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Oploswedstrijd Met het begin van de nieuwe maand veranderen we weer van thema. November staat in het teken van
de stellingen. De eerste opgave is zo te zien een oude stand.
En dat klopt. Volgens de overlevering is hij uit de partij
Vaccaroni–
Macciochi, die in
1891 in Rome gespeeld werd. Wit
speelt en wint. Oplossing: 1. Dg4+,
Lg4: 2. Th6:, gh6:
3. Lf7+ mat
Quizvraag:
President
Iljumzhinov
maakte de plaats
bekend waar de
andere ½-finale van
de herenigingsmatches gaat plaatsvinden. Het gaat om de
match Kasparov - Kasimdzahnov, die in januari gespeeld zal
worden. Waar? Antwoord: Dubai.
Externe competitie: ASV kan weer op een prima zaterdag
terugkijken. Drie keer de volle winst en alleen ASV-4 moest
een 3-5 nederlaag incasseren tegen het sterke Meppel. Het
vierde speelde overigens een prima wedstrijd. Belangrijk
was ook de eerste zege van ASV-1 in dit seizoen. UVS uit
Nijmegen werd met 5½-2½ verslagen. ASV-2 zette de nederlaag uit de vorige ronde van zich af door met ruime cijfers te winnen van WSG Winterswijk. Het werd 6½-1½.
ASV-3 boekte een nipte 4½-3½ overwinning op koploper
Bennekom. Ik hoop dat deze uitslagen ook voor de andere
teams een stimulans zijn. Want wat staat op het programma.
Vanavond spelen ASV-5 en ASV-8 thuis tegen resp. PION3 en Rhenen-2. Daarnaast gaan ASV-6 en ASV-9 vanavond
op pad voor de ontmoetingen tegen Wageningen-5 en Westervoort-2. Morgenavond speelt ASV-10, als u een kijkje
wilt nemen, vanaf 19.30 uur in het Olympuscollege (ingang
Zeegsingel) tegen De Toren-5. Volgende week donderdag
wordt dan nog het treffen tussen ASV-7 en Duiven 1 gespeeld. Nu eerst de verslagen van onze eerste vier teams.
ASV-1 maatje te groot voor UVS: Hoewel beide teams nog
op nul punten stonden liet ASV-1 er geen twijfel over bestaan wie zou gaan winnen. Het gepromoveerde UVS kwam
gewoon tekort. Sander Berkhout kwam in zijn partij na een
wat vreemde variant in het nadeel maar toen de zwarte loper
kon worden geruild en zijn tegenstander het bovendien niet
goed aanpakte werd het nadeel steeds kleiner. Mede omdat
Sander wat tegenspel kreeg ging zijn opponent in op een
puntendeling. Peter Boel zette ASV op voorsprong. Geheel
ongebruikelijk kwam hij dit keer een pion voor daar waar hij
meestal ergens een pion offert in de opening. Hij heeft zijn
tegenstander geen kans gegeven en overtuigend de pion te
gelde gemaakt. Een technisch goede winstpartij. Onverwacht
was de nederlaag van Olivier Bruning. Hij investeerde veel
tijd op een bepaalde voortzetting maar dacht daarbij een
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aanval over zich heen te krijgen. Eenmaal in het eindspel
bood hij remise aan maar deed dit op een wat ongelukkig
moment want na dameruil kreeg hij een dubbelpion. Nog
bleef remise haalbaar maar een fout in de slotfase bleek
fataal. Eelco de Vries kwam zo’n 3 kwartier te laat in de
speelzaal door een vertraagde trein. Hoewel de partij aanvankelijk gelijk op ging kwam hij steeds beter te staan. In de
aanval werd zijn tegenstander geen kans meer gegeven.
Wouter van Rijn bleef als een wonder net overeind in zijn
partij. Zijn tegenstander kwam ook al door een trein 20 minuten later en ontketende meteen een aanval. Met kunst en
vliegwerk moest Wouter zich staande houden. Zijn tegenstander raakte in tijdnood. Bovendien was de stelling zeer
ingewikkeld. Daarin vond de UVS-er de juiste weg niet meer
en verloor. Een wat gelukkig punt dus voor ASV. Bij Remco
de Leeuw offerde zijn tegenstander een stuk voor een aanval.
Remco nam dit offer niet aan. Er ontstond een boeiende
partij met de nodige verwikkelingen. In het eindspel met zijn
tegenstander in tijdnood verspeelde deze een stuk. Hij had
echter enkele pionnen als compensatie en wat actiever spel.
Dit bleek voldoende voor remise. Sjoerd van Roosmalen was
al snel tevreden over zijn stelling Met het nodige ruimtevoordeel voelde hij zich als een vis in het water. Sjoerd won
een pion, kwam steeds beter te staan, won nog een pion en
kon tenslotte het volle punt laten bijschrijven. Bij Otto Wilgenhof had zijn tegenstander tot 2 keer toe een betere voortzetting kunnen doen maar liet dit na. Uiteindelijk kwam Otto
in een heel goed toreneindspel maar meteen de eerste zet
was slecht en gaf de winst weg. Het was en bleef toen remise. Opmerkelijk punt nog bij deze wedstrijd was dat de laagstaande zon hinderlijk de speelzaal in scheen. Met name de
UVS-ers hadden hier last van. De tafels werden vervolgens
een kwartslag gedraaid en meteen verdween de zon. Voor
die dag voorgoed.
Gedetailleerde uitslag: E. de Vries–R. v.d. Plassche 1-0; O.
Wilgenhof–M. v. Rooij ½-½; W. v. Rijn–P. Haselager 1-0;
S. Berkhout–R. Bisschops ½-½; R. de Leeuw–J. Spoorenberg ½-½; P. Boel–K. Cheung 1-0; O. Bruning–L. Peters
0-1; S. v. Roosmalen–T. Willemsen 1-0 Eindstand 5½-2½.
ASV-2 verpletterd WSG Winterswijk: Het tweede heeft geen
spaan heel gelaten van Winterswijk. Met maar liefst 6½-1½
werd volgens captain Richard van der Wel de grootste winst
uit de KNSB-historie van ASV-2 geboekt. Na een korte
remise na zo’n 2 uur spelen van Bert Buisman won Richard
zijn partij. Zijn tegenstander maakte grote fouten en onze
ASV-er profiteerde mede dankzij een gevaarlijke loperdiagonaal. Kees Verkooijen won niet veel later. Na een te optimistische vijandelijke torenzet leverde een combinatie stukwinst op. Gonzalo Tangarife maakte een pion buit, verdedigde deze een tijdje, en won vervolgens door zwak en planloos spel van zijn tegenstander nog een tweede en een derde
pion. Het mag duidelijk zijn dat de winst simpel tot stand
kwam. Ivo van der Gouw bleek een betrouwbare invaller
voor de zieke Koert van Bemmel. Zijn tegenstander kwam
nog wel beter uit een voor hem bekende opening. Ivo wist
het initiatief later naar zich toe te trekken. Een remiseaanbod
werd eerst nog geweigerd maar later werd de vrede toch

getekend. Fred Reulink kwam goed uit de opening maar
miste daarna hier en daar wat en liet zijn tegenstander op h2
inslaan. Fred moest daarbij een kwaliteit geven. Een sterk
paard bracht weer combinatiemogelijkheden. Het eindspel
werd uiteindelijk nog gewonnen in de tijdnood van zijn
opponent. Bij Fokke Jonkman ontstond een partij met langdurig geschuif. Steeds hield hij druk op de witte stelling.
Toen hij dacht af te wikkelen naar winst had wit nog een
wonderbaarlijke redding naar remise. Siert Huizinga zag zijn
goede partij beloond met een prima zege. Na een afwikkeling bleef zijn tegenstander zitten met een slechte loper. Dit
bracht de eindstand op 6½-1½. Een “rampscore” volgens de
site van Winterswijk! ASV-2 sluipt daarmee echter weer
naar de top. Wie weet wat het seizoen nog kan brengen!
Gedetailleerde uitslag: F. Jonkman–Z. Duvnjak ½-½; G.
Tangarife–J. Vulic 1-0; R. v.d. Wel–H. Abbink 1-0; I. v.d.
Gouw–M. Krosenbrink ½-½; B. Buisman–B. te Kloeze ½½; F. Reulink–P. Hoens 1-0; S. Huizinga – D. Boogaard 10; K. Verkooijen – A. v. Lith 1-0 Eindstand 6½-1½
Winst voor ASV-3: In een spannende wedstrijd heeft het
derde een zege behaald op koploper Bennekom. Misschien
heeft het hier en daar wat meegezeten maar uiteindelijk
tellen toch de matchpunten. Zo mocht Edgar van Seben niet
ontevreden zijn over zijn remise. In een partij waarin zijn
opponent veel ruilde bood deze remise aan op het moment
dat juist een gewonnen stand was bereikt. Gerben Hendriks
ging kansloos ten onder. Al vanuit de opening werd hij naar
de keel gevlogen. Hij kwam er eigenlijk niet aan te pas. De
partij van Cees Sep eindigde vervolgens in remise. Steeds
ging het gelijk op en remise was dan ook het logische resultaat. Toch een belangrijk halfje aan een hoog bord. Theo
Jurrius zette ASV-3 weer naast Bennekom met een goede
overwinning. Net voordat de verwikkelingen ontstonden
kreeg hij nog remise aangeboden maar Theo sloeg dit aanbod af want hij zag al kansen. Een vijandelijk kwaliteitsoffer
beantwoordde hij met een mataanval via een dameoffer. De
snelste winst werd nog gemist maar daarna ging zijn tegenstander toch mat. Een prima zege! Barth Plomp ging op bord
1 langs het randje van de afgrond. Hij wankelde maar heeft
de stelling uiteindelijk kunnen houden mede omdat zijn
tegenstander meeging in een variant waarbij de uitwerking in
het voordeel van Barth uitpakte. Het lopereindspel bleek
toen remise. Ook dit was een meevaller op dat moment.
Anne Paul Taal had in de opening een stuk kunnen verliezen. Beiden zagen het niet. Het werd een leuke en interessante partij waarin Anne Paul iets beter kwam te staan maar
na een afruil zat er weinig muziek meer in de stelling en
werd remise overeengekomen. Ruud Wille had op dat moment een voordelige stelling, mede door een verkeerde
paardmanoeuvre in het middenspel van zijn tegenstander,
maar moest eerst de vijandelijke verdediging nog openbreken. Hij werd hierbij in de slotfase geholpen door zijn tegenstander. Daarna was het snel gebeurd. Het beslissende halfje
kwam van Erika Belle. Zij had in de opening heel veel tijd
geïnvesteerd maar bleef knap overeind.
Gedetailleerde uitslag: B. Plomp – N. Bovens ½-½; C. Sep
– H. Hofstra ½-½; T. Jurrius – P. Dubbeld 1-0; A.P. Taal –
B. Duijker ½-½; E. Belle – J. Wouters ½-½; R. Wille – P.
van Hoorn 1-0; G. Hendriks – T. Bunt 0-1; E. van Seben –
C. van Oosterwijk ½-½; Eindstand 4½-3½
ASV 4 kan het niet bolwerken tegen Meppel 1: ASV 4 leek
in de loop van het duel met Meppel opnieuw op een kansloze nederlaag af te stevenen. De vechtlust van het vierde was
echter hartverwarmend en daardoor kwamen we nog heel
dichtbij. Net als in Bennekom liep ASV 4 al vroeg een nederlaag op. Ditmaal maakte Rob van Belle een enorme fout
in de opening. Dat kostte eerst een pion en later nog een
kwaliteit. Rob ging tenslotte strijdend ten onder. Nico
Schoenmakers begint zich steeds meer thuis te voelen in de
promotieklasse. Het jonge Meppelse talent Roel Donker
kreeg een lesje aanvallen van onze vice-voorzitter. Daarna
begon het Meppels uurtje. Een tegenvaller was daarbij de nul
van Jacques Boonstra. Zijn aanval zag er veelbelovend uit,
maar de verdedigende partij was doortastender dan Jacques.

De beste partij van de middag was van Hans Rigter. Tegen
topper Richard Berendsen speelde onze routinier makkelijk
mee en remise leek haalbaar. Een dameruil op een verkeerd
veld luidde de ondergang in. Hoe subtiel kan schaken zijn?
Invaller Martin Weijsenfeld speelde aan het tweede bord
alsof hij al jaren promotieklasse-ervaring heeft. In tijdnood
maakte Martin enkele foutjes en tenslotte overschreed onze
man de tijd. 1-4 en toen knokte ASV 4 zich terug. Erik Wille
raakte op de elfde zet zijn dame knullig kwijt, maar met
toren en stuk begon hij aan een op het oog kansloze missie.
Gelukkig hielp de Meppelaar gewillig mee de stukken te
activeren en de eerste grap leverde meteen de vijandelijke
dame op en even later nog een kwaliteit. Ouderwets schwindelen dus! Ook Jan Willem van Willigen nam een beetje
meer. Zijn tegenstander weigerde remise en wilde teveel.
Dat teveel nam Jan Willem in het pionneneindspel. Vincent
Theissen speelde een prachtige partij (iets voor ASVNieuws?). Na veel verwikkelingen eindigde het duel in een
dubbeltoreneindspel met ongelijke lopers. Daarin moest
Vincent door voor de 4-4 en zoals zo vaak pakte dat verkeerd uit. Over ruim twee weken wacht De Schaakmaat 2.
Dan zal het toch moeten gebeuren!
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: H. Rigter–R. Berendsen 0-1; M.
Weijsenfeld–G. Pauptit 0-1; E. Wille–A. Pauptit 1-0; N.
Schoenmakers–R. Donker 1-0; J.W. van Willigen–R. van
den Berg 1-0; R. v. Belle–R. de Wolde 0-1; V. Theissen–K.
Hoogendijk 0-1; J. Boonstra–A. Klomp 0-1. Eindstand 3-5.
Uitslagen en standen na 3e ronde KNSB en OSBO:
KNSB 2e klasse D
1 D4
2 LSG-3
3 Vianen/DVP
4 ZZICT-2
5 Veldhoven
6 HMC Calder-2

7 ASV-1

6
5
5
4
3
3

17
15½
14½
12
12½
11½

2 12½

8 Messemaker 1847 2 11
9 UVS
0 7½
10 RSC ’t Pionneke 0 6

KNSB 3e klasse B:
1 Unitas-2
2 Lewenborg
3 Groningen-3
4 Haren-1

6
5
4
4

15½
16
13½
13

6 Sneek-2
7 Dr. Max Euwe-2
8 WSG Winterswijk
9 ENO
10 herikon bv/Borne

3
2
2
0
0

11½
11½
9½
9½
7

5 ASV-2

4 13

1 De Toren
2 Meppel

Promotieklasse OSBO:
5 14½ 6 VSG
5 14
7 SMB-3

2 12
2 11½

4 Het Kasteel
5 Bennekom

5 13
4 14

1 9
0 7½

3 ASV-3

5 14

8 ASV-4

9 Schaakmaat-2
10 Schaakstad-3

1 9½

KNSB 2e klasse D: HMC Calder-2–Vianen/DVP 3-5; RSC
’t Pionneke–Veldhoven 2-6; Messemaker1847–LSG-3 3-5;
ZZICT-2–D4 2-6; ASV-1-UVS-1 5½-2½.
KNSB 3e klasse B: Lewenborg - Sneek-2 4-4; Groningen-3 herikon bv Borne 5½-2½; Unitas-2 - Haren-1 5½-2½; Dr.
Max Euwe-2 - ENO 4½-3½; ASV-2 - WSG Winterswijk
6½-1½
Promotieklasse OSBO: VSG-Het Kasteel 3½-4½; De Toren-Schaakstad-3 5-3; SMB-3-Schaakmaat-2 5½-2½; ASV4-Meppel 3-5; ASV-3-Bennekom 4½-3½.
Uitslagen interne competitie 9e ronde (4 november 2004):
Maar liefst 58 leden speelden de vorige clubavond mee aan
de interne. Ongetwijfeld een record. Gaan we dit seizoen ook
over de 60 heen. Ik wed van wel! Dan nu de uitslagen:
v. Rijn–v. Tol 1-0; Schleipfenbauer-Wilgenhof 0-1; Buisman-v.d. Wel ½-½; Knuiman-Bruning ½-½; v. GemertPlomp 1-0; Verkooijen-P. Schoenmakers ½-½; HuizingaTaal 0-1; R.Wille-Jurrius ½-½; Weijsenfeld-van Belle 1-0;
Marks-Theissen 1-0; Wiggerts-Kuiphof 1-0; van BurenVermeer ½-½; Verhoef-Dijkstra 1-0; Naasz-Rood 1-0; EderUithof 0-1; Manschot-Rekveld 1-0; Amani-Koeweiden 0-1;
Zunnebeld-van der Leer 1-0; Ariëns-Askes 0-1; de Munnik–
Hartogh Heijs 1-0; Sanders-Blees 1-0; Kelderman-Stibbe 10; Egging-de Jong 1-0; Verbost-Rietmeijer 1-0.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: van der Meulen-van Vlerken 1-0; Hogerhorst-Stravers 1-0; Zuidema-van Dijk 0-1;
Zandbergen-Hajee 0-1.

