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Oploswedstrijd: Vorige week mochten we de grote jongens
nadoen. Het betrof een
stelling uit de partij
Ehlvest - Spassky uit
het duel om de Wereldcup in Reijkjavik
in 1988. Ehlvest haalde
hier een mooie overwinning. Hoe? Oplossing: 1. Txf7 en Spassky gaf het op. De rest
is inderdaad zo duidelijk, dat het jullie geschonken werd.
Externe
competitie:
Alleen ASV-2 wist
zich afgelopen zaterdag te onttrekken aan de algemene malaise waarin onze zaterdagteams hun wedstrijden beëindigden. Ons tweede won met 5-3 van Zeist en gaat ongeslagen
mede aan kop! Daar kan ASV-1 voorlopig alleen maar van
dromen want na de ruime nederlaag in de openingsronde was
in Roermond nu ook RSC ’t Pionneke te sterk. En weer was
het verlies ruim: 5½-2½. Ook ASV-3 verloor. In Enschede
werd met 4½-3½ verloren van Dr. Max Euwe-2. Ook al is
het verlies maar klein er viel weinig op af te dingen. ASV-4
verloor ook met 4½-3½. Bennekom bleek net te sterk. Volgende week starten ook de andere ASV-teams met hun tweede ronde. Dinsdag a.s. is ASV-5 als eerste aan de beurt. Zij
spelen in Apeldoorn tegen Schaakstad-5. Meer over de andere wedstrijden volgt in de volgende EP.
ASV-1 leidt opnieuw zware nederlaag: Het wil met ASV-1
maar niet lukken. Opnieuw moest er een fikse nederlaag
worden geïncasseerd. Met 5½-2½ was RSC ’t Pionneke te
sterk. De wedstrijd begon een half uur later omdat de Arnhemmers door omleidingen waren vertraagd. De klokken
waren nog niet aangezet. Een sportief gebaar van dit Limburgse team!! Klasse!! De wedstrijd startte goed voor ASV.
Via Sander Berkhout kwam ASV op voorsprong. Na een wat
chaotische maar wel scherpe partij kwam hij via een koningsaanval onder druk te staan maar hij had het allemaal net
even beter gezien dan zijn opponent. Sander rokeerde onverwacht waarmee zijn koning in veiligheid kwam. Een paar
zetten later stond hij gewonnen. Otto Wilgenhof kwam nog
wel redelijk uit de opening maar mistte later een zet. Hij
kwam wat in de verdrukking en toen zijn tegenstander Otto
klem had liet deze niet meer los en besliste de partij vervolgens in zijn voordeel. Léon van Tol speelde tegen zijn vroegere vereniging. Voor hem dus weer een weerzien met vele
oude bekenden. In zijn partij mistte zijn tegenstander nog wel
een sterke voortzetting. Uiteindelijk werd de stelling dichtgeschoven en was remise het enig denkbare resultaat. Wouter
van Rijn speelde lekker agressief. Hij viel zijn tegenstander
aan maar het sloeg niet door. Toen Wouter onnodig een pion
verspeelde en de aanval niet doorsloeg zag zijn tegenstander
de kans schoon en besliste de partij tenslotte in zijn voordeel.
Ook bij Remco de Leeuw ging het mis. Hij stond gewoon
prima tot hij opeens volledig Df2 overzag. Om nog wat spel
te krijgen en de stelling wat te compliceren moest hij een
paar pionnen geven maar dit loste niets op. Richard van der
Wel won in de opening een pion en wist langzaam maar
zeker meer voordeel te krijgen. Hij won daarbij een tweede
pion. Eigenlijk stond Richard straal gewonnen maar zijn
tegenstander probeerde nog wat. In tijdnood liet onze ASV-
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er zich daarbij zomaar mat zetten. “Het hoort erbij”, aldus
onze captain de volgende dag maar het was natuurlijk flink
balen klonk duidelijk uit zijn stem door. Zo was er alweer
een partij de mist ingegaan en de wedstrijd was daarmee ook
al verloren. Eelco de Vries kwam aanvankelijk nog wel goed
uit de opening maar speelde daarna slordig verder. Hij verloor een pion en later nog eentje. Ook raakte hij nog een
kwaliteit achter. Eelco wist de stelling echter te keepen dat
hij er toch nog remise uitsleepte. Een beetje geluk was daar
zeker bij komen kijken! Toen Peter Boel tenslotte meldde dat
het remise was geworden was menigeen verbaasd want de
stelling leek niet houdbaar. Ongetwijfeld heeft zijn tegenstander het eindspel niet juist gespeeld. Peter had vrij opportunistisch gespeeld en was een pion achtergeraakt. Hij moest
daarna hard werken om de afsluitende remise te realiseren. In
deze wedstrijd zaten de ASV-ers duidelijk onder hun niveau
te spelen. ASV-1 staat nu puntloos onderaan maar er is niets
aan de hand, aldus Richard. Dat komt de komende wedstrijden wel goed beloofde hij!!
Gedetailleerde uitslag: Jan van Mechelen-Wouter van Rijn
1-0; Ger Janssen-Otto Wilgenhof 1-0; Guido RoyakkersEelco de Vries ½-½; Ivan Utama-Léon van Tol ½-½; Michael Gerndorf-Remco de Leeuw 1-0; Geert Peeters-Peter
Boel ½-½; Eduard Coenen-Sander Berkhout 0-1; Michiel
Bunnik-Richard van der Wel 1-0. Eindstand 5½-2½.
Tweede winst voor ASV-2: Vlak na de opening leek het er
goed voor ons te gaan uitzien, maar vanaf het tweede speeluur begon ik het somber in te zien. John Sloots was als eerste
klaar. Bij hem kwam een positioneel gevecht op het bord
waarin beide spelers vorderingen probeerden te maken maar
daar niet in slaagden; een correcte remise dus. Koert van
Bemmel stond lange tijd onder druk, maar wist zich taai te
verdedigen en met herhaaldelijke manoeuvres via a6 wist hij
de druk van zijn tegenstander in het centrum te neutraliseren
en het evenwicht te handhaven. Pascal Losekoot speelde een
boeiende partij, waarin hij een pion offerde voor kansen
tegen de vijandelijke koning die nog in het centrum stond.
Zijn tegenstander verdedigde echter nauwkeurig en Pascal
moest vervolgens zijn heil zoeken in een eindspel van toren
vs. toren met ongelijke lopers met twee pionnen achter. Dit
wist hij te keepen waarmee de remise een feit was; een tweede meevaller. De eerste beslissing liet Theo Jurrius aantekenen. Zijn tegenstander speelde de opening niet correct en
Theo kwam in het voordeel. Dit wist hij snel uit te bouwen
naar groot voordeel en al snel won hij een pion. Naar eigen
zeggen had hij vervolgens sneller kunnen winnen, maar ook
nu kreeg hij loon naar werken. Frank Schleipfenbauer en
Sjoerd van Roosmalen waren een tijdje later gelijktijdig
klaar. Frank behaalde een remise in een partij die lange tijd
onduidelijk was en waarin beide spelers het probeerden, tot
de mogelijkheden in een toreneindspel op waren. Sjoerd
kwam in de opening al in de problemen en verloor een pion.
Hij wist wel nog tegenspel te creëren, maar zijn tegenstander
ving dat goed op en vond het goede speelplan om op te rukken op de damevleugel, na lang gerokeerd te hebben; een
vrijpion op a2 bleek beslissend. Daarmee was de stand 3-3,
maar op de resterende borden zag het er ondertussen goed
voor ons uit. Zelf speelde ik de opening na een goede tegenstoot in het centrum niet nauwkeurig en moest geruime tijd
in de verdediging. In het resulterende gelijkstaande toreneindspel kreeg ik het initiatief, waar mijn tegenstander niet
de juiste verdediging op vond. Fred Reulink opende niet 1.
a3(!) en kwam met goed spel in een gunstig eindspel terecht,
met twee actieve lichte stukken vs een passieve toren en een

onbelangrijke pion. Fred creëerde een vrijpion die het tot a7
haalde en zwart dusdanig bezighield dat hij met zijn stukken
de zwarte stelling kon binnendringen en won zo overtuigend.
De eindstand kwam zo op 5-3 voor ons en daar hoeven we
zeker niet over te klagen...
Daan Holtackers
Gedetailleerde uitslag: Pieter Baltus - Sjoerd van Roosmalen 1-0; Max Viergever - Koert van Bemmel ½-½; Janton
van Apeldoorn - John Sloots ½-½; Yntze Hoekstra - Frank
Schleipfenbauer½-½; René Buisman - Pascal Losekoot ½½; Hans Kuiken - Theo Jurrius 0-1; Arjen van Amerongen
- Fred Reulink 0-1; Roel Zuidema - Daan Holtackers 0-1.
Eindstand 3-5.
ASV-3 komt net tekort: ASV-3 mocht zaterdag jl. in Enschede spelen in de fraaie speellocatie in het pand van DGTprojects waar bv. de digitale klokken vandaan komen. Een
prachtig pand dat helemaal een schaaksfeer uitademt. Op
elke werkkamer staan schaakborden en aan de wand hangt in
het hele pand schaakkunst. Prachtig! Dit kon ASV-3 echter
niet tot grootse daden inspireren. Na ongeveer 3½ uur spelen
werd de score geopend met een remise van Ruud Wille. Zijn
jeugdige opponent speelde een goede partij zodat Ruud geen
enkele kans kreeg op meer. Het was en bleef remise. Met een
tegenstrijdig gevoel bood Ruud remise aan omdat op dat
moment zowel Paul de Freytas en Barth Plomp moesten
vrezen voor lijfsbehoud. En dan telt elk halfje verlies extra
zwaar. De voorspellingen werden waarheid. Vrijwel direct na
de remise van Ruud moest Paul opgeven. Over de opening
was hij niet ontevreden maar het was moeilijk een plan te
maken. Combinaties werkten net niet en de berekeningen
hiervan kosten Paul teveel tijd. Na een blunder raakte Paul in
het middenspel een kwaliteit achter. Maar zijn tegenstander
speelde het ook onnauwkeurig en Paul kwam terug in de
partij maar het gebrek aan tijd speelde hem parten en in die
fase wist hij de juiste zetten niet meer te vinden. Daarna
verloor Barth vrij kansloos. Daar waar hij altijd een zekere
factor is in een teamwedstrijd kwam hij er dit keer niet aan te
pas tegen zijn sterk spelende tegenstander. Niet veel later
werd ook Jan Knuiman nog matgezet. Hij verspeelde in het
middenspel een pion op d4 maar hij kreeg via de h-lijn wat
tegenkansen. Zijn koning stond echter te onbeschermd en
toen Jan zijn stukken in de aanval zette werd hij in de tegenaanval gecounterd. Mat op h3 besliste de partij. In tijdnood
bood Ivo daarna remise aan in een gelijke stelling. Dit werd
natuurlijk aangenomen. Ivo had de hele tijd gedrukt gestaan
maar verdedigde knap en wist zich zelfs te bevrijden. In een
tactische stelling werd het evenwicht niet verbroken. Even
was er hoop dat hij in een beter eindspel zou terechtkomen
maar dit mocht niet zo zijn. Zo stond ASV-3 met 4-1 achter
en vocht het een kansloze strijd. Dat het daarna nog zo close
werd was een verrassing. Heel tactisch kreeg Kees Sep daarna remise aangeboden in een ingewikkelde stelling. Het was
een positionele partij geweest waarin de damevleugel eerst
niet goed tot ontwikkeling kwam. Later lukte dit wel. In
tijdnood van beiden stond Kees een fractie beter maar over
het remiseaanbod hoefde hij niet lang na te denken. De stelling was moeilijk in te schatten en de beschikbare tijd speelde daarbij ook een rol. Daarmee was de wedstrijd gespeeld.
4½-1½ achter. Dat de laatste 2 partijen nog gewonnen werden was op zich niet belangrijk meer voor deze wedstrijd
maar aan het eind van het seizoen kunnen bordpunten nog
wel belangrijk zijn. Jochem Woestenburg won als eerste. Met
zwart nam hij na de opening een egelopstelling in. Zo stond
hij steeds gedrukt op de onderste drie rijen en moest zorgvuldig opereren maar verdedigde bekwaam. Toen wit even
niet oplette kon Jochem het bevrijdende d6-d5 spelen. Deze
breekzet had meteen een truc in zich die wit in tijdnood niet
zag. Zijn tegenstander sloeg op d5 maar toen kwam Lc5 als
een mokerslag waardoor de vijandelijke dame op e3 in de
penning kwam. Jochem kwam zo een dame tegen 2 stukken
voor en won niet veel later de partij toen er ook nog een witte
toren verdween. Een uitstekende winst. Onze invaller Koen
Maassen van den Brink (Siert Huizinga was verhinderd)
speelde alsof hij al jaren in dit team speelt. Heel onbevangen
pakte hij de strijd op aan bord 1 waar hij met wit oud-ASVer Laurens Snuverink als tegenstander trof. Na de opening
kreeg zwart op de damevleugel initiatief door de opstoot b7b5-b4. Koen verdedigde secuur en kon daarna met een pionnenopmars op de koningsvleugele beginnen. Zwart verbruikte
teveel tijd en kwam rond de 33 zet in tijdnood. In die fase
probeerde Laurens te breken in het centrum maar door de

tijdnood had Koen inmiddels positioneel voordeel. Wel
kwam hij ook zelf in tijdnood. In deze spannende slotfase,
waarin Koen ijzingwekkend koel zijn zetjes bleef noteren,
had onze ASV-er een fraaie truc waarmee hij een toren ophaalde. Na de tijdnood blijkt dat zwart ook nog een paar
pionnen zou verliezen gaf hij daarna op. Een uitstekende
winst voor Koen. Hoewel deze wedstrijd werd verloren is er
toch vertrouwen voor de toekomst. In deze poule is er nog
maar 1 team die 2 keer de volle winst boekte, dan volgen er
maar liefst 8 ploegen met 2 punten en is er 1 team puntloos.
Iedereen kan dus van elkaar winnen. Dat belooft nog een
spannend vervolg!!
Gedetailleerde uitslag: Laurens Snuverink - Koen Maassen
van den Brink 0-1; Raoul van de Oudeweetering - Jochem
Woestenburg 0-1; Dinant Postma - Kees Sep ½-½; Ton
Ellenbroek - Barth Plomp 1-0; Jasper de Jong - Jan Knuiman 1-0; Robbert Biesterbos - Paul de Freytas 1-0; Jamie
Duborg - Ruud Wille ½-½; Pascal Jacobs - Ivo van der
Gouw ½-½. Eindstand 4½-3½.
ASV-4 nipt ten onder bij Bennekom: Zonder de aan ASV-3
uitgeleende Koen Maassen van den Brink en de voor tentamens studerende Murat Duman schoot de gemiddelde leeftijd
van ASV-4 flink omhoog. Met Hans Rigter en Eric Hartman
erbij hoefden we ons geen zorgen te maken dat we verzwakt
waren. Na zo’n drie uur bracht Erik Wille een halfje op het
scorebord. Bloedeloos? Nee, zeker niet. Na pionwinst in de
opening kon Erik zich weer eens niet beheersen. Een stukoffer zou de winst immers brengen. Oh jee, iets gemist. Dan
maar een tweede stuk offeren. De tegenstander mist de
vluchtroute en geeft de dame voor een toren terug. Vervolgens gaat de koning wel op de vlucht en brengt een kwaliteitsoffer zetherhaling. Gerben Hendriks had zich onderwijl
verrekend tegen Hotze Hofstra. Daar waar kwaliteitswinst
verwacht werd, bleek Hofstra twee lopers voor de toren te
hebben. Ook Paul Tulfer tekent nog voor de tijdcontrole de
vrede. Met een pion meer had onze routinier op behoud van
het voordeel moeten spelen. Nu koos Paul voor het eindspel,
maar na een vijandelijk pionoffer was het ineens heel ingewikkeld. Eén pion ging verloren en onder druk van de tijd
was remise de beste optie. Na de tijdcontrole kwam ASV 4
snel aan de leiding en winst leek haalbaar. Anne Paul Taal
bekroonde een hele goede partij met winst aan bord 1. De
druk op het centrum was zo ver opgevoerd dat de opponent
uiteindelijk maar een stuk gaf, maar ook dat bracht geen
lucht. Eric Hartman had het moeilijk tegen een collegainvaller. Hij wist echter de koning van de Bennekommer in
het centrum vast te houden. Na een ruil sloeg deze verkeerd
terug en dat bracht stukwinst. In tijdnood kwam er nog een
toren bij. 2-3 voor en praktische kansen voor Erika Belle en
twee te verdedigen eindspelen te gaan. Is 4½ haalbaar? Net
niet. Erika vond de praktische kansen niet. Op het verkeerde
moment werd een kwaliteit geofferd. Vervolgens drukte
routinier Wim Thieme door. Kort daarvoor ging Hans Rigter
in een lastig eindspel tegen Jan Wouters onderuit. Martin
Weijsenfeld pakte wel de remise, maar meer zat er nooit in.
Erik Wille

Gedetailleerde uitslag: Eddy de Beule-Anne Paul Taal 0-1;
Teunis Bunt - Erik Wille ½-½; Hotze Hofstra - Gerben
Hendriks 1-0; Wim Thieme - Erika Belle 1-0; Martin
Markering - Paul Tulfer ½-½; Martijn Pauw - Martin Weijsenfeld ½-½; Jan Wouters - Hans Rigter 1-0; René Bakker - Eric Hartman 0-1. Eindstand 4½-3½.
Désiré Fassaert niet op dreef in Guernsey: In de jaren zeventig was het Internationaal Schaakfestival van Guernsey ook
bij ASV-ers in trek. Oud-lid Ton den Ouden trok in 1977 als
eerste de stoute schoenen aan. In de jaren die volgden, deden
ook Carl Schoor, Michael Mogendorff en Barth Plomp het
Britse eiland aan. In 1986 gingen Ton, Barth en Michael
voor het laatst. Désiré Fassaert is ook een regelmatige deelnemer. Zo was ASV daar in de afgelopen week weer vertegenwoordigd. Désiré opende met een nederlaag tegen de
sterke Engelsman Goater. Na twee remises volgde een nieuwe nederlaag, maar opnieuw tegen een sterke Brit. Ditmaal
was Kett te sterk. Vervolgens hadden de zeges moeten komen, maar die bleven uit. Nog twee remises en een nederlaag
brachten de schamele score op twee punten. Jammer, maar
zeker een reden om in 2009 terug te gaan naar Guernsey om
te bewijzen dat dit toernooi een ongelukje was. En wie weet
volgen meer ASV-ers dat voorbeeld.

