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Oploswedstrijd: Maar liefst vijf punten was de bonus voor
de juiste oplossing van de stelling van vorige week. Het
ging om een stelling uit de partij Janatschkov – Goldberg
(Zinnowitz
1983).
Zwart kon de winst
hier niet vinden. U
kon dat in ieder geval
beter gezien de hoeveelheid goede inzendingen. De dame
moest met tempowinst naar de h-lijn
worden gebracht. Dan
is mat namelijk niet
meer te ontlopen.
1….Th1+ 2. Lh1:,
Dh5 3. Lf3:, ef3: 4.
Kg1, Dh3. Dezelfde
matvoering ontstaat na 3. Lg2.
Quizvragen:
1. Zwart: Kh8, Lg8 en pion h7. Wit Lf6. Hoe noemen we
zo’n mat? (1 punt). Antwoord: Een epaulettenmat.
2. In welk land overleed in 1946 Aljechin? (2 punten).
Antwoord: Portugal.
Interne competitie: Na de jaarvergadering van vorige week
(daarover in de komende EP meer) gaan we nu weer verder
met de interne. Deze maand gewoon vier speelronden
waarna we op 4 maart de rapidcompetitie weer vervolgen
met de 3e speelavond.
OSBO-cup: Vanavond bindt, zoals reeds aangekondigd in
de vorige EP, ASV-4 de strijd aan met Pallas uit Deventer
in de 1e ronde van de OSBO-cup. Vanaf deze plaats wensen
wij het team van captain Anne Paul Taal veel succes en
hopen dat zij net als eerder ASV-3 al deed ook de 2e ronde
gaan bereiken.
Externe competitie: Het was weer een topdag afgelopen
zaterdag want onder toeziend oog van een snipverkouden
wedstrijdleider Huub Blom wisten onze eerste drie teams
hun wedstrijd niet alleen winnend af te sluiten maar deden
dat ook nog eens op overtuigende wijze. ASV-1 versloeg
D4 uit het Brabanste Oosterhout met 6-2, ASV-2 was
ING/ESGOO-2 met 5-3 de baas en ASV-3 versloeg Wageningen-3. Ook hier werd het 5-3. Daarmee doen zeker
ASV-1 en ASV-2 heel goed mee in de promotiestrijd. Maar
ook ASV-3 heeft een prima klassering ingenomen.. Van de
tevreden teamleiders kreeg uw redacteur dan ook terecht
louter positieve verhalen te horen.
ASV-1 blijft in het goede spoor: Door de ruime zege op D4
blijft ons eerste in de race voor promotie. ASV-1 volgt op 1
punt van koploper Voerendaal maar met het thuisduel tegen
Voerendaal in de voorlaatste ronde nog voor de boeg is de
strijd nog volledig open. Tegenstander D4 had vooraf
slechts 1 punt achterstand op ons eerste maar men miste
deze wedstrijd kopman Filipek (2345) die nog in zijn geboorteland Polen zat en niet was teruggekeerd. Tot ongeveer 15.00 uur was er sprake van een redelijk gelijkopgaan-

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

donderdag 5 februari 2004

de strijd. Alleen Wouter stond misschien een fractie minder
doordat zijn stukken iets minder actief stonden. Bij Remco
kwam de eerste beslissing. Hij stond in eerste instantie goed
maar zijn tegenstander kwam goed terug. Remco koos toen
voor zekerheid en bood remise aan. Gezien de overige
borden was dit geen probleem. Ook bij Sander Berkhout
kwam dit resultaat op het bord al had hij daar duidelijk
minder vrede mee. Hij had in de opening een pion geofferd
en kwam positioneel duidelijk beter te staan. Op een gegeven moment kwam zijn tegenstander met beide torens de
stelling binnen, iets wat onze ASV-er had overzien. Het
leverde eeuwig schaak op en daar baalde Sander toch wel
van. De niet geheel fitte Frank Schleipfenbauer zette ASV
op voorsprong. Na de opening dacht hij nog wat minder te
staan. Hij liet zijn tegenstander op een gegeven moment
inslaan op h7. Even wilde Frank met zijn koning naar f8
maar bedacht zich nog op het laatste moment en ging naar
h8. Na een afruil verkreeg hij vervolgens een goede stelling
waarbij hij kon voorkomen dat de witte toren via de h-lijn
gevaarlijk zou worden. Met een kwaliteitsoffer op e3 besliste hij de partij. Op dat moment stond alleen Peter Boel
minder en had ook al veel tijd verbruikt. De overige partijen
gaven voldoende vertrouwen in een goede afloop. In de
fase die volgde kwamen drie partijen tot een beslissing.
Eerst was het Eelco de Vries die na de opening al iets beter
stond. Hij consolideerde dit voordeeltje en wist in het resterende toreneindspel torenruil te forceren waarna een gewonnen pionneneindspel op het bord verscheen. Zijn tegenstander wachtte de afloop niet meer af en gaf meteen op.
Ook Bert Buisman, die inviel voor Olivier Bruning, zorgde
voor een overtuigende zege. Hij speelde de opening agressief en bracht zijn tegenstander in de problemen. Met twee
stukken voor een toren kreeg Bert de betere kansen. Toen
zwart de toren moest teruggeven hield Bert een stuk over in
het eindspel. Peter Boel gaf vervolgens op. Hij was materiaal achtergeraakt voor 2 vrijpionnen. Wouter van Rijn had
ook aanvankelijk een wat mindere stelling maar na dameruil keerden de kansen en kwam Wouter in een gewonnen eindspel terecht waarin hij de tegenstander geen kans
meer gaf. Deze konden echter eenvoudig tot staan worden
gebracht. De apotheose kwam in de slotpartij van Otto
Wilgenhof. Hij stond vanaf het begin beter en wist na de
tijdcontrole een belangrijke pion te winnen op c6. Zijn
tegenstander moest wat stukken ruilen en besloot zijn dame
te geven voor een toren en paard. Dit bleek moeilijk te
winnen maar Otto maakte wel wat vorderingen. Tot hij een
verkeerde keuze maakte en hij zijn dame gaf voor een toren. Hij had hierbij wel het voordeel van zijn vrijpionnen.
De tegenstander wist dit niet anders te stoppen dan een stuk
te geven voor 2 pionnen. Nu was er een toreneindspel ontstaan waarbij de tegenstander eerder promoveerde maar
Otto intussen pionnen op d7 en e7 had gekregen. Beide
pionnen werden dame. Er werden vervolgens dames geruild
maar Otto hield dus nog een dame over tegen een vijandelijke pion. Deze kwam weliswaar tot de 2e rij maar Otto liet
hem niet verder komen want mat beëindigde de partij met
applaus van de vele omstanders. Een prachtig slot van een
mooie schaakmiddag.
Gedetailleerde uitslag: E. de Vries–M. Caluwé 1-0; O.
Wilgenhof–W. Maes 1-0; W. van Rijn–T. Vandenbussche

1-0; S. Berkhout – A. Dardha ½-½; P. Boel – R. van Vossen 0-1; R. de Leeuw – H.J. Janssen ½-½; F. Schleipfenbauer – M. Smits 1-0; B. Buisman – J. van de Vreede 1-0.
Eindstand 6-2.
ASV-2 deelt koppositie: In deze vijfde ronde troffen de vier
koplopers, ASV tegen ING/ESGOO-2 en in de andere wedstrijd Almere tegen Unitas-2, elkaar. Wie won bleef meedoen wie verloor haakte (voorlopig) af. Dat was de uitgangspositie. Na afloop bleven ASV-2 en Almere bovenaan
en mogen de andere twee voorlopig toekijken. De winst van
Almere werd in ieder geval in het Arnhemse kamp wat
gunstiger beoordeeld daar ASV-2 nog met dit team, waarin
ook oud-ASV-er Pieter de Jager uitkomt, in de slotronde
nog de degens kruist. De zege van ASV-2 was zonder meer
verdiend. ESGOO-2 kwam dan weliswaar niet helemaal op
volle oorlogssterkte maar tegen dit tweede was geen kruid
gewassen. Captain Richard van der Wel gaf meteen het
goede voorbeeld. Hij bezorgde zijn tegenstander na een
afruil een dubbelpion op e6 en zette daar zoveel druk op dat
zijn tegenstander hieronder bezweek en na een kleine combinatie een toren verloor. Ook Sherman Maduro zorgde
voor een redelijk snelle winst. Op bord twee bracht hij zijn
tegenstander in de problemen door met zijn d-pion al snel
de 6e rij te bereiken. Handig manoeuvreerde hij enkele
zware stukken erbij waarmee de winst werd veiliggesteld.
Cees Sep moest het aan bord 1 opnemen tegen de sterke
jeugdspeler Ali Bitalzadeh. Na een rustige opening kreeg
zijn opponent het iets betere van het spel. Cees investeerde
heel veel tijd en maakte in de slotfase een misser door zijn
paard naar een verkeerd veld te spelen. Cees ging vervolgens mat. Tijdgebrek heeft hem in deze partij vooral parten
gespeeld. Met 2 fraaie zeges van Sjoerd van Roosmalen en
Fred Reulink kwam ASV-2 op een 4-1 voorsprong. Sjoerd
kwam wat minder uit de opening doordat hij te vroeg de hlijn opende. Met nauwkeurig spel wist hij zijn stelling te
verbeteren en toen begon natuurlijk de h-lijn een belangrijke rol te spelen. Na een zwakke zet kreeg zijn tegenstander
een mataanval over zich heen. Met drie pionnen minder gaf
zwart zich gewonnen. Bij Fred Reulink ontstond de mooiste
partij in deze ontmoeting. In een interessant middenspel
met rokades op verschillende vleugels ontstond een fraai
gevecht met allerlei wendingen. Fred probeerde de zware
stukken te ruilen om een gewonnen eindspel over te houden. Zijn tegenstander koos voor een loperoffer. Dit zag er
kansrijk uit maar het klopte niet. Met Td2 had Fred de stelling al kunnen beslissen maar hij zag het niet. Een zet later
was de winst toch een feit. Bij Theo Jurrius kwam een interessante opening op het bord dat een boeiend gevecht opleverde. Helaas voor hem kwam hij in een heel moeilijk eindspel terecht waarin hij ten onrechte koos voor het opspelen
van zijn a-pion. Dit bleek beslissend. Voor Theo had de
partij dus een teleurstellende afloop. Ik zal u het krachtige
commentaar van Theo besparen maar zijn mening over de
partij liet niets aan duidelijkheid te wensen over. Het beslissende halfje werd door Koert van Bemmel binnengehaald.
Hij won na de opening een pion maar speelde het daarna
niet nauwkeurig genoeg. Na een afwikkeling ontstond een
toreneindspel dat volledig in evenwicht was. Men ging
echter door tot op het bot dus met alleen nog de beide koningen op het bord. Alleen Cees Verkooijen was toen nog
in de strijd. Hij zat met een paardeindspel opgescheept
waarmee hij niet goed raad leek. Veel tijd werd geïnvesteerd in een goede afwikkeling. Mogelijk heeft Cees ergens
een kans gemist. Nu eindigde het eindspel in remise toen
ook de laatste pion van het bord verdween. Voor ASV-2 is
het nu zaak gewoon met beide benen op de grond te blijven
en rustig de partijtjes af te wikkelen. Dan zien we in de
laatste ronde wel hoe het er voor staat. Als gepromoveerd
team doet ASV-2 het in ieder geval fantastisch. En dat is
zonder meer een compliment waard.
Gedetailleerde uitslag C. Sep – A. Bitalzadeh 0-1; S. Maduro – M. Brinkman 1-0; K. van Bemmel – A. Bündgen
½-½; S. van Roosmalen – E.J. Pluim Mentz 1-0; F. Reulink – R. Keizer 1-0; C. Verkooijen – A. Langendijk ½-½;
T. Jurrius – B. Tsoukkerman 0-1; R. van der Wel – R. van
Delden 1-0. Eindstand 5-3.

ASV-3 nu gedeeld tweede: ASV 3 heeft zich overtuigend
gerevancheerd van de nederlaag tegen Bennekom in de
vorige ronde. Promovendus Wageningen 3 had niets in te
brengen tegen de dadendrang van onze mannen en mocht
de handen nog dichtknijpen dat de nederlaag tot 5-3 beperkt
bleef. Siert Huizinga opende de score. Vanuit de opening
werd de Wageninger onder grote druk gezet en dat werd
hem al na zo’n twee uur spelen teveel. Torenwinst bracht
het punt. Erik Wille moest vervolgens eeuwig schaak toelaten, waarna Gerben Hendriks ASV 3 op 2½-½ bracht. Zijn
opponent offerde en Gerben griste alle stukken gretig van
het bord. Toen Gerben drie stukken voor stond en zijn tegenstander daar nog geen schaakje voor terug had, was de
winst een feit. Hans Rigter liet een halfje liggen. Vanuit de
opening bereikte Hans groot positioneel voordeel. Hij
moest echter een oplossing vinden voor de druk die de
verdubbelde torens van zijn tegenstander gaven. Die oplossing vond Hans pas in de analyse, nadat hij het punt gedeeld had. Ruud Wille berustte in een optisch betere stelling vervolgens in remise, omdat Johan van den Brink dan
de zege veilig kon stellen. En dat deed Johan dan ook door
het voordeel van twee paarden en pion tegen toren goed uit
te spelen. Erika Belle morste het punt. Na een goed middenspel had ze een pion meer. Door een blunder kwam haar
paard echter ingesloten te staan. Spelend alsof ze een stuk
minder had, verloor ze kansloos. Ivo van der Gouw kwam
slecht uit de opening en bleef een pion achter. Ivo is echter
een vechter en na een Wageningse fout wist hij in de tijdnoodfase het tij te keren. Het eindspel met pluspion dat
restte, bleek niet te winnen. Door deze zege begint ASV 3
op een derde plaats aan een serie van moeilijke wedstrijden.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag I. van der Gouw – J. Stigter ½-½;
H. Rigter – D. van Baarsen ½-½; J. van den Brink – B.
Dodeman 1-0; R. Wille – C. van de Waerdt ½-½; E. Wille
– J.F.. Wiersma ½-½; S. Huizinga – J. Franssen 1-0; G.
Hendriks – J.H. Neuteboom 1-0; E. Belle–H. ten Thije 0-1
Eindstand 5-3.
Uitslagen van en stand na 5e ronde KNSB en promotieklasse OSBO na de 5e ronde:
KNSB 2e klasse D: ZZICT-2 – SOPSWEPS’29 3½-4½;
ASV-1 – D4 6-2; Voerendaal – Paul Keres-2 5-3; RSC ’t
Pionneke – SMB-2 4½-3½; Schaakmaat – Veldhoven 3-5.
KNSB 3e klasse B: Dion Hardenberg-3–WSG Winterswijk
3-5; ASV-2–ING/ESGOO-2 5-3; Sneek–Veenendaal 2½5½; Almere–Unitas-2 5½-2½; ESG–herikon bv/Borne 4-4.
Promotieklasse OSBO: Doetinchem–Het Kasteel 4½-3½;
ASV-3–Wageningen-3 5-3; Lelystad – Bennekom 2½-5½;
Meppel – SMB-4 7-1; Schaakmaat-2 – De Toren 4½-3½.
KNSB 2e klasse D
1 Voerendaal
9 27

KNSB 3e klasse B:
1 Almere

8 27

2 ASV-1

8 23½ 2 ASV-2

8 24½

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

7
7
6
6
2
2
2
1

6
6
5
5
4
3
3
2

22
20½
21
20
18
18
16½
12½

6
4
2
2
0

21½
16
16
14½
13½

1 Doetinchem
2 Meppel

3 ASV-3
4 Bennekom
5 Het Kasteel

22½
21½
19
16½
19
18
17½
15½

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

OSBO promotieklasse
10 25½ 6 De Toren
7 26½ 7 Schaakmaat-2
7 21 8 Lelystad
6 23
9 Wageningen-3
6 22½ 10 SMB-4

Uitslag ASV-bekercompetitie: Koeweiden – de Groot 0-1.

