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Oploswedstrijd: Vorige week een stand uit
de partij Szöllösi
tegen Boguslavski. Zij
kregen dit in het Hongaarse Pecs op het
bord in 1981. Wit aan
zet won snel. Oplossing: Het was een
gewone
paardvork,
maar hij zit een zetje
dieper dan normaal. 1.
Dxb6, Txa1 2. Txa1,
Dxb6 3. Ta8+, Tf8 4.
Txf8, Kxf8 5. Pd7+
Wit staat een stuk
voor en pion c4 is

Rapidcompetitie: Volgende week donderdag 27 oktober
onderbreken we de interne competitie voor de eerste
speelavond in de rapidcompetitie.
Welkom: Vorige week werden we verrast met de komst van
oud-ASV-er Guust Homs. Hij speelt extern bij BATZevenaar. Zijn keus om bij ASV intern te komen spelen
kwam voort uit het feit dat hij zo wekelijks meer tegenstand
krijgt. Verder is Theo Koeweiden afgelopen week hoofdlid
geworden bij ASV. Hij speelde de afgelopen jaren extern
voor Glazenburg in zijn woonplaats Rheden maar deze vereniging trok zich heel recentelijk uit de competitie terug en
zal zelfs worden opgeheven. Theo is zo weer inzetbaar als
invaller voor een ASV-team.
Externe competitie: Het was geen beste competitieronde
afgelopen zaterdag. Alleen ASV-2 wist te winnen. Tegenstander VAS-3 bleef met 6-2 kansloos. ASV-1 liet de punten
liggen tegen Veldhoven. De Brabanders wonnen met 5-3. In
de OSBO-promotieklasse verloren zowel ASV-3 als ASV-4
met 5½-2½. Beiden tegen op papier sterkere tegenstanders
want zowel Bennekom-1 als Meppel-1 behoren tot de favorieten in deze klasse. Alle verslagen in deze EP voor u op
een rij. Afgelopen maandag speelde ASV-7 in Apeldoorn
tegen Schaakmaat-3 en verloor met 4½-3½.. Het was een
wedstrijd van de gemiste kansen. Veel gewonnen stellingen
gingen in tijdnood onderuit. Dinsdagavond was het de beurt
aan ASV-5. Zij speelden in Dieren tegen Theothorne en
boekten een verdiende 5½-2½ overwinning. Vanavond
speelt ASV-6 thuis tegen Variant en worden er vier partijen
gespeeld tussen ASV-10 en Veenendaal-5. Morgen gaat
ASV-9 naar Wijchen voor de wedstrijd tegen Het Kasteel-3.
ASV-8 sluit de rij volgende week thuis met de ontmoeting
tegen Dodewaard samen met de 2 resterende partijen uit de
wedstrijd van ASV-10.
Onnodig verlies ASV-1: Na een wat moeizame rit waarbij
een auto via Nijmegen ging om invaller Daan Holtackers op
te halen maar wel op tijd kwam was het juist de andere wagen met de overige spelers die te laat de speelzaal bereikte.
Zij waren ergens verkeerd gereden in Eindhoven waar ze
Eelco de Vries vanaf het station hadden opgepikt. De wedstrijd dan. Aanvankelijk ging het gelijk op maar stonden de
ASV-ers zeker niet minder. Toen Remco de Leeuw dan ook
informeerde of hij remise mocht aanbieden bleek dit geen
probleem. Remco zag al snel een g en h-pion op zich afkomen. Niet dat dit meteen tot complicaties leidde maar hij kon
op dat moment remise afdwingen via zetherhaling. Hierna
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ontstond bij Eelco de Vries ook een puntendeling. Tegen de
tijdcontrole begon de wedstrijd behoorlijk te kantelen. Captain Richard van der Wel kreeg de mogelijkheid om een
combinatie in te zetten maar dacht dat het ergens niet klopte.
Bij analyse achteraf bleek de combinatie toch juist te zijn. In
plaats van de winnende zet deed hij nu de verliezende zet.
Het bleek duur puntverlies. In plaats van 2-1 kwam ASV-1
nu achter. De in een ASV-team debuterende John Sloots
kwam in een stelling waarin zijn tegenstander meteen het
initiatief nam met h4. Na dameruil hield John een betere
pionnenstructuur over. Helaas overzag John een vijandelijke
mogelijkheid. In het vervolg kon hij de partij niet meer keren. Peter Boel won zijn partij uit één stuk. Via een pionoffer
verkreeg hij een halfopen f-lijn. Dit bood hem zoveel aanvalskansen dat winst hem gewoon niet kon ontgaan. Met
deze 3-2 achterstand was er nog niets aan de hand. Bij Daan
Holtackers, die vanuit het tweede was doorgeschoven om
Sander Berkhout te vervangen bleef de partij lang in evenwicht. Na veel manoeuvreren had hij een klein plusje maar
remise was het meest waarschijnlijk. Tot hij een positionele
vergissing beging en een kwaliteit moest geven. Daarna was
de strijd snel gestreden. Otto Wilgenhof won vervolgens een
hele klassieke partij. Hij ging op de damevleugel ten aanval
terwijl zijn opponent zijn kansen zocht op de koningsvleugel. Otto verdedigde zich echter makkelijk veelal ook omdat
er maar steeds één goede zet voorhanden was. Maar hij deed
dit feilloos. Nadat hij alle vijandelijke aanvalskansen had
geneutraliseerd was hij het die zijn tegenstander mat zette.
Tot slot Wouter van Rijn. Ook bij hem wilde het niet vlotten.
Hij dobbelde 1…g6 en kwam passief te staan en speelde
planloos. Zijn tegenstander viel over de h-lijn aan en offerde
daarbij een toren. Via een dame en paard kwamen er allerlei
combinatiemotieven in de stelling. Wel bezat Wouter natuurlijk de materiële voorsprong. Maar heel simpel liet hij zich
mat zetten. Hij had voor een afwikkeling kunnen kiezen dat
weliswaar een lastig eindspel had opgeleverd maar gezien
het elo-verschil had dit wellicht nog kansen geboden. Nu
ging hij wel heel simpel ten onder. Zeker aan de top heeft
ons eerste het Eloverschil niet kunnen uitbuiten waardoor de
wedstrijd tegen Veldhoven opnieuw puntverlies opleverde.
Gedetailleerde uitslag: A. van der Heijden – E. de Vries ½½; F. Daamen – W. van Rijn 1-0; N. Swinkels – O. Wilgenhof 0-1; A. Schenning – R. de Leeuw ½-½; T. Laarhoven – P. Boel 0-1; F. Wolferink – J. Sloots 1-0; H. Schenning – R. van der Wel 1-0; R. Simons - D. Holtackers 1-0.
Eindstand 5-3.
Ruime zege ASV-2: Het tweede heeft tegenstander VAS-3
geen enkele kans gegeven getuige de overtuigende winst met
6-2. Al na 2 uur spelen had zowel de tegenstander van Theo
Jurrius maar ook die van Fred Reulink een stuk weggegeven.
De compensatie bestond dan uit 1 of 2 pionnetjes maar in
feite zag het er op deze beide borden al goed uit. Rond vier
uur stond het in no-time 3-0. Sjoerd van Roosmalen stond
steeds iets beter. Toen zijn tegenstander zomaar een stuk
weg blunderde gaf deze meteen op. Fred Reulink trof de Elosterkste van VAS. In een onorthodoxe stelling dacht zijn
tegenstander aanvankelijk lang na maar verspeelde daarna
een stuk juist toen hij sneller ging spelen. Fred maakte het
daarna fraai uit. Ook Frank Schleipfenbauer won. Pionverlies in het middenspel werd weer goedgemaakt en later
kwam Frank zelfs zo’n kleinood voor. Hei resterende eindspel was daarna simpel gewonnen. Rond de eerste
tijdcontrole won vervolgens Theo Jurrius. Hij speelde een
prima partij. Zoals gezegd won hij een stuk maar moest
hiervoor een tweede pion inleveren. Toch wist hij redelijk
eenvoudig te winnen. In de slotfase kon hij het stuk
teruggeven en mat afdwingen. Het werd zelfs 5-0 door de

afdwingen. Het werd zelfs 5-0 door de winst van Cees Sep
op politicus Jan Nagel. Hij deed dit op overtuigende wijze.
In een gezonde stelling kreeg hij voordeel doordat hij de flijn in handen kreeg. Toen hij de vijandelijke pion op d6 kon
slaan stortte de zwarte stelling in. De verdediging werd van
het laatste steunpunt beroofd. Fokke Jonkman had even niet
de vorm van de dag. In een stelling met een kwaliteit meer
verspeelde hij een loper en later in de partij ging het nog een
keer mis waardoor hij materieel gezien de partij niet meer
kon redden. Ook Kees Verkooijen, invaller voor Koert van
Bemmel verloor. Hij ging op een gegeven moment remise
uit de weg. Zijn stukken kwamen verkeerd te staan waarvan
zijn tegenstander kon profiteren. De eindstand 6-2 kwam op
het bord dankzij de tweede winst in ASV-dienst van Vincent
de Jong. Hij sloeg in de slotfase twee keer remise af en bleef
aanhouden. Zijn tegenstander was toen gedwongen om op d5
te ruilen. Daardoor kwam de loperdiagonaal vrij en was
winst een kwestie van tijd.
Gedetailleerde uitslag: N. Oud - S. van Roosmalen 0-1; J.
Wilmink - F. Schleipfenbauer 0-1; A. Mol - V. de Jong 0-1;
F. Schoute - F. Reulink 0-1; M. Yahia - F. Jonkman 1-0;
H. Westerman - T. Jurrius 0-1; J. Nagel - C. Sep 0-1; S.
Greeuw - K. Verkooijen 1-0. Eindstand 2-6.
Terechte nederlaag ASV-3: Het derde heeft in de wedstrijd
tegen Bennekom niet voor een verrassing kunnen zorgen.
Vorig jaar werd nog wel gewonnen maar in het verleden
behaalde resultaten bieden nu eenmaal geen garantie voor de
toekomst. Bovendien beschikt Bennekom dit jaar over een
nog sterker team. Zij zullen dan ook zeker om promotie mee
gaan spelen. Na de remise van Bert Buisman in een vooruitgespeelde partij volgde op de wedstrijddag eerst bij Barth
Plomp een remise in een partij waarin veel materiaal werd
geruild. Ook bij Anne Paul Taal kwam het even later tot een
puntendeling. Om verdere afruil te voorkomen had onze
captain zijn stukken op een mindere positie moeten plaatsen
met alle risico’s van dien. Remise was dan ook hier het logische resultaat. Intussen had de partij van Edgar van Seben de
aandacht getrokken. In een door hem snel gespeelde opening
kwam hij in het middenspel een kwaliteit voor maar de
zwarte stukken werden in het vervolg juist actief en kon
Edgar de goede verdediging niet meer vinden. Bij Ruud
Wille bleef het steeds om de remise hangen. Toch schatte hij
zijn stelling verkeerd in en nam in een licht voordelige positie remise aan. Erika Belle kreeg een aanval over zich heen
maar leek toch wat tegenkansen te krijgen. Maar haar tegenstander liet dit niet meer toe en won verdiend. Aan het eerste
bord kwam Ivo van der Gouw onder druk en raakte een pion
kwijt. Via de h-lijn kreeg Ivo nog even tegenkansen maar
toen die geneutraliseerd waren was het de witte a-pion, die al
in een vroeg stadium naar a6 was opgespeeld, die de beslissing bracht. Intussen was het ook bij invaller Eric Hartman
remise geworden. Het evenwicht was daarbij niet echt verbroken geweest. Na afloop viel op de uiteindelijke 2½-5½
nederlaag niets af te dingen.
Gedetailleerde uitslag: I. van der Gouw - H.T. Hofstra 0-1;
R. Wille - E. de Beule ½-½; B. Buisman - N. Bovens ½-½;
A.P. Taal - M. Pauw ½-½; B. Plomp - J. Wouters ½-½; E.
Hartman - C. van Oosterwijk ½-½; E. Belle - P. van Hoorn
0-1; E. van Seben-M. van Lelieveld 0-1. Eindstand 2½-5½
Verlies voor ASV 4: Het vierde maakte tegen Meppel teveel
fouten om kans te maken op punten. In Meppel komen was
al lastig. Er stond in totaal zo’n 18 km file op de route, zodat
het team aan de hand van Hans Rigter vrijwel de hele weg
via binnenwegen aflegde. Meppel was zo vriendelijk op ons
te wachten en pas tegen half twee gingen de klokken aan. Al
vroeg in de partijen gingen Gerben Hendriks en Erik Wille
opzichtig in de fout en ook Paul de Freytas kwam in de problemen na een onachtzaamheid. Na zo’n twee uur spelen
leek een grote nederlaag dan ook aanstaande, maar op karakter kwam ASV 4 terug. Gerben was na zijn openingsfout
helemaal verkreukeld komen te staan en in de aanval ging hij
eraf. Bij Erik Wille kwam het nog wel goed. Zijn sterke
tegenstander wilde te zorgvuldig spelen en daardoor werd
het een spectaculaire pot, waarin Erik ineens gewonnen
kwam te staan. Daar waar eenvoud geboden was, koos Erik
de creatieve weg en toen bleek het klasseverschil alsnog.
Hierna was het een gelopen koers. Siert Huizinga kreeg een
bekend kwaliteitsoffer tegen en verdedigde zich vervolgens
goed tegen het sterke loperpaar. Helaas zat er niet meer dan
remise in. Rob van Belle liet het initiatief aan zijn tegenstander. Dat ging lang goed, maar na pionverlies kwamen er

scheuren in de defensie. En die waren ook door het geven
van de dame voor toren en stuk niet te dichten. Martin Weijsenfeld offerde een pion voor initiatief. Dat leverde een soort
dynamisch evenwicht op. Een kleine kortsluiting in tijdnood
kostte Martin veel materiaal en de partij. Hans Rigter trok
zich niets aan van alle ellende om hem heen. In een goede
partij kreeg hij in het dame-eindspel kansen. Een fraai mat
midden op het bord was de bekroning van een sterke middag. Jan Willem van Willigen moest de hele middag de
kansen van zijn tegenstander neutraliseren, hetgeen met een
beetje hulp van de Drent ook lukte. In het toreneindspel
bereikte Jan Willem vrij makkelijk de remise. Tenslotte werd
Paul de Freytas nog beloond voor een middag hardnekkig
verdedigen. Een verloren gegane pion werd teruggewonnen
en een minder eindspel werd remise gehouden. De 5½-2½
nederlaag tegen een van de sterkere teams is geen schande,
maar tegen Rheden zullen we toch wat minder grote fouten
moeten maken, want anders wordt het een moeilijk seizoen.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: B. Davids – P. de Freytas ½-½; R.
Berendsen – E. Wille 1-0; R. Donker – S. Huizinga ½-½
R.J. de Wolde – J.W. van Willigen ½-½; G. Pauptit – H.
Rigter 0-1; A. Pauptit – R. van Belle 1-0; R. van den Berg –
M. Weijsenfeld 1-0; K. Hoogendijk – G. Hendriks 1-0.
Eindstand 5½-2½.
Uitslagen/standen ronde 2 KNSB en OSBO-promotieklasse:
KNSB 2e klasse D:
KNSB 3e klasse C:
1 U-Boat Worx-2
4 11
1 De Toren
2 HMC Calder-2
4 10
2 Wageningen-2
3 Vianen/DVP
3 9½
3 ASV-2
4 SMB-2
2 8
4 ZSC Saende
5 Veldhoven
2 8
5 Voorschoten
6 ASV-1
2 8
6 BAT Zevenaar
7 HSC Helmond
2 7½
7 Paul Keres-2
8 Rijswijk
1 7
8 Zukertort A’Veen-3
9 RSC ’t Pionneke
0 5½
9 Kijk Uit
10 Zukertort A’veen-2 0 5½
10 VAS-3
OSBO Promotieklasse
1 Veenendaal
4 13½ 6 UVS-2
2 Bennekom
4 12
7 ASV-3
3 SMB-3
4 10
8 ASV-4
4 Het Kasteel
2 7½
9 Rheden
5 Meppel
2 7
10 Schaakstad-3

4
3
3
3
2
2
2
1
0
0

9
10
10
9½
9
8
7½
7
5½
4½

1
1
1
1
0

7½
6½
6½
5
4½

KNSB 2D: Zukertort Amstelveen-2 – Vianen/DVP 2½-5½;
Veldhoven – ASV-1 5-3; RSC ’t Pionneke – HMC Calder-2
3-5; HSC Helmond – U Boat Worx-2 2½-5½; Rijswijk –
SMB-2 3-5. (Opm: De Variant uit Breda heeft een sponsor
gevonden en heet voortaan U-Boat Worx)
KNSB 3C: Zukertort Amstelveen-3 – Paul Keres-2 3-5;
VAS-3 – ASV-2 2-6; BAT Zevenaar – Voorschoten 4½-3½;
Kijk Uit–De Toren 3½-4½; ZSC Saende–Wageningen-2 4-4.
OSBO promotieklasse: ASV-3–Bennekom 2½-5½; Meppel
–ASV-4 5½-2½; Rheden–Veenendaal 1-7; Het Kasteel–
UVS-2 4½-3½; Schaakstad Apeldoorn-3–SMB-3 3-5.
Correctie: In de berichtgeving van het NK bedrijfsschaak in
de vorige EP was een klein foutje ontstaan. Minimaal natuurlijk maar ruim voldoende voor één van de direct betrokkenen om dit de redactie meermalen onder de aandacht te
brengen. Het betrof de uitslag van de wedstrijd AKZO Nobel
tegen het Arnhemse gelegenheidsteam met Anne Paul Taal
als captain. Ik had AKZO laten winnen (tot hun genoegen
natuurlijk) maar de uitslag 2½-1½ bleek juist andersom te
zijn. Pijnlijk foutje natuurlijk. Maar dit kan nu eenmaal gebeuren. Mea Culpa!! Erika Belle en Frans Veerman wonnen
van resp. Robert Naasz en Ignace Rood terwijl Anne Paul
zelf remise speelde tegen Rogier van Gemert. Jan Vermeer
redde de eer voor de AKZO door de volle winst tegen Hendrik van Buren. Dan is ook dit weer rechtgezet. Zo goed
Anne Paul?? Red)
Uitslagen interne competitie 7e ronde (13 oktober 2005):
Homs-Jonkman 1-0; Plomp-Jurrius ½-½; R. WilleVerkooyen 1-0; Taal-Steenhuis ½-½; Huizinga-Weijsenfeld
½-½; Dijkstra-de Freytas 0-1; Hogerhorst-Hartman 1-0; v.
Belle-Wiggerts 1-0; Boom-v. Dijk ½-½; Groen-Dekker 0-1;
v. Amerongen-v. Buren 1-0; Vermeer-Rood 0-1; VeldersAriëns ½-½; Veerman-Zandbergen 1-0; Zunnebeld-Looyen
1-0; v.d. Leer-Stravers ½-½; Sigmond-de Munnik ½-½; v.d.
Krogt-Egging 0-1; Rietmeijer-v. Vlerken 0-1; BleesKelderman 0-1; Stibbe-Verbost 0-1; Koeweiden-Eder 1-0.

