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Oploswedstrijd: We begonnen het nieuwe jaar gemakkelijk
zodat u al gelijk allemaal groot vertrouwen in uw schaakcapaciteiten kon krijgen. Een simpele opgave dus….hoewel in
deze stand overzag Jan Timman met zwart in zijn partij
tegen Nigel Short de remise waardoor niet hij maar Short
winnaar werd van het Groningen Open 1996. Oplossing:
Timman
overzag
1….Tb1 2. Ta2:,
Tf1+ en zwart wint
het stuk terug waarna
een stand ontstaat die
volledig remise is.
Quizvraag: De dag na
kerst start altijd een
groot open toernooi
t.w. de Rilton-cup. In
welke stad wordt dit
toernooi gehouden??
Antwoord:
Stockholm.
Externe competitie:
Het nieuwe schaakjaar begon vorige week met de “winst” van ASV-4 op ZSG2 in de OSBO-cup. Winst mogen we het eigenlijk niet noemen. Toch bekert de OSBO-cup-houder verder. Hoe…leest
u verderop in deze EP. Dan volgde zaterdag jl. winst voor
onze beide KNSB-teams. ASV-1 bleef met 5-3 de baas over
Veldhoven en ASV-2 rolde nummer laatst herikon
bv/Borne op met 6½-1½.. Onze beide teams in de promotieklasse moesten daarentegen nederlagen incasseren. ASV-3
kreeg met 5-3 de kous op de kop tegen Schaakstad Apeldoorn-3 en ASV-4 liep tegen een grote 1½-6½ nederlaag
aan tegen Het Kasteel uit Wijchen en belandde daarmee
onder de streep. Dan onze andere teams. Afgelopen dinsdag
speelde ASV-10 reeds uit bij SMB-8. Vanavond spelen er
vier teams waarvan 3 thuis. ASV-6 gaat naar Elst toe voor de
wedstrijd tegen
Elster Toren. Een belangrijk treffen in de
strijd om de 1e plaats. ASV-7 ontvangt het 2e team van Elster Toren. Ook in dit duel is de eerste plaats de inzet. ASV5 heeft de koppositie
te verdedigen. Zij ontvangen het op de
gedeelde 2e plaats staande UVS-3. Dus ook hier zijn de belangen groot. ASV-8 tenslotte is gastheer van Bennekom-4.
Beide teams staan in de middenmoot maar kunnen bij winst
een belangrijke stap richting top maken. Kortom we kunnen
de wedstrijden vanavond met veel spanning tegemoet zien.
Morgenavond speelt ASV-9 nog de uitwedstrijd tegen Velp2. Onze senioren zijn dit seizoen nog niet in goeden doen.
Dus wie weet komt daar morgen verandering in. Dan nu de
teamverslagen.
ASV 4 met blauw oog verder in OSBO-cup: ASV 4, de
trotse bekerhouder won afgelopen donderdag moeizaam en
met veel geluk van ZSG 2. Het regulier duel eindigde in 2-2
en ook de daardoor nodige vluggertjes eindigden in 2-2.
Alleen maar omdat dan volgens het reglement bord 4 uit de
reguliere wedstrijd niet meetelt, bekert ASV 4 verder “dankzij de nederlaag van Nico Schoenmakers aan bord 4”.
Erik Wille opende de score. Zijn tegenstander kon de verleiding niet weerstaan om een stuk te offeren. Erik pakte het
stuk en toonde aan dat het niet klopte. Het mat met een torenoffer dat hierna volgde was fraai. Nico Schoenmakers
was intussen een pion achterop geraakt en in het eindspel
verslikte hij zich ten tweede male. Hans Rigter stond lange
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tijd onder druk, maar toen hij zich bevrijdde leek de winst
een kwestie van tijd. Stellingspech was echter zijn deel, want
aan het eind van de afwikkeling naar een goede stelling zat
een mat in twee. Jan Willem van Willigen redde ASV 4 met
een uitstekende zege in het eindspel. Het opvoeren van de
druk had in het laatste half uur twee pionnen opgeleverd
zonder dat dat echt nodig was. In het vluggerduel tastten de
ASV-ers overwegend mis. Alleen Erik Wille won vanuit de
opening. Jan Willem van Willigen stond steeds minder, maar
een mat in één loste zijn problemen op. Dat Nico Schoenmakers en Hans Rigter opnieuw verloren deed er toen niet
meer toe. In de volgende ronde wacht de winnaar van Bennekom 2 tegen Elburg.
Gedetailleerde uitslag: H. Rigter – A. Knap 0-1 (0-1); E.
Wille – H. van Schaik 1-0 (1-0); J.W. van Willigen – J.W.
den Besten 1-0 (1-0); N. Schoenmakers – J. Webbink 0-1
(0-1). Eindstand 2-2. (ASV-4 wint na snelschaken)
ASV-1 met zege in middenmoot: Door een 5-3 zege heeft
ons eerste de 2 opeenvolgende nederlagen tegen Veldhoven
in de afgelopen jaren uitgewist. Even leek het nog de verkeerde kant op te gaan toen de Brabanders met 2½-½ voorkwamen maar dit werd snel ongedaan gemaakt. In de partij
van Eelco de Vries stelden beiden elkaar niet op de proef.
Remise na een uur spelen kon dan ook niet uitblijven. Sjoerd
van Roosmalen stond na de opening wat beter maar verzuimde zijn tegenstander een geïsoleerde pion te bezorgen.
Hij stelde dit te lang uit en toen hij het speelde was het geen
probleem meer voor zijn opponent. Deze was door wat mindere zetten van Sjoerd al te actief geworden. Het eindspel
bleek tenslotte verloren voor Sjoerd. Ook Sander Berkhout
moest een nul incasseren. Hij kwam aanvankelijk goed uit de
opening maar verspeelde zomaar opeens een pion zonder dat
hij hier enige compensatie voor kreeg. Sander sputterde nog
wel wat tegen maar zijn stelling bleek uiteindelijk onhoudbaar. Wouter van Rijn won mede dankzij de grote tijdnood
van zijn tegenstander. Hij kwam goed uit de opening en
kwam een pion voor. Zijn tegenstander kwam in een vreselijke tijdnood. Wouter maakte het zichzelf in die fase nodeloos ingewikkeld door toch wat teveel op de tijd van de
tegenstander te spelen in plaats van op de stelling. Een verkeerde koningszet van zijn opponent bracht de partij tot een
einde. Op dat moment had zijn tegenstander kunnen offeren
hetgeen Wouter in problemen zou hebben gebracht. Maar
met 3 seconden op de klok voor zo’n 7 zetten kon de Veldhovense speler dit gelukkig niet doorrekenen. De zege van
Remco de Leeuw bracht ASV-1 weer langszij. Remco kwam
na de opening in een mindere stelling terecht maar zijn tegenstander wist niet hoe hij hier gebruik van moest maken.
Remco kwam in de verdediging maar wist zijn stelling
steeds beter onder controle te krijgen. In de slotfase wist
Remco door het winnen van een pion de partij nog in zijn
voordeel te beslissen. Olivier Bruning zette ASV op voorsprong via zijn eerste overwinning dit seizoen. Voor hem
was dat ook een mooie opsteker. In een ingewikkelde stelling, waarbij Olivier zijn koning in het centrum hield en zijn
tegenstander via de h-lijn actief probeerde te worden, wist
onze ASV-er met de dame binnen te komen. Het actieve
stukkenspel van Olivier paste goed in elkaar waarmee hij
tenslotte de winst voor zich opeiste. Op dat moment was de
stelling bij Koert van Bemmel volledig in evenwicht maar
zijn tegenstander wilde nog geen remise aannemen omdat de
partij van Otto Wilgenhof nog niet beslist was. Otto wist
aanvankelijk snel de lichte openingsproblemen op te lossen.

Hij offerde vervolgens een pion om wat spel te krijgen. Deze
pion won hij vrij snel weer terug. Otto probeerde steeds
remise te vermijden door heel actief te spelen om daarmee
de meeste kans te hebben zijn tegenstander te kunnen verschalken. Hij slaagde glansrijk in die opzet want zijn opponent verrekende zich in het eindspel. Remise zou anders niet
te vermijden zijn geweest. Daarmee was ook het resultaat in
de partij van Koert van Bemmel voor Veldhoven niet meer
van belang zodat hier in remise werd berust. ASV 1 heeft
met deze winst een sprong gemaakt naar de middenmoot en
is de ongelukkige seizoensstart weer vergeten.
Gedetailleerde uitslag: F. Wuts – E. de Vries ½-½; G. Kodentsov – W. van Rijn 0-1; A. van der Heijden – S. Berkhout 1-0; N. Swinkels – O. Wilgenhof 0-1; T. Laarhoven –
R. de Leeuw 0-1; F. Wolferink – K. van Bemmel ½-½; A.
Schenning – S. van Roosmalen 1-0; H. Schenning – O.
Bruning 0-1. Eindstand 3-5.
Soepele winst ASV-2: Tegen herikon bv/Borne heeft het
tweede een moeiteloze overwinning gepakt. In een vooruitgespeelde partij op onze vorige clubavond liet Kees Verkooijen de 1-0 reeds aantekenen. Hij verkreeg na de opening
al een prettige stelling en met de vijandelijke koning in het
centrum won hij in de slotfase materiaal. Een mooie opsteker! Tegenstander Borne kwam ook in het verdere verloop
van de wedstrijd eigenlijk tekort om ASV-2 in problemen te
brengen. Invaller Paul Schoenmakers (voor Koert van Bemmel die naar het eerste was doorgeschoven als vervanger
voor Peter Boel) boekte een prima zege. Zijn tegenstander
sloeg met zijn dame in op b2 waarna Paul zoveel druk wist
te zetten op de vijandelijke stelling. Met veel kunst- en
vliegwerk wist de Bornse speler aanvankelijk nog erger te
voorkomen maar nadat Paul op d6 kon inslaan en beide
torens op de in het centrum geposteerde koning kon richten
was het snel gedaan met de weerstand. Ook Bert Buisman
kwam tot de volle winst. Vanuit de opening ging hij op koningsaanval ene wist met nog veel stukken op het bord beide
torens op de 2 rij te krijgen. Dit leverde uiteindelijk materiaalwinst op. Richard van der Wel zette eerst alles op een
koningsaanval maar dit werd goed gepareerd. Toen verplaatste hij de druk richting veld d6, de zwakke plek in de
zwarte stelling. Zijn tegensrtander wist dit niet te verdedigen
en verspeelde een toren. Fred Reulink kwam redelijk gelijk
uit de opening. Na dameruil verloor hij echter een kwaliteit
maar won door wat stellingsgeluk een stuk. Met aan weerzijden vrijpionnen was het de vraag wie als eerste wist te
promoveren. Fred kon een stuk teruggeven tegen een veropgerukte pion en won toen het eindspel met loper en 3 pionnen tegen een toren. Siert Huizinga won in de opening een
pion. Lang gemanoeuvreer volgde. Om pionpromotie te
voorkomen moest zijn tegenstander een stuk geven. Met
deze materiële voorsprong was het vervolg niet moeilijk
meer. Gonzalo Tangarife kwam met zwart wat in de verdrukking en moest zich tot verdedigen beperken. Zijn tegenstander wist de winst echter niet te vinden. Gonzalo kon na
het nodige te hebben afgeruild, tot slot toch de veilige remisehaven bereiken. Fokke Jonkman verloor onnodig. Hij
sloeg tot twee keer toe een remiseaanbod af om het nog even
te proberen. De stand op de andere borden was immers toch
steeds zeer goed. Daarbij trok hij in de slotfase aan het kortste eind.. Met de ruime zege is het tweede weer in de middenmoot beland. Toch mag men zich nog niet veilig wanen.
Gedetailleerde uitslag: B. van den Akker – R. van der Wel
0-1; J. Weber – G. Tangarife ½-½; P. Munster – F. Jonkman 1-0; Th. Heeregrave – B. Buisman 0-1; N. Waanders
– F. Reulink 0-1; A.H.J. Heeregrave – S. Huizinga 0-1; C.
van Bree – P. Schoenmakers 0-1; E. Mijnheer – C. Verkooijen 0-1. Eindstand 1½-6½
Terechte nederlaag voor ASV-3: Op het verlies voor ons
derde viel niet eens zoveel af te dingen. Schaakstad Apeldoorn-3, dat in feite sterker is dan de klassering doet vermoeden kon deze zaterdag bovendien nog gebruik maken
van een sterke invalster. Deze Duitse speelster kwam tegen
Theo Jurrius riant uit de opening. Theo had een volledige
off-day. Net toen hij de zaak weer enigszins onder controle
leek te hebben gaf hij pardoes een stuk weg. Daarmee werd
het 1½-½ want Anne Paul Taal had al vrij snel remise gespeeld in een stelling waarin weinig te beleven viel. Edgar
van Seben leek de zaak weer gelijk te trekken maar moest
ingaan op een remiseaanbod van zijn tegenstander. Hij had
in het eindspel met lopers van gelijke kleur met een vrijpion

op de 6e rij de winst gemist. Hij had met a5 een pion moeten
offeren om de vijandelijke stelling binnen te komen. Nu kon
zijn tegenstander zelf a5 spelen en toen was er geen doorkomen meer aan. Ook de partij van Cees Sep eindigde in
remise. Hij sloeg een puntendeling eerst af en speelde bewust door gezien de andere borden maar daardoor werd het
bijna te link voor hem zodat hij toch de vrede maar tekende.
Barth Plomp ging net in het begin van het laatste speeluur
ten onder. Hij was opgebracht in een opening die hij al jaren
speelde. In een drukstelling kwamen de tactische mogelijkheden voor zijn tegenstander vanzelf. Met de 3½-1½ achterstand mocht slechts gehoopt worden op 4-4. Dit is echter
nooit reëel geweest. Erika Belle kwam in het middenspel wat
beter te staan en sloeg een remiseaanbod dan ook af. In de
tijdnoodfase heeft zij even aan de winst mogen ruiken maar
zij kwam in een toreneindspel terecht met 3-2 pionnen op
dezelfde vleugel. Remise was het maximaal haalbare maar
ze probeerde het nog. De tegenstander van Gerben schoof de
stelling waar mogelijk dicht. Toen onze ASV-er de vijandelijke linies binnenkwam kwamen er mogelijkheden. Het was
toen een kwestie van tijd tot een kans kon worden benut. De
beslissing viel daarna in de partij van Ruud Wille. Ook hij
speelde onder zijn niveau en kwam door een afwikkeling in
het middenspel een pion achter. Er bleven daarna te weinig
rommelkansen over en zijn tegenstander maakte het karwei
bekwaam af.. Met de remise van Erika Belle tot slot werd de
5-3 eindstand bereikt. Een uitslag waarmee het derde ook
ASV-4 geen goede dienst bewees.
Gedetailleerde uitslag: R. Nijland – C. Sep ½-½; E. Zickelbein - T. Jurrius 1-0; J. Engelen – A.P. Taal ½-½; A. Kabanov – B. Plomp 1-0; R. Verkruisen – R. Wille 1-0; E. de
Bekker – E. Belle ½-½; W. Sanders – E. van Seben ½-½;
H. Bouwer – G. Hendriks 0-1. Eindstand 5-3.
ASV 4 verliest met grote cijfers van Het Kasteel: 6½-1½:
Hoe dicht verlies en winst bij elkaar zitten bleek zaterdag
wel weer eens. Hans Rigter zag een fraai loperoffer voor mat
of damewinst, maar dacht “ik sla eerst nog even een kwaliteit”. Daarna was de prachtige loperzet er niet meer en verlies volgde. Jacques Boonstra speelde de partij van zijn leven. Met een prachtige partijopzet won Jacques materiaal en
tegen de tweede tijdcontrole had de tegenstander geen zetten
meer. Een blunder met torenverlies volgde. Jacques miste
echter het tussenschaak en was een zet te snel. In plaats van
torenwinst volgde stukverlies. Sneu!!! Erik Wille en Ivo van
der Gouw speelden interessante partijen, maar beiden gingen
risico’s uit de weg. Intussen had Vincent Theissen zich in de
aanval laten vloeren. Een stukoffer werd hem teveel. De 2-1
achterstand bleef lang op het scorebord. In het laatste half
uur van de eerste tijdcontrole ging het mis. Rob van Belle
tastte mis in een boeiend duel. Analyses zullen moeten aantonen of er niet meer in gezeten heeft. Rob, misschien iets
voor ASV-nieuws? Jan Willem van Willigen redde zich
vervolgens ietwat fortuinlijk in een eindspel met zware stukken. Met een pion meer nam hij remise, omdat de compensatie meer dan voldoende was. Nico Schoenmakers kwam er
tegen oud-ASV-er Henk van Kortenhof vanuit een mindere
variant van het Frans niet aan te pas. Gedegen schoof van
Kortenhof het voordeel naar winst. Net voor en net na de
afloop van die partij voltrokken de drama’s aan de borden
van Jacques en Hans zich. Snel vergeten en ons weer opladen voor het duel met stadgenoot De Toren.
Gedetailleerde uitslag: W.v.Nie–H. Rigter 1-0; C. Hermeling–E. Wille ½-½; W. v. Berkel–I. v.d. Gouw ½-½; W.
Blankert–J.W. v. Willigen ½-½;. H. v. Kortenhof–N.
Schoenmakers 1-0; T. Rutjes–R. v. Belle 1-0; L. ter Beek-J.
Boonstra 1-0; D. Derks–V. Theissen 1-0. Eindstand 6½-1½
Uitslagen interne competitie 6 januari 2005 (ronde 17):
Tangarife–de Leeuw 0-1; Jurrius–Schleipfenbauer ½-½;
Weijsenfeld–Jonkman ½-½; Niezgoda–Knuiman 0-1; R.
Wille–Wiggerts 1-0; van Belle–Huizinga 0-1; Hogerhorst–
Vermeer ½-½; van Dijk–Au 1-0; Dekker–van Amerongen
½-½; Hajee–Kuiphof ½-½; Dijkstra-Manschot ½-½; Rood–
Ariëns 1-0; Amani–Askes 1-0; Stravers–van der Zijden 0-1;
Meijer–Zandbergen 0-1; Zuidema–Sanders 0-1; Hartogh
Heijs–van Vlerken 1-0; Kelderman–Blees 1-0; van der Meulen–Rietmeijer 1-0.
Correctie ronde 16: Zuidema-Kelderman 0-1 moest zijn ½-½
Uitslagen Bekercompetitie: Sep-P.Schoenmakers 1-0; van
Buren – Zunnebeld 1-0.

