Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING
(OPGERICHT 31 OKTOBER 1891)

Redactie:

R. Wille, Laan van Klarenbeek 74,
6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,
e-mail: r.wille@planet.nl

Clubavond:

Donderdag in “De Opbouw”,
Velperweg 13, tel. 026-4456452
Tel. aanmelden: H. Dijkstra 06-27020715

ASV op internet:

43e jaargang no. 10

Oploswedstrijd: De stand is uit de partij Dijkstra – Keizer
gespeeld in een reservegroep van het Hoogovenstoernooi
1951 Zwart kon hier
snel winnen en deed
dat ook. U moest
minstens twee zetten
van deze combinatie
aangeven om in
aanmerking te komen voor de vier
punten! Oplossing:
1….Th2 2. Txh2,
Dh1+ 3. Txh1,
Txh1 4. Kf2, Lh4
mat
Quizvragen:
1. wie won in het
recente Corustoernooi de grootmeester C-groep? (1
punt)
2. en wie won de B-groep? (2 punten).
Antwoord:: De C-groep trok door de 13-jarige winnaar
Carlsen soms meer aandacht dan de A-groep. Dat gold zeker
ten opzichte van de B-groep, die werd gewonnen door de
Cubaan Bruzon.
Kopij clubblad: Ook ASV-Nieuws staat weer in de steigers.
Sluitingsdatum kopij is 18 maart a.s. Laten we er met zijn
allen weer iets moois van maken. Dus lever je bouwmaterialen op tijd in bij eindredacteur Ignace Rood.
Externe competitie: De zaterdagronde van onze eerste drie
teams heeft wisselende resultaten opgeleverd. Kijkt u er de
uitslagen en standen hierbij maar eens op na. Verheugend
was de 5-3 winst in Breda van ASV-1 op ZZICT-2. Door
het verlies van koploper Voerendaal heeft ons eerste zelfs de
leiding overgenomen. Het eerste kent echter nog een loodzwaar programma (SOPSWEPS, Voerendaal en ’t Pionneke)
zodat het erg voorbarig is om het woord kampioenschap al
in de mond te nemen. Maar voorlopig is de eerste plaats wel
bereikt. Daar kan niemand om heen! ASV-2 speelde met 4-4
gelijk tegen Winterswijk. Medekoploper Almere won wel
waardoor het tweede nu weliswaar een matchpunt achterstaat maar in de race blijft voor promotie. Als dit gat gehandhaafd blijft in de komende twee ronden (Hardenberg-3
en Sneek) is er in de slotronde tegen Almere sprake van een
heuse finale. Almere is echter reëel gesproken duidelijk
favoriet voor promotie. ASV-3 verloor vrij kansloos in Wijchen van Het Kasteel. Het derde zakte daarmee af naar de
op zich redelijk veilige middenmoot. In de laatste drie ronden wachten nog zware wedstrijden tegen koploper Doetinchem, de nummer 2 Meppel en Lelystad dat nog degradatieproblemen kent. Het derde moet dus nog drie keer de mouwen opstropen!! Deze week is het weer de beurt aan onze
andere teams. Daarvoor gaan vanavond drie teams op pad.
ASV-4 en ASV-8 gaan naar Westervoort voor de duels
tegen Westervoort 1 en 2. ASV-6 reist af naar Millingen
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waar de plaatselijke trots de tegenstander is. Volgende week
spelen dan nog ASV-5 en ASV-7 thuis tegen respectievelijk
BAT-Zevenaar-3 en De Toren-6. Verder staan volgende
week de duels in de 2e ronde van de OSBO-cup op het programma. ASV-3 neemt het op tegen Ede-2 en ASV-4 heeft
Wageningen-5 als tegenstander. Volgende week meer hierover, in deze EP de verslagen van onze zaterdagteams.
Uitslagen en standen 6e ronde KNSB en OSBOpromotieklasse
KNSB 2e klasse D: Veldhoven – SOPSWEPS’29 4½-3½;
SMB-2 – Schaakmaat 2-6; Paul Keres-2 – RSC ’t Pionneke
2½-5½; D4 – Voerendaal 6-2; ZZICT-2 – ASV-1 3-5.
KNSB 3e klasse B: herikon bv/Borne–Dion Hardenberg-3
5½-2½; Unitas-2–ESG 6½-1½; Veenendaal–Almere 1-7;
ING/ESGOO-2–Sneek-1 4½-3½; WSG Winterswijk–ASV-2
4-4;
OSBO Promotieklasse: De Toren–Doetinchem 6½-1½;
SMB-4–Schaakmaat-2 3½-4½; Bennekom–Meppel 3-5;
Wageningen-3–Lelystad 3-5; Het Kasteel–ASV-3 5½-2½.
KNSB 2e klasse D

1 ASV-1

10 28½

2 Voerendaal
3 Veldhoven
4 D4
5 RSC ’t Pionneke
6 SOPSWEPS’29
7 Schaakmaat-1
8 ZZICT-2
9 SMB-2
10 Paul Keres-2

9
9
8
8
7
4
2
2
1

1 Doetinchem
2 Meppel
3 De Toren
4 Het Kasteel-1

5 ASV-3

29
27
25
22
25
23½
22
20
18

KNSB 3e klasse B
1 Almere

10 34

2 ASV-2

9 28½

3 Unitas-2
4 ING/ESGOO-2
5 WSG Winterswijk
6 herikon bv/Borne
7 Veenendaal
8 Sneek-1
9 ESG
10 Dion/Hardenberg-3

8
8
6
6
5
3
3
2

27
26½
25
23½
21
21½
18
15

6
6
4
2
0

26
20½
21
17½
17

Promotieklasse OSBO:
10 27
6 Bennekom
9 31½ 7 Schaakmaat-2
8 28
8 Lelystad
8 28
9 Wageningen-3
7 23½ 10 SMB-4

ASV-1 neemt koppositie in: ASV-1 boekte in Breda een
verdiende overwinning op het tweede team van ZZICT.
Peter Boel offerde al meteen in de openingsfase een stuk.
Normaal gesproken doet zwart er beter aan om het stuk
eerder terug te offeren. Zijn tegenstandster liet dit na en
Peter kreeg een enorm ruimtevoordeel. Het stuk werd vervolgens te laat teruggeofferd. De vijandelijke koning stond
vast en de stukken konden niet goed worden ontwikkeld.
Het mag duidelijk zijn. Peter won vlotjes. Frank Schleipfenbauer kreeg een opening op het bord die neigde naar veel
afruilen. Hij stuurde hier dan ook op aan en vermeed complicaties. Zo rond zet 20 bood hij remise aan hetgeen op dat
moment nog werd geweigerd. Maar nadat er vervolgens nog
meer werd geruild bood zijn tegenstander later remise aan
hetgeen door Frank werd aangenomen. Wouter van Rijn was
de volgende die een winstpunt liet aantekenen. Hij bleek

beter op de hoogte van de theorie dan zijn tegenstander.
Deze wikkelde verkeerd af en Wouter kreeg 2 stukken een
pion voor een toren. Dit zette hij eenvoudig in winst om.
Een tegenvaller was toen het verlies van Olivier Bruning.
Zijn tegenstander kreeg de d-lijn in het bezit. Olivier moest
stug verdedigen. In de tijdnoodfase verspeelde hij echter een
toren. Bij analyse bleek de stelling al moeilijk daar zijn
tegenstander ook al wat zwaktes had weten af te dwingen.
Otto Wilgenhof zette ASV-1 net voor de tijdcontrole op een
3½-1½ voorsprong. In een voor hem bekende openingsvariant kreeg hij mooi spel. De complicaties die hieruit voortvloeien liggen hem wel en Otto wist de stelling zelfs nog
ingewikkelder te maken door zijn dame in te laten staan
daarbij gebruik makend van het tijdvoordeel dat hij had.
Zijn tegenstander had echter nog een tussenzet maar Otto
liet zijn dame nog een zet instaan. Er volgde een afwikkeling waarin Otto een kwaliteit buit maakte en rond de 40e zet
het punt kon incasseren. Toch was het hierbij nog niet gedaan. Eelco de Vries had een pion minder in een lastige
stelling, bij Sander Berkhout was het gecompliceerd en
Remco de Leeuw had een klein plusje maar twijfel bestond
of dit voldoende was voor meer. De drie partijen eindigden
even na zessen ongeveer gelijktijdig. Sander speelde een
gecompliceerde partij waarbij hij wel 2 pionnen voorkwam
maar een mataanval op de koning te verwerken kreeg. Na
een afwikkeling ontstond nadat ook de dames waren geruild
een stelling waarin zijn tegenstander een verre vrijpion
kreeg op d7. Sander dacht dat hem dit op 2 manieren een
kwaliteit zou kosten. Hij bleek zich te hebben verrekend. Hij
had de pion kunnen slaan zonder materiaalverlies. Nu werd
het wel 3 pionnen voor de kwaliteit maar dit waren versplinterde pionnen. Sander wist echter met toren en loper op zijn
beurt een verre vrijpion te krijgen. Hierin had zijn tegenstander de keus of eeuwig schaak accepteren of het terugofferen van de kwaliteit. Hij koos voor de laatste optie maar
ook hierbij eindigde de partij in remise. Remco stond aanvankelijk wat moeilijker maar verdedigde zich goed en
kreeg op een gegeven moment een sterk paard op e5. Hoewel Remco een klein voordeeltje had bleef de stelling toch
vrijwel in evenwicht. Er moest hard voor worden gewerkt
omdat ook de Brabanders de partij niet zomaar remise wilden geven. De puntendeling kwam uiteindelijk toch tot
stand. Eelco de Vries moest ook alles uit de kast halen. Eerder in de partij had hij een wat dubieuze pionnenstructuur
opgelopen waarbij hij een pion verloor. Hij had toen zelfs
het geluk dat zijn opponent hierbij niet al een stuk had gewonnen. Er resterende een eindspel van 2 paarden en drie
pionnen tegen loper/paard en 2 pionnen. Dit hield Eelco
knap remise door steeds verder te vereenvoudigen.
Gedetailleerde uitslag: T. Hommeles–E. de Vries ½-½;
R.B. van Dijken–O. Wilgenhof 0-1; W. Surewaard–W. van
Rijn 0-1; R. Klomp–S. Berkhout ½-½; A. van Weersel –P.
Boel 0-1; C. Bloem–R. de Leeuw ½-½; M. Oomens–F.
Schleipfenbauer ½-½; A. Leijnen–O. Bruning 1-0.
Eindstand 3-5.
Gelijkspel voor ASV-2: Het duel tegen Winterswijk werd,
zoals u heeft kunnen lezen, in twee gedeelten afgewerkt.
Nadat op een doordeweekse avond de partijen van Fred
Reulink en Theo Jurrius in remise waren geëindigd werd het
duel afgelopen zaterdag op de overige 6 borden vervolgd.
Het werd uiteindelijk 4-4 maar ASV-2 moest daarvoor wel
een 1-4 achterstand goedmaken. Invaller Siert Huizinga zag
een pionzet op de koningsvleugel afgestraft worden en
kwam de problemen niet meer te boven. Cees Sep offerde
rond de tijdcontrole, wat in paniek geraakt, zomaar onnodig
een kwaliteit in een betere stelling en ging ten onder. Richard van der Wel kwam slechter uit de opening en verloor
ook een kwaliteit. Toch wist hij terug in de partij te komen
en kreeg wat compensatie. Na de tijdnoodfase dacht hij de
40 zetten te hebben gehaald en ook voor zijn tegenstander

hoefde er niet gereconstrueerd te worden maar hierbij bleek
dat Richard maar 39 zetten had gedaan en zo op tijd verloor
daar waar hij weliswaar met een kwaliteit minder toch nog
wat remisekansjes had om voor te vechten. Kees Verkooijen
hield ASV-2 in de race. Hij won een kwaliteit maar kwam
daarna in een hele moeilijke stelling terecht. Hij kreeg een
koningsaanval te verduren maar bleef knap op de been.
Terwijl zijn koning op de tocht stond ging hij echter niet
mat. Kees hield het hoofd koel, pakte gewoon wat maar
enigszins gevaar bezorgde en streek zo het volle punt op
nadat de aanval van zijn tegenstander was uitgeraasd. Gelukkig heeft ASV-2 dan nog het duo Koert en Sjoerd achter
de hand. Bij Koert van Bemmel ontstond een saai partijtje
waarbij ook wit op remise speelde. Toen Koert ging forceren verloor ook hij een kwaliteit. Tot zijn eigen verrassing
kreeg hij hiervoor 2 verbonden vrijpionnen. Zijn tegenstander werd klem gezet en kreeg verder geen kans meer. Even
daarvoor had ook Sjoerd van Roosmalen zijn partij gewonnen. Ook hier was het een weinig boeiende partij. Sjoerd
wist uiteindelijk een pionnetje buit te maken en kreeg later
nog zo’n kleinood. Uiterst secuur wist hij dit tot winst te
brengen.
Gedetailleerde uitslag: Z. Duvnjak – C. Sep 1-0; H. Abbink
– K. van Bemmel 0-1; H. Lösing – S. van Roosmalen 0-1;
M. Krosenbrink – C. Verkooijen 0-1; J. Vulic – F. Reulink
½-½; H. Meijer – T. Jurrius ½-½; P. Hoens – R. van der
Wel 1-0. Eindstand 4-4.
ASV 3 blijft kansloos in Wychen: Het derde heeft zaterdag
geen vuist kunnen maken in de wedstrijd tegen Het Kasteel.
De uiteindelijke 5½-2½ nederlaag maakte een eind aan de
mogelijkheden om bovenin een rol van betekenis te spelen.
Hoewel de score anders doet vermoeden, was het begin al
niet goed. Immers, ASV 3 zou een overwicht moeten hebben aan de staart en dat bleek niet zo te zijn. Zo moest Hans
Rigter na het ruilen van alle lichte stukken in remise berusten, waarna Ivo van der Gouw door zijn enorme tijdachterstand aan bord 1 ook het punt moest delen. Anne-Paul Taal
won wel. Zijn steeds maar ruilende tegenstander wikkelde af
naar een slecht eindspel. Anne-Paul voerde geroutineerd de
druk op en na pionwinst was het punt in de knip. Een tweede
zege kwam niet. Zo dacht Erik Wille de dame van zijn opponent ingesloten te hebben, maar juist op dat moment
bracht een vijandelijk stukoffer hem in grote problemen.
Een resterend eindspel met een pion minder liep remise door
zetherhaling, omdat de Wychenaar ongegronde vrees had
voor een vrijpion. Hierna was de koek op. Gonzalo Tanagarife bezweek in een voordelige stelling na een verkeerde
voortzetting onder de aanhoudende druk van oud-ASV-er
Henk van Kortenhof. Juist toen alle lichte stukken geruild
waren, bleek de koning van Gonzalo onveilig in het midden
achtergebleven. Henk profiteerde daar ten volle van. Ook
Erika Belle ging aan een koningsaanval ten onder. Zorgvuldig manoeuvreerde haar opponent alle stukken richting
Erika’s koning en al snel was het mat niet meer te verhinderen. Ruud Wille leek na de opening perspectief te hebben op
een goed resultaat. Maar nadat hij diverse betere voortzettingen had gemist nam zijn tegenstander op enig moment
echter het initiatief over. Ruud kon zich hier niet meer uit
bevrijden en een penning kostte vervolgens een stuk. Stukverlies deed even na half vijf (na ruim 3½ uur spelen) ook
Johan van den Brink de das om. Kortom: een terechte nederlaag, maar we hebben niet lang geleden!
Gedetailleerde uitslag: C. Hermeling–I. van der Gouw ½½; W. van Nie – J. van den Brink 1-0; W. van Berkel – R.
Wille 1-0; H. van Kortenhof – G. Tangarife 1-0; D. Derks
– A.P. Taal 0-1; L. ter Beek – E. Wille ½-½; R. Duin – H.
Rigter ½-½; T. Rutjes – E. Belle 1-0. Eindstand 5½-2½.

