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Oploswedstrijd: Deze stelling komt uit de partij Kosenko –
Medaljé uit het kampioenschap van Rostov 1965. Wit heeft
net met Le2xb5, a6xb5 een stuk geofferd. Maar hoe speelt hij
nu verder naar een gewonnen staande stand.
Oplossing:
1.
Lxe7,
Taxe7 2. Pf6+, Kf8 3.
Pd5, Kg8 4. Pxe7+, Kf8
5. Pxc8 en deze stand is
snel te winnen.
Rapidcompetitie: Volgende week kunt u na 8
ronden interne competitie hier even van bijkomen. Het is dan tijd voor
de eerste rapidavond!
Externe competitie: In
deze EP alleen maar teamverslagen. Gewoon in chronologische volgorde. We beginnen op de maandag met ASV-8 en
eindigen op de vrijdag met ASV-5 en ASV-11. Resultaat:
alleen winst voor ASV-5 en 6 en verlies voor ASV-8 t/m 11.
Wellicht kan ASV-7 hier vanavond thuis tegen UVS-4 nog
iets aan goedmaken.
ASV-8 afgeslacht: Het achtste mocht het spits afbijten. Met
liefst 5½–½ werd het een deceptie. Alles ging fout. Allereerst
namen slechts vijf ASV-ers achter de borden plaats: 0-1. En
na ruim een uur mochten we al 0-2 noteren. Ko Kooman beet
in een vergiftigde pion en dat kostte al snel een stuk. Hendrik
van Buren was zelf het volgende slachtoffer. Hij was te langzaam, waardoor de tegenstander het veld e4 kon veroveren.
Toen ging het opmerkelijk snel fout: in twintig zetten met
wit een nul. Ook Zekria Amani redde het niet. De tegenstander kreeg enig overwicht. Maar ons eerste bord is taai. Hij
verdedigde zich geduldig en secuur. Zelfs kon men weer aan
winstkansen denken toen een paardvork daar op afschuwelijke wijze een eind aan maakte. Ton van Eck bracht als enige
een remise in. Dat werd niet verwacht want hij moest al snel
een pion inleveren en bleef onder druk staan. Maar toen
begon hij te toveren. Hij liet de tegenstander een tweede pion
winnen, maar in de vorm van een dubbelpion. Vervolgens
creëerde hij met grote bekwaamheid alle driehoekjes en
blokkadevelden die met de twee pionnen achterstand toch
nog tot een goed einde leidden. Ons nieuwe lid Remco Menger was de laatste, die onderuit ging. Maar zijn spel liet zien,
dat we een goeie aan hem hebben. Voortvarend trok hij met
zwart in de aanval. Misschien heeft er ergens winst in gezeten, maar geen omstander heeft dat kunnen vinden. De tegenstander verdedigde zich echter goed en een remise ging zich
aftekenen. Toen liet zich zien, wat misschien wel eens Remco’s tekortkoming zou kunnen zijn. Hij bleef aanvallen tot de
dood erop volgde. Een defensieve aanpak had zeker tot meer
geleid. Bennekom-3 was gewoon te sterk voor ons. Zelfs aan
het zesde bord hadden zij nog een Elo van 1584. Dat hebben
wij nog niet aan het tweede bord. Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag: Teun Alting – Zekria Amani 1-0;
René Bakker – n.o. 1-0 (Regl); Gerhard Bakker – Hendrik
van Buren 1-0; Martien Smit – Ko Kooman 1-0; Martin
Maasse – Ton van Eck ½-½; Noud Vromans – Remco
Menger 1-0. Eindstand 5½-½.
ASV-6 opent de score: Een meteoor verlichte ons pad naar
Doetinchem. Of zoals Albert Marks het verwoordde: “Met
een versregel van de Engelse dichter John Donne in mijn
achterhoofd: Goe, and catche a falling starre (vanzelfsprekend zeer toepasselijk bij de lichtflits van de meteoriet) had
ik natuurlijk moeten wensen dat ons team zou winnen, maar
dat bleek niet nodig. We wonnen toch wel!” Aldaar trokken
wij ten strijde tegen Doetinchem-2 in de kelder van een oude

bank omgeven en ingesloten door oude kluizen. Bord 1 en 2
(resp. Elo 1955 en 1880) werden als de moeilijkste opgaven
ingeschat. Daarom werden Ruud Verhoef als sterke positionele witspeler en Hedser Dijkstra als zwarte leeuw hier tegen
geplaatst. Supertalent Tjé Wing Au opende de score. Hij won
als eerste rechtstreeks vanuit de opening. Op de tweede zet al
een tegengambiet en daarna werd de opponent dol gespeeld.
Daarna volgde routinier, Jan Vermeer. Hij kreeg al snel een
goed centrum met stukkenspel. Stukwinst en een vernietigende aanval leverde de winst op. Ruud Verhoef speelde een
mooi dubbelfianchetto en kon e4 doorzetten waarna de stelling dankzij een goede verdediging in evenwicht was. Mogelijk had hij met een pionnenmeerderheid op de damevleugel
wellicht nog iets voordeel in het eindspel. De remise was
terecht. Winst zou, indien mogelijk, zeer moeilijk geweest
zijn. Albert Marks kwam met een rustige d4-opening maar
won toch via een combinatie pion h7. Hierna werd het voordeel solide omgezet in winst. Hedser Dijkstra zat in een
moeilijke stevige stelling tegen een lastige opponent. Hij
verweerde zich kranig en wist de remise veilig te stellen. Rob
van Belle was verwikkeld in een Konings-Indische partij,
zonder witte rokade en direct een opstoot met g4. Na dameruil kreeg hij een stelling die hem ligt, rustig met de stukken spelen om ze in een goede positie te krijgen. Bord 6 en 8
gingen voor de volle speeltijd. Jan Groen begon het Scandinavisch erg agressief. Tegengestelde rokades en een opstoot
met g5. Maar wit wist de partij te controleren en in rustig
vaarwater te leiden. Een paardeindspel werd remise gegeven.
Dan teamleider Jacques Boonstra, als altijd de laatste. Er
ontstond een zwarte Siciliaanse aanval en een uit nood geboren witte koningswandel. Een beslissend kwaliteitsoffer kon
niet volledig worden doorgerekend maar het opvoeren van de
druk was voldoende. Maar een blunder volgde. Wit probeerde zich wanhopig te bevrijden met h5 en Jacques dacht dit in
lichte tijdnood rustig op te lossen met g6-g5. Helaas, met het
schijnoffer Lxh7 werd de dame gewonnen. Desondanks was
het wit die zuchtend last had van 2 torens op de derde rij. Een
in tijdnood geplaatst remiseaanbod werd daarop aanvaard
waarna we zonder een nederlaag en met een 6-2 overwinning
naar huis konden.
Jacques Boonstra
Gedetailleerde uitslag: Roel Evertse – Ruud Verhoef ½-½;
Bert Lenderink – Hedser Dijkstra ½-½; Gerard Rückert –
Albert Marks 0-1; Adri Maranus – Tjé Wing Au 0-1; Gert
Jan Zonneveld – Rob van Belle 0-1; Philip Schijns – Jacques Boonstra ½-½; Wim Lenderink – Jan Vermeer 0-1;
Frans Kuggeleijn – Jan Groen ½-½. Eindstand 2-6.
Nipt verlies voor ASV-10: Er werd keihard voor een goed
resultaat gevochten maar onze senioren bleven net met lege
handen. Gastheer De Sleutelzet heeft op dit niveau 2 sterke
spelers op de topborden en daar kun je goede zaken mee
doen. Dat gebeurde ook tegen ASV10! Hans Meijer trof oud
ASV-er Pieter van der Zwan (vorig jaar nog ASV-6). Er
werd gerokeerd op verschillende vleugels. Hans viel als
eerste aan maar dit werd gestuit. Daarna was het de beurt aan
zijn opponent toen Hans verzuimde actief te blijven spelen
op de damevleugel. Hij liet de vijandelijke dame binnenkomen op h3 en toen was het snel gebeurd. Bob Hartogh Heijs
verloor na zo'n 15 zetten een stuk tegen 2 pionnen maar Bob
had toch meer samenwerking met zijn stukken. Hij kreeg
zelfs twee vrijpionnen in het centrum maar deze konden door
te weinig stukken worden ondersteund. Door verdere afruil
gingen de pionnen verloren en was het eindspel daarna onhoudbaar. Daarna won Hein van Vlerken. Na gelijkopgaande
strijd won hij in het eindspel een stuk. Een vrijpion besliste
tenslotte de partij. Bij Jan Sanders had eerst zijn tegenstander
het beste van het spel. Na afruil bleef een eindspel over met
zware stukken met een ongewis einde. Eerst gaf ik Jan de
betere kansen maar later waren toch de kansen voor zijn
opponent. Jan moest zijn dame geven voor 2 torens maar zijn
tegenstander koos vervolgens voor eeuwig schaak. Misschien

toch wel een terechte uitslag. Bij Henk Kelderman was het
een moeilijke strijd. In het middenspel had Henk 2 stukken
voor toren en pion maar kon zijn stukken nog te weinig activeren..Toen hij aanval kreeg leek hij de beste kansen te hebben maar hij moest op een gegeven moment terug om de
verdediging bij te staan. Daarna ging het 2x verkeerd en dit
kostte materiaal. Zo stond hij opeens een toren achter. Wim
Peters had op een gegeven moment een stuk verloren door
een penning op de lange diagonaal. Op diezelfde diagonaal
kreeg hij het stuk later weer terug. Omdat hij een gedekte
vrijpion had op e3 keerden de kansen meteen. Hij maakte dit
heel knap uit door verdedigende stukken te ruilen en te promoveren naar materiaalwinst. Het was een leuke wedstrijd
met aardige partijen!
Gedetailleerde uitslag: Pieter van der Zwan - Hans Meijer
1-0; Bert Nobel - Bob Hartogh Heijs 1-0; Rob van der
Hoeff - Jan Sanders ½-½; Henk van der Woude - Henk
Kelderman 1-0; Gijs Voorhuis - Hein van Vlerken 0-1;
Frits Willems - Wim Peters 0-1. Eindstand 3½-2½.
Valse start ASV-9: ASV-9 moet het dit jaar een klasse hoger
proberen terwijl het zijn sterkste spelers zag vertrekken dus
van te voren was al duidelijk dat het een zware klus zou
worden tegen De Cirkel 2 uit Ede. De eerste tegenvaller van
de avond was dat teamleider Bert Sigmond zelf niet in actie
kon komen vanwege fileleed. Gelukkig was Hans Meijer
bereid de honneurs aan het eerste bord waar te nemen. Helaas was Hans als eerste klaar toen hij zich in een gelijkwaardige stand verkeek op een b-pion op de zesde rij van
zijn jeugdige tegenspeler zodat de partij als een nachtkaars
uitging. Jammer Hans! (0-1). Tot na half elf bleef de uitkomst ongewis bij de overige borden al was het duidelijk dat
Cor van der Jagt het waarschijnlijk niet ging redden met een
stuk achterstand al bood hij nog hevig verweer. Cor werd
uiteindelijk pardoes mat gezet zodat we met 2-0 achter kwamen te staan wat de druk opvoerde bij de overige teamleden.
Marc van Uem, die debuteerde in ons nieuwe clubhuis, kreeg
een Koningsgambiet tegen hetgeen zijn eigen lijfopening is
maar dit beviel hem slecht. Hij kwam erg slecht uit de opening wat hem de hele partij achtervolgde en waarvan zijn
tegenstander maximaal van wist te profiteren ondanks dat
Marc een pion had laten oprukken naar veld c2 (0-3). Thijs
Stomphorst speelde een alleraardigste partij en moet ergens
de winst hebben gemist. Toen hij zijn tegenspeler liet ontsnappen was het snel gedaan omdat deze twee pionnen overhield die niet meer waren af te stoppen maar hij heeft zijn
huid duur verkocht (0-4). Lion de Kok wist na lang positioneel geschuif een pionnetje te winnen maar zijn tegenspeler
had in het eindspel een pion op de zevende rij die op promoveren stond. Lion wist echter in tijdnood uiterst koelbloedig
elk gevaar te elimineren en de partij uit te schuiven en de eer
te redden voor ons team. Alle hulde Lion!! Kort na zijn
overwinning moest Herman de Munnik helaas capituleren na
heldhaftig verzet te hebben geboden (1-5). Duidelijk is dat
het dit seizoen heel hard knokken wordt om ons te handhaven in de derde klasse OSBO. Ik heb gelukkig wel mogen
vaststellen dat het klikt tussen de teamleden en dat is ook een
groot goed.
Bert Sigmond
Gedetailleerde uitslag: Hans Meijer - Jan Pijkeren 0-1;
Herman de Munnik – Wouter Havinga 0-1; Marc van Uem
- Thomas Slijper 0-1; Lion de Kok - Albert Bootsman 1-0;
Cor van der Jagt - Fedde Kingma 0-1; Thijs Stomphorst R. Verduijn 0-1. Eindstand 1-5.
ASV-5 opent sterk tegen De Toren 4j: ASV-5 heeft dit seizoen een wat ander gezicht gekregen. Remco Gerlich en
Martin Boele zijn naar ASV-3 doorgestoten en Eric Hartman
is vanwege drukke werkzaamheden reserve. Voor dit drietal
in de plaats zijn Jan Knuiman, Wouter Abrahamse en Erik
Wille gekomen. Verder viert Nico Schoenmakers zijn rentree
in het vijfde ten koste van de nieuwe captain van het zo sterk
begonnen zesde, Jacques Boonstra. De wedstrijd begon al op
maandag toen Tony Hogerhorst zijn partij vooruitspeelde.
Tony kreeg een zware avond, maar op vechtlust bleef hij
overeind. Met dit goede voorbeeld in het achterhoofd verscheen ASV-5 vrijdag geconcentreerd achter de borden. Al
snel was duidelijk dat een grote zege nagejaagd werd al was
die zeker niet vanzelfsprekend. Tjé Wing Au zette vanuit een
gambiet een scherpe aanval op. Met een stukoffer zette de
invaller een mataanval in en die sloeg door. Niet veel later
won ook Abbes Dekker. In een moeilijk middenspel kreeg
onze routinier pardoes de dame cadeau. Na anderhalf uur
spelen was er zo een geruststellende 2½-½ voorsprong bereikt, maar toch was er allerminst zicht op een grote zege.
Tegen het eind van het derde speeluur kwam dat er echter
wel. Wouter Abrahamse opende scherp, maar liep stuk op de
betonnen verdediging van zijn jonge opponent. In een volkomen gelijke stelling nam Wouter daarom maar genoegen

met remise. Ook Robert Naasz deelde het punt met zijn veel
jongere tegenstandster. In een boeiend gevecht was zijn
agressieve opzet vastgelopen en een slechte stelling met een
pion minder restte. Een fraaie mattruc dwong de Torense
genoegen te nemen met zetherhaling. Erik Wille had een
makkelijke avond. In een iets mindere stelling kreeg hij 2
stukken voor de toren, terwijl zijn daardoor op de tocht gekomen koning slechts genoot van het uitzicht. Na dameruil
was de winst snel daar. Ook Theo van Amerongen moest
flink zweten voor zijn remise. De captain van ASV-5 heeft
echter routine genoeg om onder druk geen gekke dingen te
doen. Dat deed hij dan ook niet en zo hield hij de stelling
makkelijk binnen de remisemarge. Het slotstuk was voor de
tweede invaller Albert Marks. Waarschijnlijk stond hij onderweg wel ergens verloren, maar het was prachtig om te
zien hoe hij als een havik op zijn prooi dook toen zijn tegenstander mistastte. Met nog slechts 2 minuten bedenktijd was
elke zet goed. Materiaalwinst en mat brachten het zesde punt.
Al met al een knappe en ruime zege op een best goede tegenstander. Met de enorme strijdlust heeft ASV-5 een belangrijk
wapen in handen, dat in het vervolg van de competitie nog
wel eens een extra puntje kan opleveren. In de volgende
ronde wacht titelkandidaat SMB-3. De ruggen zullen dan
weer gerecht moeten worden.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: Erik Wille – Thijs Aalbers 1-0;
Wouter Abrahamse – Rik Roelofs ½-½; Tony Hogerhorst –
Vincent Vleeming ½-½; Robert Naasz – Nadia Bloemendaal ½-½; Theo van Amerongen – Niels Matser ½-½; Abbes Dekker – Jorrick Laan 1-0; Albert Marks–Karel Denys
1-0; Tjé Wing Au–Cateleijne Sanders 1-0. Eindstand 6-2.
ASV-11 verliest in spannend duel van Variant 2j: Op het
allerlaatste moment konden we toch weer een elfde team op
de been brengen. En wie de wedstrijd afgelopen vrijdag zag,
weet dat dit het beste besluit van dit jaar is geweest. Het is
prachtig om te zien hoe gestreden wordt om ieder veld. En op
deze manier kunnen veel mensen eens meedoen in de OSBOcompetitie. Dit keer maakte Jan Diekema zijn debuut en ook
konden we naast Liedewij van Eijk nog twee jonge spelers
uit de jeugdopleiding mee laten doen. Fabian Engelhardt en
Jan Pieter Lourens lieten zien al een aardig potje mee te
blazen. Eerstgenoemde was het ook die de score opende. Al
snel had Fabian een toren te pakken, maar vervolgens vergat
hij zijn paard te laten ontsnappen. Na veel verwikkelingen
ontstond een spannend eindspel met twee torens tegen een
dame en dat hield Fabian haast geroutineerd remise. Teamcaptain André de Groot heeft duidelijk gebrek aan speelminuten. We verwachten hem dan ook donderdag weer achter
de stukken, want het ging vrijdag niet goed. Vooral de vorken en de aftrekschaakjes zag hij te laat aankomen. Dat leverde een zo grote materiaalachterstand op dat een verre
vrijpion het niet meer kon compenseren. Jan Pieter Lourens
ging hierna ook onderuit. Toch speelde de jeugdspeler een
goede partij. In het eindspel kon de tegenstander echter een
vrijpion creëren. Die bracht tenslotte de beslissing. Jan Diekema hielp ASV-11 weer terug in de wedstrijd. Met nauwkeurig spel won Jan Diekema twee pionnen. Vervolgens trok
hij de vijandelijke stelling binnen en won daar een stuk. Na
nog eens torenwinst was het punt daar. Dat was naamgenoot
Zuidema niet gegeven. Tegen een speler die ook regelmatig
in het eerste team van Variant zal spelen, hield Jan Zuidema
lang gelijke tred. In het eindspel van paard en vijf pionnen
tegen loper en vijf pionnen tastte onze ASV-er echter mis.
Liedewij van Eijk speelde een knappe partij aan het topbord.
Ze hielde de tegenstander met een langdurige penning in de
greep en ergens moet winst mogelijk geweest zijn. Liedewij
vond het echter niet en moest zich tevreden stellen met een
puntendeling. Jammer van de 2-4 nederlaag, maar het was
een leuke wedstrijd en het spelplezier telt tenslotte nog meer
dan de winst.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: Liedewij van Eijk – Jerry Thijssen
½-½; Jan Zuidema – Leo Huberts 0-1; André de Groot –
Bram Arends 0-1; Jan Diekema – Ronald Neijenhuis 1-0;
Jan Pieter Lourens – Daan Stinissen 0-1; Fabian Engelhardt – Jeroen Hofs ½-½. Eindstand 2-4.
Uitslagen interne competitie 7e ronde (15 oktober 2009):
Homs-Wilgenhof 0-1; van Tol-Hoogland 1-0; Hendriks-van
Roosmalen ½-½; Boel-Knuiman 1-0; Jurrius-v.d. Wel 1-0; P.
Schoenmakers-Boele 0-1; Huizinga-Taal 1-0; de FreytasMaassen van den Brink ½-½; Hogerhorst-Steenhuis ½-½; R.
Wille-Verhoef ½-½; Gerhardus-Boonstra 1-0; Vermeer-Au
0-1; van Waardenburg-Hajee ½-½; Groen-Koeweiden 1-0;
Veerman-Eder ½-½; Manschot-Kooman 1-0; van EijkRietbergen ½-½; van Eck-Hosseini 1-0; Singendonk-Hartogh
Heijs 0-1; Stibbe-J. Sanders 0-1; Viets-Kelderman ½-½; van
Vlerken-Visser 1-0; Diekema-Peters 1-0.

