveilige positie van zijn koning al meteen een kwaliteit teruggeven. De stelling bleef ook daarna moeilijk speel-
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baar met verlies tot gevolg. Jaap Vogel speelde een goede
partij. Hij verkreeg een klein voordeeltje maar in wederzijdse
tijdnood bood hij remise aan. Dit werd afgeslagen. Na de
tijdnoodfase ging Jaap er nog eens goed voor zitten om te
zien of hij zijn voordeel in winst om kon zetten. Hier slaagde
hij heel knap in en verkleinde zo de achterstand. Léon van
Tol kwam in een ingewikkelde stelling terecht met veel mogelijkheden. Hij had hierbij zoveel plannen en ideeën dat hij
daarin verstrikt raakte. Zijn tegenstander speelde het daarna
niet helemaal goed zodat er een dame/loper-eindspel ontstond. Dit leek binnen de remisemarge maar in een goed
gespeeld eindspel pakte zijn tegenstander alsnog het punt.
Bob Beeke trof een grootmeester als tegenstander. Zijn tegenstander had weliswaar de activiteit maar Bob wist het hem
bijzonder moeilijk te maken. In de loop van de partij ontstonden er echter wat zwaktes en gingen er een paar pionnen af.
Daarmee werd verdere weerstand uitgesloten. Eelco de Vries
tenslotte kwam wat gedrukt uit de opening. Het leek lang
houdbaar maar zijn tegenstander wist na lang manoeuvreren
Eelco te dwingen de stelling te openen waarna ook zijn partij
verloren ging. Een 7-3 nederlaag dus maar gezien de sterkte
van deze tegenstander zeker geen schande.
Gedetailleerde uitslag HWP Sas van Gent-1 – ASV-1: GM
Paul Motwani (2501) - Bob Beeke (2228) 1-0; IM Helmut
Cardon (2388) - Eelco de Vries (2212) 1-0; Thibaut Maenhout (2373) - Otto Wilgenhof (2217) 0-1; Thibaut Vandenbussche (2395) - Jaap Vogel (2209) 0-1; Adrian Roos
(2196) - Léon van Tol (2208) ½-½; IM Steven Geirnaert
(2415) - Wouter van Rijn (2206) 1-0; IM Koen Leenhouts
(2394) - Remco de Leeuw (2197) 1-0; Johan Goormachtigh
(2135) - Michiel Blok (2173) 1-0; Wouter Gryson (2204) Dirk Hoogland (2118) ½-½; Hans Groffen (2164) - Frank
Schleipfenbauer (2079) 1-0. Eindstand 7-3.
ASV-2 leidt kansloze nederlaag: Zelden heeft ons tweede zo
kansloos verloren als afgelopen zaterdag in het verre Sas van
Gent tegen Het Witte Paard-2. Met 4 remises en 4 verliespartijen zat er gewoon niet meer in. Ondanks het feit dat de
Zeeuwen voor deze ronde nog laatste stonden werd ASV-2
door dit team volledig weggespeeld. In de loop van de middag werd het bij verschillende stellingen steeds somberder.
Bij Jan Knuiman ging het als eerste mis. Lang leek er niets
aan de hand maar gaandeweg werd zijn stelling stuk gespeeld
nadat een pion verloren was gegaan. Bij Sander Berkhout
ontstond een stelling met rokade op verschillende vleugels.
Tot een aanval kwamen beide spelers niet. Er ontstond een
soort dynamisch evenwicht met remise als logisch resultaat.
Peter Boel kwam niet goed uit de opening. Hij slaagde er niet
in om tot e4 te komen. Daarna liep het niet meer en werd hij
er vervolgens vanaf gecombineerd. Bij Richard van der Wel,
die verre van fit aan de wedstrijd begon, draaide het om de
pion op c4. Deze tijdelijke achterstand, ontstaan vanuit de
openingsvariant, werd vanuit een ingewikkelde stelling terug
gewonnen waarna hij remise aanbood hetgeen werd aangenomen. Bij Johan Wolbers werd het ook remise. Een partij
tussen 2 spelers van ongeveer gelijke sterkte die elkaar niets
toegaven. Koen Maassen van den Brink kwam in een klassieke opening terecht waarin hij de grip op de koningsvleugel
verloor. Met de pion op f7 kwam hij klem te staan. In deze
moeilijke stelling werd hij er vakkundig afgeschoven. Theo
Jurrius verloor al snel een pion. Hij kreeg geen spel terwijl
zijn tegenstander zijn stelling steeds verder kon verbeteren en
ruimte kon winnen. Ook voor Theo werd het dus een kansloze onderneming. John Sloots tenslotte kreeg een stelling met
enig perspectief. Naarmate de partij vorderde bleef de remisemarge ook hier groot maar het eindspel bood zeker mogelijkheden. Een puntendeling werd ook hier een feit. Een dikke
6-2 nederlaag. Heel gauw vergeten dus!!
Gedetailleerde uitslag HWP Sas van Gent-2 – ASV-2: David
Roos (2021) - Richard van der Wel (2085) ½-½; Wouter
Ghyselen (2086) - Johan Wolbers (2036) ½-½; Fabian Hulpia (2121) - Peter Boel (2081) 1-0; Renzo Ducarmon (1993)
- Sander Berkhout (2121) ½-½; Kees Nieuwelink (2120) -

John Sloots (2058) ½-½; Maarten Rademakers (2062) - Jan
Knuiman (1932) 1-0; Marc Lacrosse (2222) - Theo Jurrius
(1997) 1-0; Nele Vanhuyse (1950) - Koen Maassen van den
Brink (1987) 1-0. Eindstand 6-2.
ASV-3 faalt: De uitwedstrijd tegen het laag geklasseerde
VAS-3 uit Amsterdam werd voor ASV-3 de slechtste wedstrijd van het seizoen. Diverse individuele fouten resulteerden
in een 5-3 nederlaag. Na een kleine drie uur spelen boekte
Fred Reulink een verdienstelijke remise. Zeker aan bord 1
geen slecht resultaat. Vanuit de opening ontstond een positionele strijd. Fred nam het initiatief op damevleugel. Dit pakte
niet helemaal goed uit omdat de coördinatie van de witte
stukken onvoldoende was. Zwart leek het initiatief over te
nemen maar er ontstond desondanks een remise via zetherhaling. Niet veel later verloor Tony Hogerhorst. Ook daar een
positionele opening, waarbij wit aanviel op de damevleugel.
Zijn tegenstander kreeg daarbij druk op de c-lijn met de zware stukken. Tony probeerde een tegenaanval op wits koning
te beginnen. Wit verdedigt dit afdoende waarna Tony in de
verdediging moet. In tijdnood verspeelt hij daarbij een stuk.
Bij Anne Paul Taal ging een positionele opening over in een
Fransachtige structuur, waarin hij met wit wat meer ruimte
leek te krijgen. Onze ASV-er won een pion op de damevleugel maar zwart reageerde met aanvallende actie in centrum
met remise als gevolg. Wouter Abrahamse kwam vanuit de
opening onder druk. Zijn tegenstander kwam actiever te staan
en wint langzaam maar zeker ruimte. Wouter vond vervolgens geen antwoord op de vijandelijke aanval en moet een
stuk inleveren en daarmee het punt. Murat Duman begon de
partij te rustig en gaf daarmee het initiatief aan zijn tegenstander. Hij moest in het vervolg van de partij afwachten of
hij een counterkans zou krijgen. Op de witte koningsaanval
reageert Murat met een offensief op de damevleugel. Vlak na
de tijdcontrole blijkt de situatie min of meer in evenwicht
maar zeker niet gunstiger voor Murat zodat hij het remisevoorstel wel moest accepteren. Jochem Woestenburg startte
een koningsaanval op de lange rokade van wit. Jochem won
daarbij een pion met behoud van aanval, waarbij zijn pluspion bovendien een gevaarlijke vrijpion was. Wit probeerde
nog te ontsnappen naar een eindspel maar Jochem wist op
tempo toe te slaan. Een uitstekend gespeelde partij! Intussen
was de situatie bij Ruud Wille hopeloos. Daar zag het direct
na de opening niet naar uit. Hij kwam in die fase makkelijk te
staan (waarbij zelfs vroeg stukwinst al gemist werd) maar
even later won hij alsnog een stuk weliswaar tegen 2 pionnen.
Daarna vond hij het goede plan niet en raakte de draad kwijt
mede door opkomende tijdnood. In die fase moest Ruud het
stuk teruggeven maar bleef 2 pionnen achter. Het resterende
dame-eindspel was volledig kansloos. Bij Daan Holtackers
tenslotte verliep de openingsfase onduidelijk maar niet veel
later kreeg hij voordeel dat zelfs uitgebouwd werd naar groot
en waarschijnlijk winnend voordeel in het eindspel. Na stukwinst tegen twee pionnen bleef er echter maar één witte pion
over wat de winstvoering aanzienlijk bemoeilijkte. De stelling was weliswaar remiseachtig, hoewel Daan nog wel een
kleine kans had op winst omdat zwart het in die stelling nog
steeds verkeerd kon doen. Gezien de stand in de wedstrijd
berustte hij in een puntendeling. Daarmee kwam de eindstand
op 5-3. Een teleurstellende wedstrijd. die werd weggespoeld
met een overheerlijk afsluitend etentje.
Gedetailleerde uitslag VAS-3 – ASV- 3: Karel Odink (2133)
- Fred Reulink (1976) ½-½; Benno Drewes (1716) - Murat
Duman (1843) ½-½; Dick Paulis (1899) - Daan Holtackers
(2085) ½-½; Jaap Jung (1829) - Wouter Abrahamse (1967)
1-0; Ber Deuss (1846) - Ruud Wille (1839) 1-0; Marten van
der Veen (1862) - Jochem Woestenburg (1981) 0-1; Jack
Smith (1707) - Anne Paul Taal (1921) ½-½; Rob van Dongen (1957) - Tony Hogerhorst (1822) 1-0. Eindstand 5-3.
Knappe zege ASV-4: Na winst in de vorige ronde op De
Toren-3 won ASV-4 opnieuw. Dit
keer tegen het sympathieke Voorst, dat nog aasde op de 2e promotieplek. Ook de winst
in de OSBO-cup tegen datzelfde Voorst had natuurlijk vertrouwen gegeven! Het waren belangrijke punten omdat nog
steeds rekening moet worden gehouden met versterkte degradatie van OSBO-teams uit de KNSB. Maar misschien valt het
uiteindelijk mee en weten de KNSB-teams van de andere
OSBO-verenigingen stand te houden. Tegen Voorst werd het
in feite een regelmatige overwinning. ASV-4 was zaterdag
gewoon de betere. Eerst ging de partij van Gerben Hendriks
verloren. Na een foutje offerde zijn tegenstander 2 pionnen
waarmee de stelling van Gerben helemaal uit elkaar werd
gerukt. Er was daarna geen houden meer aan. Bent Schleipfenbauer kwam goed uit de opening. Hij won een pionnetje
op f7 waarbij zijn tegenstander naliet deze terug te slaan.
Deze pion werd zijn tegenstander uiteindelijk teveel. ASV-4
kwam daarna op voorsprong via Gonzalo Tangarife, die aan
een goed seizoen bezig is. Hij kwam niet onaardig uit de
opening maar echt voordeel had hij niet tot zijn tegenstander
een pion verspeelde. Zoiets kun je Gonzalo wel toevertrou-

wen. Hij nam daarna resoluut de stelling in handen en zette
de stelling om in winst. Bij Ivo van der Gouw was niet veel
aan de hand. De stelling bleef steeds in evenwicht, dus remise. Ook bij Pieter leek dit resultaat te ontstaan. Zijn tegenstander maakte in de slotfase een verkeerde keuze en liet
Pieter promoveren om daarna de vijandelijke toren en pionnen in bedwang te houden en met een kleine combinatie
beslissend materiaal te winnen. Kees Sep kreeg in de slotfase
licht voordeel maar dit was onvoldoende voor de winst mede
door de lopers van ongelijke kleur. Bij Désiré Fassaert ging
het lang gelijk op maar in het eindspel was hij de betere. Op
dat terrein voelt hij zich altijd goed thuis en zo werd de partij
in deze fase in zijn voordeel beslist. De winst was daarmee
een feit. Martin Weijsenfeld speelde een goede partij maar
ergens in de tijdnood moet er meer in gezeten hebben. Daarmee ging een winstkans verloren en werd het tenslotte remise. De 5½-2½ zege was zonder meer knap te noemen.
Gedetailleerde uitslag Voorst – ASV-4: Michiel Jansen
(1868) - Kees Sep (1913) ½-½; Rudy Bloemhard (2031) Gerben Hendriks (1896) 1-0; Lûtsen Dooper (1918) - Martin Weijsenfeld (1919) ½-½; Marcel Kraaijkamp (1822) Gonzalo Tangarife (2032) 0-1; Sjoerd Norberhuis (1748) Bent Schleipfenbauer (1717) 0-1; Jacques Kuiper (1808) Ivo van der Gouw (1848) ½-½; Fred Corpeleijn (1734) Pieter Verhoef (1804) 0-1; Tom Molewijk (1681) - Désiré
Fassaert (1821) 0-1. Eindstand 2½-5½.
Uitslagen/standen 6e ronde 1-4 klasse OSBO-competitie:
e

OSBO 1 klasse B:
1 Rokade
2 ASV-5
3 Zutphen
4 Elster Toren-1
5 PION-2
6 UVS-3
7 ASV-6
8 SMB-2e
OSBO-3 klasse C:
1 De Cirkel-2
2 Edese SV-2
3 Bennekom-3
4 OPC
5 Veenendaal-5
6 ASV-9
7 Wageningen-6
8 SMB-3e
OSBO 3 klasse F:
1 Het Kasteel-3
2 De Toren-6
3 SMB-5
4 Velp-2
5 Zevenaar-3
6 De Sleutelzet
7 PION-4
8 ASV-10
OSBO 4e klasse D:
1 Millingen
2 Mook-2
3 ASV-11j
4 UVS-7

e

OSBO 2 klasse D:
11 30
1 ASV-7
10 27
2 Het Kasteel-2
8 27
3 Mook
7 28½
4 Variant
5 23
5 PION-3
4 22½
6 Wageningen-4
3 20½
7 Elster Toren-2
0 13½ D 8 UVS-5
OSBO 3e klasse E:
12 28½ K 1 Rhenen
9 24½
2 Koningswaal
8 20
3 De Cirkel-3
7 17½
4 SMB-4
5 15
5 ASV-8
4 15½
6 Het Kasteel-4
3 13
7 Tornado
0 10 D 8 Dodewaard
e
OSBO 4 klasse F:
11 23 K 1 De Toren-9j
8 19
2 UVS-6
7 20½
3 Rhenen-2
6 18½
4 Bennekom-4
5 18
5 De Cirkel-4
5 16
6 ASV-12
4 17
7 Wageningen-7
2 12
8 Tornado-2
e
OSBO 4 klasse E:
8 19½
1 Edese SV-3
6 18½
2 ASV-13
3 12
3 De Toren-8
3 10
4 Tornado-3j

11
10
6
6
6
4
3
2
9
9
8
7
5
4
4
2

29½
27
25
25
22½
21½
24
17½

22
20
23
21
14
15½
15
13½

11
9
7
7
6
4
3
1

25
21
20
18½
17½
13½
16
12½

10
4
3
3

25 K
13
12
10

OSBO 1e klasse B: Elster Toren-1-Rokade 3½-4½; PION-2 UVS-3 3-5; SMB-2-ASV-5 3½-4½; Zutphen-ASV-6 5½-2½.
OSBO 2e klasse D: Het Kasteel-2 - Elster Toren-2 4½-3½;
PION-3 – UVS-5 4½-3½; Mook – ASV-7 3½-4½; Variant –
Wageningen-4 5½-2½.
OSBO 3e klasse C: Edese SV - Veenendaal-5 4½-1½; De
Cirkel-2 – SMB-3 4-2; OPC – ASV-9 4-2; Bennekom-3 –
Wageningen-6 4-2.
OSBO 3e klasse E: Het Kasteel-4 - Koningswaal 1½-4½;
Rhenen – Tornado 4-2; ASV-8 – SMB-4 3-3; Dodewaard –
De Cirkel-3 3-3.
OSBO 3e klasse F: Zevenaar-3 - Het Kasteel-3 2½-3½;
PION-4 – Velp-2 2-4; ASV-10 – De Sleutelzet 2-4; SMB-5 –
De Toren-6 4½-1½.
OSBO 4e klasse D: ASV-11j - Millingen ½-5½; Mook-2 –
UVS-7 5-1.
OSBO 4e klasse E: De Toren-8-Edese SV-3 1-5; Tornado-3j
- ASV-13 2-4.
OSBO 4e klasse F: Tornado-2 - ASV-12 2-4; De Cirkel-4 –
Bennekom-4 3-3; UVS-6 – Wageningen-7 4-2; DeToren-9j –
Rhenen-2 4½-1½.
Uitslagen interne competitie 25e ronde (27 maart 2014):
F. Schleipfenbauer - R. Wille 1-0; P. Schoenmakers - Reulink
0-1; Huberts - Weijsenfeld 0-1; Hogerhorst - Huizinga 1-0;
R. Verhoef - Naasz 1-0; Vermeer - Groen 1-0; van Dijk Kusters ½-½; Koeweiden-Mercan 1-0; Manschot-Kooij ½-½;
Kooman - van Buren 0-1; Koen van Keulen - Mollahosseini
1-0; Wijman - Menger 0-1; J. Sanders-Zuidema 0-1; Hartogh
Heijs - Kees van Keulen ½-½; Meijer - van Vlerken 1-0; van
den Born - Kelderman 0-1; Stibbe-van Deursen 0-1; Gubbels
- Viets 1-0.

