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Oploswedstrijd: Onderstaand partijfragment komt uit de
partij Leitert – Wilke (Berlijn 1982) en is uit een gewone
clubwedstrijd. Wit is aan zet. Wat is zijn beste zet. Deze zet
werd beloond met 5 punten, de op een na beste zet met 3
punten. U had hierbij moeten zien dat 1..Dxe3 dreigt. Daarom zijn zetten als 1.
d4 of 1. Pd2 direct
verliezend. De beste
zet om de combinatie
eruit te halen is 1.
Te1. (5 punten). Nu
blijkt de zwarte dame
wat ongelukkig te
staan. Ook goed is 1.
Le4. (3 punten) Zwart
zal 1….Lg7 antwoorden en houdt een licht
betere stand over.
Quizvragen:
1. Wie was de eerste vrouwelijke wereldkampioen? (1
punt). Antwoord: Vera Menchik
2. In welk land is zij geboren (2 punten). Antwoord:
Tsjecho-Slowakije
Rapidavond: Geen interne competitie deze keer. Daar gaan
we volgende week weer me verder. Vanavond spelen we de
volgende 4 ronden van onze rapidcompetitie.
Schaakinstuif: A.s. dinsdagmiddag 2 december wordt
het Daglichttoernooi voortgezet. Locatie: Nivon, Molenbeekstraat 26A. Aanvang 14.00 uur.
Externe competitie: Twee overwinningen konden we afgelopen zaterdag na afloop noteren bij de wedstrijden van onze
eerste drie teams. Deze zeges van ASV-1 en ASV-3 met
resp. 5½-2½ en 4½-3½ werden behaald op de twee Nijmeegse teams van SMB-2 en SMB-4. ASV-2 moest met een
3-5 nederlaag de punten aan het sterke Groningse team van
Unitas-2 laten. In deze EP de verslagen, volgende week alle
uitslagen en standen van onze negen teams.
ASV-1 vindt aansluiting: Door de 5½-2½ zege op SMB-2 en
het onderlinge gelijkspel van de koplopers Voerendaal en
Veldhoven is ASV-1 op 1 punt gekomen van deze beide
leiders. We doen dus weer mee in de promotiestrijd. SMB-2
kwam verzwakt aan de start omdat ze 2 spelers moesten
afstaan aan hun hoofdmacht. Daarmee alleen kan de Arnhemse zege niet worden verklaard dat zou te weinig recht
doen aan deze winst. Maar er viel ook niets op af te dingen.
Frank Schleipfenbauer was vooraf vrij optimistisch. Al een
half uur voor de wedstrijd zei hij al “we gaan met 5-3 winnen”. Otto Wilgenhof zette ASV op voorsprong. Al na zo’n
2½ uur spelen meldde Otto dat hij ging winnen. Er stond een
vijandelijk stuk en een pion in en de stelling was ook gran-

http://www.asv-schaken.nl
e-mail: info@asv-schaken.nl

donderdag 27 november 2003

dioos voor Otto. Dit betekende niet veel later de 1-0. Na
deze overtuigende winstpartij volgde een puntendeling van
Remco de Leeuw. Remco had licht voordeel na de opening
door het loperpaar en een iets betere ontwikkeling. Zijn
tegenstander verdedigde goed en toen het loperpaar van het
bord verdween kwam de stelling weer in evenwicht. Sander
Berkhout gaf zijn tegenstander geen enkele kans. Vanuit de
opening kreeg Sander veel meer ruimte en in de daarop
volgende koningsaanval kon zijn tegenstander zich niet
meer verdedigen. Hierna kwam SMB iets terug na de 2e
nederlaag op rij van Eelco de Vries. Hij overzag ergens in
het middenspel een goede vijandelijke mogelijkheid. Hij
probeerde nog allerlei tactische verwikkelingen in de stelling te vlechten waarbij hij ook nog materiaal offerde maar
kon zijn opgelopen nadeel niet meer compenseren. Frank
Schleipfenbauer zette ASV vervolgens op een 3½-1½ voorsprong. Zijn tegenstander kreeg aanvalskansen maar de
stukken van Frank stonden goed. Ook toen de SMB-er de
stelling opentrok met e5 en f5 was dit voor Frank goed te
verdedigen. Frank kreeg daardoor zelf tegenkansen doordat
zijn opponent de onderste rij verwaarloosde. Deze
verwikkelingen waren goed voor Frank. Onze captain won
een stuk en daarmee de partij. Olivier Bruning kwam eerst
wat moeilijker te staan maar verdedigde zich goed. Nadat hij
in het verdere verloop van de partij een pion had gewonnen,
miste hij een opgelegde winstkans. Gelet op de stand in de
wedstrijd werd uiteindelijk voor remise gekozen. In de
overige twee partijen zou zeker nog 1 tot 1½ punt gehaald
worden. Wouter van Rijn speelde op dat moment een
theoretisch remise-eindspel met koning en toren tegen
koning, toren en loper. Zijn tegenstander moest maar
aantonen dat hij dit remise kon houden terwijl Peter Boel
tegen ex-ASV-er Wouter Knoop een toreneindspel met een
pluspion in winst probeerde om te zetten.. Ondanks
verwoedde pogingen lukte dit niet. Peter overspeelde zijn
kansen zelfs bijna zodat het even leek dat hij te ver ging in
zijn winstpogingen. Het werd tenslotte remise. Even
daarvoor wist Wouter van Rijn het volle punt toch in de
wacht te slepen. Hij wist zijn tegenstander op de onderste rij
te krijgen om hem vervolgens mat te zetten. Zonder meer
knap gespeeld. Door deze 5½-2½ zege wist ASV-1 de
nederlaag uit de vorige ronde te doen vergeten en moet de
concurrentie weer rekening houden met ons eerste.
Gedetailleerde uitslag: E. de Vries-J. Aubel 0-1; O. Wilgenhof-E. Swinkels 1-0; W. v. Rijn-E. v. Heeswijk 1-0; S.
Berkhout-H. Veenstra 1-0; P. Boel-W. Knoop ½-½ R. de
Leeuw-C. Koopmans ½-½ F. Schleipfenbauer-W. Dinjens
1-0; O. Bruning-P. v. Groenestijn ½-½. Eindstand 5½-2½
ASV-2 lijdt eerste nederlaag: Het Groningse Unitas 2 bleek
voor ons tweede team net even te sterk. Na winst in de eerste 2 ronden werd nu met 5-3 verloren. Toch was teamleider
Richard van der Wel trots op zijn manschappen. De Groningers waren op papier sterker maar ASV-2 manifesteerde

zich goed. Te elfder ure werd Barth Plomp zaterdagochtend
nog als invaller opgeroepen voor de zieke Theo Jurrius.
Barth opende de score met een degelijke remise tegen Sander Velema. Richard van der Wel offerde een kwaliteit voor
een koningsaanval maar hij had een sterke verdedigingszet
overzien die al het gevaar uit de stelling haalde. Na een
afruil bleef Richard nog steeds met een kwaliteit minder
zitten en dit bleek beslissend. Sjoerd van Roosmalen bracht
ASV weer naast de Groningers. Na een positionele fout van
zijn opponent maakte Sjoerd het bekwaam af. Met een fraaie
truc werd de winst veilig gesteld. Sherman Maduro, die de
plaats van Jan Knuiman voor de rest van dit seizoen heeft
ingenomen, verloor vervolgens op tijd. En dat was jammer
want hij had juist een mindere stelling omgebogen naar een
goede stelling. Dat had echter veel tijd gekost en zo haalde
Sherman net niet de tijdcontrole. Maar ASV-2 gaf zich nog
niet gewonnen. Kees Verkooijen sloeg in de tijdnoodfase toe
met winst in een prachtige koningsaanval. Ook in de partij
van Fred Reulink heeft meer ingezeten. Maar het was dan
ook een zeer ingewikkelde partij. Hij won een kwaliteit
maar kwam daardoor wel wat in de problemen. In de tijdnoodfase ging het echter mis. Fred raakte het spoor bijster
en verloor een stuk en niet veel later de partij. Daarmee was
het gedaan, want Cees Sep kon na een strategisch goed gespeelde partij toch niet verder komen dan een (plus)remise
en tegen half acht verloor Koert van Bemmel in het verre
toreneindspel nog in een partij waarin, zoals dat zo mooi
heet, het evenwicht niet verbroken leek. Dat Unitas net even
sterker was hoeft ASV-2 zich niet aan te rekenen. Men kan
met vertrouwen het vervolg van het seizoen tegemoet gaan.
Op 13 december a.s. is Veenendaal de tegenstander.
Gedetailleerde uitslag: K. van Bemmel - M. Boekschoten
0-1; S. van Roosmalen - F. van Hamond 1-0; R. van der
Wel - M. Jans 0-1; S. Maduro - H. ten Doeschate 0-1; F.
Reulink - C. Spaans 0-1; C. Sep - G. Knol ½-½ B. Plomp S. Velema ½-½ C. Verkooijen - E. Meis 1-0. Eindstand 3-5.
Rondje 4½ met een blauw oog: ASV-3 heeft net voldoende
vechtlust getoond om tegen het ernstig verzwakte SMB-4
geen punten te verspelen. Siert Huizinga bleek bij 3½-3½
goed met de druk om te kunnen gaan. Vanuit een drukstelling won Siert in het eindspel eerst een pion en tenslotte een
stuk, waarmee onze man de teller op 4½ zette. Daarmee won
ASV de strijd in feite op de laatste vier borden. Ondanks het
feit dat SMB aan de top spelers moest missen verloor ASV
juist hier aan de eerste drie borden. Wat er aan de Arnhemse
zege voorafging was weinig verheffend. Na een snelle remise van Erika Belle bracht Johan van den Brink ASV 3 op
voorsprong. Zijn 14-jarige tegenstandster was wat overmoedig met haar dame de stelling van Johan binnengedrongen.
Johan profiteerde heel sluw en sloot de terugweg af, waarna
de dame in het doosje ging. Hierna liep ASV-3 uit naar 3½½, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Erik Wille liet
een koningsaanval toe en de vraag was niet of het mis zou
gaan, maar wanneer het mis zou gaan. De SMB-er zag echter ineens pionwinst als belangrijkste doel. Daardoor kon
Erik in een messcherpe counter alsnog toeslaan. Ook Hans
Rigter voelde zich na de opening allesbehalve op zijn gemak. Na allerlei verwikkelingen kreeg de stelling haar oorspronkelijke Franse kenmerken terug en toen kon Hans
gewoon beter schaken dan zijn tegenstander. De matcombinatie die Hans uit de hoge hoed toverde was fraai. Vervolgens was het SMB-uurtje aangebroken. Gonzalo Tangarife,
invaller voor Gerben Hendriks, speelde ongewoon passief.
Zijn opponent beantwoordde dat met een prachtige mataanval. Ivo van der Gouw stond minder in een moeilijk eindspel. Door op de 40e zet door de vlag te gaan, verdween ook
zijn kans om voor remise te knokken. Ruud Wille leek goed
te staan, maar onnodig kwaliteitsverlies verstoorde zijn
kansen. Een mogelijkheid om de kwaliteit terug te winnen

werd nog gemist, waarna de gelijkmaker snel volgde. Siert
werd tenslotte als geschreven de lokale held.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: I. van der Gouw - P. Freriks 0-1; G.
Tangarife - M. Termeer 0-1 R. Wille - K. Polman 0-1; E.
Belle - G. Gijssen ½-½; J. van den Brink - M. Middelveld
1-0; H. Rigter - P. v.d. Berg 1-0 E. Wille - A. v. Wieringen
1-0; S. Huizinga - H. v.d. Berg 1-0. Eindstand 4½-3½
ASV-5 kansloos verslagen: ASV-5 is tegen stadgenoot De
Toren 2 kansloos ten onder gegaan met 5½-2½. Voor 23.00
was er op de borden nog niets definitiefs gebeurd. Alleen bij
Albert Marks en Frits Wiggerts zag het er zeer duister uit.
Albert had op zijn klok nog 6 minuten en zijn tegenstander
1.13 uur. Dit kwam, omdat Albert een zware aanval met een
offer op h2 te verduren kreeg en zich nauwkeurig moest
verdedigen. Weliswaar sloeg het offer niet direct door, maar
in een verloren stelling ging Albert door de klok. De enige
die won was Peter Lincewicz, maar hij is een half Torenaar,
half ASV-er. Met wit kreeg hij een vrijpion op a6. Na een
foutieve loperzet van zijn opponent bleek dit genoeg voor de
winst. Of de vrije a- of de d-pion liep door. Hendrik van
Buren kwam met wit goed uit de opening. Maar na een
minder goede voortzetting kwam hij steeds slechter te staan.
De remisegrens werd echter net niet overschreden. Kasper
Uithof kwam met zwart in de verdrukking te staan. Hij werd
gedwongen een schijnoffer te plegen dat ook nog pionwinst
zou opleveren, als Kasper het goed gespeeld zou hebben.
Kasper deed echter a tempo een zet en bleef met een zeer
slechte stelling zitten, die verloren ging. Dat Frits Wiggerts
verloor kwam niet echt als een verrassing. Hij kwam vanaf
het begin onder zware druk te staan. Met zwart kreeg hij een
grote en langdurige aanval over zich heen. Heel lang bleef
hij overeind, maar in de eindfase verloor hij een paard en de
partij. Murat Duman kreeg tegen Hans Hoedemaeckers een
prima stelling in het middenspel. Daarin wist Hans echter
het witte centrum aan te tasten. Misschien heeft Murat hier
ergens een sterkere voortzetting gemist. In het eindspel
besliste een vijandelijke vrije c-pion de partij. Jan Vermeer
kwam met zwart gelijkwaardig uit de opening. Hij bouwde
allerlei trucks in, maar de tegenstander zag alles maar verbruikte daarbij wel veel tijd. Uiteindelijk verprutste Jan een
gewonnen eindspel (waarin hij helaas een winnende zet
overzag Red.). De partij eindigde uiteindelijk in remise.
Hedser Dijkstra, tenslotte, kwam matig uit de opening en
kreeg problemen op de koningsvleugel. Pas in de slotfase
met wederzijdse tijdnood wist hij zich te bevrijden en werd
gekozen voor een puntendeling. ASV-5 mag in de volgende
ronde tegen Variant bewijzen waar zij dit seizoen precies
thuishoren.
Jan Vermeer
Gedetailleerde uitslag: R. Post–A. Marks 1-0; G. Jansen–
F. Wiggerts 1-0; H. Hoedemaeckers-M. Duman 1-0; L.
Okkes–H. Dijkstra ½-½; V. Vleeming–H. v. Buren ½-½; J.
Lutgens–J. Vermeer ½-½; F. Beumer–P. Lincewicz 0-1; J.
Kruiver–K. Uithof 1-0. Eindstand 5½-2½
Uitslagen interne competitie ronde 11 (20 november 2003):
Maduro–Tangarife ½-½; v. Gemert–v.d. Wel 0-1; v. Roosmalen–Huizinga 1-0; E. Wille–R. Wille ½-½; Dijkstra–Taal
0-1; v. Willigen–Vermeer 1-0; Boonstra–P. Schoenmakers
1-0; Wiggerts–Verhoef 0-1; Marks–R. v. Belle 1-0; Hajee–
Steenhuis 1-0; Kuiphof–van. Buren ½-½; Verhage–Boom
½-½; Zunnebeld–Eder 0-1; Noordhof–v.d. Velden 0-1;
Stravers–Zandbergen 1-0; v. Hoorn–Ariëns 0-1; Koeweiden–Blees 1-0; de Munnik–Hartogh Heijs ½-½; Lemein–
Zuidema 1-0; Meijer–v. Vlerken 1-0; Sijbrandij–Kelderman
0-1; Klungers–Verbost 0-1; de Jong – Legierse 0-1; Stibbe–
Visser 1-0.
Uitslag bekercompetitie: Rood – Uithof 0-1.

