Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING

47e jaargang no. 11

Oploswedstrijd: Vorige week was het geen spetterende opgave. Het is echt Petrosjan. In 1976 nam
hij met wit Kuprejchik
onder vuur en sleepte
er weer eens het volle
punt uit. Vanuit de
diagramstand wikkelt
hij af naar een gewonnen staand eindspel.
Wat is de winnende
variant? Oplossing: 1.
Lh7-f5+ en zwart gaf
gelijk op. Na 1… Kg8
2. Tch4, g6 3. Th8+,
Kg7 4. T1h7+, Kf6 5.
Txf8 loopt hij een te groot materiaalverlies op.
Voorjaarstoernooi: A.s. zaterdag 15 maart vindt in het Lorentz
Ondernemerscentrum
ons
jaarlijkse
ASVVoorjaarstoernooi plaats. Heeft u zich al aangemeld? Voor
meer info kunt u terecht bij uw secretaris!
Schaken Overdag: Vorige week dinsdag was er weer een
schaakmiddag in het kader van het Daglichtschaak. Dit keer
kwamen er 12 schakers naar het NIVON-gebouw aan de
Molenbeekstraat. Hoewel de opkomst dit seizoen wat minder
is dan vorig jaar was organisator Jan Vermeer niet ontevreden met dit aantal. De volgende ronde en tevens laatste ronde zal worden gespeeld op dinsdag 1 april. Ook de prijsuitreiking vindt dan plaats.
ASV-beker: In de bekercompetitie zijn de finalisten van de
Bekergroep bekend. Titelverdediger Hedser Dijkstra versloeg in de halve finale Albert Marks en treft nu in de finale
Ruud Verhoef die in de andere halve finale Tom Bentvelzen de baas bleef. In de Kroongroep is geloot voor de 2e
ronde. Maak tijdig een afspraak zodat de voortgang gewaarborgd blijft.
Externe competitie: Het belangrijkste wapenfeit van de competitieronde van afgelopen zaterdag was uiteindelijk toch
wel de handhaving van ASV-3 in de KNSB via een 5½-2½
zege op Dion Hardenberg-2 en van ASV-4 in de Promotieklasse dat met 6-2 won van PION-2 uit Groesbeek. Daarmee
is ASV ook volgend seizoen verzekerd van 4 teams op zaterdag!! Natuurlijk werd ook met spanning uitgekeken naar
de ontmoeting tussen ASV-2 en favoriet De Toren-1. Zou
ons tweede in staat zijn om onze vrienden uit Zuid beentje te
lichten en daarmee de kampioensstrijd in de laatste 2 ronden
naar een hoogtepunt te brengen. De kille cijfers na afloop
waren duidelijk. De Toren won met 5½-2½ (waarmee we
hen natuurlijk feliciteren!) en zal een kampioenschap zich
niet meer laten afnemen (de confrontatie tegen nr. 2 Alteveer
in de volgende ronde zal die duidelijkheid brengen!). ASV-1
verspeelde onnodig een matchpunt met het 4-4 gelijkspel
tegen Dion Hardenberg-1. Ook de Meesterklasse was zaterdag in huis met de ontmoeting ESGOO-1 uit Enschede
tegen Het Witte Paard uit Sas van Gent. Aardig om ook
partijen op dat niveau te kunnen volgen. ASV was graag
gastheer voor deze wedstrijd. Dit duel eindigde overigens in
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5-5. Na de verrichtingen van onze zaterdagteams komen
natuurlijk onze doordeweekse teams weer in beeld. Drie
teams speelden reeds afgelopen dinsdag. Deze EP was toen
al afgerond. Dus over deze wedstrijden volgende week meer.
Het betrof ASV-5 dat in Nijmegen tegen het nog puntloze
SMB-4 moest spelen. Koploper ASV-7 ging naar Ede voor
de wedstrijd tegen De Cirkel-2j en ook ASV-9 ging de Waal
over om tegen SMB-7 te spelen. Vanavond spelen ASV-6 en
ASV-8 thuis tegen respectievelijk Wageningen-4 en Gendringen. ASV-11 speelt vanavond uit tegen Rheden. Jonathan van der Krogt speelde zoals u wellicht nog weet 2 weken geleden remise in een vooruitgespeelde partij. Dus de
andere vijf moeten het nu gaat doen! Volgende week donderdag speelt alleen ASV-10 nog. Onze senioren ontvangen
dan Ede-3.
ASV-1 speelt teleurstellend gelijk: ASV-1 miste na de verloren wedstrijd in de vorige ronde tegen Homburg Apeldoorn2 kennelijk de inspiratie om er tegen Dion Hardenberg-1 nog
vol voor te gaan. Zo bleef men op een 4-4 gelijkspel steken.
En dat betekende onnodig puntverlies tegen deze middenmoter temeer daar deze tegenstander met slechts zeven schakers
aan de start verscheen. Zo was Léon van Tol min of meer de
klos. Hij kwam gratis aan het winstpunt. Voldoening zal dit
natuurlijk niet geven. Remco de Leeuw kwam in zijn partij
goed uit de opening. Toen hij e5 kon doorzetten ging het als
een mes door de boter. Heel thematisch zette Remco zijn
partij in winst om. Otto Wilgenhof ging in zijn bekende
optimistische stijl van start en zocht zijn kansen. Maar in een
tactische stelling deed zijn tegenstander gewoon de goede
zetten terwijl Otto’s kansen niet van de grond kwamen. Hij
verloor dan ook. John Sloots speelde uitstekend. Tegen oudASV-er Tim Remmel ging John er vol voor en speelde een
perfecte partij. Eelco de Vries daarentegen stelde zich veel te
passief op. Zijn tegenstander kreeg een enorm ruimtevoordeel. Eelco kwam niet meer los en verloor kansloos. Richard
van der Wel kreeg dezelfde openingsvariant op het bord die
hij twee dagen eerder tegen John Sloots voor de interne had
gespeeld. Toen werd het remise. Nu won Richard een pion
en wist daarna het toreneindspel in winst om te zetten. Peter
Boel wilde in zijn partij teveel. De stelling was steeds in
evenwicht en remise was dan ook het maximale. Maar Peter
probeerde er toch meer uit te halen en kreeg toen de bekende
deksel op de neus. Met het verlies van Wouter van Rijn na
een voor hem moeilijke partij eindigde deze wedstrijd dus in
een 4-4 gelijkspel.
Gedetailleerde uitslag: Otto Wilgenhof – Ludger Hollmann
0-1; Léon van Tol – geen tegenstander 1-0 Regl.; Eelco de
Vries – Anne Haitsma 0-1; John Sloots – Tim Remmel 1-0;
Wouter van Rijn – Peter Mijnheer 0-1; Remco de Leeuw –
Jan v.d. Veen 1-0; Richard v.d. Wel – Kai Rooda 1-0; Peter
Boel – Richard Hendriks 0-1. Eindstand 4-4.
ASV-2 verliest topper: Het is ASV-2 niet gelukt om De
Toren-1 te stuiten in de promotiestrijd. Onze zuiderburen
wonnen uiteindelijk ruim met 5½-2½. Bij Frank Schleipfenbauer werd het al snel remise nadat de spanning in het centrum via een ruilactie was opgelost. Daarmee vervlakte de
stelling en werd remise een feit. “Een nietszeggend potje”,
aldus Frank. Bert Buisman kon het niet bolwerken tegen de
sterke Theo Hommeles. Hij kwam niet goed uit de opening

en kwam steeds minder te staan. Hij verloor 2 pionnen die in
het eindspel beslissend waren. Daan Holtackers kwam nog
wel redelijk uit de opening maar toen zijn tegenstander met
h5-h4 voortzette dacht hij met een stukoffer de vijandelijke
koning in het centrum te kunnen bedreigen. Bram van der
Velden bleek dit eenvoudig te kunnen keepen en bleef daarna materiaal voor. Vincent de Jong kwam goed uit de opening. Toen zijn tegenstander tegenspel probeerde te krijgen
reageerde onze ASV-er hier niet goed op en kwam daardoor
enigszins onnodig in een lastige stelling terecht. Hierin verloor hij materiaal en de partij. Bij Theo Jurrius werden al
vroeg de dames geruild. Via een truc won Theo een pion
maar verloor deze later weer. Toch kwam hij iets beter te
staan en won weer een pion. Na een verkeerde paardzet
moest hij eeuwig schaak toestaan. Of de pion meer voldoende zou zijn geweest voor de winst werd betwijfeld. Fred
Reulink speelde een goede partij en kwam één van de jeugdtalenten van De Toren twee pionnen voor. De partij kon hij
uiteindelijk op techniek uitmaken maar hij moest er nog wel
flink voor werken. Bij Sjoerd van Roosmalen bleef de partij
steeds in evenwicht al deden beide spelers verwoedde pogingen ergens een voordeeltje te krijgen. En als dat al ergens
lukte was dit nauwelijks genoeg om dit echt te kunnen uitbuiten. Het bleef dus remise. Koert van Bemmel moest het
opnemen tegen onze trainer Willy Hendriks. Koert speelde
een goede partij en verdedigde prima. Gaandeweg kwam hij
toch in een lastige stelling terecht waarin de sterkte van
Willy uiteindelijk de doorslag gaf.
Gedetailleerde uitslag: Sjoerd van Roosmalen – Bob Beeke
½-½; Koert van Bemmel – Willy Hendriks 0-1; Bert Buisman – Theo Hommeles 0-1; Daan Holtackers – Bram v.d.
Velden 0-1; Frank Schleipfenbauer – Thomas van
Nispenrode ½-½; Vincent de Jong – Bart van Onzen 0-1;
Fred Reulink – Nick Beijerinck 1-0; Theo Jurrius – Rein
Visée ½-½. Eindstand 2½-5½.
Klassebehoud ASV-3 door winst: ASV-3 heeft zich in het
debuutjaar weten te handhaven in de 3e klasse KNSB. Juist
tegen de laaggeplaatsten werden belangrijke punten gepakt.
Na winst in het vorige duel tegen DSC Drachten werd zaterdag jl. Dion Hardenberg-2 met 5½-2½ verslagen. Dat zag er
na zo’n 3 uur spelen nog lang niet naar uit. Ruud Wille was
na zo’n 20 zetten remise overeengekomen na een lastig partijtje maar Gonzalo Tangarife stond wat moeilijker aan bord
1 en Barth Plomp en Kees Sep kreeg beiden een forse aanval
over zich heen. Daartegenover stond een betere stelling voor
Paul de Freytas terwijl Fokke Jonkman en Ivo van der Gouw
respectievelijk 1 en 2 pionnen voor stonden. Maar beslist
was dat allerminst. Ook de stelling van Martin Weijsenfeld
kon alle kanten op. Een uitslag rond de 4-4 was de eerste
inschatting. Paul zette ASV op voorsprong. Zijn voordelige
stelling, waarbij de vijandelijke koning lang in het centrum
bivakkeerde, wist hij uit te bouwen naar winst. Deze voorsprong was in het laatste speeluur voor de tijdnoodfase een
belangrijke steun in de rug. Na een partij waarin de kansen
keerden werd het ook bij Martin remise. Beiden misten
winstmogelijkheden. Via Fokke Jonkman werd de voorsprong uitgebreid. Hij won al vroeg in de partij een pion
maar moest deze later weer prijsgeven. Later won hij opnieuw een pion en deze wist hij tot in het eindspel vast te
houden. Daarin werd deze vrijpion beslissend. Gonzalo
verweerde zich goed en wist zich los te werken. In de tijdnoodfase won hij een stuk. Nog even was het oppassen maar
toen hij alle vijandelijke kansen had gekeerd was het punt
binnen. Daarmee bracht hij de stand op 4-1 en was er nog
een half punt nodig. Die zou komen uit de partij van Ivo
gezien zijn 2 pionnen voorsprong maar hij ging in de tijdnood van de tegenstander in de fout en leek zelfs te gaan
verliezen. Maar hij wist echter een soort vesting op te bouwen waar zijn tegenstander geen winst meer in zag en remise
aanbood. Daarop volgde ook nog een puntendeling bij Barth
Plomp. Dat zag er lang niet naar uit want de witte aanval
leek door te slaan maar Barth wist zich miraculeus te redden.
Een fraaie stelling voor een “plaatje” dacht ik zo. Met een
ongelijke materiaalverhouding van 2 lopers en een toren
tegen een vijandelijke dame wist hij de zaak op te lossen en

er eeuwig schaak uit te slepen. Heel fraai gespeeld! Ook bij
Kees Sep werd het nog remise. En ook daar was lange tijd
geen sprake van. Hij stond ook onder enorme druk en verloor zelfs een stuk maar ook hij creëerde, weliswaar met
enige hulp, weer kansen en zag dit uiteindelijk beloond met
een remise. Daarmee werd het zelfs 5½-2½. Een zwaar bevochten zege waarbij bleek dat verdedigen ook een kunst is!
Gedetailleerde uitslag Gonzalo Tangarife–Andreas Schaar
1-0; Kees Sep – Jens Schulz ½-½; Ivo vd Gouw – Johan
Offringa ½-½; Fokke Jonkman–Joan Reinders 1-0; Barth
Plomp – Leo Klapwijk ½-½; Paul de Freytas – Bram Klapwijk 1-0; Ruud Wille – Eelco Naarding ½-½; Martin Weijsenfeld–Dinand Wilps ½-½. Eindstand 5½-2½.
Belangrijke punten ASV-4: Ons vierde wist zaterdag jl. het
seizoen na de promotie met handhaving te bekronen. Dat
was immers de doelstelling vooraf. PION-2 was in het verleden meermalen een lastig te bestrijden tegenstander maar de
Groesbekers kwamen danig verzwakt en ook nog eens incompleet aan de start. Op bord 1 deed invaller Pascal Losekoot wat van hem verwacht werd: hij won. Helaas zonder
een zet te hoeven doen. Een reglementaire zege dus! Op bord
twee speelde Gerben Hendriks een interessante aanvalspartij,
maar gaf de winst uit handen. Remise. Bord 3: Erik Wille
kreeg in een Franse Winawer twee torens voor zijn dame en
een pion. De torens konden druk zetten op de damevleugel
terwijl het wit niet lukte om via de koningsvleugel iets te
bereiken. Een strakke winstpartij voor Erik. Erika Belle
kreeg een Aljechin tegen. Een manoeuvreerpartij, lastig te
volgen, Erika leek minder prettig te staan maar won wel,
door tijdsoverschrijding maar ook een betere stelling. Op
bord vijf zat teamleider Anne Paul Taal, die een solide jetlagremise (hij was die nacht net teruggekeerd van vakantie),
speelde. Bord zes, een Klassieke Siciliaan die tot versnelde
draak werd omgevormd. Na stukkenruil bleef een remiseachtig eindspel over. Zwart leek een klein voordeeltje te hebben,
maar nam toch het remisevoorstel van Siert Huizinga aan.
Op bord zeven speelde Murat Duman. Het leek dat hij problemen kreeg over de zwarte velden, terwijl een tweetal
lichte stukken wat buitenspel leek te staan. Maar op de een
of andere manier kreeg Murat een voordelig eindspel op het
bord, dat net niet genoeg was voor de winst. Na zes remisevoorstellen te hebben afgeslagen "ik hou niet van remise"
bood Murat het zelf aan, wat snel werd geaccepteerd. Bijan
Zahmat (wit) speelde op bord acht een leuke tactische partij,
waarbij hij -terecht!- aan het langste eind trok. Hij wist de
koning van zijn tegenstander lange tijd in het midden te
houden. Toen zwart eindelijk kort rokeerde vond hij niet de
sterkste voortzetting. Bijan wel. Al met al een overtuigende
6-2 overwinning, waarmee ASV-4 dus zeker is van handhaving. De volgende wedstrijd is over drie weken in Nijmegen
tegen UVS-2. Dan heb ik (vermoedelijk) wit en mag ik tenminste één zet doen.....!
Pascal Losekoot.
Gedetailleerde uitslag: Pascal Losekoot – geen tegenstander 1-0 (Regl.); Gerben Hendriks – John Molenaar ½-½;
Erik Wille – Jo de Valk 1-0; Erika Belle – Mattanja de
Jonge 1-0; Anne Paul Taal - Jack Janssen ½-½; Siert
Huizinga – Alexander Bouwman ½-½; Murat Duman –
Toon Rouwhorst ½-½; Bijan Zahmat – Paul Nillessen 1-0.
Eindstand 6-2.
Uitslagen interne competitie 22e ronde (6 maart 2008):
Sloots – van der Wel ½-½; Jonkman – Schleipfenbauer 0-1;
Hogerhorst – de Freytas 0-1; Huizinga – Haggeman 1-0;
Naasz – Weijsenfeld 1-0; R. Wille – Maassen van den Brink
½-½; Verkooijen – Gerlich 0-1; N. Schoenmakers – van
Belle ½-½; Boonstra – Hajee 1-0; Dekker – Boele ½-½;
Groen – Wiggerts 0-1; Vermeer – Kuiphof 0-1; Eder –
Boom 0-1; Sigmond – Egging 1-0; Koeweiden – Manschot
1-0; Veerman–Meijer 1-0; van Eck–Ariëns 1-0; van der
Krogt–van Maanen 0-1; de Munnik–Zunnebeld 0-1; Zuidema–Sanders 1-0; Kelderman–Kooman 0-1; Hartogh Heijs–
Verbost 1-0; Stibbe–Diekema 1-0; Visser–van Vlerken 0-1;
Uitslagen ASV-bekercompetitie: E. Wille – van Tol 0-1;
Marks – Dijkstra 0-1.

