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Oploswedstrijd: Deze maand krijgt u problemen op te lossen. Drie tweezetten en een driezet. We begonnen vorige
week redelijk simpel met een tweezet van de Tsjech Jindrich
Fritz. Hij is natuurlijk veel bekender als eindspelcomponist,
maar hij maakt ook
tweezetten. Dit was er
eentje uit 1947. De
opgave luidde wit aan
zet geeft mat in 2
zetten. Oplossing: 1
Dc8–f8 met als mogelijk
vervolg
1…Ph7xf8 2. c7-c8P+
Quizvraag: In welk
land, dat 11 grootmeesters en 31 internationale
meesters
heeft, werd voor het
eerst een toernooi van
categorie 16 gehouden. Antwoord: India
Rapidcompetitie. Volgende week onderbreken we de interne competitie voor de start van onze rapidcompetitie. Vijf
avonden zijn hiervoor dit seizoen weer ingeruimd met 4
partijen per keer maar minder spelen mag ook. Hiervoor
kunt u een bye (=½ punt) opnemen. Zo kunt u maximaal 8
partijen missen. Speeltempo: 25 minuten per partij.
Externe competitie: ASV heeft afgelopen zaterdag weinig
plezier beleefd aan de 2e competitieronde. ASV-1 ging opnieuw met 3½-4½ onderuit. Nu nam HMC Calder-2 de
punten mee naar Brabant. ASV-2 kreeg met maar liefst 2-6
klop van het Groningse Lewenborg. En ASV-4 moest met
2½-5½ het hoofd buigen in en tegen Bennekom. Slechts
ASV-3 won. Zij deden dat op overtuigende wijze. VSG uit
Ermelo kreeg geen enkele kans en het derde won verdiend
met 5½-2½. Inmiddels hebben maandag jl. ook ASV-5 (uit
bij Tiel) en ASV-7 (uit bij Schaakmaat-4) hun eerste wedstrijd gespeeld. Het zevende startte deze wedstrijd met een
1-0 voorsprong dankzij winst in een vooruitgespeelde partij
van Henk Kuiphof. Hij moest spelen tegen een jeugdige
invaller van de man die zou vooruitspelen. Daar De
Schaakmaat een aansprekende jeugdafdeling heeft was
Henk op zijn hoede. Met zwart kwam hij gemakkelijk uit de
opening. Na 22 zetten had Henk in het middenspel de keus
uit een mindere stelling of het geven van een kwaliteit voor
een pion. Hij koos voor het laatste en dat bleek terecht. Na
29 zetten bood Henk tactisch remise aan, maar dit werd door
de jeugdspeler resoluut van de hand gewezen. Hij wilde
winnen. Op de volgende zet moet hij daar al spijt van hebben gehad, want onze ASV-er kreeg de kwaliteit terug plus
nog een pion. Het vervolg was technisch uitschuiven en het
punt was binnen. Laten we hopen dat deze zege een goede
basis is geweest voor ASV-7. Vanavond spelen er dan nog 4
ASV-teams waaronder drie thuis. Dit programma luidt als
volgt: ASV-6 – Ede-3; Ede-5 – ASV-8; ASV-9 – Duiven-2
en ASV-10 – Het Kasteel-3. Volgende week meer over
deze wedstrijden. Eerst het wedstrijdverloop van onze zaterdagteams.
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Weer verlies voor ASV-1: Ook de 2e wedstrijd ging voor
ASV-1 verloren. HMC Calder-2 uit Den Bosch bleef met
4½-3½ net de sterkste. Een teleurstellend resultaat. De
krachtsverhoudingen waren gezien het geringe Elo-verschil,
vrijwel in evenwicht. Het gaat dan om enkele beslissende
momenten en dat pakte niet goed uit voor ons team. Zo ging
het bij Otto Wilgenhof mis toen hij een pionoffer achterwege liet en in plaats daarvan op avontuur ging. Dit bleek een
verkeerd plan en toen hij een kleine kwaliteit moest geven
ging hij er snel af. Remco de Leeuw stond aanvankelijk een
fractie minder maar bereikte later toch gelijkspel. Misschien
had hij in beginnende tijdnood van zijn tegenstander nog
wat kunnen proberen. Er werd echter tot remise besloten.
Qua stelling een terechte keus. Olivier Bruning bereikte een
voordelige stelling in het middenspel maar later vervlakte
dit toch zodat ook hier remise werd genoteerd. Sander Berkhout bracht ASV weer op gelijke hoogte. Hij overspeelde
zijn tegenstander totaal. Deze moest al vrij snel kiezen voor
pionverlies of hij moest zijn koning in het centrum houden.
Hij verkoos pionverlies. Het leek nog even wat te worden
met de zware stukken nog op het bord maar schijn bedroog.
De HMC-er speelde te lang door en had zeker een zet of 10
eerder kunnen opgeven. Een prima zege van onze ASV-er.
Bij Wouter van Rijn werd de stelling na een gelijkopgaande
partij in elkaar geschoven. Toen ook hier geen aanknopingspunten meer waren eindigde ook dit in een puntendeling.
Peter Boel offerde een pion in de opening. Hij verkreeg hier
veel ruimtevoordeel voor. Zijn jeugdige opponent bevrijdde
zich met d5 en bleef de pion voor. Toen Peter nog een tweede pion verspeelde ging het snel mis. Een aardig ogend offer
leek nog even redding te bieden maar dit bleek onvoldoende. Eelco de Vries kwam in de opening op onbekend terrein
terecht en stond toen even een fractie minder maar na enkele
nietszeggende zetten kwam Eelco beter te staan. Een aanval
op een paard leidde een offer in dat vrijwel direct beslissend
was. Eigenlijk werd het krachtsverschil door Eelco vakkundig uitgebuit. Een goede overwinning!! Bert Buisman kende
in de opening wat problemen. Een remiseaanbod werd mede
daarom door zijn tegenstander afgeslagen. Bert koos vervolgens voor een afruil naar een stelling met een geïsoleerde
pion. Het plusje voor zijn tegenstander bleef. Uiteindelijk
was het een kwestie van techniek waarna het beslissende
winstpunt naar HMC ging en met beide matchpunten de
thuisreis konden aanvaarden. ASV-1 kent een valse start
want met 0 uit 2 staat men bij de onderste drie teams!!
Gedetailleerde uitslag: E. de Vries - J. van den Bersselaar
1-0; O. Wilgenhof - T. Verhoeven 0-1; W. van Rijn - R. de
Hoog ½-½; S. Berkhout - D. van Kerkhof 1-0; R. de Leeuw
- T. Mazajchik ½-½; P. Boel - T. Burg 0-1; B. Buisman G. de Rooij 0-1; O. Bruning - B. Jansen ½-½; Eindstand
3½-4½.
Kansloze nederlaag ASV-2: “Schrijf maar op dat ASV-2
volkomen kansloos was”, aldus captain Richard van der Wel
zondag aan het begin van de middag aan de telefoon. De 6-2
nederlaag sprak boekdelen maar tegenstander Lewenborg
beschikt dan ook gewoon over een heel sterk team en is dan
ook terecht titelfavoriet. Na een korte remise (16 zetten, na
dameruil en een gelijke stelling) bij Theo Jurrius, die inviel

voor de naar het eerste doorgeschoven Bert Buisman kwam
ASV-2 even op voorsprong. Het zou ook de laatste keer
zijn. Richard kwam erg goed uit de opening, kreeg een sterk
paard op d5 en zwart kon zich moeilijk ontwikkelen. In de
tijdnoodfase kreeg zijn tegenstander een gevaarlijke koningsaanval. Richard kon dit net pareren. Zijn opponent
wilde de stelling toen forceren maar dit pakte verkeerd uit.
Onze ASV-er kreeg daarna een beslissende mataanval op
g7. Dit kostte een loper en de partij. Aardig was dat de mataanval een magneetcombinatie had opgeleverd met mat op
e4! Daarmee is het positieve nieuws al haast verteld want
alleen Fred Reulink kon nog een remise toevoegen. Toch
baalde hij na afloop behoorlijk over de verprutste goede
stelling. Na een onregelmatige opening wist hij een sterk
loperpaar af te dwingen en dreigde hij zijn tegenstander van
het bord af te drukken. In de beslissende fase verwisselde
Fred twee zetten en moest toen in remise berustten. Daarvoor hadden Kees Verkooijen en Siert Huizinga al verloren.
Kees stond de hele partij minder en wist zich niet meer terug
te vechten. Siert week in de opening van de theorie af omdat
hij de indruk had dat zijn tegenstander goed op de hoogte
was. De Groninger plaatste een stukoffer tegen drie pionnen
en dit bood voldoende compensatie. Siert werd geleidelijk
teruggedrongen en een tegenoffer bracht ook al geen redding meer. Restte na de remise van Fred nog 3 partijen die
ook allen verloren gingen. Bij Koert van Bemmel was het na
een mindere opening moeilijk om een plan te verzinnen.
Koert koos voor een open h-lijn maar dit leverde niets op. In
het verdere verloop werd hij door zijn veel sterkere tegenstander weggedrukt. Fokke Jonkman tastte in tijdnood mis
na een lang gelijkopgaande partij. Het resterende eindspel
bleek verloren. Een onnodig halfje laten glippen dus.
Gonzalo Tangarife tenslotte kwam passief te staan en moest
nauwkeurig spelen. Op een gegeven moment verspeelde hij
een pion. Deze zag hij niet meer terug. In het verre eindspel
werd hem dit fataal. Een wedstrijd dus om snel te vergeten!
Gedetailleerde uitslag: K. van Bemmel - A. Clemens 0-1;
F. Jonkman - M. Riksten 0-1; G. Tangarife - H. van Heeringen 0-1; R. van der Wel - F. Wehkamp 1-0; F. Reulink B. van Gelder ½-½ ; K. Verkooijen - J. Riksten 0-1; T.
Jurrius - R. Rubingh ½-½; S. Huizinga – A. Blokzijl 0-1;
Eindstand 2-6.
Revanche voor ASV-3: Het derde heeft de matige prestatie
tegen het vierde met een klinkende overwinning op VSG-1
van zich afgezet. De wedstrijd tegen de Ermeloërs werd
serieus benaderd. Dit team had immers in de openingsronde
verrassend KNSB-degradant Schaakstad-3 op een grote
nederlaag gezet. Het volledig aangetreden VSG bleek een
taaie tegenstander maar ASV 3 had gemiddeld 101 Elopunten meer, Toch moest er hard worden geknokt. Toen
Ruud Wille en Edgar van Seben al een tikje beter stonden
kregen Cees Sep en Barth Plomp remise aangeboden. Dit
werd aangenomen.. Met deze 1-1 stand bood op bord 1 ook
Erika Belle remise aan wat niet werd geaccepteerd. Ondertussen had Ruud de c-lijn te pakken en bezegelde hij het lot
van zijn opponent. Na pionwinst gaf zwart op omdat zijn
stelling volledig instortte (2-1). Gerben Hendriks speelde
weer nuchter als altijd en raapte op wat werd geofferd. Toen
de offers niet doorsloegen werd zijn tegenstander in korte
tijd opgebracht (3-1). Ook Edgar van Seben had zijn middag
en wist na pionwinst subtiel de partij uit te schuiven (4-1).
De tegenstander van Erika, die de stand in de wedstrijd wat
uit het oog was verloren, bood nu Erika remise aan , wat zij
meteen aannam. De matchpunten waren daarmee binnen.
Erika toog meteen naar de bar voor een pilsje (4½-1½). Er
bleven nu twee knokpartijen over van captain Anne Paul
Taal en Ivo van er Gouw, die na veel positiespel en dreigingen over en weer in remise eindigden. Even na vijven was
de 5½-2½ winst een feit. Op 6 november wacht in de 3e
ronde thuis koploper Bennekom.
Anne Paul Taal
Gedetailleerde uitslag: E. Belle-S. Westra ½-½; C. Sep-R.
Boterenbrood ½-½; B. Plomp-J. Lambrechts ½-½; R. Wille-C. Petersen 1-0; I. van der Gouw-G. de Hoop ½-½; A.P.
Taal-T. Janssen ½-½; G. Hendriks-M. v. Heuzen 1-0; E. v.
Seben - R. Hollmann 1-0. Eindstand 5½-2½

ASV 4 niet opgewassen tegen Bennekom: 5½-2½ verlies:
Het vierde ging zaterdag gesteund door de 4-4 tegen ASV 3
vol goede moed naar Bennekom. Al snel kwamen we echter
van een koude kermis thuis. Vincent Theissen kwam goed
uit de opening, maar had daarna waarschijnlijk te weinig
geduld. De tegenstander nam de aanval over en na een kwaliteitsoffer ging onze man mat. Nico Schoenmakers hield
daarna met zwart uitstekend remise, waarna Erik Wille de
stand weer gelijk trok. Een openingsfout leverde een pion op
en vervolgens een aanval. Die kon slechts ten koste van veel
materiaal gestopt worden. Hierna was de koek op. Eerst ging
Jacques Boonstra ten onder tegen de sterkste veteraan van
de OSBO. Boonstra speelde attractief maar vergat enkele
stukken te ontwikkelen. Een stukoffer gevolgd door een
torenoffer leidde tot mat. Rob van Belle kwam pionverlies
niet meer te boven. In vliegende tijdnood ging nog een stuk
verloren. Jan Willem van Willigen knokte tegen hun sterkste
man lange tijd voor remise, maar in tijdnood zorgde een
lastige vrijpion voor mat. Tony Hogerhorst kan terugkijken
op een uitstekende invalbeurt. Tegen hun bijna sterkste
speler speelde onze invaller makkelijk mee. In het laatste
uur kwamen de stukken van Hogerhorst wat in de knel en
toen ging het fout. Hans Rigter speelde met twee als “pionnen” vermomde lopers. Om deze lopers slecht te houden,
moest de tegenstander wel beide torens gebruiken. Een dynamisch evenwicht leek tot remise te leiden. Daar was de
tegenstander niet voor in. Rigter raapte alle stukoffers op en
won.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: H. Hofstra – H.Rigter 0-1; P. Dubbeld – E. Wille 0-1; N. Bovens – J.W. van Willigen 1-0; M.
van Lelieveld – R. van Belle 1-0; J. Wouters – J. Boonstra
1-0; B. Duijker – N. Schoenmakers ½-½; C. van Oosterwijk – V. Theissen 1-0; T. Bunt – T. Hogerhorst 1-0. Eindstand 5½-2½.
Uitslagen 2e ronde en standen KNSB en OSBO:
KNSB 2e klasse D: ASV-1 – HMC Calder-2 3½-4½; UVS –
ZZICT-2 2½-5½; D4 – Messemaker 1847 5½-2½; LSG-3 –
RSC ’t Pionneke 6½-1½; Veldhoven–Vianen/DVP 2½-5½.
KNSB 3e klasse B: ASV2–Lewenborg 6-2; WSG Winterswijk–Dr. Max Euwe2 4½-3½; ENO–Unitas2 2½-5½; Haren1–Groningen-3 4½-3½; herikon bv/Borne–Sneek-2 2½-5½..
Promotieklasse OSBO: ASV-3–VSG-1 5½-2½; Bennekom
–ASV-4 5½-2½; Meppel–SMB-3 5-3; Schaakmaat-2–De
Toren 2½-5½; Schaakstad-3 – Het Kasteel 3½-4½
KNSB 2e klasse D
1 D4
2 ZZICT-2
3 LSG-3
4 Vianen/DVP
5 HMC Calder-2
6 Messemaker 1847
7 Veldhoven

4
4
3
3
3
2
1

8 ASV-1

0 7

11
10
10½
9½
8½
8
6½

KNSB 3e klasse B:
1 Lewenborg
2 Haren-1
3 Unitas-2
4 Groningen-3
5 WSG Winterswijk
6 Sneek-2

4
4
4
2
2
2

7 ASV-2

2 6½

12
10½
10
8
8
7½

8 Dr. Max Euwe-2
9 UVS
0 5
9 ENO
10 RSC ’t Pionneke 0 4
10 herikon bv/Borne
Promotieklasse OSBO:
1 Bennekom
4 10½ 6 VSG
2 De Toren
3 9½
7 Schaakmaat-2

0 7
0 6
0 4½

3 ASV-3

1 6½

4 Meppel
5 Het Kasteel

3 9½

3 9
3 8½

8 ASV-4

9 SMB-3
10 Schaakstad-3

2 8½
1 6½
0 6
0 4½

Uitslagen interne competitie 6e ronde (7 oktober 2004):
Van Tol – Jonkman 1-0; Schleipfenbauer – Buisman 0-1;
Weijsenfeld – Knuiman 0-1; Hartman – Polman 1-0; R.
Wille – Theissen 1-0; R. van Belle – Hogerhorst ½-½;
Steenhuis – Wiggerts ½-½; Boonstra – Vermeer ½-½; T.
van Dijk – van Zon 0-1; Boom – Dekker 0-1; Naasz – Hajee
0-1; Manschot – van Buren ½-½; Velders – Rood ½-½;
Zandbergen – Amani 1-0; Koeweiden – Ariëns 1-0; Sigmond – Blees 1-0; Lemein – de Munnik 0-1; Stibbe – van
Vlerken 0-1; van der Meulen – Kelderman 0-1; R. Koraag –
Rietmeijer 1-0; de Jong – Visser 1-0.

