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48e jaargang no. 30
Oploswedstrijd: De schrik van veel ASV-ers: een tweezet.
Kom nou, mensen. Zo moeilijk is dat toch niet. Hier een
product van Karpov.
Niet van Anatoli maar
van Vladimir. Hij heeft
zijn sporen vooral
verdiend met tweezetten. Oplossing: 1. Te3.
Voor de vraag komt,
waarom Tc3 dan niet
goed is: Dat faalt op 1
…Tc7.
ASV-beker: Volgende
week, 8 oktober, wordt
geloot voor de ASVbekercompetitie. Op de
site kunt u zien of uw
aanmelding goed is verwerkt. Heeft u zich nog niet aangemeld doe dit dan alsnog bij onze wedstrijdleider Martin
Weijsenfeld.
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 6 oktober start het Daglichtschaak. Vanaf 14.00 uur bent u weer welkom in het gebouw
van het NIVON aan de Molenbeekstraat 26A. Meer info
kunt u verkrijgen bij Jan Vermeer. Wij hopen op een grote
belangstelling voor een gezellige schaakmiddag!!
Training: A.s. maandag is de eerste training voor de startersgroep van dit seizoen (niveau huisschaker of ELO tot ca.
1450). Docenten zijn Hendrik van Buren, Harm Steenhuis en
Léon van Tol. Het lesprogramma ziet er als volgt uit.
1. Hoe moet ik openen? - achterstand in ontwikkeling
2. Siciliaans Paulsen - korte versus lange rokade
3. de diagonaal in het eindspel - inslaan op f7
4. Siciliaans Scheveninger - inslaan op g7
5. Toreneindspel T - T plus randpion - inslaan op h7
6. Ontpenning en batterijen - onvoldoende evenwicht
7. Verbonden vrijpionnen - de binnengedrongen dame
8. Toreneindspel T-T plus f en h-pion - kracht van loperpaar
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met trainingscoördinator Nico Schoenmakers, telefonisch bereikbaar
onder nummer 0316-265475 (na 19.00 uur) en per mail:
nicoschoenmakers@kpnplanet.nl.
Externe competitie: ASV is de competitie met onze zaterdagteams goed begonnen. Zo won ASV-1 met 6½-1½ (echt
waar!! Red.) van HMC Calder-2 uit Den Bosch. Een paar
uur deed het gerucht de ronde dat ASV-1 met deze grote
cijfers had verloren. Hoe was dit ontstaan. Welnu, direct na
de wedstrijd van ASV-4 in Ede belde Anne Paul met Erik
Wille, die op dat moment al in de Chinees in Den Bosch zat
en nauwelijks te verstaan was. Op de vraag van Anne Paul
hoe hebben jullie gespeeld antwoordde Erik cryptisch 3
remises en 1½-6½. Anne Paul trok hieruit de verkeerde conclusie, dat onze mannen hadden verloren!! Gelukkig werd
later op de avond de werkelijke uitslag duidelijk! ASV-2
deed niet voor het eerste onder. Zij wonnen in Delft met
dezelfde cijfers van DSC-3. ASV-4 versloeg in Ede ESV
met 5½-2½. Alleen ASV-3 verloor. Tegen het sterke Zevenaar werd het maar liefst 7-1.
Prima start ASV-1: Zonder Eelco de Vries en Dirk Hoogland
won ons eerste in Den Bosch de openingswedstrijd
ruim van
HMC Calder-2, vorig jaar gedegradeerd uit de 1e klasse. De
beide invallers deden het goed. John Sloots met een remise,
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waar winst mogelijk was geweest, Erik Wille zelfs met een
vol punt (“als ik maar op mijn eigen niveau speel dan lukt
het wel”, aldus onze voorzitter) zorgden al voor een belangrijke bijdrage! Wouter van Rijn zorgde voor het eerste punt.
Helemaal normaal liep dat niet. Zijn tegenstander offerde na
een zet op 10 op f7. Volgens kenners een goed offer maar in
plaats van het zakelijk uitschuiven naar winst wilde deze het
mooi winnen en offerde vervolgens stuk na stuk net zo lang
tot hij geen stuk meer over had. Zo had Wouter zijn torens
nog in de beginstelling staan alsmede de loper op c8 en had
hij voornamelijk met zijn dame en koning gespeeld. John
Sloots verkreeg na een degelijke opening ruimtelijk voordeel. Dit wist hij uit te bouwen en leek te gaan winnen maar
net in de laatste fase was hij even niet scherp genoeg en
miste een vijandelijk zetje waarna hij in remise moest berusten. Otto Wilgenhof kwam niet zo goed uit de opening, raakte een pion achter en heeft duidelijk minder gestaan. Otto
weet dan altijd van niets weer iets te maken. Nu versloeg hij
zijn tegenstander in de koningsaanval. Erik Wille speelde
misschien wel de beste partij van de dag. Vanuit de opening
ging hij zoals altijd op weg naar de vijandelijke koning.
Lang stond hij goed maar raakte toen wat op het verkeerde
pad. Toen zijn tegenstander het daarna even verkeerd deed
maakte Erik het fraai uit met een matcombinatie. Een plaatje
waard!! Richard van der Wel kwam slecht uit de opening.
Hij liet in het vervolg van de partij een combinatie toe anders zou het nog beroerder worden. Direct daarna miste zijn
tegenstander een goede voortzetting. Richard kwam daarna
weer in de partij. Het ging bijna als vanzelf. Bijna elke zet
kon Richard een pionnetje snoepen tot zijn tegenstander
niets meer had. Een beetje gelukkige overwinning gaf hij
zelf ook toe. Ook bij Peter Boel was de opening niet briljant.
Hij verloor een pion maar dat was nog niet zo’n probleem.
Pardoes kreeg hij een sterk paard tegen een slechte loper.
Daarna ging hij succesvol op koningsaanval. Remco de
Leeuw speelde een degelijke partij waarin het evenwicht
heel lang gelijk bleef. Tot Remco met een klein valletje een
pion won en de betere kansen kreeg in een toreneindspel. Dit
wist hij echter niet in winst om te zetten. In de partij van
Sander Berkhout zijn beide spelers nauwelijks over de helft
geweest. Er gebeurde dan ook weinig. Een beslissing viel er
dan ook niet. Met deze remise kwam de 6½-1½ einduitslag
tot stand. Een prima opening van het seizoen!!
Gedetailleerde uitslag: Tom Verhoeven (2207)-Sander
Berkhout (2175) ½-½; Dick Schenkeveld (2199)-Otto Wilgenhof (2210) 0-1; Tim Mazajchik (2158)-Remco de Leeuw
(2175) ½-½; Bob Jansen (2064 -Wouter v. Rijn (2182) 0-1;
Brent Burg (2047)–Peter Boel (2077) 0-1; Wouter Langerak (2060)–Richard van der Wel (2037) 0-1; Ronny de
Hoog (2091)–John Sloots (2058) ½-½; Loek Mostertman
(2013)–Erik Wille (1959) 0-1. Eindstand 1½-6½.
ASV-2 zet goede koers in: ASV 2 heeft het seizoen geopend
met een mooie overwinning op het derde team van DSC
Delft. Theo Jurrius opende de score met een overwinning
dankzij een dameloze koningsaanval. De binnenvallende
torens over de h-lijn en het loperpaar van Theo bleken te
sterk voor zijn tegenstander. Daan Holtackers verdubbelde
de tussenscore door een dubieus plan van zijn tegenstander.
Deze hoopte een koningsaanval te kunnen beginnen op de
koningsvleugel, maar werd er vervolgens zelf juist het
slachtoffer van. Bij Sjoerd van Roosmalen ging de partij een
tijd gelijk op, maar een aarzeling van zijn tegenstander gaf
Sjoerd de kans zijn plan sneller uit te voeren. Zijn tegenstander probeerde vervolgens met een aanval de situatie te forceren, maar Sjoerd ving rustig alle dreigingen op en hield er

vervolgens een berg materiaal aan over. Bij Pascal Losekoot
zag het er aanvankelijk ook al niet slecht uit. Hij offerde een
kwaliteit in ruil voor een gevaarlijke vrijpion, maar zijn
tegenstander wist deze in het eindspel te neutraliseren en zelf
met een vrijpion de winst veilig te stellen. Rond de tijdcontrole viel de beslissing al definitief. Frank Schleipfenbauer
had een interessant strategisch gevecht: zelf had hij kansen
op de koningsvleugel en in het centrum, zijn tegenstander
had het initiatief op de damevleugel. Toen Frank een sterk
paard op d5 kreeg en zijn tegenstander zijn dame op a3 opsloot, haalde Frank het punt binnen. Koert van Bemmel wist
al vrij vroeg een kwaliteit tegen een pion te winnen, maar
zag vervolgens geen goede manier om zijn stukken te activeren. Zijn tegenstander kreeg een gevaarlijk initiatief dat
waarschijnlijk ergens wel tot winst had kunnen leiden, maar
in beiderzijdse hevige tijdnood tructe Koert zijn tegenstander. Even later tekende Léon van Tol het zesde punt aan.
Vanuit de opening kreeg hij een prettig voordeel, dat hij met
vaste hand uitbouwde naar groot voordeel en vervolgens
naar winst. Tot slot eindigde de partij van Fred Reulink nog
in remise. Hij had steeds wel een prettige stelling, maar nam
uiteindelijk genoegen met een puntendeling. Al met al een
verdiende overwinning en een prima begin van het nieuwe
seizoen.
Daan Holtackers
Gedetailleerde uitslag: Ricardo Slaa (2100)–Koert van
Bemmel (2074) 0-1; Luciën van de Lisdonk (1978)–Sjoerd
van Roosmalen (2060) 0-1; Willem Jan van den Broek
(1935)–Léon van Tol (2139) 0-1; Henrik Tamerus (1983)–
Theo Jurrius (2026) 0-1; Pieter Buzing (2052)–Frank
Schleipfenbauer (2057) 0-1; Pieter Goossens (1975)–Fred
Reulink (2060) ½-½; Seth van der Vegt (1966)–Pascal
Losekoot (1994) 1-0; Kees Voorberg (1968)–Daan Holtackers (1949) 0-1. Eindstand 1½-6½.
Dikke nederlaag ASV-3: Laten we maar zeggen dat de com-e
petitie voor ASV-3 nog moet beginnen. Dat het uit de 2
klasse gedegradeerde Zevenaar een maatje te groot zou zijn
lag al een beetje voor de hand zeker nu dit team versterkt is
met Vincent Rothuis. Dat maakt dit team op voorhand een
kampioenskandidaat. Dat het derde zo kansloos met 7-1
verloor was uiteraard niet ingecalculeerd maar het Eloverschil kwam meer dan duidelijk in de eindstand terug. De
partij van captain Jochem Woestenburg was nog een van de
betere die middag. Lang ging het gelijk op tot Rothuis een
afwikkeling koos waarna Jochem in een verloren eindspel
belandde. Invaller Ivo van der Gouw, voor de afwezige Martijn Boele, had een redelijke stelling tot er een dame-eindspel
ontstond waarna een vrije h-pion van de tegenstander door
kon lopen. Bij Gerben Hendriks ging het in de opening al
niet goed. Guust Homs profiteerde en liet Gerben volkomen
kansloos. René van Alfen had zich zijn debuut voor ASV
ongetwijfeld anders voorgesteld. Hij miste een tactisch grapje waardoor hij een geïsoleerde d-pion kreeg maar bovendien
de controle over de c-lijn verloor. Hij kon het nog een tijdje
keepen maar de stelling bleek niet houdbaar meer. Bij Remco Gerlich ontstond ook een moeilijke strategische partij. Hij
kreeg een verzwakking met een dubbelpion op c3. Dat was
nog niet het belangrijkste. Stukverlies was uiteindelijk beslissend. Kees Sep zorgde voor een degelijke remise. Na een
gelijkopgaande partij werd in een toreneindspel tot remise
besloten. Bij Paul de Freytas werden 2 vijandelijke pionnen
die te ver door konden lopen zoals Paul het omschreef een
nagel aan zijn doodkist. Een stuk moest worden gegeven.
Even probeerde Paul het in de slotfase nog via een trucje te
winnen maar dit werd natuurlijk gezien. Barth Plomp sloot
de rij met een goede remise met zwart. Na een positionele
strijd had zijn opponent wel meer ruimte maar daar bleef het
ook bij. Barth hield de stelling goed onder controle met een
verdiende remise als resultaat. De remises in deze wedstrijd
kwamen dus van de routiniers Kees en Barth. De jeugd ging
volledig ten onder. Zij kunnen nog veel van de oudjes leren!
Gedetailleerde uitslag: Vincent Rothuis (2304)–Jochem
Woestenburg (2094) 1-0; Guust Homs (2203)–Gerben
Hendriks (1955) 1-0; Michel van Leeuwen (2130) – Remco Gerlich (1899) 1-0; Dennis Arts (2087) – Barth Plomp
(1967) ½-½; Arie Huysman (2074) – Kees Sep (1981) ½-½;
Karel Verbeek (2001) – Ivo van der Gouw (1909) 1-0; Toon
Janssen (1872) – Paul de Freytas ((1938) 1-0; Henk Karssen (1960) – René van Alfen (1830) 1-0. Eindstand 7-1.

ASV-4 wint eerste slag: ASV-4 deed in de 1e ronde goede
zaken door in Ede het team van ESV met 5½-2½ terug te
wijzen. Het vierde had Ivo van der Gouw moeten afstaan aan
ASV-3, waarvoor Robert Naasz inviel. Bij Ede ontbrak Cor
van Ingen en dat was voor de thuisclub zeker een gemis. Na
een remise van Paul Tulfer, die moest ingaan op zetherhaling
won Martin Weijsenfeld. In een partij met tegengestelde
rokade kon hij de koningsvleugel lam leggen waarna hij op
de damevleugel de vijandelijke koning kon aanvallen. Toen
de druk steeds groter werd won hij een kwaliteit. Meteen
daarna gaf zijn opponent een stuk weg en gaf op nog voordat
Martin dit had gezien. Robert viel in met een verdienstelijke
remise. Hij kwam met zwart redelijk uit de opening en kreeg
wat dreigingen op c2 waardoor wit nauwkeurig moest verdedigen. Dat deed hij ook en na een afwikkeling bleef de
koning van Robert in het centrum. Dit gevaar wist hij af te
wenden waarna tot remise werd besloten. De partij van Anne
Paul Taal was boeiend. Vanaf het begin was het buigen of
barsten. Hij won een kwaliteit maar met de koning in het
centrum bleef het gevaarlijk. Stukwinst moest hij later terug
geven om niet mat te gaan. Het resterende eindspel met 2
lopers tegen 2 paarden en beiden een toren en 6 pionnen was
beter voor onze ASV-er. Toen werd afgeruild naar loper
tegen paard kwam de centrale positie van de koning goed
van pas en liepen de pionnen door. Een mooie partij voor
ASV-Nieuws, lijkt mij! Met deze 3-1 voorsprong leek er
niets aan de hand. Maar het werd nog even spannend toen
Siert Huizinga zijn partij verloor en Ruud Wille zijn voordeel wat had verspeeld. Op advies van zijn teamleider bood
hij remise aan omdat Murat Duman inmiddels gewonnen
stond. De tegenstander nam het aanbod mede gezien de tijd
aan en een minuutje later won Murat zijn partij waardoor de
wedstrijdpunten binnen waren. Prima winst voor Murat die
heel geduldig speelde en via de c-lijn binnenkwam. In een
paar zetten won hij 2 pionnen waarna zijn tegenstander opgaf. Inmiddels stond ook Koen Maassen van den Brink gewonnen. Na een goede opening was hij via een slechter
eindspel in een minder eindspel terechtgekomen maar opeens domineerde de dame van Koen. Het was een kwestie
van tijd maar het dame-eindspel zou zeker gewonnen worden. Die verwachting kwam uit en zo werd het een ruime
zege! Op papier was ESV het team met de laagste Elo in de
promotieklasse, in de volgende ronde wacht Bennekom met
de hoogste Elo in deze klasse!
Gedetailleerde uitslag: Sjoerd Meijer (1840)-Paul Tulfer
(1965) ½-½; Martin Roseboom (1888)-Martin Weijsenfeld
(1865) 0-1; Ronald Klaassen (1790)-Anne Paul Taal
(1916) 0-1; Bas West (1815)-Siert Huizinga (1875) 1-0;
Willem de Wilde (1769)-Ruud Wille (1869) ½-½; John
Zandvliet (1779)-Murat Duman (1875) 0-1; Willem Slagter
(1790)-Koen Maassen v.d. Brink (1803) 0-1; Hans Renken
(1766)-Robert Naasz (1793) ½-½. Eindstand 2½-5½.
Match: Voor degenen die a.s. zaterdag een match via internet
willen volgen de volgende tip. Onze schaakvrienden uit
Wageningen spelen dan een heuse schaakinterland. Zij zijn
door het nationale team van Kenia uitgedaagd voor een
match via internet over 6 borden. De KNSB heeft hiervoor
een speciale mogelijkheid ingericht. De Wageningse schakers spelen in de lokale bibliotheek, de Kenianen in een
hotel in Nairobi. De partijen zijn van 13.00 tot 18.00 uur live
te volgen op www.bblthk.nl en www.svwageningen.nl. Tijdens de partijen wordt in de bibliotheek uitleg gegeven over
de partijen. Wageningen zet o.a. Jan Timman en Yochanan
Afek in als spelers.
Uitslagen interne competitie 4e ronde (24 september 2009):
Hendriks-van Tol 1-0; Gerlich-Sloots ½-½; Boel - Woestenburg 1-0; Huizinga-P. Schoenmakers 0-1; Knuiman-de Freytas 1-0; Hogerhorst-R. Wille ½-½; Fassaert-van Amerongen
½-½; Naasz-Verhoef 0-1; Boonstra-Dekker 0-1; Steenhuisvan Belle ½-½; Hajee-Groen 1-0; Kuiphof-Vermeer 1-0; van
Buren-Wiggerts ½-½; Kooman-Koeweiden 0-1; HopmanRietbergen 0-1; Manschot-van Eck 1-0; van Maanen-van
Eijk 0-1; Meijer-Zunnebeld 1-0; Ariëns-B. Sanders 0-1; J.
Sanders-de Kok 1-0; Kelderman-Menger 0-1; Hartogh Heijs
-van Vlerken 1-0; Rijmer-Diekema 1-0; Stibbe-Viets 0-1;
Peters-Visser 0-1.

