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Oploswedstrijd: Ook studies kunnen eenvoudig zijn. Deze is
van Horwitz uit 1862. Weer naar het verleden dus. Wit speelt
en wint. Het zijn flink wat zetten, maar allemaal logisch.
Oplossing: 1. Dxg5+, Kxg5
2.Le7+, Kf4 3. Ld6+, Ke4
4. Te5+, Kd4 5. c3+, Kxc3
6. Te4, Tb8 7. Le5+, Kd2
8.Lf4+, Kc3 9. Tc4#.
Rapid: Vanavond valt de
beslissing op de laatste
speelavond in de rapidcompetitie. Houdt Otto Wilgenhof zijn leidende positie of
slaat één van de achtervolgers nog toe!!
NK-jeugd: Van 2 t/m 9 mei
vindt in Rotterdam het NKjeugd plaats. Bij deze titelstrijd vertegenwoordigen 2 ASVspeelsters de OSBO. Quirine Naber en Xadya van Bruxvoort
komen uit in de AB-jeugd bij de meisjes.
In hun groep van 17
speelsters zijn zij resp. als 10 en 11e geplaatst. Wij wensen
onze beide ASV-ChessQueens heel veel succes!
Externe competitie: De teamwedstrijden liggen voor dit seizoen alweer achter ons. Het restantje leverde bitter weinig
succes op. Veel stond er gelukkig ook niet meer op het spel.
Alleen ASV-3 moest er nog voor vechten. Eerst verloor
ASV-5 vorige week tegen De Elster Toren-1 met 4½-3½.
Daarna pakte van onze zaterdagteams alleen ASV-1 een punt
via een 5-5 gelijkspel tegen het Amsterdamse Caïssa. ASV-2
verloor van koploper Boven IJ met 4½-3½ dat daarmee kampioen werd. ASV-3 verloor van Aartswoud met 4½-3½ maar
bleef desondanks verzekerd van een plaatsje in de KNSB
volgend seizoen. ASV-4 ondervond hoe sterk kampioen
UVS-2 is. Met maar liefst 8-0 werden onze clubgenoten
weggevaagd. In deze EP een vervolg van de verslagen!
Meesternorm en gelijkspel in slotwedstrijd ASV-1: Daar
ASV-1 al veilig was kon tegen Caïssa vrijuit worden gespeeld. De Amsterdammers echter hadden zeker nog een punt
nodig. Voor Otto Wilgenhof stond er nog wel wat op het
spel. Hij kon bij winst zijn eerste Meesternorm scoren. Daarvoor moest hij winnen van GM Hans Ree. Daarover later
meer. ASV speelde met 3 invallers. Eelco de Vries, Michiel
Blok en Remco de Leeuw waren de afwezigen. Zij werden
vervangen door 3 spelers uit ASV-2. De eerste invaller Remco Gerlich kwam in een scherpe stelling na enkele mindere
zetten op rij danig in het nauw en kon het tij niet meer keren.
Jaap Vogel nam ditmaal het eerste bord voor zijn rekening. In
de opening speelde hij niet nauwkeurig genoeg en kwam
daardoor in het nadeel. Dit wist hij niet meer te herstellen.
Peter Boel, de tweede invaller, heeft natuurlijk de nodige
ervaring in het spelen in onze hoofdmacht. Hij kreeg druk op
de vijandelijke stelling toen deze werd opengebroken. Toen
hij even naliet de druk vast te houden kon zijn tegenstander
zich even bevrijden en wist via zetherhaling remise af te
dwingen. Frank Schleipfenbauer verkleinde de achterstand.
Hij had aanvankelijk wat gaten in de stelling maar kreeg wel
een sterk paard op d4. Nadat er het nodige was afgewikkeld
kon Frank met zijn pionnen naar voren doorstomen. Deze
bleken niet meer te stoppen. Hij sloot zo een sterk seizoen
met winst af! Léon van Tol kwam met een plusje uit de opening. Na een foutje verdween dit voordeeltje en stond hij
wellicht zelfs iets minder. Maar hij had goed ingeschat dat
het resterende toreneindspel wel remise te houden was en dat
gebeurde ook. Wouter van Rijn kwam wat passief te staan.
Zijn tegenstander wist vervolgens een koningsaanval op te
zetten. Wellicht onderschatte Wouter de kansen hiervan en
reageerde hij hier net iets te langzaam op. Een nederlaag was
uiteindelijk niet te voorkomen. Dirk Hoogland kwam in een
gelijke stelling terecht maar het bleef oppassen dat hij niet in
het nadeel zou komen. Uiteindelijk werd tot remise besloten.
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Degene die op winst zou gaan spelen zou
ook in het nadeel
kunnen komen. Pieter Verhoef was de 3e invaller. Hij debuteerde hiermee in ASV-1. Dat deed hij met wit in een goede
partij. Steeds had hij het betere van het spel. In het resterende
toreneindspel bood zijn tegenstander remise aan. Pieter
mocht dit aannemen ook al had hij wellicht een klein voordeeltje. Nadat hij enige tijd over het aanbod had nagedacht
nam hij het aan. Onduidelijk was het of er daadwerkelijk
winstmogelijkheden waren. Dan komen we bij Otto Wilgenhof. Hij speelt al het gehele seizoen heel sterk en zat op een
gegeven moment op “normniveau”. Een nederlaag in de
vorige ronde leek even roet in het eten te gooien maar nog
steeds waren er mogelijkheden. Daarvoor moest de slotronde
worden gewonnen en dan ook nog tegen een grootmeester.
Hans Ree was de tegenstander. Na de opening had Otto een
klein plusje. Toen Ree het niet helemaal goed speelde won
Otto een pion en kon hij vervolgens de stelling vereenvoudigen naar een gunstig toreneindspel. Hierin won hij nog eene
pion en maakte hij het daarna zonder problemen uit. De 1
meesternorm was binnen met een score van 5½ uit 9 en een
TPR van 2457! Een prachtig resultaat na een geweldig seizoen. Otto, proficiat!! Vervolgens moest Bob Beeke zijn
partij nog winnen om er in ieder geval nog een gelijkspel uit
te slepen. In een lastige partij wist Bob ergens een pion te
winnen. In het eindspel met 3 lichte stukken maakte onze
ASV-er het zijn tegenstander steeds lastiger en kwam deze
steeds passiever te staan. Toen Bob een tweede pion buit
maakte hield zijn opponent het voor gezien. Zo kwam de
eindstand op 5-5. Naar later bleek was dit voor Caïssa voldoende voor handhaving. Iets
wat voor ASV-1 al een feit
was. Volgend jaar dus weer 1e klasse KNSB.
Gedetailleerde uitslag ASV-1-Caissa-1: Jaap Vogel (2222)Arno Bezemer (2283) 0-1; Otto Wilgenhof (2223)-GM Hans
Ree (2344) 1-0; Wouter van Rijn (2195)-Robert Kikkert
(2261) 0-1; Bob Beeke (2258)-Rob Witt (2224) 1-0; Léon
van Tol (2210)-Jasel Lopez (2233) ½-½; Peter Boel (2143)Ivo Timmermans (2219) ½-½; Frank Schleipfenbauer
(2085)-Michael Wunnink (2283) 1-0; Dirk Hoogland
(2144)-Enrico Vroombout (2156) ½-½; Remco Gerlich
(1992)-Juan de Roda Husman (2162) 0-1; Pieter Verhoef
(1896)-Alje Hovenga (2213) ½-½. Eindstand 5-5.
ASV-2 sluit af met verlies: Twee ronden voor het eind zag
het er nog zo rooskleurig uit. ASV-2 was na een slechte start
opgeklommen en had de nummers 1 en 2 in het vizier. Met de
slotronde tegen koploper Boven IJ nog op het programma
was er nog van
alles mogelijk. Maar verlies tegen Voorschoten-2 in de 8e ronde maakte aan alle bespiegelingen een eind.
ASV-2 kon geen rol meer spelen in de titelstrijd. Drie vaste
spelers werden voor de slotronde afgestaan aan ASV-1. Van
de invallers liet Coen Mekers na een rustige partij een keurige remise noteren. Pionverlies werd al snel weer goedgemaakt. Een tactisch remiseaanbod van Coen werd vervolgens
aangenomen. Ook Johan Wolbers koos voor een rustige opzet. Toen hij de gelegenheid kreeg om een centrumdoorbraak
door te zetten greep zijn tegenstander mis. Stukwinst was het
resultaat en een zet of 8 later was het punt een feit. Jan
Knuiman kwam een pion voor maar zijn pion op c7 kwam
onder zware druk te staan. Jan moest dus verdedigen maar dit
ging hem goed af. Na een afwikkeling had hij de pion voorsprong nog steeds en bracht de partij vervolgens naar winst.
Richard van der Wel kwam in een theoretische variant terecht
die hij zelf niet kende maar achter het bord goed speelde. In
de loop van de partij ontstond er wat ruimtevoordeel. In de
tijdnoodfase werd het vooral heel tactisch. Richard kwam
onder druk via de g-lijn. Een blunder maakte een eind aan de
partij toen hij even de dekking van g7 losliet en zo mat ging.
Hij stond op dat moment een pion voor en had ede betere
kansen. Heel jammer dus! Siert Huizinga, de 2 invaller,
kwam in een moeilijke stelling terecht met vele mogelijkheden. Hij raakte de draad hierin wat kwijt en ging in een combinatie ten onder. Sander Berkhout kwam wat gunstiger uit
de opening en ging ten aanval op de koningsvleugel. Zwart

bleef staande met zijn koning op e8. Er ontstond een soort
dynamisch evenwicht waarin Sander wel de pion op f7 won
maar er geen beslissend voordeel werd bereikt waarna het
punt werd gedeeld. Twee partijen bleven nog
over bij een 3-3
stand. Koen Maassen van den Brink, de 3e invaller, had een
moeilijke partij. Koen zette een koningsaanval op maar zijn
tegenstander wist dit te keepen. Toch hield onze ASV-er enig
voordeel. Zijn tegenstander stuurde aan op dameruil maar
Koen hield deze op het bord om verder op mat te spelen.
Toch had hij dit moeten doen om voordeel vast te houden. Nu
kwamen er voor zijn tegenstander met de dame eeuwig
schaakmotieven in hetgeen tot remise leidde. John Sloots
kwam wat krom uit de opening en moest de stelling bij elkaar
zien te houden. De stelling werd heel tactisch met een belangrijke rol voor de zware stukken maar ondanks dat John hard
heeft gevochten om een positief resultaat neer te zetten wilde
het uiteindelijk toch niet lukken. Boven IJ greep zo de winst
en de titel. Naar later bleek uit de andere uitslagen was ook
een nederlaag promotie voor de Amsterdammers opgeleverd
omdat naaste concurrent HWP- Haarlem-2 verloor. Daaruite
bleek nog maar weer eens hoe belangrijk voor ASV-2 de 8
ronde tegen Voorschoten-2 was geweest. Volgend jaar maar
weer opnieuw proberen!
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - Boven IJ: Richard van der
Wel (2072) - Barry Brink (2225) 0-1; Sander Berkhout
(2142) - Martin Beugel (2068) ½-½; John Sloots (2027) Cor Croese (2251) 0-1; Koen Maassen van den Brink
(1966) - Frank van de Velpen (2104) ½-½; Jan Knuiman
(1977) - Martin de Koning (1989) 1-0; Coen Mekers (1877)
- Han Gieske (1928) ½-½; Siert Huizinga (1756) - Cyriel
Pex (2016) 0-1; Johan Wolbers (2060) -George Gijsen
(1951) 1-0. Eindstand 3½-4½.
ASV-3 handhaaft zich ondanks verlies: Helemaal gerust was
men er bij ASV-3 nog niet op maar het feit dat De Wijker
Toren-2, één van de concurrenten in de strijd om de onderste
plaatsen, tegen koploper AAS moest aantreden gaf toch wel
het nodige vertrouwen in de afloop. Bovendien kon ASV-3
zelf Aartswoud in een onderling duel achter zich houden door
vooral niet te verliezen. Dat laatste gebeurde helaas wel hoewel de wedstrijd zich steeds rond de 4-4 afspeelde. De tegenstander van Jochem Woestenburg was blijkbaar alleen op
remise uit gezien het remiseaanbod met wit na 10 zetten.
Jochem speelde eerst nog door maar even later werd het
alsnog remise omdat wit geen enkel initiatief nam en Jochem
geen aanknopingspunten had. Ook bij Anne Paul Taal werd
het vrij snel daarna remise. Het evenwicht bleef steeds gehandhaafd. Murat Duman leek een niet te stoppen koningsaanval te krijgen. Helaas trok hij op het beslissende moment
zijn loper terug naar het verkeerde veld en kwame wit weer
terug in de partij. De toren kwam binnen op de 6 rij en de
witte dame werd omgespeeld van de damevleugel naar de
zijde waar de koning van Murat onbeschermd was achtergebleven. Daan Holtackers had niet veel later een gelukje toen
zijn tegenstander de dame verspeelde in het eindspel. Tot dan
had Daan niet veel bereikt nadat hij aanvankelijk zelfs wat
minder had gestaan. Bent Schleipfenbauer kwam in het middenspel in de problemen. De vijandelijke koningsaanval kon
hij nog wel tegenhouden maar witte vrijpionnen in het centrum niet. Fred Reulink speelde een sterke partij. Zijn tegenstander wilde een koningsaanval opzetten maar Fred reageerde goed via het centrum. Zwart werd teruggedrongen en Fred
kreeg een gewonnen eindspel dat hij niet meer uit handen gaf.
Ruud Wille mistte in het middenspel een opgelegde kans toen
hij een kwaliteit kon winnen. Hij zag het maar in plaats daarvan offerde hij zelf een kwaliteit voor wat vage kansen op de
koningsvleugel. Zwart verdedigde correct en wikkelde steeds
verder af en gaf Ruud in het eindspel geen kans meer. Op dat
moment stond Theo Jurrius al enige tijd voor een haast onmogelijke opgave het eindspel nog te winnen. Na de opening
had hij een goede kans gemist maar stond nog steeds wat
beter. Hij won in het middenspel een kwaliteit maar het bleek
onvoldoende voor de winst. Zo bleef ASV-3 met lege handen
na deze 3½-4½ nederlaag. Niet veel later kwam echter het
verlossende bericht dat ons derde door de nederlaag van De
Wijker Toren-2 bij koploper AAS ook komend jaar gewoon
weer in de KNSB zal uitkomen!
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Aartswoud: Jochem Woestenburg (2020) - Wilko van der Gracht (2031) ½-½; Theo
Jurrius (2048) - Marc Helder (2072) ½-½; Bent Schleipfenbauer (1876) - Yvo Veenis (1924) 0-1; Fred Reulink (1991)
- Michael Lie (2118) 1-0; Daan Holtackers (2059) - Wouter
Laan (1856) 1-0; Anne Paul Taal (1931) - Jeroen Bakker
(2000) ½-½; Murat Duman - Peter Holscher (2050) 0-1;
Ruud Wille (1871) - Rob van den Heuvel (1966) 0-1.
Eindstand 3½-4½.
Maximale nederlaag voor ASV-4: Wat een uitslag kreeg
ASV-4 zaterdag te slikken. Dat kampioen UVS-2 in de gezamenlijke slotronde van de Promotieklasse bij SMB in Nij-

megen sterker zou zijn was geen verrassing maar dat ASV-4
er zonder ook maar een half bordpunt vanaf kwam dat was
wel heel bitter. Heeft een ASV-team eerder in de historie wel
eens een 8-0 nederlaag geleden….? Ik kan het me niet herinneren. Eerder dit seizoen werd Het Kasteel-1 door ons vierde
bijna met dezelfde cijfers naar huis gestuurd. Toen werd het
7½-½ winst maar nu zat men zelf in de hoek waar de klappen
vielen. En dat terwijl ons vierde dit seizoen juist veel bewondering oogstte met goede resultaten en steeds in de top van de
ranglijst te vinden was. Daarom kwam deze 8-0 nederlaag
ook zo onverwacht maar er viel weinig op af te dingen. Gerben Hendriks trok zoals we van hem gewend zijn fel ten
aanval. Hij offerde een stuk maar tot zijn schrik had zijn
tegenstander een tussenschaakje en was er van een aanval
geen sprake meer. Bovendien was het met een stuk minder
een verloren strijd geworden. Ook Eric Langedijk offerde een
stuk voor aanval. Zijn tegenstander verdedigde echter nauwkeurig en won relatief eenvoudig. Jacques Boonstra kreeg na
een gambiet een enorme aanval over zich heen. De juiste
verdediging vond hij daarna niet. Captain Barth Plomp had
lange tijd goed spel. Bij de overgang naar het eindspel constateerde hij tot zijn schrik dat er geen enkel goed eindspel te
bereiken was. Het toreneindspel ging dan ook verloren. Ook
Ruud Verhoef sneuvelde pas in het eindspel. Zijn tegenstander was in het paardeindspel handiger. Désiré Fassaert was
ook de mindere in het eindspel. Zijn pionnen stonden vast en
de tegenstander kon vervolgens via een slimme paardmanoeuvre via a8 de achterste pion slaan. Terugslaan zou betekenen dat een vijandelijke vrijpion door zou lopen. Bert
Duijker ging met een dubbelpion het eindspel in. Daarvan
ging er één verloren en toen voerde de UVS-er het eindspel
overtuigend naar winst. Xadya van Bruxvoort streed als laatste. In een eindspel met ongelijke lopers had zij juist een
slechte loper. Dit werd onmiskenbaar aangetoond in het vervolg van de partij. 8-0. De nederlaag dreunde nog lang na.
Ongeloof kwam bij de clubgenoten op de gezichten toen het
nieuws in het Lorentz bij de andere zaterdagteams binnensijpelde. Snel vergeten dus want het vierde kan niettemin terugkijken op een prachtig seizoen!
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - UVS-2: Barth Plomp (1968)
- Roy van den Hatert (2052) 0-1; Gerben Hendriks (1914) Lars Kurstjens (2049) 0-1; Eric Langedijk (1889) - Dennis
Arts (2051) 0-1; Ruud Verhoef (1841) - Jan Pijkeren (1985)
0-1; Désiré Fassaert (1840) - Rob Bisschops (2005) 0-1;
Bert Duijker (1911) - Arie van den Hurk (1998) 0-1; Jacques Boonstra (1772) - Ruud van de Plassche (1951) 0-1;
Xadya van Bruxvoort (1594) - Arno Sprinkhuizen 0-1.
Eindstand 0-8.
Uitslagen/eindstand na ronde 9 KNSB + OSBO-prom.klasse:
KNSB 1e klasse B:
1 HWP Sas van Gent
16
2 Schaakstad A’doorn
16
3 De Stukkenjagers
15
4 De Toren Arnhem/VSV 8
5 ASV-1
8
6 DD
7
7 Paul Keres
6
8 Caïssa
6
9 Vianen/DVP
6
10 LSG-2
2
KNSB 3e klasse C:
1 AAS
15
2 Fischer Z
12
3 ZSG
11
4 Zukertort Amstelveen-3 10
5 ZSC Saende
9
6 ASC
8
7 Aartswoud
8
8 ASV-3
7
9 De Wijker Toren-2
6
10 VAS-2
4

KNSB 3e klasse E:
1 Boven IJ
2 HWP Haarlem-2
3 RSR Ivoren Toren-2
4 Charlois Europoort-3
5 ASV-2
6 BSV Bennekom
7 LSG-3
8 Voorschoten-2
9 Zevenaar
10 ENPS
OSBO-Promotieklasse:
46½ K 1 UVS-2
39
2 D&Z en O&O
40
3 ASV-4
39
4 Doetinchem
37½ 5 Het Kasteel
35
6 SMB
33
7 Wageningen-3
34½ 8 Voorst
29 D 9 Schaakstad A’doorn-3
25½ D 10 Rokade
64 K
60½
56
42
39½
39
42
39
35 D
33 D

14
11
10
9
9
9
8
7
7
6

41½ K
39
38½
37½
37
33
36
35
32 D
30½ D

17
12
11
11
9
7
7
7
5
4

51½ K
40
39
38
32½
34
31½
31
32 D
30½ D

KNSB 1e klasse B: HWP Sas van Gent - DD 8½-1½; Schaakstad
Apeldoorn - Vianen/DVP 7½-2½; ASV-1 - Caïssa 5-5; Paul Keres De Toren/VSV
6½-3½; De Stukkenjagers – LSG-2 5½-4½.
KNSB 3e klasse E: ENPS-Zevenaar 2-6; RSR Ivoren Toren-2-HWP
Haarlem-2 5-3; ASV-2 - Boven IJ 3½-4½; BSV Bennekom - Voorschoten-2e 1½-6½; Charlois Europoort-3-LSG-3 5-3.
KNSB 3 klasse C: Fischer Z - ZSG 4½-3½; ZSC Saende - Zukertort Amstelveen-3 1½-6½; ASV-3-Aartswoud 3½-4½; ASC-VAS-2
6½-1½; AAS - De Wijker Toren-2 5-3.
OSBO-Promotieklasse: Wageningen-3 - Doetinchem 3-5; Schaakstad- Rokade 6-2; ASV-4 - UVS-2 0-8; D&Z en O&O - SMB 5-3;
Voorst - Het Kasteel 2-6.

Uitslagen 27e ronde interne competitie (23 april 2015):
Knuiman-van Rijn 0-1; Fassaert-R. Wille ½-½; Groen-Naasz
0-1; Kusters-Passchier 1-0; Vermeer-Wong ½-½; Bentvelzen-van Belle 1-0; v. Buren-Kooij ½-½; Koen van KeulenArends 1-0; Veerman-Mercan 0-1; Manschot - Mollahosseini
1-0; Kooman - v. Deursen ½-½; Menger - Kees van Keulen
1-0; Witmans-Meijer 1-0; van Lotringen-Schunck 0-1; Wijman-Rijmer 1-0; J. Sanders-Visser 1-0; Diekema-Hartogh
Heijs 0-1; Stibbe-Gubbels 0-1; van Dam-de Groot 0-1.

