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Oploswedstrijd: De Hongaarse componist Badaj gaf aan wat
hij in het achterhoofd had bij het
maken van deze
studie: de overbekende stand van
Reti, waarin de witte
koning op h8 toch
kans ziet de zwarte
pion op h5 te achterhalen. Wit speelt
en houdt remise.
1.Ke6
Oplossing:
Kg8 2.Kf5 g3 3.Kg6
g2
4.h7+
Kh8
5.Kh6 g1D of T met
pat. Maar het mag
natuurlijk ook anders: 1.Ke6 g3 2.Kf6 Kg8 (zwart zou na ...g2 zelfs nog problemen krijgen).
Externe competitie: Alleen ASV-1 wist zaterdag te winnen.
In Enschede werd het tegen Dr. Max Euwe-1 4½-3½. Onder
toeziend oog van ons eerste boekte ASV-3 een verdienstelijk
gelijkspel tegen Dr. Max Euwe-2: 4-4. Zonder meer een
goed resultaat. Ook ASV-4 speelde gelijk. In Nijmegen werd
het 4-4 tegen UVS-2. Zaterdag ging alleen ASV-2 ten onder.
UVS-1 was met 5-3 te sterk. Aardig detail is nog dat wanneer ASV-3 met 4½-3½ zou hebben gewonnen het dan
evenveel match- en bordpunten had gehad als ASV-2 in de
andere poule. Niet slecht voor een debutant in de KNSBcompetitie. Helaas het mocht niet zo zijn. In de OSBO-cup
won ASV-4 vorige week donderdag, hoewel weinig overtuigend, met 2½-1½ van Wageningen-4. De volgende ronde
was bereikt, de manier waarop moest maar snel worden
vergeten!
Goed herstel ASV-1: Na de 2 mindere voorgaande ronden
(verlies tegen koploper Homburg, en gelijk tegen Hardenberg) won ASV-1 eindelijk weer eens. Tegen de nummer 2
Dr. Max Euwe-1 werd het 4½-3½. De korte remise van Otto
Wilgenhof bleek achteraf ook de enige puntendeling. Otto
raakte weliswaar een pion kwijt maar zijn tegenstander koos
toch voor eeuwig schaak. Peter Boel won in een prima gespeelde partij. Na verfijnd middenspel zocht hij zijn kansen
op de lange rokade van zijn tegenstander. Deze koning bleek
daar niet veilig te staan. Na een torenoffer stortte de vijandelijke stelling in. Wouter van Rijn pakte in zijn partij een pion
mee maar dit bleek niet correct. Zijn stukken kwamen langzaam maar zeker in de knel. Hier wist hij niet meer uit te
komen zeker toen hij ook nog problemen kreeg op de onderste rij. Sander Berkhout won uitstekend. Zwart bediende zich
van een soort 3-rijensysteem waardoor Sander veel ruimtevoordeel kreeg. Dit benutte hij optimaal. Positioneel zette hij
zijn tegenstander van het bord. Richard van der Wel daarentegen speelde een zwakke partij. Hij kwam niet in zijn spel
en verloor kansloos. In de partij van Léon van Tol verbruikten beide spelers veel tijd. Léon investeerde veel tijd om een
dameoffer uit te rekenen waar hij uiteindelijk toch van afzag.
Het mag duidelijk zijn. Het werd dus een tijdnoodduel waarin Léon net even wat handiger was en het volle punt binnenhaalde. Na de eerste tijdnoodfase en een 3½-2½ voorsprong
waren er nog 2 partijen over. John Sloots en Eelco de Vries
moesten er nog voor vechten. John was beroerd uit de ope-
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ning gekomen maar had de stelling toch knap bij elkaar
gehouden. Toch leek zijn tegenstander te gaan winnen maar
deze verzuimde zijn vrije a-pion te gelde te maken. In plaats
daarvan gaf hij allerlei schaakjes met een toren waardoor de
koning van John juist goed kwam te staan. Deze ondersteunde nu de pion van John waardoor hij de beslissende slag
uitdeelde. Eelco de Vries daarentegen had een zege moeten
boeken. Maar in een moeilijke partij waarin zijn tegenstander een dame offerde voor een toren en een stuk kende Eelco
ergens in het middenspel een minder goede fase door de
dame net op de velden van de verkeerde kleur te plaatsen. In
het eindspel kreeg zijn tegenstander nu goed stukkenspel en
bracht dit tot een voor hem goed einde. Daar waar het bij
John juist goed uitpakte zat het bij Eelco tegen. De winst in
deze wedstrijd was niettemin verdiend.
Gedetailleerde uitslag: Floris van Assendelft – Sander
Berkhout 0-1; Bart Konijn – Léon van Tol 0-1; Jochem
Snuverink – Wouter van Rijn 1-0; Tim Lammens – Eelco
de Vries 1-0; Michiel Snuverink – Peter Boel 0-1; Achim
Buendgen – John Sloots 0-1; Raoul van de Oudeweetering
– Otto Wilgenhof ½-½; Christian Scho – Richard van der
Wel 1-0. Eindstand 3½-4½.
ASV-2 verliest opnieuw: Na de nederlaag tegen De Toren-1
in de vorige ronde moest ons tweede zaterdag jl. tegen het
sterke UVS-1 opnieuw een nederlaag incasseren. Zonder
verdere gevolgen want daarvoor was de afstand met De
Toren al onoverbrugbaar geworden. ASV-2 moest het tegen
UVS-1 doen zonder Vincent de Jong en Fred Reulink. Hiervoor waren Jan Knuiman en Gerben Hendriks uit het vierde
overgeheveld. De eerste drie partijen eindigden in remise.
Bert Buisman had ogenschijnlijk iets meer mogelijkheden in
het centrum maar zijn koningsvleugel leek wat zwakker. De
strijd werd niet echt aangegaan. Vrij snel werd het punt
gedeeld. De remise van Sjoerd van Roosmalen was zeker
niet zonder strijd. Zijn tegenstander zocht zijn kansen op de
damevleugel. Sjoerd was actief op de koningsvleugel. Toen
de aanval van zijn opponent te gevaarlijk leek te worden
offerde Sjoerd zijn dame om zo een remise veilig te stellen.
In de analyse bleek het dameoffer zelfs winnend uit te pakken. Dit was door Sjoerd echter overzien. Theo Jurrius
kwam niet echt lekker uit de opening en kwam wat moeilijk
te staan. Toen bij een afwikkeling de vrijpionnen aan weerszijden verdwenen werd het een correcte remise. Frank
Schleipfenbauer kwam langzaam maar zeker iets minder te
staan nadat zijn tegenstander handig manoeuvrerend zijn
stukken beter kon plaatsen. Frank kon zijn plan niet uitvoeren en zag de partij rond de tijdcontrole verloren gaan. Gerben Hendriks kwam na de opening wat gedrukt te staan. Op
een gegeven moment moest hij zijn koningsstelling verzwakken. Zijn tegenstander kon zijn stukken beter activeren
waarna Gerben een pion verloor. Dit bleek beslissend. Daan
Holtackers kwam in de opening wat op onbekend terrein.
Hierdoor had hij veel tijd nodig. Zijn tegenstander had een
eenvoudiger stelling. Na een afwikkeling kreeg zijn tegenstander twee actieve stukken terwijl de toren van Daan juist
zwak was. Daan kwam er vervolgens niet meer aan te pas.
Jan Knuiman had iets meer ruimte na de opening. Dit voordeeltje hield hij wel vast maar kon dit niet in winst omzetten.
De partij van Koert van Bemmel was het meest boeiend. En
dus zeker iets voor ASV-Nieuws. Vanuit een positionele
stelling probeerde Koert de stelling met e5 te breken waarna
het een heel tactisch gevecht werd met veel spanning in het
centrum. Het was dan ook zeer ingewikkeld Na de slagen-

wisseling die volgde bleef er een kwaliteit bij zijn tegenstander hangen. Dit materiaalvoordeel was beslissend.
Gedetailleerde uitslag: Pim Haselager – Sjoerd van Roosmalen ½-½; Anton van Rijn – Frank Schleipfenbauer 1-0;
Maarten van Rooij – Bert Buisman ½-½; Luuk Peters –
Koert van Bemmel 0-1; Arie van der Hurk – Daan Holtackers 1-0; Ruud van der Plassche – Theo Jurrius ½-½; Rob
Bisschops – Jan Knuiman ½-½; Thomas Willemsen – Gerben Hendriks 1-0. Eindstand 5-3.
Gelijkspel voor ASV-3: Tegen het sterke Dr. Max Euwe-2
behaalde ASV-3 weer een knap matchpunt via een 4-4 gelijkspel. Het scoreverloop was nogal grillig. Na een klein
half uur stond ASV-3 al op achterstand doordat captain Martin Weijsenfeld zich na 14 zetten zomaar in één zet mat liet
zetten. Met een plof kwam de zwarte dame op g1 terecht.
Dat had hem tegen Drachten eerder dit seizoen ook al kunnen gebeuren maar toen zagen zowel Martin als zijn tegenstander een mat in één niet maar zoiets kan natuurlijk niet
onbeperkt goed gaan. Een fikse domper dus om al zo vlak na
de opening al op achterstand te staan. Toch liet ons derde de
moed niet zakken. Sterker nog, ze kwamen zelfs met 4-1
voor waarbij het in enkele partijen wel wat mee zat. De tegenstander van Paul de Freytas offerde na een strategisch
gevecht een kwaliteit om een mataanval te krijgen maar
miste daarbij in zijn berekeningen een sterke damezet van
Paul. Onze ASV-er bleef zo gewoon een kwaliteit voor.
Later kon hij ook nog een verschrikkelijk slecht staande
zwarte loper op a7 incasseren zodat Paul met een toren meer
gemakkelijk het punt binnenhaalde. Barth Plomp zette ASV3 op voorsprong. Hij vergiste zich in de opening waardoor
zijn koningsvleugel werd gehavend. Na één slappe zet van
wit viel de schade achteraf wel mee. Wit werd daarna overspeeld en kwam volledig klem te staan. Dit leverde uiteindelijk een gewonnen eindspel op. En daar weet Barth wel raad
mee. Ook Kees Sep won vervolgens. Niet helemaal verdiend
maar toch…. Kees speelde een zwakke opening zodat wit
een duidelijk betere stelling kreeg. De Enschedese speler
probeerde daarna risicoloos zijn stelling te verbeteren. Kees
kreeg echter rond de 30e zet de kans een leuke zet te doen
waar zijn tegenstander niet goed op reageerde. Hierdoor
kwam hij in een verloren pionneneindspel terecht. Gonzalo
Tangarife zette ASV-3 op een 4-1 voorsprong door een zege
op de sterke Ton Ellenbroek. Gonzalo plaatste in het middenspel een offer op f7. Dit leverde een scheve materiaalverhouding op van 2 stukken tegen toren en pion waardoor
er een onduidelijke stelling ontstond. Een fout van zijn tegenstander deed de stelling definitief in het voordeel van
Gonzalo kantelen. Het toreneindspel won hij vervolgens
overtuigend. Daarmee was het gebeurd met de Arnhemse
dadendrang hoewel er in de 3 resterende stellingen zeker nog
een halfje had kunnen ontstaan. Ruud Wille mocht zich dat
zeker aanrekenen. In een gelijkopgaande partij greep hij in
de tijdnood van zijn tegenstander mis en kwam uiteindelijk
in een verloren toreneindspel terecht. In plaats daarvan had
hij ook voor een pionneneindspel kunnen gaan maar hij
taxeerde dit verkeerd. Bij Ivo van der Gouw ging het in de
tweede tijdnoodfase onder druk van de tijd mis. In het eindspel waarin hij een fractie minder stond wist hij de stelling
niet meer te keepen. Fokke Jonkman vocht een moeilijke
partij uit tegen ons oud-lid Laurens Snuverink. Na een spannend tijdnoodduel om de 40-ste zet te halen stond er een
stelling op het bord waarvan gezegd kan worden dat er sprake was van een dynamisch evenwicht. Het vervolg kostte
vooral Laurens veel tijd die met een sterke vrije a-pion de
winst wilde binnenhalen. Fokke kon dat voorkomen door te
werken aan een “eeuwig-schaak-net”, maar leefde in de
(volgens hem waarschijnlijk terechte) overtuiging dat er
meer in moest zitten. Een fatale afwijking van het juiste plan
was het gevolg en daarmee ging zelfs de teamwinst in rook
op. “Soms is remise dus winst...”, aldus Fokke. Met dit 4-4
gelijkspel tegen een sterke tegenstander was ASV-3 op zich
tevreden. Ook al zat het hier en daar misschien wat mee, er
had wellicht toch meer ingezeten.
Gedetailleerde uitslag: Ton Ellenbroek – Gonzalo Tangarife 0-1; Jos van der Kaap – Kees Sep 0-1; Dinant Postma –
Ivo van der Gouw 1-0; Laurens Snuverink – Fokke Jonkman 1-0; Harry Broeken – Paul de Freytas 0-1; Robbert
Biesterbos – Barth Plomp 0-1; Anne Veltman – Martin

Weijsenfeld 1-0; Pascal Jacobs – Ruud Wille 1-0. Eindstand 4-4.
ASV-4 verzuimt van UVS-2 te winnen: Het ging ASV-4
vanaf het begin voor de wind tegen UVS-2. In het voormalige SMB-home “De Klokkentoren” kreeg ASV-4 op verschillende borden voordeel. Erik Wille zette echter meteen de
toon. Nadat Anne Paul Taal tegen Cheung het punt deelde,
drong Erik Wille de stelling van zijn tegenstander binnen.
Stukwinst was aanstaande, maar onze voorzitter vond precies de enige zet die dat stuk niet won, maar ruilde. Een
lastig eindspel werd vervolgens snel remise gegeven. Pascal
Losekoot toonde zich wel slagvaardig. Met een pionoffer in
de opening pakte onze trainer het initiatief en onder druk van
de dreigingen raakte de kopman van UVS-2 het spoor bijster. Stukwinst besliste in Arnhems voordeel. UVS-2 kwam
weer langszij toen Siert Huizinga een sterke loperzet van zijn
tegenstander miste. Vanuit een vrij gelijke stelling restte
ineens een verloren eindspel. Tony Hogerhorst viel uitstekend in. Hij voerde de druk op de stelling van Harold Bekkering flink op en won een toren. In tijdnood greep Tony echter mis, waarna de toren weer verloren ging. Het eindspel
werd vervolgens wel weer netjes remise gehouden. Bijan
Zahmat raakte al snel een kwaliteit kwijt. Vier uur lang
zwoegen werd vervolgens niet beloond. In de resterende
twee partijen kon ASV-4 echter twee punten pakken, zodat
de 4½ aanstaande leek. Erika Belle deed dat ook. Met drie
pionnen voor een kwaliteit, overgehouden aan een sterk
gespeeld middenspel, won ze eenvoudig. Murat Duman
maakte het zichzelf lastiger. Met een stuk meer tegen twee
vervelende vrijpionnen tuinde Murat in een truc. Stukverlies
leidde tot een pionneneindspel met ieder twee pionnen. Dat
bleek net niet te winnen. In de slotronde moet ASV-4 nog
één keer voluit, want dan treft het promotiekandidaat Wageningen 2.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: Robert Klomp–Pascal Losekoot 0-1;
Pepijn van Erp–Erik Wille ½-½; Tsjisang Cheung–Anne
Paul Taal ½-½; Ruud van der Spoel–Erika Belle 0-1;
Harold Bekkering–Tony Hogerhorst ½-½; Stefan Brouwers–Siert Huizinga 1-0; John Remmerts–Murat Duman
½-½; René ten Bos–Bijan Zahmat 1-0. Eindstand 4-4.
ASV 4 overleeft ook tweede bekerronde: “De kop had kunnen luiden: “weer een soevereine bekerzege van ons vierde”,
maar dat kan van de 1½-2½ zege op Wageningen-4 niet
gezegd worden. “ASV-4 slaat in slotuur toe” kon ook niet,
want het was meer “Wageningen-4 slaat niet toe in laatste
uur”. Laten we het dus maar op overleven houden. Dat gold
zeker voor Erik Wille. De aimabele Harrie van Lotringen
speelde onze voorzitter volkomen zoek. Juist toen het Wageningse punt aanstaande was, bleek waarom het zo’n aimabele man is. Van Lotringen koos voor remise door zetherhaling
in plaats van een overtuigende zege. Spoken gezien, zullen
we maar zeggen. Het was niet de laatste meevaller. Gerben
Hendriks verspeelde vanuit een redelijke stelling een pion.
Ongelijke lopers waren de sleutel naar remise. Siert Huizinga stond lang makkelijker maar wel gewoon binnen de remisemarges. Een foutje aan Wageningse kant bracht Siert een
pion. Na dameruil won vervolgens het pionneneindspel eenvoudig. Anne Paul Taal dacht wel lang na, maar dat leverde
nauwelijks voordeel op. Toen de tegenstander geen plan wist
te bedenken, verdween het tijdnadeel als sneeuw voor de zon
en met ieder nog vijf minuten werd de vrede in gelijke stelling getekend. Niet geheel zonder schuldgevoel keerden we
huiswaarts, want als Wageningen 4 ooit had kunnen winnen,
dan was het deze keer.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: Marco Otte-Gerben Hendriks ½-½;
Harrie van Lotringen–Erik Wille ½-½; Frits Gieltjes-Anne
Paul Taal ½-½; Albert van der Harst–Siert Huizinga 0-1.
Eindstand 1½-2½.
Wie?: Marco Braam vroeg mij vorige week via EP te vragen
wie er zin had om mee te gaan naar Maastricht om daar deel
te nemen aan het 2e ENCI Limburg Open, een weekendtoernooi dat in het Pinksterweekend van 9 t/m 12 mei a.s. wordt
gehouden. Belangstellenden kunnen zich bij hem melden
(evt via mail: marcobraam@hotmail.com). Wees er dus
snel bij. Marco is van plan een vakantiehuisje te regelen voor
onderdak tijdens dit schaakweekend.

