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53e jaargang no. 16
Oploswedstrijd: Vorige week was er een werkje van de Let
Kisis. Hij won er een eerste
prijs mee. Het is een tweezet
uit 1971. Wit geeft mat in 2
zetten. Oplossing: de sleutelzet
is 1. Pf6.
Jeugdtoernooi: Komende (paas)
zaterdag organiseert ASV in
het kader van de IJSCO-cyclus
een schaaktoernooi voor de
jeugd in ons clubgebouw met
deelname van maximaal 80
jeugdschakers in verschillende
leeftijdscategorieën. Het toernooi begint om 12.00 uur. Het wordt vast een spannend en
leuk toernooi. Komt u ook kijken hoe de jeugd het doet?
Externe competitie: Tja, wat moeten we er van zeggen na
zo’n zaterdag. ASV wil het de tegenstanders natuurlijk altijd
al zo goed mogelijk naar het zin maken maar om dat te doen
met 4 nederlagen zoals zaterdag dat gaat wel heel ver. Nu
kunnen we natuurlijk zeggen dat er maar liefst 8 invallers
nodig waren om de teams compleet te maken hetgeen dus
veel geschuif met zich meebracht maar dan nog?! ASV-1 trof
het laaggeklasseerde DD dat op volle oorlogssterkte naar
Arnhem was gekomen en moest een 4-6 nederlaag incasseren. ASV-2 werd met 1-7 afgedroogd door koploper LSG-2.
ASV-3 bereikte bijna een gelijkspel, en dat met maar liefst 5
invallers, maar het bleef met 3½-4½ uiteindelijk toch met
lege handen. En ook ASV-4 kwam tekort tegen UVS-2. Daar
werd het 2½-5½. Wellicht waren de eerdere die week gespeelde wedstrijden in de slotronden van de OSBOcompetitie al een voorbode. ASV-5 miste, zoals ik in de
vorige EP nog net kon meenemen, nipt promotie in de slotfase en ASV-6 degradeerde, een dag later verloor ASV-8 met
1½-4½ van Tornado en ging ASV-10 met 2½-3½ ten onder
tegen Velp-2 en degradeerde daardoor definitief. En of dat al
niet genoeg was verspeelde ASV-7 op de rand van promotie
door een 3½-4½ nederlaag het kampioenschap tegen Variant.
Gelukkig hebben we nog onze jeugd van ASV-11. En daar
moeten we het in de toekomst toch van hebben. Zij wonnen
van Mook-2 als enige ASV-team en wel met 4½-1½. Maar
de zwarte zaterdag moest toen nog komen. Intussen weten
we de afloop daarvan. Zucht!!
ASV-1 komt net tekort: Tegenstander, het Koninklijk 'sGravenhaags Schaakgenootschap Discendo Discimus of
gewoon kortweg DD, opgericht in 1852 en daarmee één van
de oudste schaakverenigingen van Nederland,
moest winnen
van ASV-1 om degradatie al na de 8e ronde te voorkomen.
Daarvoor had men 2 grootmeesters en een meester opgesteld
die het dreigende onheil moesten zien te voorkomen. ASV-1
kon vrijuit spelen. Zij stonden safe in de middenmoot. Wouter van Rijn trof in GM Fedorchuk een speler met ruim 400
Elopunten meer. Wouter liet zich daardoor niet van de wijs
brengen en speelde een goede partij. Zijn tegenstander offerde op een gegeven moment een stuk maar kreeg daarvoor
voldoende spel. Wouter offerde dit stuk terug met de gedachte een eindspel met een pion minder remise te houden. Het
tegendeel bleek waar. Hij verloor deze stelling achter elkaar.
Bij Remco de Leeuw ruilde zijn tegenstander al snel de dames. Deze hield een klein plusje over maar Remco speelde
heel nauwkeurig en hield de partij keurig remise. Bob Beeke
was duidelijk beter dan zijn tegenstander die hij dan ook
volledig kansloos liet. Jaap Vogel kwam wat passief te staan
en het was lastig om tot activiteit te komen. Een onnauwkeurigheid van zijn kant werd door zijn tegenstander uitgebuit.
Otto Wilgenhof moet zeker ergens gewonnen hebben gestaan. Hij liet zijn tegenstander ontsnappen en speelde vervolgens te lang op winst door waardoor hij zelfs nog verloor.
Dirk Hoogland stond steeds iets minder. Het bleek niet vol-
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doende voor zijn tegenstander om hier meer uit te halen. Dirk
gaf geen kans weg en liet een verdiende remise noteren. Bij
Michiel Blok was het tegenovergestelde het geval. Hij stond
steeds een fractie beter maar bij hem lukte het niet dit in
duidelijk voordeel om te zetten. Zo werd ook dit remise.
Frank Schleipfenbauer verloor een pion. Toen hij dacht deze
terug te winnen kwam hij op het randje van verlies van de
partij terecht. Hij wist de stelling goed te keepen. Hij bleef
staan en gaf geen kans meer weg en wist zo toch remise
veilig te stellen. Bij Léon van Tol besliste een vrijpion de
partij. Daarvoor moest zijn tegenstander een toren geven.
Over het geheel was dit ook een goed gespeelde partij. Eelco
de Vries trof de andere GM aan de zijde van de Hagenaars te
weten John van der Wiel. Eelco kwam in de slotfase bij een
5-4 achterstand in een toreneindspel terecht dat theoretisch
remise is. De kwaliteit van een grootmeester gaat dan toch
extra gelden en Eelco kon zijn stelling niet houden. Zo werd
de 6-4 nederlaag een feit. Ook nu werd weer duidelijk dat het
van kleine dingen afhangt waardoor een wedstrijd net de
andere kant op kan vallen. De beslissingen moeten zowel
bovenin met de slotwedstrijd tussen de nummer 1 Charlois
Europoort tegen de nummer 2 HWP Sas van Gent die gaat
om het kampioenschap als onderin met de wedstrijd tussen
nummer 8 Venlo en nummer 9 DD die beslist over degradatie nog vallen. Spanning dus volop tot het laatste moment!!
Gedetailleerde uitslag ASV-1 – DD: Jaap Vogel (2209) –
IM Peter Gelpke (2356) 0-1; Wouter van Rijn (2206) – GM
Sergey Fedorchuk (2657) 0-1; Bob Beeke (2228) – Lars
Vistisen (2146) 1-0; Eelco de Vries (2212) – GM John van
der Wiel (2414) 0-1; Dirk Hoogland (2118) – Gerrit Prakken (2195) ½-½; Otto Wilgenhof (2217) – Edgar Blokhuis
(2324) 0-1; Remco de Leeuw (2197) – Arie Werksma (2222)
½-½; Michiel Blok (2173) – Ronald Dickhoff (2138) ½-½;
Léon van Tol (2208) – Martijn Otten (2094) 1-0; Frank
Schleipfenbauer (2079) – Rogier van Egmond (2201) ½-½.
Eindstand 4-6.
ASV-2 opgerold: Tegen kampioenskandidaat LSG-2 moest
ASV 2 een beroep doen op 3 invallers. Niet dat het tweede
daardoor zwakker werd. Dat tekent ook meteen de sterkte
van ASV in de breedte. Na de eerste paar uur spelen leek het
er nog
niet op dat het zo’n afknapper zou worden. Maar in
het 4e speeluur is er veel misgegaan. Richard van der Wel
speelde een goede partij aan bord 1 tegen een sterke tegenstander. Deze had aanvankelijk wel wat meer ruimte nadat
Richard wat minder uit de opening was gekomen. Hij kwam
echter goed terug en stond op een gegeven moment zeker
niet minder. Er kwam een plotseling einde aan de partij toen
Richard zomaar op de 38e zet door zijn vlag ging. In de eindstelling waren de kansen op dat moment onduidelijk. Ook
Sander Berkhout trof een sterke speler. Het werd een dynamische manoeuvreerpartij die steeds gelijk opging tot na een
blunder een kwaliteit verloren ging. Een foutief pionzetje
bespoedigde het einde. Daarna was het meteen uit. Peter
Boel ging zoals gebruikelijk weer agressief naar voren.
Daarbij bleef zijn ontwikkeling wat achter en werden zijn
pionnen kwetsbaar. Peter bereikte niets met zijn aanvallende
bedoelingen waarna zijn zwaktes hem fataal werden. Bij
Koen Maassen van den Brink ging het lang volgens de theorie. Daarna wist hij het juiste plan niet te bedenken en raakte
de controle kwijt over de stelling zodat hij dit ook met verlies
moest bekopen. John Sloots kwam prima uit de opening
maar zette daarna te passief voort. Dat gaf zijn tegenstander
kans de stelling in handen te nemen. Deze won eerst een pion
en later nog meer materiaal. Fred Reulink speelde een prachtige partij. Hij kwam weliswaar slecht uit de opening maar
wist gaandeweg allerlei trucs in de stelling te vlechten. Zo
kreeg hij het nodige tegenspel in een zeer complexe stelling.
Helaas voor hem ging hij op een gegeven moment met zijn
koning naar het verkeerde veld waarna hij verloor anders was
remise zeker of misschien zelfs wel winst. Zo was het 0-6
toen de eer werd gered door Johan Wolbers. Hij speelde een

voorbereidde variant en kwam goed te staan en won een
pion. Hij speelde sterk verder en in het toreneindspel dat
uiteindelijk ontstond won hij een tweede pion en daarmee het
punt. Een uitstekend gespeelde partij. Ook Daan Holtackers
speelde een goede partij. Hij verloor een pion maar kreeg
daar wel spel voor. Zo kon zijn tegenstander niet rokeren.
Toch kwam Daan in de problemen daar waar een andere zet
net even iets handiger was geweest. In het eindspel kon zijn
toren het niet bolwerken tegen een overmacht aan pionnen.
In de slotronde treffen de onderste 4 elkaar. ASV-2 moet
tegen De Pion nog vol aan de bak om zich te handhaven.
Daarvoor is een 4-4 gelijkspel voldoende. In de andere wedstrijd neemt HWP Sas van Gent-2 het op tegen Amersfoort.
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - LSG-2: Richard van der Wel
(2085) – Raoul van Ketel (2250) 0-1; Sander Berkhout
(2121) – Eelco Kuipers (2296) 0-1; Peter Boel (2081) –
Martin Roobol (2331) 0-1; Johan Wolbers (2036) – Wim
Heemskerk (2245) 1-0; Koen Maassen van den Brink
(1987) – Michiel van Wissen (2233) 0-1; John Sloots (2058)
– Gerrie Bloothoofd (2099) 0-1; Fred Reulink (1976) –
Albert Termeulen (2137) 0-1; Daan Holtackers (2085) –
Chris Roosendaal (2132) 0-1. Eindstand 1-7.
Nipt verlies ASV-3: Van alle zaterdagteams was ASV-3 nog
het dichtst bij een gelijkspel. Theo Jurrius opende de score
met een remise. In een op zich interessante stelling leek hij
een iets betere positie te verkrijgen maar dit was onvoldoende. Een terechte remise dus. De op het laatste moment opgeroepen Albert Marks kwam passief uit de opening met zwart.
Zijn tegenstander kreeg makkelijk spel en Albert was daarbij
vrij kansloos. Wel deed zich in deze partij nog iets opmerkelijks voor. Bij de dameruil stootte Albert per ongeluk zijn
pion op c6 om en zette deze abusievelijk terug op c7. Voor
de partij maakte het verder niet uit. Pas na afloop werd dit
door beide spelers ontdekt. In de partij van Tony Hogerhorst
ging het steeds gelijk op. Mogelijk had hij wat meer gebruik
kunnen maken van zijn loperpaar. De partij bleef in evenwicht en zo werd ook hier tot remise besloten. Ruud Wille
was al vrij snel in de opening in de problemen gekomen met
zijn loper op g6. Daarvoor moest hij zijn pionnenstructuur
ernstig verzwakken. Het zag er slecht voor hem uit. Toen zijn
tegenstander opeens een stuk liet insluiten waren de rollen
omgedraaid. Ruud kwam een vol stuk voor, er werd nog wat
afgewikkeld en in de slotfase gaf hij zijn tegenstander geen
kans meer. Zo werd het onverwacht 2½-2½ en dit leek het
keerpunt in de wedstrijd te worden. Bij Ruud Verhoef kwam
een stelling op het bord met tegengestelde rokades. Hij verzuimde daarbij tot aanval over te gaan waardoor zijn tegenstander sneller was met de aanval op Ruud’s koningsvleugel
zonder dat het daarbij echt gevaarlijk was. Na dameruil
kwam een remiseachtig eindspel op het bord. Dat werd dan
ook de uitslag. Anne Paul Taal bracht ASV-3 op voorsprong.
In zijn gebruikelijk opening kon hij opeens op f7 inslaan
waarmee hij een pion won. De stelling bleef lastig en was
niet zomaar in winst om te zetten. In een dubbel toreneindspel koos zwart voor het verkeerde plan door met de h-pion
op te stomen in plaats van rustig af te wachten. Onze ASV-er
wist vervolgens een paar torens te ruilen waarna de zwakke
pion op h3 werd opgehaald en daarmee het punt. René van
Alfen kwam minder uit de opening. Zijn tegenstander had
een sterk loperpaar en een lastig paard op d6. René verloor
een pion en probeerde in tijdnood nog wat tegenspel te krijgen maar dit lukte niet meer. De beslissing in de wedstrijd
moest dus komen van Murat Duman. Hij wist een aanval op
te bouwen op de solide verdediging van zwart. Na de tijdnood leek het nog spannend te worden maar toen hij een
belangrijke pion op e5 verspeelde stortte zijn stelling in en
restte er voor ASV-3 een 3½-4½ verlies. In de slotwedstrijd
speelt het derde bij ZSC Saende dat gedeeld 1e staat. Het
derde zal zeker de sportieve plicht vervullen in deze wedstrijd waar het kampioenschap op het spel staat. Messemaker
1847 treft in deze slotronde nummer 3 Zukertort Amstelveen-3. Het verschil tussen de koplopers is 2 bordpunten.
Gedetailleerde uitslag ASV-3 – De Wijker Toren-2: Theo
Jurrius (1997) – Paul Spruit (2078) ½-½; Murat Duman
(1843) – Arjan Wijnberg (2093) 0-1; René van Alfen (1848)
– Cees Duivenvoorde (2015) 0-1; Anne Paul Taal (1921) –
Dennis de Bruyn (2003) 1-0; Ruud Wille (1839) – Bastiaan
Veltkamp (2083) 1-0; Ruud Verhoef (1891) – Wim Rakhorst (1981) ½-½; Albert Marks (1732) – Richard Schelvis
(1949) 0-1; Tony Hogerhorst (1822) – Berend van Maassen
(1843) ½-½. Eindstand 3½-4½.
ASV-4 ten onder: Na 2 goede wedstrijden die met winst
werden afgesloten was er nu toch weer een nederlaag en wel
tegen UVS-2 dat op papier een sterk team heeft maar waar de
resultaten dit seizoen wat uitbleven zodat ze onder ASV-4
stonden. Martin Weijsenfeld stond in een gelijke stelling iets

gedrukt en om zich te bevrijden dacht hij 2 stukken te offeren
tegen toren en pion. Dit pakte verkeerd uit. Zijn tegenstander
sloeg op een andere wijze terug waardoor Martin een toren
achterbleef. Pieter Verhoef kwam aanvankelijk goed uit de
opening. Toen hij zomaar een pion verspeelde raakte hij de
controle over de stelling kwijt en ging het helemaal mis.
Gonzalo Tangarife deed wat terug voor ASV-4. Hij kreeg
een koningsaanval en rolde zijn tegenstander daarin op. Deze
werd matgezet midden op het bord. Maar UVS-2 vergrootte
de voorsprong weer na verlies van Jacques Boonstra. Hij gaf
een pion voor een koningsaanval en zette deze ook in. Om de
aanval nog verder te versterken werd een tweede pion gegeven. De aanval stokte na een verkeerde keuze. Zijn tegenstander counterde en nam het initiatief over. Dit kon Jacques
niet meer herstellen. Ivo van der Gouw moest zich tot het
uiterste verdedigen om zijn stelling overeind te houden. Pas
in het eindspel met toren en lopers van ongelijke kleur en een
pion achter kreeg hij een remiseaanbod dat hij niet mocht
weigeren. Daarmee kwam de stand op 1½-3½. Barth Plomp
stond lang comfortabel. Toen hij dacht een pion te winnen
ging er iets mis. Pionwinst bleef uit maar bovendien kwamen
de vijandelijke lopers in het spel. Hij moest zich toen verdedigen. Toen werd afgewikkeld naar een eindspel met lopers
van ongelijke kleur werd tot remise besloten. Désiré Fassaert
kreeg in een gelijkopgaande partij langzaam een iets betere
stelling. Na een fout moest hij een kwaliteit tegen een pion
inleveren. De stelling werd echter daardoor onhoudbaar.
Bent Schleipfenbauer speelde een goede partij. Ergens moet
hij gewonnen hebben gestaan. In de eindfase leek zijn tegenstander met een pion door te lopen. Bent offerde daarop een
stuk om dit gevaar te stoppen. De stelling was daarna op
tempo remise. Hij kwam met zijn vrijpionnen niet verder
maar moest met zijn koning ook de laatste pion van zijn
tegenstander stoppen. Zo werd de 2½-5½ eindstand een feit.
Met nog 1 ronde voor de boeg is ASV-4 afhankelijk van
mogelijk versterkte degradatie van OSBO-teams uit de
KNSB. ASV-4 treft in deze slotronde
het al gedegradeerde
Pallas-2 en handhaaft zich als de 7e plaats op de ranglijst
gehandhaafd blijft. De concurrenten UVS-2 en PSV/DoDO
moeten het in een onderling duel uitmaken.
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - UVS-2: Ivo van der Gouw
(1848) - Jeroen Clermonts (1982) ½-½; Jacques Boonstra
(1791) - Pepijn van Erp (1982) 0-1; Gonzalo Tangarife
Ramirez (2032) - Arie van den Hurk (2027) 1-0; Bent
Schleipfenbauer (1717) - Tsjisang Cheung (1975) ½-½;
Barth Plomp (1956) - Ruud van de Plassche (2002) ½-½;
Pieter Verhoef (1804) - Maarten van Rooij (2091) 0-1;
Désiré Fassaert (1821) - Arno Sprinkhuizen (1936) 0-1;
Martin Weijsenfeld (1919) - Ruud van der Spoel (1927) 0-1.
Eindstand 2½ 5½.
Uitslagen/standen 8e ronde KNSB / Promotieklasse OSBO:
e

KNSB 1 klasse B:
1 Charlois Europoort 15
2 HWP Sas van Gent 14
3 Paul Keres
10
4 De Stukkenjagers
10
5 ASV-1
8
6 Caïssa
6
7 De Toren/VSV
6
8 Venlo
6
9 DD
4
10 RSR eIvoren Toren
1
KNSB 3 klasse C:
1 Messemaker 1847 14
2 ZSC Saende
14
3 Zukertort A’veen-3 11
4 Fischer Z
11
5 ASV-3
8
6 De Wijker Toren-2
7
7 ASC
5
8 VAS-3
5
9 Caïssa-6
3
10 Accrese Apeldoorn-3 2

e

52½
52
46½
41
37
39½
39
30
34
28½ D
45
43
39½
38½
33½
28
33
22½
20
17 D

KNSB 2 klasse C:
1 LSG-2
14
2 HMC Calder-2
12
3 Voorschoten
11
4 Spijkenisse
9
5 Oegstgeest ‘80
8
6 Santpoort
6
7 ASV-2
6
8 HWP Sas v. Gent-2 5
9 Amersfoort
5
10 De Pion
4
OSBO-Promotieklasse:
1 ZSG
15
2 Bennekom
13
3 SMB
12
4 Het Kasteel
9
5 Voorst
9
6 UVS-2
7
7 ASV-4
7
8 PSV/DoDo
6
9 Pallas-2
2
10 De Toren-3
0

42
37½
34
34½
31½
31½
25½
29
28
26½
38½ P
42½
36½
34
33½
32
31
30½
21 D
20½ D

KNSB 1 klasse B: De Stukkenjagers - Paul Keres 6½-3½;
ASV-1 – DD 4-6; Venlo – HWP Sas van Gent 2-8; Charlois
Europoort – De Toren/VSV 6½-3½; RSR Ivoren Toren Caïssa 3-7.
KNSB 2e klasse C: De Pion – Spijkenisse 4-4; ASV-2 –
LSG-2 1-7; Santpoort – HWP Sas van Gent-2 4½-3½;
Amersfoort – Voorschoten 3-5; Oegstgeest ’80 - HMC Calder-2 4½-3½.
KNSB 3e klasse C: ZSC Saende - Fischer Z 3½-4½; ASV-3
– De Wijker Toren-2 3½-4½; Accres Apeldoorn-3 – VAS-3
4½-3½; ASC - Zukertort Amstelveen-3 3½-4½; Messemaker
1847 – Caïssa-6 7-1.
OSBO Promotieklasse: Pallas-2 - SMB 3-5; ASV-4 - UVS2 2½-5½; PSV/DoDO – Voorst 5½-2½; Bennekom – De
Toren-3 6½-1½; Het Kasteel - ZSG 2-6.

