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Oploswedstrijd: Vorige week was er een tweezet van Dr.
Preiswerk uit Berlin
aan bod. Het probleem is van 1922. Ik
vind het een mooi
probleem, maar de
componist deed zijn
naam geen eer aan.
Hij kreeg slechts een
eervolle vermelding.
Oplossing: 1. La8.
Dit dreigt Td7 mat.
Zwart moet dus de
toren afsluiten. Doet
hij dit met Pd3 dan
volgt Db7 en op Td3
is Dh1 prijs.
Schaken overdag: A.s. dinsdag 7 oktober start het Daglichtschaak met het nieuwe seizoen in het Nivon-gebouw, Molenbeekstraat 26A. Aanvang 14.00 uur. Info: Jan Vermeer.
Externe competitie: Onder een stralend najaarszonnetje wisten zaterdag jl. in het Grand Café van het Lorentz drie van de
vier teams een fraaie overwinning te behalen. ASV-2 won
met 5-3 van Zukertort Amstelveen-3, ASV-3 versloeg het
Groningse Staunton met 4½-3½ en ASV-4 was met 5½-2½
te sterk voor Veenendaal-2. Alleen ASV-1 leed een bittere
nederlaag. Zij werden met 6-2 gevloerd door het sterke Venlo. In deze EP de verslagen en alle uitslagen.
Volgende week gaan ook de andere ASV-teams aan de slag.
Kortom, het feest gaat nu echt beginnen. Maandag a.s. gaat
ASV-8 naar Voorst-2. Een dag later, dinsdag 7 oktober, reist
ASV-6 naar Nijmegen voor de wedstrijd tegen het naar de 2e
klasse OSBO gedegradeerde SMB-4. ASV10 is diezelfde
avond in Terborg te gast van Kameleon-2. Volgende week
donderdag spelen er 3 ASV-teams thuis. U kunt dan getuige
zijn van de wedstrijden ASV-7–Zutphen-2, ASV-9 – Eerbeek, ASV-11–Dodewaard-3. In de volgende EP kunt u
meer lezen over de teams ASV-5 t/m ASV-11.
Dikke nederlaag ASV-1: Ons eerste kreeg meteen al in de
eerste wedstrijd een harde nederlaag te slikken. Op de winst
van Venlo viel ook weinig af te dingen. Als verzachtende
omstandigheid gold natuurlijk wel de afwezigheid van Eelco
de Vries aan één van de topborden. De score werd geopend
met twee remises. Sander Berkhout kwam nog wel redelijk
goed uit de opening en kreeg een klein plusje. Maar in het
verdere verloop kon hij niets forceren waarna de partij in
zetherhaling eindigde. Ook bij Remco de Leeuw kwam een
puntendeling tot stand. Bij de analyse bleek Remco zijn
tegenstander nog wel voor wat meer problemen had kunnen
zetten maar of dat voldoende was bleef de vraag. Daarna
kwam ASV-1 op achterstand en kwam dit ook niet meer te
boven. Peter Boel trapte in een trucje en koos vervolgens
voor kwaliteitsverlies. Peter zocht toen maar de aanval in de
hoop er nog iets van te maken. Hij offerde daarbij nog een
stuk maar zijn tegenstander hield de stelling onder controle
en Peter bleef met een grote materiële achterstand zitten.
Ook Wouter van Rijn verloor. Na wat mindere zetten werd
zijn stelling slechter mede door een dubbelpion. Daarna
werd hij er langzaam afgeschoven. Hij kreeg geen kans
meer. Invaller Frank Schleipfenbauer trof een sterke jeugdspeler. Doordat de stukken van Frank niet goed samenwerkten verloor hij een pion. Dit werd in het toreneindspel verzilverd waarin Frank de goede verdediging niet wist te vinden. Het enige winstpunt kwam van Richard van der Wel.
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De teamleider gaf dus het goede voorbeeld maar de anderen
lieten het na. Richard kwam in het middenspel wat minder te
staan toen hij met een slechte loper op b2 werd opgescheept
en zijn opponent juist een sterk paard had. Pas na een materiële achterstand via een kwaliteitsoffer kwam Richard op
toeren. Dan is hij op zijn best zo lijkt het. Hij kreeg een
aanval waar zijn tegenstander geen antwoord op had. Léon
van Tol speelde op zich een goede partij. Het werd dan ook
een spannende en dynamische partij. Léon verbruikte
wel
veel tijd en kwam een kwaliteit achter. Ook de 40e zet was
slecht. Er ontstond een nogal vreemde materiaalverhouding
met een voor Léon kwetsbare koning. Dit was beslissend.
Otto Wilgenhof kwam moeilijk te staan na een verkeerde ruil
op c4. Hij vocht daarna voor wat hij waard was maar langzaam maar zeker ging het mis. De 6-2 nederlaag was daarmee een feit. Gelukkig voor ASV-1 verloren dit weekend
ook andere kanshebbers. Dus men ligt niet meteen op achterstand. Behalve op Venlo dan natuurlijk!!
Gedetailleerde uitslag: Otto Wilgenhof-Joep Nabuurs 0-1;
2. Léon van Tol-Maarten Strijbos 0-1; 3. Sander Berkhout
- Joachim Guddat ½-½; 4. Remco de Leeuw - Rudi van
Gool ½-½; 5. Wouter van Rijn - Rainer Montignies 0-1; 6.
Peter Boel - Bas van der Grinten 0-1; 7. Frank Schleipfenbauer - Thijmen Smith 0-1; 8. Richard van der Wel - Piet
Thijssen 1-0. Eindstand 2-6.
Degelijke overwinning ASV-2: Na de openingsfase leek het
een duw- en trekwedstrijd te worden tegen Zukertort Amstelveen-3: op 6 van de 8 borden waren gesloten stellingen te
zien. Theo Jurrius was als eerste klaar: na een gambiet kreeg
hij initiatief en met een mooi offer kreeg hij een winnende
combinatie, inclusief dameoffer, die zijn tegenstander sportief uitspeelde tot en met het mat. Even later liet invaller Ivo
van der Gouw een remise aantekenen. Ook hij had een gambiet gespeeld en kreeg daarvoor een sterk initiatief. Of er
ergens winst in gezeten heeft is onduidelijk, maar Ivo had
ook al veel tijd verbruikt en ging daarom maar op eeuwig
schaak in. Daarmee waren de twee "open" partijen als eerste
afgelopen en bleven de 6 gesloten partijen over. Fred Reulink was als derde klaar. Bij hem leek het lange tijd onduidelijk maar op een gegeven moment trok Fred met een mooi
stukoffer het initiatief definitief naar zich toe. Dankzij een
lastige penning kreeg hij beslissend voordeel, maar hij zag
niet hoe hij daarvan gebruik kon maken, waardoor hij in
remise berustte. Vlak daarna eindigde mijn partij in remise.
Daan Holtackers kreeg vlak na de opening het betere van het
spel, maar op het moment dat hij uit twee plannen kon kiezen die allebei aantrekkelijk leken, koos hij waarschijnlijk de
mindere van die twee. De partij ging daarna gelijk op, totdat
zijn tegenstander een onnauwkeurige zet deed die Daan wat
voordeel gaf (maar minder dan vlak na de opening). Alles
bleef echter binnen de remisemarge. Een tijdje later vielen er
drie beslissingen vlak achter elkaar, die de stand op 4-3 voor
ons brachten. Sjoerd van Roosmalen had vanuit de opening
een goede stelling bereikt en bereidde een koningsaanval
voor. Toen alles klaar stond, bracht hij twee stukoffers waarvan het idee correct was, maar de uitvoering bleek niet 100%
waterdicht (bij een iets andere uitvoering zou het wel goed
gegaan zijn). Zoals hij het nu deed, kon zijn tegenstandster
zich verdedigen, maar deze speelde ook niet optimaal waardoor de aanval alsnog winnende kracht kreeg. Vervolgens
eindigde de partij van invalster Erika Belle in remise. De
opening leek nog wel aardig voor haar, maar al snel kwam er
een eindspel op het bord met ongelijke lopers, in eerste instantie met torens erbij maar later ook zonder torens. Daarin
viel niet veel meer te beleven en was remise een correcte
uitslag. Pascal Losekoot zag zich in zijn eerste partij voor

het tweede geconfronteerd met een vervelende openingsopzet van zijn tegenstander. Hij kwam al snel in de problemen
en bood nog lang weerstand, maar zijn tegenstander liet
nooit los en behaalde een terechte overwinning. Koert van
Bemmel speelde de beslissende partij voor de uitslag van de
wedstrijd. Zijn tegenstander speelde de opening niet goed en
Koert kwam al snel prettig te staan. Op een gegeven moment
kwam hij twee pionnen voor en hoefde hij er alleen nog
maar voor te zorgen dat hij de stelling kon consolideren naar
een gewonnen eindspel. Die technische klus was aan hem
wel besteed en in het zesde speeluur kon hij nog een vol punt
laten bijschrijven, waarmee de eindstand op 5-3 voor ASV-2
kwam. Al met al een verdiende overwinning; de score had
eerder hoger dan lager voor ons kunnen uitvallen.
Daan Holtackers

Gedetailleerde uitslag: 1. Koert van Bemmel - Florian
Jakobs 1-0; 2. Sjoerd van Roosmalen-Talitha Munnik 1-0;
3. Pascal Losekoot - Dirk Goes 0-1; 4. Theo Jurrius - Tjerk
Sminia 1-0; 5. Fred Reulink - Henk Boot ½-½; 6. Daan
Holtackers - Jan Krans ½-½; 7. Ivo van der Gouw - Christopher Brookes ½-½; 8. Erika Belle - Renzo Finkenflugel
½-½. Eindstand 5-3.
Verrassende zege ASV-3: Daar waar ons derde vorig seizoen
met 6½-1½ nog volledig kansloos was tegen Staunton werd
zaterdag tot veler verrassing met 4½-3½ gewonnen van dit
sterke Groningse team dat zelfs op 2 plaatsen versterkt was
en daarmee de hoogste gemiddelde Elo heeft in deze poule.
Een geweldig begin dus voor ASV-3 in de strijd om handhaving want dat blijft nog steeds voorop staan, zo reëel moeten
we blijven. Natuurlijk bleef het een prestatie van formaat
maar er was wat geluk voor nodig. Zo kreeg Siert Huizinga
al na 6 zetten een stuk in de schoot geworpen toen zijn tegenstander een stuk aanraakte terwijl er nog een paard op e4
instond. Hij was in zijn gedachten al verder dan de uitvoering zo verklaarde hij deze blunder. Heel sneu voor hem
maar voor ASV-3 een mooie opsteker zo aan het begin. Zijn
tegenstander trachtte de stelling nog te compliceren maar
Siert wist alle wilde streken te pareren en kwam steeds beter
te staan. Na 2½ uur spelen staakte de witspeler de strijd. Jan
Knuiman kwam goed uit de opening. Na wat stukkenruil in
het middenspel won Jan in de overgang naar het eindspel een
pion. Zijn tegenstander kreeg daarbij wel actief spel maar de
pluspion bleef behouden. In een beter eindspel gaf Jan een
stuk weg en was de stand weer gelijk. Toch stond het er over
het algemeen niet slecht voor. Zo stond Paul de Freytas
duidelijk beter en ik vroeg mij af wanneer hij beslissend
voordeel zou krijgen. Ook captain Jochem Woestenburg
stond beter. Het was echter eerst invaller Kees Verkooijen
die met wit een nederlaag leed. Jochem bracht de partijen
daarna weer op gelijke hoogte met een mooie overwinning.
Hij offerde in de opening een pion voor fraai stukkenspel op
de damevleugel. Zwart kwam daar nooit los. Nadat Jochem
de stukken had klaargezet voor een koningsaanval sloeg
deze snel door. Na materiaalwinst resteerde een gewonnen
eindspel. De tegenstander van Barth schoof de damevleugel
dicht maar bleef met een achtergebleven pion zitten. Toen
deze het toch op de damevleugel ging proberen, deed Barth
dat aan de andere kant. Wit hielp een handje door de koningsvleugel zelf te openen en ging er toen geruisloos af.
Daarmee stond het 3-2 en ASV-3 rook kansen. Dat Paul de
Freytas daarna niet verder kwam dan remise was een tegenvaller want hij kwam na een zet of 15 duidelijk beter te
staan. Toen de mogelijkheid zich voordeed om het loperpaar
te verkrijgen met een onduidelijke stelling deed hij dit. Paul
won een pion en leek te winnen maar in de analyse werd er
geen overtuigende winst gevonden. Het werd dan ook remise. Een meevaller ontstond bij het bord naast hem waar
Ruud Wille rond de tijdcontrolee profiteerde van een fout van
zijn tegenstander, die op de 40 zet mogelijk zelfs de winst
overzag. Ruud won nu een stuk tegen een pion. Zijn tegenstander probeerde nog van alles om een matchpunt te redden
mede omdat Kees Sep zijn eindspel verloor waardoor de
stand gelijk werd. Na een passieve voortzetting had Kees
eerder in de partij een pion verloren. Kees ploeterde nog lang
door maar wist de stelling niet meer te houden en verloor
verdiend. Ruud gaf de winst niet meer weg en besliste de
partij en daarmee de wedstrijd in het laatste speeluur definitief.
Gedetailleerde uitslag: 1. Kees Sep - Yeb Blom 0-1 2. Jochem Woestenburg - John Riksten 1-0; 3. Barth Plomp Hans Polee 1-0; 4. Jan Knuiman - Joop Hummel 0-1; 5.
Ruud Wille - Theo Ebels 1-0; 6. Paul de Freytas - Piet

Mulder ½-½; 7. Siert Huizinga - Erwin van Pelt 1-0; 8.
Kees Verkooijen - Dick Hummel 0-1. Eindstand 4½-3½.
ASV 4 moeiteloos langs gehavend Veenendaal 2: 5½-2½
Iedereen was er van doordrongen dat de wedstrijd tegen het
gepromoveerde Veenendaal-2 een belangrijke was. Beide
teams kijken immers in eerste instantie naar beneden en
streven naar handhaving. Winst in de openingswedstrijd
geeft dan meteen een beetje lucht en vertrouwen. ASV-4
moest het stellen zonder de vakantievierende Martin Weijsenfeld en de naar het tweede doorgeschoven Erika Belle.
Echter ook Veenendaal-2 miste drie van de vaste spelers en
dat weegt bij kleinere clubs altijd net iets zwaarder. ASV-4
had namelijk met Martijn Boele en Tony Hogerhorst twee
‘supersubs’ opgesteld. Erik Wille opende aan het topbord
met een bloedeloze remise. Hij kon een Veenendaals vredesvoorstel ook makkelijk aannemen, omdat ASV-4 toen inmiddels op verschillende borden uitzicht had op winst. Gerben Hendriks bracht het vierde op voorsprong. In een mooie
partij sloeg zijn aanval door. Die partij gaan we ongetwijfeld
terugzien bij het ‘Plaatjes kijken met Hendrik’. Ook de partij
van Martijn Boele hoort daar thuis. Tegen de geroutineerde
Audry Burer werd Martijn op de damevleugel overspeeld,
maar via een stukoffer kon de invaller counteren door het
centrum. Met prachtig stukkenspel werd de zege na damewinst binnengehaald. Ook de bij ASV teruggekeerde Paul
Tulfer won. De Apeldoorner manoeuvreerde handig met zijn
stukken en met een dubbele aanval werd een stuk gewonnen.
De tegenstander stribbelde nog lang tegen, maar tevergeefs.
Captain Anne Paul Taal wilde van zijn remisesyndroom af.
Dat lukte ook, maar niet met de beoogde afloop. Na een
schijnoffer verloor de captain een pion en kwaliteitswinst
kostte nog eens twee pionnen, waarna het eindspel verloren
ging. Direct na die nederlaag haalde Koen Maassen van den
Brink de teamwinst binnen. In een positioneel knap gespeelde partij maakte Koen twee pionnen buit. In een listig gespeelde tijdnoodfase wist hij veel stukken te ruilen met een
gewonnen eindspel als resultaat. Murat Duman kwam niet
lekker op gang. Vanuit een wat onhandige positie zette hij
nog wel een aanval op, maar dat bracht niet het gewenste
resultaat. Een vrijpion besliste vervolgens in het voordeel
van de Veenendaler. Tony Hogerhorst toonde tenslotte de
juiste instelling door in een beter eindspel op jacht te gaan
naar de moeilijke winst. Een half bordpunt kan aan het eind
van het seizoen cruciaal zijn tenslotte. Met vaste hand voerde Tony een vrijpion naar de zevende rij, waarna de vele
Erik Wille
dreigingen de winst brachten.
Gedetailleerde uitslag: 1. Erik Wille - Ron Flohr ½-½; 2.
Anne Paul Taal - Mike van Niel 0-1; 3. Martijn Boele Audry Burer 1-0; 4. Gerben Hendriks - Harry Verhoef 1-0;
5. Murat Duman – Henk Don 0-1; 6. Koen Maassen vd
Brink-Bert Duijker 1-0; 7. Paul Tulfer-Piet Anjema 1-0; 8.
Tony Hogerhorst-Gerard Bulthuis 1-0. Eindstand 5½-2½.
Uitslagene 1e ronde KNSB en promotieklasse OSBO:
KNSB 2 klasse D: Spijkenisse – De Stukkenjagers-2 2½5½; Overschie – HSC 2½-5½; Voerendaal-2 – RSC ’t Pionneke 5-3;e ASV-1 – Venlo 2-6; De Pion – DJC Stein 4½-3½
KNSB 3 klasse C: Caïssa-2 – Alteveer 5½-2½; Unitas-2 –
Kennemer Combinatie-3 4½-3½; Wageningen-2 – Zeist 4½3½; ASV-2 – Zukertort Amstelveen-3 5-3; Paul Keres-3 –
Het Kasteel
3½-4½.
KNSB 3e klasse B: Sneek-2 – WSG 5-3; TT Noord/Unitas-3
– Homburg Apeldoorn-3 5½-2½; Almelo – Dr. Max Euwe-2
6-2; ASV-3 – Staunton 4½-3½; Doetinchem–Spassky’s 3-5.
Promotieklasse OSBO: Meppel - UVS 2 5-3; SMB 3 - Ede
3-5; Zutphen - Bennekom 3-5; ASV 4 - Veenendaal 2 5½2½; PSV DoDo - Pallas 3-5.
Uitslagen interne competitie 3e ronde (25 september 2008):
Schleipfenbauer – van Roosmalen 1-0; de Freytas - Woestenburg 1-0; Jurrius – Hendriks ½-½; Gerlich–Huizinga 1-0;
Knuiman – Fassaert 1-0; Maassen van den Brink – R. Wille
½-½; van Belle – Boele 0-1; Boonstra–van Amerongen 1-0;
Dekker – Verhoef ½-½; Hogerhorst – Hajee 1-0; Braam - N.
Schoenmakers ½-½; Steenhuis – Wiggerts 0-1; Au – van der
Zwan 0-1; van Buren – Kuiphof ½-½; Vermeer - Manschot
1-0; Eder – Koeweiden ½-½; Veerman – Ariëns 0-1; Zuidema – van der Krogt ½-½; Kooman – van Maanen ½-½; Hartogh Heijs–de Kok 0-1; Singendonk–B. Sanders 0-1; J. Sanders – Peters 1-0; Kelderman – Diekema 1-0; van Eijk –
Stibbe 1-0; Visser – van Vlerken 0-1.
Correctie ronde 1: v.d. Zwan – van Dijk ½-½ moest zijn 1-0.

