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Oploswedstrijd: Vorige week was het tijd voor een studie.
We kozen een oude
uit 1892 van Otten. U
kent de standaardverdediging. De koning
houdt de ene pion
tegen en de loper de
andere. Maar toch...:
Wit speelt en wint.
Oplossing 1.a5 Lf8
2.Kd5 Lh6 3.g5+ en
nu volgt op Kxg5
4.a6 en op …Lxg5
4.Ke4 Lh4 en 5.Kf3.
uit.
Rapidcompetitie: Volgende week donderdag is er geen
interne competitie maar is het tijd voor de derde rapidavond.
Want het was eind november dat we voor het laatst voor de
rapidcompetitie speelden. Weet u het nog. De verrassende
koploper is Erwin Velders met 6 punten. Het kwartet naaste
achtervolgers met 5½ punt t.w. Richard van der Wel, Anne
Paul Taal, Paul de Freytas en Theo Jurrius zal het er zeker
niet bij laten zitten en ook de uit 7 spelers bestaande groep
spelers met 5 punten is zeker nog niet kansloos. Dat belooft
dus weer een spannende avond!!
Externe competitie: De teamwedstrijden leverden
uitstekende prestaties op van ASV-4 en ASV-5. Het vierde
behield uitzichten op promotie door een 6½-1½ zege op De
Schaakmaat. De achtervolging op koploper PION-2 gaat
daardoor onverminderd voort. ASV-5 daarentegen gaat na de
4½-3½ zege op BAT Zevenaar-3 riant aan de leiding. Het
kampioenschap van het team van captain Eric Hartman ligt
voor het grijpen. Ook het knappe gelijkspel van ASV-6
tegen koploper VDS uit Beekbergen mocht er zeker wezen.
Helaas moesten er ook nederlagen worden genoteerd. ASV-7
verloor met 5½-2½ van SMB-5 en lijkt handhaving in de 2e
klasse OSBO wel te kunnen vergeten of er moeten nog
wonderen gebeuren. Ook ASV-8 is door de 4½-1½
nederlaag tegen Elster Toren-2 in de onderste regionen
terecht gekomen en moet dus oppassen. ASV-10 tenslotte
verloor met 5-1 van Rokade-3. Alleen ASV-9 heeft dinsdag
jl. nog gespeeld tegen De Sleutelzet-2. Dit leest u in de
volgende EP.
ASV-4 blijft in de race: Nadat ‘s-maandags koploper PION2 al nipt van UVS-3 won, was het afgelopen donderdag de
beurt aan ASV-4 om in het spoor van de Groesbekers te
blijven. Medeachtervolger De Schaakmaat was echter op
papier een lastige hindernis. ASV-4 volbracht de opdracht
uiteindelijk glansrijk met een licht geflatteerde 6½-1½ zege.
Na ruim een uur spelen nam Erik Wille genoegen met remise. Een slappe opening had alle muziek uit de stelling gehaald. 2½ uur later bracht Erika Belle ASV 4 aan de leiding.
Via de c-lijn greep Erika het initiatief en met een fraaie truc
won ze een toren. Ook Gerben Hendriks is gaandeweg het
seizoen flink op stoom gekomen. Gerben had aan allerlei
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verwikkelingen een pion overgehouden. Na torenruil was het
eindspel met sterk paard tegen zwakke loper eenvoudig. Jan
Knuiman kreeg al in de opening positioneel voordeel. Dat
hield hij vast tot in het eindspel. Pionwinst leek tot snelle
winst te leiden, maar dat bleek niet waar. Een slimme truc
bracht een pion tot promotie. Murat Duman stelde vervolgens de winst veilig. De topscorer van het vierde speelde
tegen een van de drie Apeldoornse invallers een ingewikkelde partij. Een vijandelijke mataanval werd met subtiel spel
gekeerd en ineens stonden vrijwel alle Apeldoornse stukken
in. Materiaalwinst besliste en bracht de 4½-½ op het scorebord. Daarmee was de koek nog niet op. Siert Huizinga
speelde een partij waarin het evenwicht nooit echt werd
verbroken, maar dat moest onze routinier tot in het verre
paardeindspel aantonen. Siert deed dat met verve en haalde
een goede remise. Robert Naasz blunderde in het middenspel
in een goede stelling twee pionnen weg. Een hopeloze weg
leek te volgen, maar de tegenstander was zo blij met de veroverde pionnen, dat hij zich ‘op eigen helft’ terugtrok en
Robert het initiatief gunde. Robert voerde daarop de druk net
zo lang op tot de fouten kwamen en toen sloeg hij toe. Anne
Paul Taal maakte het nog bonter. In het middenspel zette de
captain een combinatie in om met een verre vrijpion te winnen. Die pion kwam helaas niet verder dan de zesde rij en
uiteindelijk restte een hopeloze stelling met toren tegen twee
paarden en twee pionnen. Rond middernacht redde Anne
Paul zijn leven met een fraaie patgrap. ASV 4 blijft een punt
achter op UVS 2, maar intussen heeft het wel vier bordpunten over en dat is onder omstandigheden een matchpunt
waard. Met De Toren 2 en PION 2 wachten echter nog twee
zware wedstrijden.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: E. Wille – H. Springelkamp ½-½; J.
Knuiman – T. Visschedijk 1-0; E. Belle – J. Dolsma 1-0; G.
Hendriks – W. Cornelies 1-0; S. Huizinga – B. Tempelman
½-½; A.P. Taal–E. Huzen ½-½; M. Duman–S. Braun 1-0;
R. Naasz – J. van Ommen 1-0. Eindstand 6½-1½.
Kampioenschap komt naderbij voor het vijfde: ASV-5 staat
na de krappe overwinning van afgelopen week op BAT
Zevenaar nog steeds ongeslagen bovenaan. Onverwacht
kregen we de wind extra in de zeilen omdat de naaste concurrenten kwistig met punten morsten. Zo verloor Ede-2 van
Velp en kwam Kasteel-2 niet verder dan een gelijkspel tegen
hekkensluiter Theothorne. Met nog twee ronden te gaan staat
ASV-5 daardoor maar liefst drie matchpunten los van de rest
van het deelnemersveld. De wedstrijd begon met een snelle
overwinning door Albert Marks. Al na vijftien zetten veroverde Albert de dame en gaf zijn tegenstander op. Toen ook
Paul Schoenmakers en Jan Vermeer hun wedstrijden wonnen
leek er geen vuiltje aan de lucht. Nico Schoenmakers speelde
remise en ASV-5 stond met 3½-1½ voor. Rob van Belle kon
zijn stelling niet houden en BAT kwam terug. Eric Hartman
verloor daarna volstrekt onnodig (mede door een naar zijn
mening dubieuze scheidsrechterlijke beslissing). Toen ook
Henk Kuiphof zijn eindspelvoordeel zag verdampen was de
stand weer helemaal gelijk. Bij de gelijke stand van 3½-3½
was de partij van Tony Hogerhorst beslissend. Tony had de
druk zwaar opgevoerd en zijn tegenstander bezweek in de

slotfase. Zo ging ASV-5 voor de derde keer dit seizoen bij
een uitwedstrijd met een 4½-3½ overwinning terug naar
Arnhem. In de laatste twee ronden moet het vijfde het opnemen tegen Doetinchem-2 (voorlaatste) en tegen rode lantaarndrager Theothorne. Beide teams zullen vechten tegen
degradatie. Dat is nooit makkelijk spelen. We zullen absoluut moeten waken voor onderschatting. Maar alles hebben
we in eigen hand. Bij winst in de thuiswedstrijd op donderdag 22 maart kan kampioenschap in de tweede klasse D en
promotie naar de eerste klasse een feit zijn. Eric Hartman
Gedetailleerde uitslag: E. Bosch van Rosenthal - Paul
Schoenmakers 0-1; C. Aidarpasic - Eric Hartman 1-0; H.
Castrop - Nico Schoenmakers ½-½ H. Corbeel - Albert
Marks 0-1; A. Arents - Henk Kuiphof 1-0; H. Hemsen Jan Vermeer 0-1; J. Schaars - Tony Hogerhorst 0-1; J. van
der Poel - Rob van Belle 1-0. Eindstand 3½-4½.
ASV-6 levert prima prestatie: Door gelijk te spelen tegen
koploper VDS uit Beekbergen leverde ASV-6 een prima
resultaat. Te meer omdat bordspeler één Saiffudin Ayyoubi
was verhinderd. Jan Vermeer kreeg met zwart onmiddellijk
na de opening een voor hem aangename stelling op het bord.
Een remiseaanbod op de 19e zet werd dan ook na lang nadenken afgeslagen. Maar na twee pionnen te hebben gewonnen, kon niet zonder risico verder op winst gespeeld worden
en moest node remise worden geaccepteerd. Abbes Dekker
had een iets betere stelling, maar ongelijke lopers waren hier
de oorzaak van de remise. Frits Wiggerts kwam slecht uit de
opening, maar wist zijn stelling keurig remise te houden. Jan
Groen boekte zijn eerste overwinning in de OSBO. Hij
kwam perfect te staan en won een pion en kreeg een toren.
Jacques Boonstra kwam ook goed te staan, maar verrekende
zich in het verre middenspel en remise was ook hier onvermijdelijk. Dick Hajee kon de vijandelijke rokade verhinderen, maar achteraf was dat niet zo goed. Hij kwam een pion
achter en kon zijn stukken niet goed neerzetten. Het sterke
loperpaar van de Beekberger (Elo 2026) luidde het einde in.
Tom Bentvelzen moest tegen een woest aanvallende opponent veel tijd investeren. De Beekberger offerde twee stukken, maar dat leverde niet het gewenste resultaat voor hem
op. Pas toen Tom de zware stukken ook had afgeruild gaf hij
op. (4-3). Restte de partij van invaller Marco Braam. In het
middenspel kwam hij iets minder te staan. Zijn tegenstander
speelde het subtiel en Marco werd mede door de opkomende
tijdnood en twee pionnen achter netjes uitgespeeld. Met 4-4
is ASV-6 dik tevreden en met 5 matchpunten staan we keurig in de middenmoot.
Jan Vermeer
Gedetailleerde uitslag: 1.J. Vermeer - F. London ½-½; 2.D.
Hajee - B. Meester 0-1; 3. M. Braam - E.J. Greven 0-1;.F.
Wiggerts - C. Buijvoets ½-½; 5.A. Dekker - H. Schoten ½½; 6. J. Boonstra - F. Wilbrink ½-½; 7. T. Bentvelzen - H.
Mulder 1-0; 8. J. Groen-F. van de Berg 1-0. Eindstand 4-4.
ASV 7 had geen schijn van kans tegen SMB-5. Een flinke
nederlaag met 5½-2½ tegen SMB-5 kon niet geflatteerd
worden genoemd. De tegenstanders waren gewoon beter.
Eerst verdween Hendrik van Buren van het bord. Dat deed
overigens niet de tegenstander maar hijzelf. Een combinatie
met een gat erin betekende stukverlies in slechte stand. Zekria Amani bracht het eerste halfje in. Hij had steeds het
gemakkelijker spel, maar kon geen materieel voordeel halen.
Met alleen nog pionnen op het bord werd het punt gedeeld.
Vervolgens moest Tijs opgeven. De stand was volgens hem
zo saai, dat hij in slaap sukkelde. Hij gaf pardoes een stuk
weg. Hedser had zijn stand steeds in evenwicht weten te
houden. Het was en bleef ingewikkeld, maar muziek zat er
voor niemand in. Frans Veerman kwam weer zeer goed uit
de opening. De SMB-er speelde echter zeer actief en leek de
overhand te krijgen. Maar Frans keek zeer ver door af te
wikkelen naar een eindspel met een pion minder, waarin de
tegenstander geen moment zicht had op het punt, zoveel
sterker was Frans' paard dan de Nijmeegse loper. Marco
Braam leek een punt binnen te gaan halen. In de opening

sneed hij dwars door de verdediging van de tegenstander,
maar toen stokte het. Hij moet gewonnen hebben gestaan,
maar het vijandelijke loperpaar haalde steeds alle combinaties uit de stelling. Als u dit leest weet hij wellicht al hoe het
had gemoeten, maar dinsdagavond kwam het er niet uit.
Ruud Verhoef had het met zwart niet gemakkelijk. Een
schijnoffer van een loper bracht de SMB-er een pion in. Van
toen af gleed Ruud’s stand steeds verder onderuit. Als laatste
speelde Horst Eder nog. Hij was goed uit de opening gekomen, leek ook in het middenspel de betere kansen te hebben,
maar in het (paard)eindspel moest hij vechten om niet ten
onder te gaan. Als gebruikelijk was hij in laaiende tijdnood
en net als anders deed hij toen de mooiste vondsten. Hier
betekende dat een paardoffer, waarbij de laatste witte pionnen van het bord verdwenen.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag: Eric de Ridder-Marco Braam ½-½;
Jelle van Deernen - Ruud Verhoef 1-0; Jan Bardie - Hedser Dijkstra ½-½; Frans v Wezel - Tijs v Dijk 1-0; Henk v d
Berg - Zekria Amani ½-½; Huub Jansen-Horst Eder ½-½;
Valentijn Phijffer - Hendrik v Buren 1-0; Fred v. d. Berg Frans Veerman ½-½. Eindstand 5½-2½.
Weekendtoernooi: Met zeven grootmeesters, waaronder vijf
nationele toppers, was de 67ste editie van het Daniël Noteboomtoernooi afgelopen weekend in Leiden ongekend sterk
bezet. Friso Nijboer (nummer 72 op de recente FIDE-lijst)
en Predrag Nikolic (nummer 92 op de recente FIDE-lijst)
voeren de lijst aan, gevolgd door de Duitse grootmeester
Leonid Kritz, weekendtoernooi-tijger Erwin L'Ami en titelverdediger Erik van den Doel. Van het organiserende LSG
namen Jan Smeets en John van der Wiel deel. Verder waren
er op de deelnemerslijst nog zeven meesters te vinden. Het
toernooi trok bijna 300 deelnemers. In de A-groep speelden
de ASV-ers Wouter van Rijn, Sjoerd van Roosmalen en
Koert van Bemmel. Laatstgenoemde speelde een thuiswedstrijd want hij woont immers in Leiden. Na winst in de openingsronde trof Wouter op zaterdagochtend in de 2e ronde
GM Friso Nijboer. In het middenspel raakte Wouter een
kwaliteit kwijt en speelde daarna een kansloze strijd. Na een
remise en een nieuwe nederlaag in de 4e ronde stond Wouter
met 1½ punt voor zijn doen wat ver in de achterhoede maar
2 opeenvolgende overwinningen op zondag bracht hem met
3½ uit 6 toch nog boven de 50% op een gedeelde 31-59e
plaats. Hij werd daarmee de beste ASV-er in deze groep
want Sjoerd van Roosmalen en Koert van Bemmel eindigden
op 3 uit 6. Ook Sjoerd won in de eerste ronde en nam vervolgens evenals Koert op zaterdagochtend voor de 2e ronde
een bye op. In de derde ronde werd verloren maar hij maakte
dit ’s-avonds meteen weer goed met de volle winst. De 2
ronden op zondag leverden nog een half punt op. Met zijn
TPR van 2020 bleef Sjoerd wat achter op zijn Elo van 2136.
Koert (Elo 2043) speelde in de 1e ronde remise. Na de bye in
de 2e ronde kon ook in de 3e ronde een half punt worden
genoteerd. Op zaterdagavond verloor Koert zijn enige partij
in dit toernooi want op zondag voegde hij nog 1½ punt aan
zijn score toe. Zijn TPR van 2029 bleef nagenoeg gelijk aan
zijn Elo. In de B-groep zorgde Paul de Freytas (1849) voor
een uitstekende prestatie. Hij eindigde met een score van 5½
uit 6 op een gedeelde 1e plaats (TPR 2191). Alleen in de
eerste ronde moest hij met wit een halfje afstaan tegen een
op papier veel mindere tegenstander (1596). Maar daarna
was Paul niet meer te houden en won hij alles. Proficiat Paul
met dit uitstekende resultaat!!
Uitslagen interne competitie 21e ronde (15 februari 2007):
Schleipfenbauer – Jurrius 1-0; Tangarife – Verkruissen 0-1;
Woestenburg – Buisman 0-1; Plomp – Sloots ½-½; Jonkman
– Hogerhorst 1-0; de Freytas – Verkooijen 1-0; van Buren –
van Belle ½-½; Kuiphof – Boom ½-½; Ariëns – Marks 0-1;
Egging – Hartogh Heijs 1-0; Visser – Zandbergen 0-1; Zunnebeld – Kelderman 1-0; Rietmeijer – Verbost 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Eder – Rood 0-1; Reulink –
van Amerongen ½-½; Velders – Veerman 0-1.

