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Oploswedstrijd: Een uitstapje naar Zweden: Ernst - Ornstein
Sundsvall 1989. Daar is het nog geen voorjaar. Hier wel. Ach
lieve mensen, wat een makkelijke opgave. Zelfs diegenen,
die nog nooit meededen zullen de oplossing binnen de halve
minuut hebben. Meedoen dus. Met welke
variant won zwart
deze partij. Oplossing: 1…Pxb3 2.
axb3, Tc3!! Na 3.
Dxb4 wint zwart met
Da1# en indien 3.
Txc3
dan
volgt
…Da2#.
Bibliotheek:
A.s.
zaterdag begeeft ASV
zich voor de eerste
keer dit jaar weer
onder de mensen. Dat
doen we als vanouds
een keer of vier per
jaar in de hal van Rozet waar we vanaf 13.00 uur opnieuw te
gast zijn van de bibliotheek. Maar weer eens kijken dus of
we daar nog meer tegenstanders voor u kunnen strikken. Als
u in de stad bent kom dan gewoon gezellig een potje meespelen. We zijn er tot ongeveer 16.00 uur.
ASV-Beker: De eerste finale is bekend. In de Bekergroep
plaatste Tijs van Dijk zich ten koste van Werner Passchier
voor de finale. Eerder had Edwin Peters in de andere halve
finale gewonnen van Wisse Witmans. In de finale heeft Tijs
wit tegen Edwin. De winnaar stroomt door naar de kwartfinale van de Kroongroep!
Externe competitie: Wat vooraf werd verwacht kwam afgelopen zaterdag aardig uit. De nederlagen voor ASV-1 met 82 tegen het Tilburgse De Stukkenjagers en ASV-3 met 6½1½ tegen AAS uit Aalsmeer lieten niets aan duidelijkheid
over. Voor deze beide teams zit het degradatiespook hen dus
nog op de hielen. ASV-2 won met 4½-3½ de strijd om de
middenmoot tegen Charlois Europoort-3. ASV-4 tenslotte
verloor in de slotfase met 4½-3½ na een gelijkopgaande
wedstrijd tegen Voorst. Dan is het nu weer de beurt aan onze
doordeweekse OSBO-teams. Vanavond
speelt daarvoor
ASV-5 tegen Zutphen met de 1e plaats als inzet. Afgelopen
dinsdagavond speelden 3 van onze teams reeds een uitwedstrijd. ASV-6 bij De Zeven Pionnen in Epe en ASV-8 en
ASV-12 in Nijmegen tegen respectievelijk SMB-3 en SMB5. Deze EP was toen al afgerond dus daar hoort u volgende
week meer over. De andere teams komen pas in de 2e speelweek in actie. Dus ook daar kom ik in de volgende uitgave
op terug. Nu eerst meer over de wedstrijden van afgelopen
zaterdag.
Ruim verlies voor ASV-1: Zaterdag jl. stond in Tilburg in de
6e competitieronde het duel van De Stukkenjagers tegen
ASV-1 op het programma. Vorig jaar eindigde deze wedstrijd in de slotronde nog in een 5-5 gelijkspel. Dit jaar werd
het echter 8-2 voor de thuisclub. Wellicht ietwat geflatteerd
maar ASV-1 heeft ditmaal nooit uitzicht gehad op een
matchpunt. Het verschil was ditmaal te groot. Bent Schleipfenbauer debuteerde met zijn invalbeurt in ASV-1. Hij verving daarbij zijn vader Frank die door werk niet beschikbaar
was. Was deze invalbeurt al een blik richting toekomst of
laat Frank het zover niet komen….?! Aardig detail was verder nog dat de tegenstander van Bent vorig jaar tegen Frank
speelde en nu Bent als opponent had. Bent kwam gaandeweg
wat minder te staan en besloot een stuk te offeren voor 3
pionnen. Zijn tegenstander wist echter meteen een pion terug
te winnen en 2 pionnen voor het stuk bleek te weinig. Daarna
won zijn tegenstander vrij soepel. Remco de Leeuw kwam in
een stelling terecht waarin hij gezien de andere borden moest
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doorspelen maar had dan feitelijk risico moeten gaan nemen.
Dit zou onverantwoord zijn geweest. Vandaar dat de keuze
voor remise logisch was. Eelco de Vries stond de hele tijd
onder druk. Zijn tegenstander kon rustig de keuze maken hoe
de partij in winst om te zetten. Deze koos echter voor een
afwikkeling waarbij Eelco nog een eindspel met lopers van
ongelijke kleur had kunnen bereiken waarbij remise mogelijk
was. Dit werd echter door Eelco gemist waarna het pleit snel
beslecht was. Otto Wilgenhof trof in Anne Haast de huidige
dameskampioene van Nederland. Na een rare zet van zwart
in de opening kwam Otto goed te staan. Dit voordeel gaf hij
niet meer uit handen en wist tenslotte de winst binnen te
halen door een matnet te vlechten. Een knappe zege dus. Otto
kent een goed seizoen en is met deze winst overigens nog in
de race voor een meesterresultaat! Léon van Tol kwam goed
uit de opening en kon op een bepaald moment een breekzet
doen. Hij wachtte hier net even te lang mee. Hij wilde eerst
pionverlies voorkomen. Achteraf bleek pionverlies niet schadelijk te zijn geweest. Toen de breekzet achterwege was
gebleven kreeg hij geen kans meer. Zijn stukken kwamen
niet meer los en hij moest toezien hoe zijn tegenstander de
partij in winst omzette. Bob Beeke zag hoe zijn tegenstander
Herman Grooten een stuk offerde tegen 2 pionnen. Deze
twee centrumpionnen denderden door en waren niet te stoppen. Grooten speelde een goede partij die terecht met winst
werd beloond. Michiel Blok kwam in een stelling met een
slechtere pionnenstructuur. Toen hij dit op orde had en zijn
stukken weer wilde activeren had zijn tegenstander intussen
een dusdanige positie opgebouwd dat Michiel hierdoor een
stuk verloor. Wouter van Rijn kwam in zijn partij een aantal
momenten moeilijk te staan maar viel steeds net niet om.
Zijn tegenstander had steeds de iets betere stelling maar deed
ook enkele keren een onnauwkeurigheid. Ook Wouter wist
waar mogelijk tot aanval te komen en dreigingen te creëren.
De partij eindigde tenslotte in remise. Jaap Vogel stond na de
opening wat beter maar verbruikte
in het vervolg van de
partij veel tijd. Richting de 40e zet kwam er een afwikkeling
op het bord. Zijn stukken kwamen echter fout te staan waarna hij materiaalverlies moest incasseren. Dirk Hoogland trof
de tweede “chess-queen” in Tilburgse dienst, Bianca
Mühren. Zij kreeg aanvankelijk een duidelijk ruimteoverwicht waarmee ze een drukstelling kon opbouwen. Dirk hield
goed stand en vocht sterk terug. Mogelijk had hij in het eindspel zelfs kansen op meer maar hij blunderde een belangrijke
pion weg na een combinatie die hij eerder wel had bekeken
maar juist op dat moment even niet meer. Daarmee was de
eindstand van 8-2 een feit tegen een sterke tegenstander. In
de volgende ronde wacht in LSG-2 een directe concurrent in
de strijd om lijfsbehoud!
Gedetailleerde uitslag De Stukkenjagers - ASV-1: Herman
Grooten (2319) - Bob Beeke (2258) 1-0; Mart Nabuurs
(2225) - Wouter van Rijn (2195) ½-½; Anne Haast (2348) Otto Wilgenhof (2223) 0-1; Stefan Beukema (2302) - Eelco
de Vries (2223) 1-0; Joris Gerlach (2243) - Jaap Vogel
(2222) 1-0; Bianca de Jong-Mühren (2312) - Dirk Hoogland (2144) 1-0; Mark Clijsen (2118) - Remco de Leeuw
(2184) ½-½; Nick Bijlsma (2242) - Michiel Blok (2146) 1-0;
Bram van den Berg (2111) - Bent Schleipfenbauer (1876)
1-0; Mark Haast (2353) - Léon van Tol (2210) 1-0. Eindstand 8-2.
ASV-2 wint opnieuw: Na een wat moeizame start heeft
ASV-2 de weg naar boven gevonden en kan na deze nieuwe
winst wellicht nog een rol spelen in de promotiestrijd. De
4½-3½ zege op Charlois Europoort-3 biedt in ieder geval
perspectief voor een spannend slot. Captain Richard van der
Wel zag zeker nog mogelijkheden temeer daar de nummers 1
en 2 nog tegenstander zijn. De winst kwam zaterdag jl. moeizaam tot stand. Een mooie opsteker was de snelle winst van
Koen Maassen van den Brink, die op het laatste moment
inviel. Hij kreeg al snel in de opening een stuk cadeau die
zijn tegenstander zomaar liet instaan. Een mooie opsteker
dus maar het was zeker geen garantie voor een ruime zege.

Remco Gerlich kwam na een strategisch mindere zet in de
problemen met zijn rokade. Nu bleef zijn koning in het centrum. Het bleek niet te verdedigen. De vijandelijke stukken
kwamen erbij en Remco kon zich niet meer verdedigen.
Koert van Bemmel was de tweede invaller deze middag, fijn
dat hij er ook weer bij was. Hij won al snel een pion. Zijn
tegenstandster kreeg een dubbelpion en liet vrijwillig een
loper inbouwen. Koert heeft zelf niet echt over een plan
hoeven na te denken, het liep allemaal vanzelf. Het werd dan
ook een makkelijke zege. De tegenstandster van Sander
Berkhout kwam wat moeizaam uit de opening maar verdedigde vervolgens goed en hield zich ook rond de tijdnoodfase
goed staande ondanks het feit dat Sander intussen wel een
pion had gewonnen. Wat makkelijk gaf hij de stelling remise
en dat terwijl de overige 4 borden nog onvoldoende duidelijkheid boden. Daarmee nam hij dus wel enig risico. Bij Eric
Langedijk, de derde invaller, koos hij voor het oprukken van
zijn pionnen op de damevleugel, zijn tegenstander deed ditzelfde op de koningsvleugel. De pionnen van Eric raakten
echter verzwakt. Bovendien verloor hij een kwaliteit en
kwam zijn koning in de problemen. Daardoor kwam hij er in
die fase van de partij niet meer aan te pas. Richard van der
Wel speelde een wat slappe opening. Iets wat we van hem
niet gewend zijn. Heel solide zette hij zijn partij op. Toen de
stelling potdicht was liep hij met zijn koning naar de damevleugel waarna een loper op a6 werd geofferd. Zo kwam hij
zelfs een toren achter maar kreeg daarvoor 2 verre vrijpionnen die niet meer te stoppen waren. Een belangrijk winstpunt
in die fase van de wedstrijd. Er waren toen nog 2 partijen
bezig. John Sloots was in een lastig eindspel beland met voor
beiden een toren en paard maar met 4-2 pionnen. Twee pionnen minder dus maar hij wist de stelling steeds verder te
vereenvoudigen. De torens werden geruild evenals een pion
zodat er een paardeindspel van met verder 3 tegen 1 pion
restte. Nog steeds 2 minder maar met een paard kun je altijd
vreselijk lastig bezig zijn. Dat lukte John. Hij wist het paard
te offeren tegen 2 pionnen en hield zo de partij remise. Heel
goed gekeept dus!! Toen dit was gelukt kon Peter Boel de
partij ook remise geven. Hij was aanvankelijk goed uit de
opening gekomen maar daarna werd het minder. Toch wist
hij zijn stelling weer te verbeteren en kreeg weer kansen.
Duidelijk was het nog allerminst. De remise van John kwam
dan ook goed uit en zo werd ook de partij van Peter remise.
Het was een wedstrijd waarbij de beide punten letterlijk uit
het vuur waren gesleept, aldus Richard.
Gedetailleerde uitslag Charlois/Europoort 3 - ASV-2: Jesus
Canedo jr (2010) - Peter Boel (2143) ½-½; Angelique Osinga (1936) - Sander Berkhout (2142) ½-½; Jaap Staal
(2096) - Richard van der Wel (2072) 0-1; Filip Borst (2011)
- John Sloots (2027) ½-½; Nancy Kirana (1823) - Koert van
Bemmel (2083) 0-1; Cor de Wit (1932) - Remco Gerlich
(1992) 1-0; Kresna Soerjadi (1973) - Koen Maassen van
den Brink (1966) 0-1; Andrzej Pietrow (2060) - Eric Langedijk (1889) 1-0. Eindstand 3½-4½.
Pak slaag voor ASV-3: Dat de wedstrijd tegen het zeer sterke
AAS lastig zou worden was vooraf duidelijk. De gemiddelde
Elo van de tegenstanders volgens de KNSB-site ten opzichte
van ons derde van 2164 t.o.v. 1928 gaf dit ontegenzeggelijk
aan. In dat licht bezien is de uiteindelijke 6½-1½ nederlaag
alleszins verklaarbaar. AAS, normaal genoeg dus al te sterk
voor ASV-3, bleek ook nog eens een invaller te hebben. En
niet zomaar eentje maar een Duitse FM met een Fiderating
van 2288. Deze was onlangs in Aalsmeer komen wonen en
meteen maar lid geworden. Dat hadden wij dan weer! Onze
invaller Coen Mekers was dan ook vrij kansloos. Toch was
het ASV-3 dat op voorsprong kwam. Jochem Woestenburg
kwam goed uit de opening en won 2 pionnen. Het werd
daarna eenrichtingsverkeer en toen zijn tegenstander ook nog
een zet van Jochem miste was het snel gebeurd. Het was al
redelijk vroeg in de wedstrijd en op dat moment zag het er
nog niet eens zo slecht uit maar gaandeweg kwamen de
AAS-spelers op alle borden beter te staan. Bij Daan kwam
een leuke openingsvariant op het bord met veel tactisch spel.
Hij offerde een pion en een kwaliteit voor aanval maar miste
een tussenzet van wit waarna zijn aanval geen vervolg kreeg.
Hij probeerde het nog met een dameoffer om met 2 lopers en
een paard de witte koning mat te zetten maar dat lukte niet.
Anne Paul Taal kwam gelijkwaardig uit de opening maar na
een grote afruil kreeg zijn tegenstander de d-lijn. Toen onze
ASV-er zijn paard naar het verkeerde veld terug trok kwam
hij er niet meer aan te pas. Ruud Wille trof de andere FM in
het team van AAS. Na zo’n 15 zetten stond het nog gelijk
maar tegen zulke spelers worden verzwakkingen meteen
uitgebuit. Dit resulteerde in 2 verbonden vrijpionnen in het
centrum die Ruud kansloos maakten. Daarna was het Coen
Mekers die het niet kon bolwerken. Wit buitte de voordeeltjes goed uit. Coen probeerde het nog wel maar kreeg geen
kans meer. Onze tweede invalster Quirine Naber speelde een

prima partij. Lang had ze uitzicht op een goed resultaat tot ze
een pion verspeelde. Dit in combinatie met het sterke vijandelijke loperpaar besliste de partij langzaam maar zeker. De
partij van Theo Jurrius kende een wild begin. Eerst vergiste
hij zich in de opening en verspeelde een pion op b2. Met de
zet Pb5 zette hij de aanval in. Dit paard kon niet worden
genomen omdat dit Theo enorme kansen zou opleveren. Zijn
tegenstander ging hier terecht niet op in maar bleef zo ook de
pion voor. Zo rond de 30ste zet opende zijn tegenstander de
stelling waarna uiteindelijke een dame-eindpel ontstond. Net
daarvoor had Theo een goede kans op remise maar ook het
dame-eindspel bood goede kansen op remise zeker wanneer
Theo het pionoffer g5 had gespeeld. Mogelijk was dit ook
het geval maar hij miste een goede zet waarna zijn tegenstander het eindspel met 2 pionnen meer keurig in winst
omzette. Fred Reulink kwam wat minder uit de opening. Zijn
tegenstander kwam steeds beter te staan en won een pion.
Fred kon hier weinig tegenover stellen. Toch had hij wat
kleine mogelijkheden waaronder een dreiging op de onderste
lijn. Hij wist af te wikkelen naar een eindspel met een pion
minder. Een fraaie grap naar pat was uiteindelijk mooi genoeg voor een plaatje in een volgende ASV-Nieuws. Zo was
er aan het begin van de wedstrijd een vol punt van Jochem en
aan het slot een halfje van Fred. Daar tussendoor waren de
nullen troef. Gauw vergeten dus!
Gedetailleerde uitslag AAS - ASV-3: Marc Trimp (2187) Theo Jurrius (2048) 1-0; Paul Schrama (2227) - Fred Reulink (1991) ½-½; Aldert-Jan Keesen (2178) - Anne Paul
Taal (1931) 1-0; Jeffrey van Vliet (2297) - Ruud Wille
(1871) 1-0; Jasper van Eijk (2087) - Jochem Woestenburg
(2020) 0-1; Ad van den Berg (2233) - Daan Holtackers
(2059) 1-0; Henk Noordhoek (1996) - Quirine Naber
(1521) 1-0; Johannes Rudolph (2131) - Coen Mekers
(1877) 1-0. Eindstand 6½-1½.
Uitslagen/stand na ronde 5 KNSB + OSBO-prom.klasse:
KNSB 1e klasse B:
1 HWP Sas van Gent
10
2 Schaakstad A’doorn
10
3 De Stukkenjagers
9
4 De Toren Arnhem/VSV 8
5 Vianen/DVP
6
6 DD
5
7 Caïssa
5
8 ASV-1
3
9 Paul Keres
2
10 LSG-2
2

41
39½
37
31
27½
27½
27
23½
25
21

KNSB 3e klasse E:
1 Boven IJ
2 LSG-3
3 HWP Haarlem-2
4 ASV-2
5 RSR Ivoren Toren-2
6 Charlois Europoort-3
7 BSV Bennekom
8 ENPS
9 Zevenaar
10 Voorschoten-2

9 28½
8 27
8 26½
7 24½
5 25
5 24
5 22½
5 21
5 20½
3 20½

KNSB 3e klasse C:
1 ZSG
11
2 AAS
10
3 Fischer Z
8
4 ZSC Saende
6
5 Zukertort Amstelveen-3 6
6 ASC
5
7 Aartswoud
4
8 ASV-3
4
9 De Wijker Toren-2
4
10 VAS-2
2

31
32½
26
26
25
21
22
21½
19
16

OSBO-Promotieklasse:
1 UVS-2
2 ASV-4
3 D&Z en O&O
4 Voorst
5 SMB
6 Het Kasteel
7 Wageningen-3
8 Doetinchem
9 Rokade
10 Schaakstad A’doorn-3

11 32
7 27
7 25½
7 24
6 23½
6 22
6 21½
5 23
3 21
2 20½

KNSB 1e klasse B: Paul Keres - DD 4-6; De Stukkenjagers ASV-1 8-2; LSG-2 - Schaakstad Apeldoorn 3½-6½; De
Toren/VSV - HWP Sas van Gent 2-8; Caïssa - Vianen/DVP
3½-6½. e
KNSB 3 klasse E: BSV Bennekom - Zevenaar 4-4; Charlois
Europoort-3 - ASV-2 3½-4½; LSG-3 – RSR Ivoren Toren-2
4½-3½; Voorschoten-2 – ENPS 3½-4½; Boven IJ - HWP
Haarlem-2
4-4.
KNSB 3e klasse C: ASC - ZSG 4-4; AAS - ASV-3 6½-1½;
De Wijker Toren-2 – ZSC Saende 1-7; VAS-2 – Fischer Z
1½-6½; Aartswoud - Zukertort Amstelveen-3 4½-3½.
OSBO-Promotieklasse: D&Z en O&O - Doetinchem 5½2½; Voorst – ASV-4 4½-3½; Het Kasteel - Schaakstad
Apeldoorn-3 5½-2½; SMB – Wageningen-3 3½-4½; UVS-2
– Rokade 5-3.
Tot slot: Denkt u aan het ASV-Voorjaarstoernooi op zaterdag 28 maart. U kunt zich aanmelden bij Ruud Wille.
Uitslagen interne competitie 21e ronde (5 maart 2015):
Wilgenhof - R. Wille 1-0; R. Verhoef - Hogerhorst 0-1;
Naasz - Huberts 0-1; de Mol - Fassaert ½-½; Huizinga Boom ½-½; Marks - Vermeer 0-1; de Lange - van Belle 1-0;
Peters - Brachten 1-0; Kusters - Kooij 1-0; van Buren - Mercan 1-0; Eder - Arends ½-½; Veerman - Koeweiden 1-0;
Derendorp - Kooman ½-½; Mollahosseini – Kees van Keulen 0-1; Sulejmani-van Deursen 1-0; Zuidema-Witmans 1-0;
Schunck - J. Sanders 1-0; Rijmer - de Groot 1-0; van Lotringen - Diekema 1-0; Stibbe - Kelderman ½-½; Maas - Visser
1-0.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Knuiman - P. Schoenmakers 1-0; van Dijk - Passchier 1-0.

