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Oploswedstrijd: De opgave van vorige week betrof een ouwetje. In 1936 speelden in Moskou Kasparjan en Tsjechower
tegen elkaar. Zwart kan zijn stuk terugwinnen en staat dan
ook iets beter. Maar hij
heeft ook een leuke
directe winst op het
bord. Welke? Oplossing: 1...Dh2+ Als wit
slaat is het snel uit. 2.
Kxh2 hxg2+ 3. Kg1
Th1 mat. Wit is dus
verplicht tot 2. Kf1.
Maar dat loopt ook
slecht
af.
2...Dh1
3.Ke2 hxg2 en de pion
kost te veel.
Daglichtschaak: Op 2
oktober werd de eerste schaakmiddag in dit nieuwe seizoen
gehouden. De deelname bleef nog bij 12 schakers steken.
Dus dat kan alleen nog maar groeien. Het Daglichtschaak zal
dit seizoen verder plaatsvinden op de dinsdagmiddagen 6/11,
4/12, 8/1, 5/2, 4/3 en 1/4 steeds vanaf 14.00 uur in het NIVON gebouw aan de Molenbeekstraat. Meer info kunt u
verkrijgen bij Jan Vermeer. Kom dus ook een gezellig middagje schaken!!
Externe competitie: Met 3 overwinningen en een gelijkspel
kunnen we terugkijken op een uitstekende zaterdag. Na de
winst in de 1e ronde won ASV-1 opnieuw. Dit keer was het
team HSG-2 in Hilversum met 5-3 de baas. Een prima
competitiestart derhalve. ASV-2 herstelde zich na het verlies
in de 1e ronde tegen Alteveer. Zeist-2 werd met 6-2
verslagen. ASV-3 boekt het eerste competitiepuntje op
landelijk niveau in Almelo. De 4-4 eindstand kwam na een
zeer spannende wedstrijd tot stand. ASV-4 won voor de 2e
maal op rij. Dit keer was het Zutphen dat met 4½-3½ werd
verslagen. Onze promovendus kent dus een heel goed begin
in de Promotieklasse. In deze EP alle verslagen, volgende
week krijgt u van mij de uitslagen en de ranglijsten na deze
2e ronde. Dan begint vanavond ook het seizoen voor de
andere ASV-teams. In dit geval ASV-6. Zij reizen af naar
Deventer voor de wedstrijd tegen Pallas-2. A.s. dinsdag
speelt vervolgens ASV-8 in Terborg tegen Kameleon.
Volgende week donderdag wordt het weer druk in het
Scoutinggebouw want dan ontvangt ASV-7 het team van
PION-4 uit Groesbeek en is ASV-11 gastheer van
Doetinchem-3. Onze senioren vertegenwoordigd in ASV-10
gaan diezelfde avond naar Mook-2. De wedstrijden van
ASV-5 en ASV-9 worden op 25 oktober gespeeld. Daarover
volgende week meer.
Uitstekende winst van ASV-1: Nadat in de 1e ronde VAS-2
de punten in Arnhem moest laten ging HSG- 2 zaterdag jl.
ten onder aan de Arnhemse dadendrang. En dan was Léon
van Tol er vanwege een vakantie nog niet eens bij. Met deze
2 overwinningen tegen sterke ploegen toont ASV-1 aan dat
het in de top mee kan doen dit seizoen. Na een korte remise
van John Sloots wonnen zowel Richard van der Wel en Sander Berkhout. Richard zette zijn stelling rustig op en wist het
zijn tegenstander steeds moeilijker te maken. Deze blunderde hierbij en verloor een stuk. De tegenstander van Sander
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had goed spel tot hij koos voor een dubieuze pionopstoot in
het centrum in plaats van rustig zijn goede stelling uit te
bouwen. Met dit soort buitenkansjes weet onze ASV-er altijd
wel raad en sloeg genadeloos toe. Toch kwamen de Hilversummers terug tot 2½-2½. Eerst verloor Remco de Leeuw in
een van zijn kant slechte partij. Hij had duidelijk zijn dag
niet. Otto Wilgenhof bracht een variant op het bord die hij
eerder met succes had toegepast. Dit keer speelde zijn tegenstander het gewoon beter en toonde aan dat de variant niet
deugde. Otto verloor een pion en werd vakkundig aan de
kant geschoven. Met de drie resterende partijen leek het op
een gelijkspel uit te lopen. Eelco de Vries stond moeilijk,
Peter Boel gewonnen en bij Wouter van Rijn was de stelling
onduidelijk. Gelukkig kantelde de stelling in Eelco’s voordeel. Hij was slecht uit de opening gekomen en zijn tegenstander kreeg een pion op de 7e rij. Toen Eelco een actie met
dame en paard kon uitvoeren en daarbij de sterke pion kon
uitschakelen werd duidelijk dat de partij in zijn voordeel zou
eindigen. Peter Boel speelde een hele goede partij. Heel
rustig zette hij een aanval op en gaf zijn tegenstander geen
kans. Deze werd volledig gekraakt waarmee de eindzege een
feit werd. Wouter van Rijn speelde tegen het jeugdtalent
Robin van Kampen. In de slotfase ontstond een stelling met
een ongelijke materiaalverhouding met 2 lopers en paard
tegen toren en loper en aan beide zijden nog de nodige pionnen. Na veel gemanoeuvreer, waarbij zijn tegenstander mogelijk nog wel een vrijpion had kunnen creëren werd tot
remise besloten. Met deze slotremise werd het 5-3. Een
belangrijke zege in de promotiestrijd.
Gedetailleerde uitslag: P. Tolk-O. Wilgenhof 1-0; C.
Nagtegaal-R. de Leeuw 1-0; R. van Kampen-W. van Rijn
½-½; H. van Engen-E. de Vries 0-1; W. v.d. Wijk-P. Boel
0-1; V. Pandelaar-J. Sloots ½-½; K.J. Harmsen-S.
Berkhout 0-1; O. Ephraim-R. v.d. Wel 0-1. Eindstand 3-5.
Eenvoudige zege ASV-2: Tegen het gepromoveerde Zeist-2
heeft ons tweede probleemloos met 6-2 gewonnen. In het
vierde speeluur viel alles in het voordeel van ASV-2 uit. In
een vooruitgespeelde partij kwam Sjoerd van Roosmalen
niet verder dan remise. Toen hij een kans op voordeel miste
leken de kansen zelfs even te keren maar mede doordat zijn
tegenstander in de openingsfase al veel tijd had verbruikt
werd het evenwicht daarna niet meer verbroken. Op de wedstrijddag nam Theo van Amerongen de plaats in van de verhinderde Bert Buisman. Theo volbracht deze invalbeurt met
een solide remise. De sterkte van ASV in de breedte werd
daarmee nogmaals aangetoond daar Theo normaal in ASV-5
speelt en nu gewoon soepel op KNSB-niveau inviel. Theo
Jurrius zette ASV op voorsprong. Hij kwam met voordeel uit
de opening en verkreeg een aanval waartegen zijn tegenstander niets kon inbrengen. Frank Schleipfenbauer zag zijn
tegenstander vlak na de opening te vroeg rokeren. Frank wist
vervolgens met een combinatie een stuk te winnen. Partijwinst was toen nog een kwestie van tijd. Fred Reulink overzag in een wat wisselvalige partij pionverlies en kwam bovendien in en slechter eindspel terecht. Maar zijn tegenstander deed het vervolgens op zijn beurt ook niet goed waardoor Fred kon terugkomen. Meteen na deze misser kreeg
Fred remise aangeboden hetgeen werd geaccepteerd. In de
partij van Daan Holtackers reageerde zijn tegenstander niet
goed op een positioneel pionoffer van onze ASV-er waarna
de stelling meteen helemaal instortte. Ook bij Vincent de

Jong overzag zijn tegenstander een truc dat materiaalwinst
en een gewonnen toreneindspel opleverde. Bij Koert van
Bemmel ging het lang gelijk op. Wellicht stond zijn tegenstander op een gegeven moment een fractie beter maar omdat het een gesloten stelling was kon dit niet worden uitgebouwd. Het evenwicht werd dan ook niet echt verbroken. De
beide matchpunten gingen dus heel soepeltjes naar Arnhem.
Gedetailleerde uitslag: Y. Hoekstra – K. van Bemmel ½-½;
H. Kuiken – D. Holtackers 0-1; H. Nicolai–T- Jurrius 0-1;
R. Zuidema – S. van Roosmalen ½-½; W. Engelkes – V. de
Jong 0-1; W. v.d. Bilt – F. Schleipfenbauer 0-1; H. Hamers
– F. Reulink ½-½; H. v.d. Jagt – Th. van Amerongen ½-½.
Eindstand 2-6.
Belangrijk punt voor ASV-3: Het kan raar lopen in het schaken. Vorig jaar was ASV-1 nog tegenstander van Almelo.
Dit jaar was ASV-3 dit. Oorzaak? Almelo degradeerde en
ASV-3 promoveerde en dan kom je elkaar zomaar tegen.
Gespeeld werd in het clubgebouw van de hengelsportvereniging Vislust aan de Slachthuiskade. Nu wilde ASV-3 zeker
niet als aas dienen voor Almelo en nog minder als slachtvee.
Er werd dan ook voor elk puntje gestreden en dat leverde een
boeiende wedstrijd op met een enerverende slotfase. Na iets
meer dan 3 uur spelen liet invaller Jan Knuiman (Martin
Weijsenfeld was verhinderd door omstandigheden maar
kwam in de loop van de middag toch nog kijken. Klasse!!)
remise aantekenen. Hij had vanuit de opening steeds iets
beter gestaan maar het voordeel was hem op dat moment wat
ontglipt zeker toen de dames waren geruild. Jan koos het
zekere voor het onzekere. Een half uur later eindigde ook de
partij van Ruud Wille in remise. Hij had steeds controle over
de stelling. Nadat zijn tegenstander zetherhaling uit de weg
ging leek deze toch voordeel te krijgen via een vrijpion maar
na een afwikkeling ontstond een gelijk eindspel. Dat betekende dus dat de overige 6 partijen het laatste kwartier voor
de eerste tijdcontrole ingingen. Hierin kwam ASV-3 met 3-1
voor. Eerst was het Barth Plomp die na een vanuit de opening bijzonder ingewikkelde partij na een truc in de slotfase
het punt binnenhaalde. Later die avond mailde hij uw redacteur nog dat hij in de opening geweldig was ontsnapt. Op de
10e zet had wit het eigenlijk uit kunnen maken. Daarna ging
het wel weer, aldus Barth. Paul de Freytas zorgde ook voor
de volle winst. Op een gegeven moment stond hij een fractie
minder. Zo had hij een slechte loper. Omdat zijn tegenstander niet wilde ruilen bleef de stelling vrij gesloten. Toen
Paul er in slaagde met zijn paard de vijandelijke stelling
binnen te komen en bovendien de sterke loper wist te ruilen
kreeg hij tal van dreigingen. Hij won enkele pionnen waarna
zijn tegenstander na de 40e zet van verder spelen afzag. Ivo
van der Gouw verloor heel ongelukkig. Hij kreeg in de slotfase remise aangeboden maar wist niet hoe het op de andere
borden stond en speelde door. Even een belangrijk gemis in
de communicatie. Daarna stond ontstond een echt tijdnoodduel waarin Ivo in een vermoedelijk gewonnen stelling verkeerd terugsloeg en toen een vijandelijke pion zag doorlopen. Bij reconstructie bleek men toen al 48 zetten te hebben
gedaan. Heel ongelukkig dus omdat de 40 zetten al lang
waren gehaald. Een eerste rondje na de tijdnoodfase leerde
dat het bij Kees Sep remise zou worden terwijl Gonzalo
Tangarife en Fokke Jonkman hier nog behoorlijk om moesten vechten. Bij Kees Sep werd het inderdaad remise na een
partij waarin geen van beiden echt concreet voordeel heeft
gekregen. Met een 3½-2½ stand volgden nog 2 spannende
uren. Gonzalo had voor de tijdcontrole remise aangeboden
gekregen maar dit afgeslagen. Ook dit zou een belangrijk
halfje zijn geweest Hij taxeerde zijn stelling als beter en
dacht de remise altijd nog te kunnen pakken. Maar hij verkeek zich en kwam in een ogenschijnlijk verloren toreneindspel terecht dat zijn tegenstander ook weer niet goed behandelde. Ook bij Fokke zag het er niet goed uit. Met een pion
minder moest hij zijn stelling zien te keepen. Dit lukte uiteindelijk na bijna 6 uur spelen bewonderenswaardig. Hij
wist de vijandelijke koning knap voor de vrije randpion de
houden. Een remise die voor de poorten van de hel was
weggekaapt. Zou Gonzalo nu ook nog voor dit staaltje kunnen zorgen. Even gloorde er hoop. Zou het toch lukken om
ook dit toreneindspel remise te houden. De minuten en se-

conden tikten weg. Helaas het lukte net niet. Gonzalo wachtte het niet meer af hoewel zijn opponent nog 54 seconden op
de klok had en gaf op. Het was 4-4 na een ongelofelijke
spannende wedstrijd. ASV-3 had zich kranig geweerd en
zich niet naar de slachtbank laten leiden. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.
Gedetailleerde uitslag: J.W. Brinks – G. Tangarife 1-0; B.
Poelstra – K. Sep ½-½; E. Sarink – I. v.d. Gouw 1-0; M.
Schippers – F. Jonkman ½-½; M. Bootsma – P. de Freytas
0-1; Z. Zeeman – B. Plomp 0-1; A. Griffioen – J. Knuiman
½-½; W. Brey – R. Wille ½-½. Eindstand 4-4.
ASV-4 klopt ook Zutphen: In de race om punten bijeen te
sprokkelen om het verblijf in de promotieklasse met een jaar
te verlengen, heeft ASV-4 belangrijke zaken gedaan. Na de
onverwachte winst op PSV/DoDo werd nu ook Zutphen in
een spectaculaire wedstrijd geklopt. Erika Belle had aan
twee uur genoeg om OSBO-kampioen Etiënne Goudriaan te
verslaan. De kopvrouw van ASV-4 pakte de opening voortvarend aan en met een kwaliteitsoffer werd een winnende
aanval ingezet. Het gaf haar teamgenoten een flinke dosis
extra vertrouwen in de goede afloop. Direct na deze prachtstart tekende captain Anne Paul Taal de vrede met Kees
Henstra. Het evenwicht was nooit verbroken, heet dat dan.
Debutant Remco Gerlich zorgde met opponent Alexander
Sahakian voor een prachtig spektakelstuk. Beide koningen
waren in gevaar en beide spelers hadden maar weinig tijd
voor verdedigende zetten. Na dameruil hield Remco het
initiatief en op termijn leek winst haalbaar. In tijdnood greep
Remco echter mis en na kwaliteitsverlies restte een verloren
eindspel. ASV-4 rechtte de ruggen en via Murat Duman
werd weer een voorsprong gepakt. In de opening won Murat
met zijn sterke paarden een kwaliteit, maar daarna speelde
hij te voorzichtig. Frank Posthuma kwam terug in de partij
en won zelfs het materiaal terug. In de tijdnoodfase was het
echter toch Murat Duman die het koelbloedigst bleef. Stukwinst hielp hem aan de winst. 1½-3½ werd het door Gerben
Hendriks. Ook hier was de partij een lust voor het oog. Met
allebei nog een minuut op de klok zette Gerben Hendriks de
aanval op de vijandelijke koning in. Met slechts luttele seconden te gaan, miste de ASV-er mat in één, maar uiteindelijk was stukwinst ook beslissend. Siert Huizinga stelde de
Arnhemse winst veilig. In een goed gespeelde partij ging
Siert met initiatief het eindspel in. Pionwinst en later stukwinst brachten de zege. Erik Wille kon het kunststukje tegen
PSV/DoDo geen vervolg geven. Onhandig manoeuvrerend
kwamen de stukken steeds slechter te staan. Na pionverlies
stond de koning niet meer veilig en ook de schwindles bleken aan Jan Kalkman niet besteed. Ook Bijan Zahmat verloor. Schlemielig, dat wel. Uitstekende verdedigend werk
was beloond met een op het oog gewonnen eindspel. Met
een kwaliteit en een pion meer moest Bijan Zahmat opboksen tegen twee verre vrijpionnen. Gevoelsmatig had iedere
ASV-er het idee dat er ergens een winstweg moest zijn.
Bijan vond die achter het bord niet en het effect was dat de
tegenstander met een matnet of promotie kwam. De eindspeldeskundigen moeten zich maar eens over dit eindspel
ontfermen, want leerzaam was het zeker. Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: E. Goudriaan – E. Belle 0-1; J.
Kalkman – E. Wille 1-0; K. Hagendijk – G. Hendriks 0-1;
C. Henstra – A.P. Taal ½-½; N. Zafari – S. Huizinga 0-1;
A. Sahakian–R. Gerlich 1-0; F. Posthum –M. Duman 0-1;
D. Alink – B. Zahmat 1-0. Eindstand 3½-4½
Uitslagen interne competitie 5e ronde (4 oktober 2007):
Tangarife-van der Wel ½-½; P. Schoenmakers-Sloots 1-0;
Plomp-de Freytas ½-½; R. Wille-Huizinga ½-½; Weijsenfeld-Woestenburg 0-1; Verkooijen-Fassaert 1-0; KnuimanHogerhorst 1-0; Vermeer-van Amerongen 1-0; WiggertsDijkstra 1-0; Verhoef-Braam 1-0; Marks-Boonstra 0-1;
Rood-v. Belle 0-1; Boom-Steenhuis ½-½; Groen-Hajee 0-1;
van Buren-Veerman 1-0; Manschot-Eder 1-0; Kooman-van
Uem 0-1; Ariëns-Zunnebeld ½-½; Zuidema-Koeweiden 0-1;
de Munnik-Osterloh 1-0; Meijer - van der Krogt 1-0; de
Kok-Singendonk 0-1; Hartogh Heijs-Kelderman 1-0; J. Sanders-Stibbe 1-0; Torregrossa-van Vlerken 1-0.

