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Oploswedstrijd: Vorige week was het weer tijd voor een studie.
Een vrij gemakkelijke volgens Hendrik van Buren. Even de
tanden er serieus in. Dat moest genoeg zijn. De studie is van
Richter uit 1983. Wit aan zet wint. Oplossing: 1. De2, Kxb1 2.
Kc4, c1D+ 3. Kb3 en
zwart houdt mat of damewinst niet tegen.
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 2 december vanaf
14.00 uur bent u weer van
harte welkom in het Ni-e
von-gebouw voor de 3
schaakmiddag van dit
seizoen in de serie van het
Daglichtschaak. Ik hoop
op een grote opkomst!
Rapid: Volgende week
donderdag 4 december
wordt de 2 avond gespeeld in de rapidcompetitie. Daarna is er
dit jaar op 11 en 18 december nog een ronde voor de interne
competitie voordat we de deuren even moeten sluiten voor een
korte winterstop vanwege Kerstmis en Nieuwjaar.
e

Externe competitie: Nadat ASV-10 in de plaatselijke derby
tegen De Toren-10 met 3-3 gelijk had gespeeld volgden ook
de zaterdagteams de goede resultaten die door de andere teams
waren behaald. ASV-1 behaalde de eerste zege door HSC uit
Helmond met 5-3 te verslaan. ASV-2 blijft het goed doen en
boekte de derde zege op rij. De Kennemer Combinatie-3
werd met 6-2 geklopt. ASV-4 won met dezelfde cijfers op het
gepromoveerde Ede. Alleen ASV-3 verloor. Homburg Apeldoorn-3 was met 5-3 te sterk. In deze EP het vervolg van de
teamverslagen. Vanavond staat de bekerconfrontatie tussen
ASV-5 en SMB-4 op het programma in de strijd om de voorronde van de OSBO-cup.
Eindelijk winst voor ASV-1: Na twee fikse nederlagen moest
het er toch eens van komen. Dat lukte dan afgelopen zaterdag
met een dik verdiende 5-3 overwinning op het Helmondse
HSC. En dat ook nog eens zonder Léon van Tol maar hij had in
John Sloots een uitstekende vervanger want hij zorgde voor het
beslissende punt! Uw redacteur kreeg zondagavond dan ook
een tevreden teamleider Richard van der Wel aan de lijn. Al in
een vroeg stadium werd met een korte remise de score geopend
door Eelco de Vries. Het duel tussen de beide kopmannen werd
nooit een partij. Peter Boel trof het daar hij een opening op het
bord kreeg die hij juist die week voor zijn werk bij New in
Chess had bestudeerd. Zijn tegenstander speelde het niet goed
en Peter profiteerde daar optimaal van. Otto Wilgenhof kwam
goed uit de opening en naar eigen zeggen later zelfs beter tot
gewonnen. Bij een afwikkeling verkreeg hij twee lopers voor
een toren. De stelling bleek in de praktijk echter niet makkelijk. De vijandelijke zware stukken echter zorgden voor de
nodige problemen waar Otto geen antwoord op had. Bij Otto
wil het dit seizoen nog niet lukken in de teamwedstrijden want
hij kwam nog niet tot scoren. Na een voorbereidde variant
kwam er bij Sander Berkhout een stelling op het bord waarbij
beiden niet zo goed meer een zet konden spelen zonder in het
nadeel te komen. Daarom werd tot remise besloten. Richard
van der Wel bood in de opening een pion aan dat door zijn
opponent werd aangenomen. Deze pion won hij later terug. Pas
in het eindspel profiteerde onze ASV-er mede als gevolg van
de tijdnood die zijn tegenstander had. In deze fase had deze
zich nog wel beter kunnen verdedigen maar hij kon de juiste
zetten niet meer vinden. Remco de Leeuw kreeg na de opening
een stukoffer te verwerken. Zijn tegenstander kreeg hiervoor
wel wat kansen maar Remco werkte zich hier naar verloop van
tijd goed uit en leek het duel ook naar zich toe te trekken. Bovendien had zijn tegenstander tijdnood. Maar Remco greep in
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deze fase in de tijdnood van de ander volledig mis en verloor
zelfs. Zo stond het opeens nog 3-3 maar de beide resterende
partijen stonden gewonnen. In beide gevallen waren het de
gebroeders Smits die hun partij voor de Helmondse schakers
niet konden houden. Wouter van Rijn won als eerste. Hij
maakte een pion buit maar reageerde daarna wat verkrampt op
de tegenactie van zijn tegenstander. In het eindspel bracht de
veel actievere koning van Wouter de beslissing. John Sloots
bracht de matchpunten definitief in Arnhemse handen. Heel
bedachtzaam zette hij zijn partij op. Rustig, positioneel en
voorzichtig breidde hij zijn voordeel uit en won intussen materiaal. Uiterst zorgvuldig zette hij de partij vervolgens in winst
om. ASV-1 heeft zo zijn eerste 2 matchpunten binnen waarmee
ongetwijfeld de weg naar boven is ingeslagen.
Gedetailleerde uitslag: Eelco de Vries – Ruben Venis ½-½;
Otto Wilgenhof – Frans Janssen 0-1; Sander Berkhout –
Hugo Faber ½-½; Wouter van Rijn - Sebastiaan Smits 1-0;
Remco de Leeuw – Bart Dekker 0-1; Peter Boel – Marco de
Waard 1-0; Richard van der Wel – Maarten Smit 1-0; John
Sloots – Benjamin Smits 1-0. Eindstand 5-3.
ASV-2 blijft winnen: De wedstrijd tegen de Kennemer Combinatie-3, het op rating sterkste team in onze groep, beloofde op
voorhand een spannende aangelegenheid te worden en zo werd
het ook, al doet de einduitslag dat niet direct vermoeden. Tot
het vierde speeluur was er nog op geen enkel bord een duidelijk voordeel voor wie dan ook te bekennen. Uitzondering
hierop was Koert van Bemmel, die vanuit een positie met een
klein voordeeltje met een strak uitgevoerd plan de duimschroeven bij zijn tegenstander steeds verder aantrok, totdat deze
bezweek en een matdreiging over het hoofd zag, die alleen met
materiaalverlies verhinderd kon worden. Wat later waren Vincent de Jong en Theo Jurrius klaar. Vincent was vanuit de
opening in een moeilijke stelling terecht gekomen. Zijn tegenstander wist over de b-lijn met een toren binnen te dringen en
een pion te winnen; de stelling was daarna niet meer te houden.
Theo's tegenstander bleek goed voorbereid op zijn speelstijl en
vermeed, zowel in de opening als ook in de rest van de partij,
alle mogelijke complicaties. Theo speelde nog een tijdje door,
maar op het moment dat de balans in ons voordeel bleek om te
slaan, ging hij in op remise. In de tijdnoodfase viel een aantal
beslissingen niet lang na elkaar. Sjoerd van Roosmalen kwam
in een ongebruikelijke zijvariant terecht en had in de opening
veel tijd nodig, maar hij wist een goede positie te bereiken. Na
de aanval van zijn tegenstander goed opgevangen te hebben,
kreeg hij een voordelige stelling met initiatief, maar zijn winst
behaalde hij op curieuze wijze: zijn tegenstander realiseerde
zich niet dat hij met het externe (i.p.v. hun interne) speeltempo
speelde en ging op zet 36 op zijn gemak door de vlag... Ook
Frank Schleipfenbauer had te maken met een agressief ingestelde tegenstander, maar ook hij ving de aanval prima op en
wist met een tijdelijk pionoffer het initiatief definitief naar zich
toe te halen. Zijn tegenstander wist hier vervolgens geen verdediging meer op te vinden. Niet veel later haalde Fred Reulink het beslissende punt binnen. Fred ontwikkelde in de opening actief spel, maar had wel structurele zwaktes in zijn stelling. Zijn tegenstander liet het initiatief uitwoeden en greep
vervolgens zelf het initiatief door gebruik te maken van deze
zwaktes. Fred kwam in een slecht eindspel terecht, maar hierin
overspeelde zijn tegenstander zijn hand en hielp zijn goede
stelling om zeep. Fred wist hier prima van te profiteren en
hield er een vol punt aan over. Wat later liet ook Pascal Losekoot een punt aantekenen. Vanuit de opening behaalde hij
eenvoudig een gelijke stelling en de partij bleef lang in balans.
Beide partijen bleven lange tijd manoeuvreren, maar Pascal
bleek daarin handiger te werk te gaan en werd actiever. Met
een combinatie (waar hij de laatste tijd al meer op getraind
had) wist hij materiaal te winnen. De rest was een kwestie van
techniek en leverde hem zijn eerste winstpartij voor het tweede
op. Zelf was ik als laatste klaar. In het middenspel kreeg ik het
initiatief; mijn tegenstander probeerde lastige tegendreigingen

te creëren. Zijn dame raakte daardoor echter ingesloten, waarvan ik kon profiteren met een tijdelijk dameoffer op het moment dat hij met een toren binnendrong; kwaliteitswinst was
het gevolg. In hevige tijdnood gaf ik echter gelijk weer een
pion terug, waarna het niet meer lukte nog te winnen: remise
dus. Daarmee kwam de eindstand op 6-2 en behaalden we al
Daan Holtackers
met al een verdiende overwinning.
Gedetailleerde uitslag: Fred Reulink – Hicham Boulahfa 10; Daan Holtackers – Marco de Groot ½-½; Sjoerd van
Roosmalen – Wouter Roggeveen 1-0; Koert van Bemmel –
Pieter Kant 1-0; Frank Schleipfenbauer – Anne Brandsma 10; Vincent de Jong – Patrick van Lommel 0-1; Pascal Losekoot – Theo Hendriks 1-0; Theo Jurrius – Simon Groot ½-½.
Eindstand 6-2.
Terechte nederlaag ASV-3: In de ontmoeting tegen Homburg
Apeldoorn-3 heeft ASV-3 geen aanspraak kunnen maken op
een positief resultaat. Schaakstad-3 ging er uiteindelijk met een
5-3 zege vandoor. Leuk was het weerzien met Gonzalo Tangarife. Vorig jaar verdedigde hij nog één van de topborden van
ons derde maar nu zat hij aan bord 2 van de Apeldoorners.
Tegen Kees Sep week Gonzalo al snel van de theorie af. Toen
Kees twee tempi verspeelde kon Gonzalo zijn paard in het spel
brengen. Het werd vervolgens een gecompliceerde stelling met
een vol bord met stukken. Geen van beiden durfde hierin wat te
ondernemen. Zo werd het remise door zetherhaling. Waarschijnlijk stond Kees een fractie beter in de slotstelling maar of
dat voldoende was zullen we nooit weten. Bij Ivo van der
Gouw kwam een scherpe opening op het bord. Ivo nam geleidelijk het initiatief over tot zijn tegenstander een stukoffer op
g3 plaatste. Even dacht uw redacteur dat Ivo de betere kansen
had maar de lepe Nijland, die rommelen als zijn grote kwaliteit
heeft, zag het allemaal beter. In een wederzijds lastige tactische
stelling viel eeuwig schaak voor Ivo niet te ontlopen. Een rondje langs de borden leerde na bijna 3 uur spelen al dat het er
voor de Apeldoorners gunstig uitzag. Ruud Wille verloor vervolgens in de tijdnoodfase. Hij kwam onder druk en wist in de
slotfase de juiste verdediging niet te vinden. Hij verloor een
pion en speelde vanaf dat moment een verloren strijd. Een
opsteker was vervolgens de winst van Barth Plomp. De opening was door een foutje nogal passief maar wit had gelukkig
geen aanknopingspunten. Nadat Barth alles had gerepareerd
bleef wit met een achtergebleven pion op d3 zitten. Deze volhardde echter in de aanval en werd verrast door een pionnenopstoot in het centrum. Er dreigde voortdurend mat op de onderste rij en uiteindelijk gebeurde dit ook. Ook bij Siert Huizinga was toch op een halfje gerekend maar dit liep helaas
anders. Hij kwam goed uit de opening maar zwart had ook
verschillende goede mogelijkheden vanuit een half gesloten
stelling. Na veel stukkenruil kwam er een ongeveer gelijke
stelling
op het bord. Een moment van onachtzaamheid op de
41e zet kostte Siert de partij. Daarmee stond ASV-3 met 3-2
achter en in de resterende partijen zou dit zeker niet meer goed
gemaakt worden was de conclusie na beoordeling van de stellingen. Paul Schoenmakers, invaller voor de zieke Jan Knuiman, trof ons dubbellid Robert Verkruissen. Deze kreeg na de
opening meer ruimte en kon een koningsaanval opzetten die
Paul met moeite wist te verdedigen. Ook had hij moeite om
zijn loper op c8 te ontwikkelen. Ook Paul maakte op de 41e zet
een fout die Robert direct winst had kunnen opleveren maar de
concentratie was er na de tijdnood even niet en hij overzag
deze mogelijkheid. In het eindspel had zwart zwaktes maar
door actief tegenspel eindigde de partij in eeuwig schaak. Ook
Paul de Freytas kon het daarna niet meer bolwerken. Hij kreeg
in de opening met wit een fraai paard op d6 en won een kwaliteit tegen een pion. Beiden dachten dat dit goed was voor wit
maar in feite stond Paul gewoon slechter. Een pion achter werden er uiteindelijk drie. Nadat Paul steeds verloren had gestaan
en zijn tegenstandster vele winstmogelijkheden gemist had
maakte ze een fout waardoor Paul een stuk kon winnen. Hij
dacht echter dat ze eenvoudig mat ging maar dit bleek niet zo.
Hierdoor was hij zo van slag dat hij alleen maar missers produceerde. Jochem Woestenburg vocht zich tenslotte nog naar een
remise. Hij kwam slecht uit de opening maar wist nog een
eindspel te bereiken met weliswaar 2 pionnen minder. Ondanks
hardnekkig verdedigen resteerde een verloren stelling (paard
en 2 pionnen tegen paard) maar door onnauwkeurig spel van
zijn tegenstander wist Jochem toch nog remise te bereiken.
Gedetailleerde uitslag: Jochem Woestenburg–Henk Eleveld
½-½; Kees Sep–Gonzalo Tangarife ½-½; Barth Plomp–Mark
Brussen 1-0; Siert Huizinga–Nikolai Kabanof 0-1; Ruud
Wille–Johan Engelen 0-1; Ivo van der Gouw–René Nijland
½-½; Paul Schoenmakers–Robert Verkruissen ½-½; Paul de
Freytas–Kristianne Tempelman 0-1. Eindstand 3-5.
ASV 4 heeft geen kind aan ESV-1: Een goede drie uur lang
was het spannend in het belangrijke duel van ASV-4 tegen
ESV-1. De wedstrijd tegen de door het terugtrekken van ZSG-

2 gepromoveerde Edese schakers moest ASV-4 voorlopig uit
de onderste regionen helpen. Dat lukt perfect. Martin Weijsenfeld kreeg met zwart het centrum in handen en had zo prettig
spel. Een wat alternatieve dameruil bracht Martin via stukwinst
snel het punt. Dat goede voorbeeld werd door de captain Anne
Paul Taal gevolgd. In een ingewikkeld middenspel drong Anne
Paul met zijn stukken de vijandelijke stelling binnen. Dat kostte materiaal, maar de aanval bleek niet te stuiten. Stikmat was
het fraaie slot. De 3-0 kwam van Murat Duman. Hij koos vanuit de opening de aanval en die sloeg door. Het slot was met
een stukoffer en een kwaliteitsoffer fraai. In een bizarre partij
speelde Erika Belle remise. Erika raakte een pion kwijt en het
eindspel was kansloos, maar de tegenstander gaf het kleinood
vrijwillig weer terug, waarna het duo hoofdschuddend remise
nam. Koen Maassen van den Brink bereikte na een gambiet
helemaal niets. Daarom beperkte Koen zich tot het vermijden
van kansen voor de opponent. De puntendeling was hierdoor
logisch. Gerben Hendriks haalde geroutineerde de winst voor
het team binnen. Met zwart kwam Gerben aan het topbord
nooit in gevaar. Paul Tulfer zocht met zwart de aanval en vond
die. Met de zware stukken over de a- en b-lijn gaf hem groot
voordeel. Tegen de tijdcontrole rolde het punt binnen. Erik
Wille gaf in de opening een pion weg en koos vervolgens de
aanval. Na gedwongen dameruil restte een eindspel met een
dubbelpion (dus twee pionnen) meer voor de Edenaar. Twee
lastige lopers en veel Edese hulp redden het halve punt. Door
deze uitslag staat ASV 4 tweede, maar ASV 4 heeft al twee
gepromoveerde teams gehad, dus die stand is wat vertekend.
Erik Wille
Handhaving blijft het doel.
Gedetailleerde uitslag: Gerben Hendriks – Cor van Ingen ½½; Anne Paul Taal – Sjoerd Meijer 1-0; Erik Wille – Martin
Roseboom ½-½; Erika Belle – Willem Slagter ½-½; Paul
Tulfer – John Zandvliet 1-0; Koen Maassen van den Brink –
Ewout Fakkel ½-½; Martin Weijsenfeld – Hans Renken 1-0;
Murat Duman – Willem de Wilde 1-0. Eindstand 6-2.
Makkelijke overwinning ASV-9 op jeugd Schaakmaat-4: ASV
9 moest optreden tegen een jeugdteam van Schaakmaat uit
Apeldoorn bestaande uit een senior en vijf pubermeiden en
ondanks de slechte voortekenen werd het een makkelijk avondje. Kort voor aanvang van de wedstrijd moest ik nog een invaller zien te vinden voor onze kopman Jan Willem Welberg die
thuis met een ziekenboeg zat. Oud teamgenoot John Bijlsma
was wederom bereid om ons team uit de brand te helpen en
kreeg hiervoor ook volop medewerking van ASV 11 dat dezelfde avond moest spelen waarvoor mijn hartelijke dank. Een
andere hindernis die avond was het vinden van de speellocatie
want onderweg bleek dat de afrit die we moesten hebben was
afgesloten zodat we aan de andere kant van Apeldoorn terecht
kwamen tegen 19.30 uur terwijl de wedstrijd toen al moest
beginnen…. Bij een pompstation belde een vriendelijk meisje
haar baas die aan John Bijlsma keurig de weg wist uit te leggen
en ook onze tegenstander had het volste begrip voor onze vertraging zodat we tegen tien voor acht alsnog konden starten.
De klokken waren nog niet ingedrukt, een sportief gebaar van
onze tegenstander dat zeer op prijs werd gesteld. Ondanks de
voorgaande hindernissen was het al snel duidelijk dat het een
makkelijke avond zou worden, om ½tien was er dan ook al een
beslissende 4-0 voorsprong bereikt toen Ruud Wille de zaal
binnentrad voor support. Alleen Ko moest bakzeil halen aan
het eerste bord tegen een jongedame toen hij zijn dame liet
instaan. Blijkbaar is het eerste bord besmet want Bert overkwam dit in de vorige wedstrijd aan dit bord. De enige die wat
langer aan de bak moest was Herman de Munnik tegen de
enige mannelijke deelnemer van Schaakmaat en hij wist in een
degelijke partij met zwart makkelijk de remisehaven te bereiken. Voor Marc van Uem en Umit Duman was dit hun eerste
externe partij sinds jaren maar ze zijn glansrijk door hun vuurdoop heen gekomen, klasse heren! Tegen de volgende tegenstander Pallas-5 verwacht ik veel meer tegenstand maar voorlopig draaien we bovenin mee en dat is een veel betere start
Bert Sigmond
dan vorig seizoen.
Gedetailleerde uitslag: Sharon Tolstra – Ko Kooman 1-0;
Alfred Schouten – Herman de Munnik ½-½; Gerdien Springelkamp – Bert Sigmond 0-1; Annette Koekoek – John Bijlsma 0-1; Marike Koekkoek – Marc van Uem 0-1; Manon
Huzen – Umit Duman 0-1. Eindstand 1½-4½.
Uitslagen interne competitie 10e ronde (20 november 2008):
Homs–Schleipfenbauer 1-0; Sloots–van Roosmalen½-½; P. Schoenmakers–Jurrius ½-½; de Freytas–Plomp ½-½; Huizinga–Hogerhorst
1-0; Gerlich–Weijsenfeld 1-0; R. Wille–Langedijk ½-½; Maassen van
den Brink–Dekker ½-½; Taal–van Belle 1-0; Wiggerts–Braam 0-1;
Welberg–Marks ½-½; Koeweiden–Groen 0-1; Au–Manschot 1-0;
Vermeer–van Leeuwen 1-0; Ariëns–de Munnik1-0; v.d. Krogt–
Kooman 1-0; v. Maanen–Zuidema 1-0; B. Sanders–Diekema 0-1;
Singendonk–Stibbe 0-1; Lubbers–Visser 1-0.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Bijlsma – van Eck 1-0; Boele –
Hajee 1-0; Veerman – de Kok 1-0.

