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Oploswedstrijd: Vorige week ging het om een stand van 2
onbekenden:
AlHadhrani–Frick uit
een toernooi in Novi
Sad in 1990. Wit
speelt en krijgt een
gewonnen
stand.
Oplossing: 1 Lg6:
fg6: 2 Td8+ Kd8: 3
Le7:+ Ke7: 4 De5:.
Quizvraag: Welke
luchtvaartmaatschappij organiseert
de laatste jaren het
toernooi, waar het
grootste
aantal
grootmeesters aan
deelneemt.
Antwoord: Aeroflot.
Externe competitie: Na de blamage van ASV-5 bij De
Toren-2 ging het verder gelukkig een stuk beter met onze
“doordeweekse” teams. De winst van ASV-7, waarover ik u
vorige week al berichtte, bracht dit team op de rand van het
kampioenschap! ASV-8 blijft het goed doen in de
promotiestrijd maar zal het normaal gesproken niet redden.
Ook afgelopen donderdag waren er positieve resultaten.
ASV-6 vocht zich met 4½-1½ langs UVS-4, ASV-10
versloeg het jeugdteam van PION-5 met 4-2 terwijl onze
senioren van ASV-9 een verdienstelijk gelijkspel boekten
tegen Doesborgh-2. Dan afgelopen zaterdag. Met verbazing
nam uw redacteur die avond kennis van de 7-1 nederlaag van
ASV-1. Tegenstander RSC ’t Pionneke uit Roermond
maakte dankbaar gebruik van de complete off-day van onze
clubgenoten. ASV-2 won verdiend van Groningen-3 en
nestelde zich vast op de vierde plek. In de OSBOPromotieklasse kon ook ASV-3 De Toren-1 niet meer
stuiten. Met een 4½-3½ zege behaalden onze schaakvrienden
uit Zuid het kampioenschap waardoor zij naar de KNSB
promoveerden. Zo heeft Arnhem komend seizoen 2
verenigingen die landelijk spelen en dat is alleen maar goed
voor het schaken in de Gelderse hoofdstad!! Het was
sowieso een geweldige week voor deze club want ook De
Toren-2 en De Toren-3 werden kampioen. Onze
gelukwensen met deze successen gaan dan ook uit naar
bestuur en spelers van De Toren!! ASV-4 speelde met 4-4
gelijk tegen SMB-3. Of dit voldoende is in de strijd om
degradatie moet de slotronde uitwijzen. Maar men heeft het
nog wel in eigen hand. Veel verslagen dus. In deze EP het
begin, volgende keer komen de overige teams aan bod met
alle uitslagen en standen.
Afgang voor ASV 1: Natuurlijk was ons eerste verzwakt
door het ontbreken van kopman Eelco de Vries. Ook Olivier
Bruning moest dit keer afzeggen. Hiervoor werd Laurens
Storms bereid gevonden mee te spelen en debuteerde Martin
Weijsenfeld vanuit ASV-5 in de ASV-hoofdmacht. Met 4
teams op zaterdag moest er met de verschillende afzeggingen creatief geschoven worden gezien ook de belangen die
de verschillende teams nog hadden. ASV-1 had zijn dag
totaal niet en alles mislukte daar waar het bij ’t Pionneke
juist allemaal goed viel. Het begon met een remise van Remco de Leeuw die ook niet echt in de partij zat maar toch een
gelijke stelling bereikte. Hij dacht een kwartier na over het
aanbod daarbij de andere stellingen in ogenschouw nemend
en nam de remise toen maar aan. Sander Berkhout toog weer
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vrolijk ten aanval. Hij rokeerde lang terwijl de vijandelijke
koning aanvankelijk in het centrum bleef. Sander kwam niet
echt verder en toen zijn tegenstander een kwaliteit offerde en
zelf ook lang rokeerde keerden de kansen en ging Sander in
een koningsaanval ten onder. Martin Weijsenfeld liet daarop
een verdienstelijke remise noteren. De stelling bleef steeds in
evenwicht. Aardig is dat hij daarmee als invaller uit ASV-5
voor de helft van de score van het eerste zorgde. Wouter van
Rijn zette de partij heel scherp op maar vermoedelijk zat er
ergens toch een lek. Zijn tegenstander kon een pion winnen
en kwam de stelling binnen. In een dubbeltoreneindspel leek
Wouter nog even terug te komen doch dit was maar schijn.
Hij kwam er verder niet meer aan te pas. De tegenstander
van Otto Wilgenhof zette het rustig op en Otto kreeg een
klein voordeeltje. Een remiseaanbod sloeg hij af mede gezien de stellingen op de overige borden. Maar dit speelde op
een gegeven moment geen rol meer. Een zet voor het einde
was de stelling nog remise maar een grafzet van Otto betekende ook voor hem een nul. Toen ook Sjoerd van Roosmalen verloor begon het er allemaal heel donker uit te zien.
Ook bij Sjoerd wilde het allemaal niet lukken. Hij gaf een
pion om open lijnen te krijgen maar ook omdat hij dacht in
een mindere stelling terecht te komen. De pion zag hij niet
meer terug en kwam uiteindelijk steeds meer in het nadeel.
Laurens Storms trof het niet want hij moest uitgerekend
tegen de topscoorder van de Limburgers. En als je dan toch
wat wedstrijdritme mist speelt zoiets zeker mee. Toch speelde Laurens een uitstekende partij. Er ontstond een scherpe
strijd. Mogelijk had Laurens in het beslissende stadium naar
een eindspel moeten afwikkelen maar liet dit achterwege en
daarna ging het snel verkeerd. Peter Boel tenslotte deed een
paar keer een pion in de aanbieding maar zijn tegenstander
gaf deze aanvankelijk meteen weer terug. Voor de uiteindelijke pion kreeg Peter wel de nodige compensatie maar hij
kreeg het verder niet echt voor elkaar. Toen de stelling in de
tijdnoodfase open kwam stond Peter tegenover een moordend vijandelijk loperpaar. Dit bleek teveel van het goede.
De ongelofelijke score van 7-1 stond hiermee op het wedstrijdformulier.
Gedetailleerde uitslag: G. Rooyakkers-W. v. Rijn 1-0; G.
Janssen-O. Wilgenhof 1-0; J. v. Mechelen-S. Berkhout 10; I. Utama-R. de Leeuw ½-½ ; E. Coenen- P. Boel 1-0; G.
Peeters-L. Storms 1-0; M. Bunnik-S. van Roosmalen 1-0;
P. Aben-M. Weijsenfeld ½-½. Eindstand 7-1.
ASV-2 wint en speelt zich bij Top 4: Met de thuiswedstrijd
tegen kampioen Unitas-2 nog voor de boeg is ASV-2 dankzij
een prima 5-3 overwinning op Groningen-3 gestegen naar
een vierde plaats. Koert van Bemmel, Siert Huizinga en
Gonzalo Tangarife waren deze keer niet van de partij. Maar
de invallers deden het goed en zorgden voor 2 winstpunten.
Zo won Theo Jurrius. Zijn tegenstander reageerde slap op de
opening van onze ASV-er en kreeg mede daardoor teveel
zwakheden in zijn stelling. Na een kleine combinatie moest
zijn tegenstander een stuk of een toren geven. Hij koos voor
het laatste in de veronderstelling hier nog iets voor terug te
krijgen maar dit bleek een misvatting. Ook Fred Reulink
zorgde voor de volle winst. Na een gelijkwaardige opening
bleek de opmars van de h-pion beslissend. Zijn tegenstander
moest een kwaliteit geven en na nog een fout een tweede
kwaliteit. De mataanval die volgde zorgde voor het punt.
Een tegenvaller was de nederlaag van Jacques Boonstra.
Opnieuw speelde hij een goede partij waarin de tegenstander
onder druk werd gezet. Maar ook dit keer weer die tijdnood
waarin door een fout de partij in zijn nadeel uitviel. Vincent
Theissen moest eerst drie kwartier wachten op een invaller

omdat zijn aanvankelijke tegenstander vlak voor het begin
was uitgevallen. Vincent bereikte niet alleen tijdvoordeel
maar ook een uitstekende stelling. Zijn tegenstander kwam
dan ook in tijdnood maar in die fase ging Vincent meevluggeren in plaats van rustig zijn zetten te kiezen. Hij deed
meerdere eslechte zetten en kwam feitelijk verloren te staan.
Op de 38 zet ging zijn opponent echter door de vlag en kon
alsnog het punt worden bijgeschreven. Kees Verkooijen
kwam wat gedrongen uit de opening. Dit beperkte hem wat
in zijn mogelijkheden. Na een poging om zich via een opstoot met zijn f-pion te bevrijden liet hij vrijwillig zijn koningsstelling openen. Dit bracht zijn tegenstander definitief
in het voordeel. Materiaalverlies betekende het einde van de
partij. De partij van Richard was misschien wel de mooiste
van de dag. Al na 4 zetten was het compleet oorlog op het
bord. Elke zet leverde weer nieuwe complicaties en mogelijkheden tot combineren. Richard won eerst een kwaliteit
maar na een slechte loperzet kreeg zijn tegenstander een
koningsaanval. Bij een afwikkeling had deze voordeel kunnen bereiken maar miste dit. Pas in het eindspel wist Richard
de Groninger definitief te vloeren. Een zinderende partij.
Hoe tegengesteld was dit bij Bert Buisman waar juist van
een hele rustige en evenwichtige partij sprake was en waar
de remisemarge niet verbroken is geweest. Toen Bert Richard vroeg of hij remise mocht aanbieden kreeg hij vanzelfsprekend instemming. Het zou bovendien de 4½ en dus de
winst betekenen. Er werden nog een paar zetten gespeeld
maar de puntendeling kwam vervolgens toch tot stand. Ook
bij Fokke Jonkman kwam de partij niet echt in het voordeel
van een van beiden. Er was slechts één moment waarop het
mis had kunnen gaan maar dit werd niet gezien. Feitelijk zat
er in het eindspel geen muziek meer in de stelling maar beiden speelden vol door. Tot Fokke plots een stuk won en
alsnog leek het punt veilig te stellen. Maar uit vermoeidheid
liet hij zich even later zelf flessen en zo werd het toch nog
remise waardoor de eindstand 5-3 voor ASV-2 een feit
werd..
Gedetailleerde uitslag: V. Akotchik–R. v.d. Wel 0-1; J.
Hiemstra-F. Jonkman ½-½; G. Rickers-B. Buisman ½-½;
E. Zuiderweg-F Reulink 0-1; K. Haveman-K. Verkooijen
1-0; K. Soerdjan-T. Jurrius 0-1; P. Bodewes-J. Boonstra 10; J. Zwanepol-V. Theissen 0-1 Eindstand 3-5.
Terechte nederlaag ASV-3: Het derde heeft De Toren-1 niet
van het kampioenschap kunnen afhouden. Het was ook de
laatste kans voor ASV-3 om zich in de promotiestrijd te
mengen. De zege van De Toren was achteraf verdiend maar
er moest wel voor worden geknokt. Na een korte remise van
Edgar van Seben na 17 zetten in een stelling waarin weinig
meer te beleven viel, kwam de eerste echte beslissing tot
stand in de partij van Barth Plomp. Tegen Anthony Migchels
deed hij het in de opening niet helemaal correct en kwam
onder druk te staan. Eigenlijk kwam Barth steeds een zet
tekort. Anthony maakte het keurig uit. Sherman Maduro,
invaller voor Theo Jurrius die naar het tweede was overgeheveld, wist zich na de opening langzaam los te worstelen.
Maar met voor beiden nog een kwartier op de klok werd toch
voor de zekerheid van een remise gekozen. Bij analyse bleek
Sherman toch wel wat beter te staan. Cees Sep speelde een
goede partij tegen Bob Beeke. Toch vergaloppeerde hij zich
ergens en raakte op de damevleugel een pion achter. Toen hij
later nog een pion kwijtraakte werd de stelling onverdedigbaar. Captain Anne Paul Taal liet wel zien hoe het moet
maar zijn voorbeeld werd door de anderen niet meer gevolgd. Zijn tegenstander kreeg net na de opening wat problemen. Een stukoffer kon nog net niet maar na de nodige
tijd te hebben gebruikt werd voor een ander plan gekozen.
Zijn tegenstander moest zijn centrumpion op e6 blijven verdedigen maar hierdoor kreeg Anne Paul weer andere aanknopingspunten. Dit leverde uiteindelijk materiaal en de
partij op. Daarmee ontstond nog even een spannende tijdnoodfase rond de drie overgebleven partijen. Maar duidelijk
was al wel dat De Toren de winst haast niet meer kon ontgaan. Bij Gerben Hendriks ontstond de volgende beslissing.
Hij had echt minder gestaan maar met het nodige toverwerk
op de damevleugel was hij weer in de partij gekomen.
De
tactische verwikkelingen waren net voor de 40e zet boeiend
maar op het moment dat de partij in evenwicht kwam werd
remise aangeboden. Tegenstander Sebas Beumer nam er
rustig de tijd voor om eerst de ontwikkelingen op de andere
2 borden te bekijken. Erika Belle kwam in haar partij naast
de gambietpion nog een pion voor. Het bleek niet genoeg.

Haar tegenstander wikkelde af naar een toreneindspel waarin
Erika het nog probeerde maar uiteindelijk in remise moest
berusten. Inmiddels had ook Ruud Wille tactisch remise
aangeboden in een overigens duidelijk mindere stelling. Na
een partij met veel mogelijkheden had hij een stuk geofferd
tegen 2 pionnen maar kreeg geen mogelijkheid om hier verder voordeel uit te halen. Zo kwam hij in een duidelijk minder eindspel waarbij zijn vrijpionnen niet echt een dreiging
vormden. Toen de partij bij Erika in remise eindigde nam
ook de tegenstander van Ruud het aanbod aan omdat daarmee het kampioenschap veilig was gesteld. Terechte kreten
van blijdschap maakten zich meester van de speelzaal. Het
bier vloeide rijkelijk en het zal nog lang onrustig zijn geweest.
Gedetailleerde uitslag: B. Beeke-C. Sep 1-0; A. Migchels-B
Plomp 1-0; B. v.d. Velden-R. Wille ½-½; J. v. Onzen-E.
Belle ½-½; T. v. Nispenrode-E. v. Seben ½-½; R. Visee-S.
Maduro ½-½; M. Roskam-A.P. Taal 0-1; S. Beumer-G.
Hendriks ½-½. Eindstand 4½-3½.
Sterke winst ASV-6: In een een- 1 Murat Duman
1
op-een match tegen medekoploper 2 Paul Schoenmakers ½
UVS 4 moest ons jeugdteam win- 3 Bijan Zahmat
1
nen om in de race voor promotie te 4 Kasper Uithof
1
0
blijven. En liefst nog met aardige 5 Tiijs van Dijk
1
cijfers gezien het feit dat anders de 6 Tjé Wing Au
derde er met het been van doorgaat; Elster Toren. Het bleek een mooie avond te worden
want waar we vorig seizoen nog verloren van UVS was
ditmaal de jeugd uit op revanche. En dan ook echt de jeugd
want waar eerder het lopende seizoen nog wel eens de grijsaards de punten moesten sprokkelen waren ditmaal de jongeren paraat op het moment suprème de zegevlag te strijken.
Geen wonder aangezien ASV 6, m.u.v. de teamleider, sinds
zaterdag uit louter kampioenen bestaat. Eerstebordspeler
Murat behoeft al helemaal geen krans gezien zijn spetterende
spel, Paul is de sterkste elostijger en aanvoerder van de Bgroep in de interne, Bijan en Tje-Wing wonnen grandioos
hun groepen op het ASV-Voorjaarstoernooi en Kasper werd
vice-kampioen van de OSBO. Het begon allemaal met een
afgetekende zege van Tje-Wing die na 10 zetten wits koning
al over het bord had gejaagd en uiteindelijk een kwaliteit kon
winnen. Bij Kasper ging het gelijk op totdat zijn opponent in
een gemeen trucje trapte. Paul had het zichzelf moeilijk
gemaakt doordat zijn aanval niet doorzette. Zwart leek in het
eindspel zelfs te gaan winnen met zijn loper tegen Pauls
paard die bovendien nog maar luttele minuten bedenktijd
had. Juist dan hopt het paard alle kanten uit wat zwart tureluurs maakte en tot remise deed besluiten. Bijan won een
pionnetje na een geweigerd damegambiet. Na opnieuw pionwinst en een ver opgerukte vrijpion in stelling te hebben
gebracht zag de Nijmegenaar het hopeloze wel in en gaf op.
Tijs intussen had de gunstige standen op de borden opgevat
om voor de remise te gaan: zijn stelling bood ook alleen
perspectief op de puntendeling wat hij tot driemaal toe aanbood wat niet scheepsrecht bleek. Wit bleef het proberen
maar toen het team al 3½-½ achterstond zag hij het hopeloze
van de exercitie in en bood in een pionneneindspelletje (katsremise volgens Theo Jurrius) dan toch zelf remise aan. Tijs
eigenwijs echter zei dan toch liever nog eventjes tot de blote
koningen door te gaan... liep met zijn koning 1 tempo te ver
en... ZOMP. Murat tenslotte beschikt over bijzondere gaven.
In een betere stelling maar met maar enkele seconden op de
klok bleef hij maar peuren waar een mat nog heel ver te
zoeken was. De Nijmegenaar liet zich echter toch zo overdonderen dat niet Murat maar hij door de vlag ging... Murat
had het uiterste eruit gehaald en nog 1 seconde over. Een
geweldige winst dus op het team dat dit seizoen nog niet
verloren had. Maar een half puntje minder dan zou moeten...
mocht dat halfje de oorzaak zijn dat we TOCH niet promoveren dan belandt de teamleider in een grote bak drek!
Tijs van Dijk
Uitslagen interne competitie 25e ronde (17 maart 2005):
Schleipfenbauer-v. Gemert 1-0; Knuiman-Jurrius ½-½; Hogerhorst-Jonkman ½-½; Weijsenfeld-Hajee 1-0; v. Belle-v.
Buren 1-0; Wiggerts-v. Amerongen 0-1; Vermeer-Eder 1-0;
Manschot-Rood ½-½; Zunnebeld-Ariëns 0-1; v.d. MeulenStravers 0-1; Rietmeijer-Koeweiden 0-1.
ASV-Bekercompetitie: R. Wille-Theissen 1-0; v.d. WelWilgenhof 1-0 Naasz-Dijksta finale bekergroep) ½-½.

