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Oploswedstrijd: Schaken en meetkunde gaan slecht samen.
De stelling, dat de kortste verbinding tussen twee punten een
rechte lijn is gaat bij het schaken niet op. Wie van h8 via de
h-lijn naar h1 gaat heeft zeven zetten nodig. Wie dat via e5
en e4 doet heeft ook zeven zetten nodig. Het heet de Retimanoeuvre. Hij was de eerste, die er (1922) een studie over
publiceerde. Sindsdien zijn er veel meer werkstukken op
gebaseerd. Ook deze, die door De Feijter in 1939 werd gecomponeerd. Wit speelt en houdt remise. Oplossing. 1 Ka8b7 a6-a5 2 Kb7-c7
Kb5-c5 3 Kc7-d7
Kc5-d5 4 Kd7-e7
Kd5-e4 5 Ke7-e6
Ke4xf4 6 Ke6-d5 en
de witte koning zit in
het kwadraat en zal de
a-pion dus winnen.
Rapidcompetitie:
Vanavond spelen we
de 4e rapidavond.
Volgende week vervolgen we de interne
competitie weer.
Schaken
Overdag:
A.s. dinsdag 4 april vanaf 14.00 uur kunt u weer deelnemen
aan het Schaken Overdag in het Nivon- gebouw aan de Molenbeekstraat. Meer info: Jan Vermeer.
Externe competitie: Het kampioenschap viel afgelopen zaterdag nog niet. ASV-2 verloor in en tegen Voorschoten met
4½-3½ en moet de titel dus in een heus kampioensduel veilig
gaan stellen tegen Paul Keres-2 waarbij de Utrechters moeten winnen en ons tweede aan een 4-4 gelijkspel voldoende
heeft. Een andere beslissing viel wel. Helaas! ASV-4 verloor
met 5½-2½ van koploper Veenendaal en degradeert daardoor uit de OSBO-Promotieklasse. In diezelfde klasse speelde ASV-3 zich veilig door een 5½-2½ winst op UVS-2. Een
belangrijke zege dus. ASV-1 liep tegen een vrij kansloze 6-2
nederlaag aan in Den Bosch tegen HMC Calder-2. Verder
wist ook ASV-7 de degradatiezorgen niet te verlichten. Zij
verloren met 3-5 van Veenendaal-2 en het komt daar op de
laatste ronde aan. In deze EP weer van allerlei verslagen,
volgende week gevolgd door de uitslagen en standen.
Verdiende nederlaag ASV-1: Het opportunisme waar een
aantal spelers van ons eerste in hun spel aan lijden werd
zaterdag door de Bosschenaren van HMC Calder-2 vakkundig afgestraft. Sander Berkhout kwam prima uit de opening
maar in plaats daarvan zijn stelling verder te verbeteren door
ook kort te rokeren deed hij dit tegengesteld aan zijn opponent waardoor deze ook weer aanknopingspunten kreeg. Er
ontstonden kansen voor beide partijen. Een stukoffer van
Sander pakte verkeerd uit. Een onnodige nederlaag. Remco
de Leeuw trof een degelijke speler waarbij na ruil van dames
al vrij snel de eindspelfase werd bereikt. Het evenwicht werd
hierbij niet meer verbroken en remise was het logische resultaat. Ook bij Wouter van Rijn kwam een kwaliteitsoffer
nooit echt goed uit de verf. Sterker nog, zijn tegenstander
kreeg steeds meer kansen. Kortom een vrij kansloze nederlaag. Richard van der Wel kon na de opening bogen op licht
voordeel maar wist daarna het juiste plan niet te vinden. De
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stelling werd verkeerd getaxeerd, waarna Richard wilde
forceren maar dit werkte juist als een boemerang. Kansloos
ging hij er daarna af. De tegenstander van Peter Boel ging
nergens op in. Zo werd een pionoffer en een kwaliteitsoffer
genegeerd. Dit zou alleen maar kansen voor onze ASV-er
hebben opgeleverd. Peter kreeg zo niet het spel wat hij wilde. Nu raakte Peter gaandeweg de partij materiaal achter
waarna de partij via de diagonaal a1-h8 beslist werd. Bij
John Sloots werd er al snel het nodige geruild. Ook daarna
bleef de partij steeds ruim binnen de remisemarge. In het
eindspel werd de puntendeling een feit. Eelco de Vries behaalde een uitstekende overwinning. Hij speelde zijn tegenstander naar een kansloze nederlaag. Deze kon werkelijk
niets uitrichten tegen de overmacht van Eelco. Pas toen de
Brabander 2 stukken achterstond was er enige kans op tegenspel. Veel te laat natuurlijk. Otto Wilgenhof was opnieuw als laatste klaar. Hij speelde op een gegeven moment,
optimistisch als hij was over zijn stelling zeer riskant maar
dit werd feilloos weerlegd door zijn jeugdige opponent. In de
slotfase zag Otto enkele vijandelijke vrijpionnen op zich af
komen die werden ondersteund door het loperpaar. Dit bleek
teveel van het goede. Door de nederlagen in de laatste 2
ronden is ASV-1 momenteel niet meer dan middenmoter.
Gedetailleerde uitslag: J. Broekmeulen – E. de Vries 0-1;
T. Mazajchik – O. Wilgenhof 1-0; T. Verhoeven – R. de
Leeuw ½-½; J. van den Bersselaar – W. van Rijn 1-0; B.
Jansen – S. Berkhout 1-0; D. van Kerkhof – P. Boel 1-0; R.
de Hoog – R. van der Wel 1-0; G. de Rooij - J. Sloots ½-½.
Eindstand 6-2.
ASV-2 slaagt nog niet: De eerste kans op het behalen van de
promotie werd verspeeld. Voorschoten won met 4½-3½. Het
komt nu aan op 22 april a.s. wanneer in de slotronde Paul
Keres-2 onze gast is in het Lorentz. Deze eerste nederlaag
voor het tweede was misschien niet geheel onverdiend maar
toch werd er het nodige gemist. Theo Jurrius ging er vrij vlot
af. Hij kwam al minder uit de opening en kwam na een vijandelijk stukoffer in een stelling terecht met 2 pionnen minder. Dit bood geen kansen meer. Koert van Bemmel leek de
stand weer gelijk te trekken. Hij had in het derde speeluur
een goede stelling opgebouwd maar zijn opponent bevrijdde
zich via eeuwig schaak. Fred Reulink kwam na zijn gebruikelijke opening in een ingewikkelde stelling terecht. De
afwikkeling daarbij bleek gunstiger voor zijn tegenstander.
Deze kreeg een soort mataanval. Sjoerd van Roosmalen had
zich terdege voorbereid op zijn opponent. Hij speelde een
goede partij. Vermoedelijk heeft hij ergens een kans op
voordeel gemist. Frank Schleipfenbauer kwam iets minder
uit de opening maar zijn slechte loper werd naarmate de
partij vorderde steeds sterker. Hij kon een aanval inzetten en
met 2 pionnen meer in het eindspel de partij in zijn voordeel
beslissen. Daan Holtackers had een wat labiele stelling.
Daan verdedigde goed en kreeg tegenkansen. Het werd uiteindelijk remise door eeuwig schaak. Fokke Jonkman kreeg
wederom een goede stelling waarbij hij een pion won. In het
eindspel na de eerste tijdscontrole bleek 1 van zijn torens
heel slecht. Hij nam toen een foutieve beslissing en verspeelde materiaal. Dat hield hij echter bekwaam remise.
Cees Sep tenslotte kwam ook iets minder uit de opening. Dit
is steeds zo gebleven. Het dame-eindspel met een pion minder (4-5 pionnen) leek verloren te gaan maar tegen het einde
van de tweede tijdcontrole bood zijn tegenstander remise

aan. ASV-2 moet nog 1 keer vol aan de bak in een echt
kampioenstreffen!
Gedetailleerde uitslag: P. Wildschut–S. v. Roosmalen ½-½;
F. den Herder – D. Holtackers ½-½; F. Fritschy – K. van
Bemmel ½-½; M. Driessen – F. Schleipfenbauer 0-1; W.
Noordkamp – F. Reulink 1-0; S. Algera–T. Jurrius 1-0; B.
Houweling – F. Jonkman ½-½; R. van Kempen – C. Sep
½-½. Eindstand 4½-3½.
ASV-3 veilig: De ontmoeting tegen UVS-2 werd nog met
enige spanning tegemoet gezien. Winst was voor het derde
van groot belang om het niet op de slotronde te laten aankomen wanneer koploper Veenendaal moest worden bestreden.
Gelukkig slaagde men in deze opzet en de ogenschijnlijk
simpele 5½-2½ zege stond garant voor een goede afloop.
Handhaving in de Promotieklasse is een feit. Een zege ook
die niet in gevaar kwam. Pas bij een 3-0 voorsprong deed
UVS-2 wat terug. Die voorsprong was verkregen via overwinningen van Anne Paul Taal, Vincent de Jong en Barth
Plomp. De tegenstander van Anne Paul speelde de opening
net iets te actief. Omdat hij een pion zou gaan verliezen
gooide hij er nog maar een extra aanval in. Hij kwam daarbij
bedrogen uit. Zo was het een makkelijk middagje voor onze
captain. Ook Vincent boekte weer een gedegen overwinning.
Hij hield zijn opponent bezig op beide vleugels waardoor
deze niet goed kon rokeren. Via een handige manoeuvre won
hij een pion en schoof de partij daarna makkelijk uit. De
tegenstander van Barth probeerde de stelling hardhandig te
breken maar dit gaat bij Barth niet zomaar. Een paardvork
leek nog even gevaar te stichten maar aan de andere kant
stond nog een dame in en dat was voldoende voor de winst.
Ivo van der Gouw kon het niet bolwerken. Hij moest van
alles doen om zijn stelling te keepen en kwam mede daardoor in grote tijdnood. Zijn tegenstander behield bovendien
een grote aanval. Toen Ivo materiaal ging verliezen gaf hij
op. Inmiddels had Gonzalo Tangarife remise aangeboden
maar dit mocht niet worden aangenomen. Toen zijn opponent wat ging forceren kon Gonzalo zijn paarden activeren.
Dit leidde tot stukwinst of mat. Edgar van Seben speelde het
wat slordig. In een ogenschijnlijk gelijk eindspel ruilde hij
een loper maar verloor daarbij niet veel later wat onnodig
een pion. Dit was voldoende voor de Nijmegenaar om het
eindspel naar zich toe te trekken. De tegenstander van Erika
Belle trok onvervaard ten aanval en ze werd in de verdediging gedrongen. Net op tijd koos ze voor de tegenaanval.
Haar opponent deed toen niet de juiste zetten waarna deze
vakkundig werd opgerold. Daarmee was de stand 5-2 en de
strijd gestreden. Restte nog de partij van Bert Buisman. Hij
stond steeds gedrukt en dreigde een aanval over zich te krijgen. Maar hij hield zich goed staande. In het eindspel had
zijn tegenstander weliswaar meer ruimte maar legde zich bij
een puntendeling neer.
Gedetailleerde uitslag: T. Willemsen - G. Tangarife 0-1; B.
Adriaansen - B. Buisman ½-½; R. ten Bos-V. de Jong 0-1;
R. van der Spoel - I. van der Gouw 1-0; M. de Kruijf - A.P.
Taal 0-1; J. Remmerts - B. Plomp 0-1; P. Schut - E. van
Seben 1-0; K. Wustefeld - E. Belle 0-1. Eindstand 2½-5½.
Degradatie ASV-4 een feit: ASV-4 is weer eersteklasser. Na
twee seizoenen viel zaterdag het doek na de 5½-2½ nederlaag tegen a.s. kampioen Veenendaal. Opvallend genoeg
speelde ASV 4 een van haar beste wedstrijden. In de wetenschap dat degradatie vrijwel een feit was, speelde men fris
van de lever en al snel leverde dat twee gewonnen posities
op. Jan Knuiman speelde in een zeer hoog tempo en dat
bracht zijn tegenstander in grote verwarring. Kwaliteitswinst
leek het duel te beslissen, maar in het eindspel maakte Jan
het zich nog moeilijk. Gelukkig hielp Audry Burer door een
studieachtige winst mogelijk te maken. Ook Paul de Freytas
leek snel te winnen na een blunder van Tjaart Jan Offringa.
In de tijdnoodfase miste Paul echter mat in twee en joeg hij
de vijandelijke koning zijn stelling in. Uiteindelijk won Paul
in een verloren stelling doordat hij een dame cadeau kreeg.
Op dat moment waren vrijwel alle partijen al klaar. In het
laatste kwartier van de eerste vier uur sneuvelden vijf ASVers. Eerst ging Siert Huizinga onderuit. Onze routinier kwam
niet onder de vijandelijke druk uit en verloor tenslotte materiaal. Rob van Belle zag een goede partij helaas eindigen met
een fraai mat na een torenoffer door zijn tegenstander. Ook
Gerben Hendriks zag zijn koningsstelling ineenzakken na

een loperoffer na ook al een goed gespeelde partij aan bord
één. Hans Rigter heeft het dit seizoen niet zo. De stelling
beviel hem zaterdag slecht en na (veel) materiaalverlies
verloor hij opnieuw. Martin Weijsenfeld verloor wat schlemielig. Martin verdedigde zich met hand en tand tegen de
aanvallen van Guun du Chatinier. In tijdnood raakte de Veenendaler in gewonnen stelling de weg kwijt en intussen
stond Martin met twee lopers en twee vrijpionnen
tegen een
toren gewonnen. Helaas ging hij op de 38e zet door de vlag.
Jan Willem van Willigen hield Jef Verwoert knap tegen. In
het eindspel miste Verwoert wel de winst, maar dat maakt de
remise niet minder verdienstelijk. ASV 4 is weer terug in de
eerste klasse OSBO. Daar ligt de schone taak om aan te
tonen dat die klasse te laag is voor het vierde. Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: L. Hovestadt-G. Hendriks 1-0; J.
Verwoert-J.W. van Willigen ½-½; H. Brongers-S. Huizinga
1-0; T.J. Offringa-P. de Freytas 0-1; B. v.d. Veen-R. van
Belle 1-0; G. du Chatinier-M. Weijsenfeld 1-0; A. Burer-J.
Knuiman 0-1; M. van Niel-H. Rigter 1-0. Eindstand 5½-2½
Verlies voor ASV-7: Helaas is het ASV-7 niet gelukt om
voor een verrassing tegen Veenendaal 2 te zorgen. De eindstand was 3-5 en daarmee blijft ASV 7 met 2 matchpunten
op de 6e plaats staan. Het aantal matchpunten is gelijk aan
dat van Wageningen en De Schaakmaat, maar het aantal
bordpunten van ASV is aanmerkelijk beter. Als alle drie de
teams verliezen in de slotronde op 21 april, kan het gebeuren
dat ASV 7 met 2 matchpunten niet degradeert! Ruud Verhoef speelde de afruilvariant van het Frans tegen een jeugdspeler. Ruud kreeg licht voordeel in het middenspel. Hij
dreigde mat te geven, de tegenstander kon dat alleen voorkomen ten koste van een slechte pionnenstructuur en een
slechte loper. Toen deze een zetje over het hoofd zag kon de
loper worden ingerekend en gaf de Henk Kuiphof
0
tegenstander op. Jans Askes kwam Hedser Dijkstra 0
heel goed te staan. Hij had twee ge- Tjé Wing Au
0
zonde pionnen gewonnen en leek op Ruud Verhoef
1
zijn sloffen te winnen. Helaas moest Harm Steenhuis ½
hij onnodig via een tussenschaakje Horst Eder
0
een stuk verliezen. Uiteindelijk sleep- Hendrik v. Buren 1
te Jans er nog remise uit. Bij Harm Jans Askes
½
Steenhuis, invaller voor de wegens
beroepsverplichtingen afwezige teamleider Ignace Rood,
werd in een gesloten Siciliaan een heftige stellingenstrijd
gevoerd. Na afruil van de zware stukken langs de enige open
lijn kon geen van beide partijen een winstpoging realiseren,
remise dus. Tjé Wing Au speelde weer een boeiende partij
tegen eveneens een jeugdspeler. Tjé Wing kwam een pion
achter maar boorde zich diep in de stelling van de tegenstander. Hij leek te winnen, maar dat was slechts schijn. De
winst was niet te vinden, sterker nog, hij verloor. Naar eigen
zeggen was het niets met Hedser Dijkstra. In een bekende
stelling vergat hij zijn normale zet en stond pardoes een pion
achter. Ook verloor hij zijn rokade. Op zoek naar activiteit
en aanval offerde hij nog een pion, echter zonder succes. Hij
moest kansloos opgeven. Henk Kuiphof had het moeilijk
tegen ex-ASV-er Johan van den Brink. Henk kreeg een koningsindische opstelling. Hij kon een aanval op de damevleugel eerst nog goed pareren, maar was kansloos tegen de
daarop volgende aanval op de koningsvleugel, een nul dus.
Horst Eder moest het opnemen tegen een tegenstander waar
hij geen goede herinneringen aan heeft. In het eindspel
kwam Horst een legertje aan pionnen achter en ontgoocheld
gaf hij op. Hendrik van Buren had lange tijd een ongelukkige pionnenstelling. Nadat hij een pion had weten te veroveren kreeg hij plots de overhand en maakte het daarna snel
uit.
Henk Kuiphof (plv. teamleider)
Uitslagen interne competitie 25e ronde (23 maart 2006):
Taal-Tangarife 0-1; de Freytas-Sloots ½-½; Buisman-van
Gemert 0-1; Jonkman-Huizinga 1-0; Weijsenfeld- P.
Schoenmakers 1-0; Hogerhorst-Zahmat 0-1; Naasz- N.
Schoenmakers 1-0; Hajee- van Amerongen 1-0; Manschot-v.
Belle ½-½; Boom-Kooman 1-0; Wiggerts-Veerman ½-½;
Egging-Koeweiden 0-1; Zunnebeld-Kruizenga 1-0; Zandbergen-Bijlsma 1-0; Meijer-Sanders 1-0 de Munnik-Visser
1-0; Zuidema-Kelderman 1-0; Lemein - van Vlerken 1-0; de
Kok - Verbost ½-½; Hartogh Heijs-Stibbe 1-0.
Finale bekergroep: Jan Vermeer - Albert Marks 1-0.

