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Oploswedstrijd: Vorige week was er deze stand uit het correspondentieschaak en wel om het kampioenschap van Letland 1968. Driksna–Strautin. Zwart aan zet wint op fraaie
wijze!! Oplossing: 1…Dc2+
2. Txc2, Pb3+ 3. Lxb3 (of
axb3), Txd1+ mat.
Prettige feestdagen: Vanavond de laatste clubavond
van 2009. Even 2 weken
geen clubavond. Vanaf 7
januari gaan we weer fris het
nieuwe jaar in. Het bestuur
van ASV wenst u hierbij
hele
fijne
feestdagen!!
Graag tot ziens!!
Externe competitie: De
teamwedstrijden gaven deze competitieronde tot nu toe wisselende resultaten te zien. Maar met 3 zeges en 6 keer verlies
overheersen de nederlagen deze ronde zelfs. Na de 2 ruim
verloren wedstrijden van ASV-7 en ASV-9 eerder vorige
week gingen we op donderdag verder met ASV-6. Zij wonnen hun derde wedstrijd op rij. Dit keer werd het tegen Theothorne een nipte 4½-3½ zege. ASV-10 ging diezelfde avond
echter met 5-1 ten onder tegen Het Kasteel-5. Ook ASV-5
redde het niet. Zij verloren vrijdagavond in Velp met 4½-3½.
Afgelopen zaterdag maakten ASV-1 met een 6-2 zege op
Paul Keres-2 en ASV-2 via een 5-3 winst op Bergen op
Zoom de slechte seizoenstart weer wat goed. ASV-3 verloor
voor de vierde maal op rij en dat begint er dus heel somber
uit te zien. Dit keer was Pallas met 7-1 veel ter sterk. ASV-4
verloor zijn eerste wedstrijd dit seizoen. ZSG was met 4½3½ net te sterk. Veel uitslagen betekent dus ook veel verslagen. Teveel voor één EP. In het volgende nummer dus het
restant. Dan ook de verslagen van de wedstrijden van vanavond. ASV-8 ontvangt PION-4 uit Groesbeek en ASV-11
speelt thuis tegen Doesborgh-2.
Makkelijke winst ASV-1: ASV-1 staat na de winst tegen
Paul Keres-2 na vier ronden weer op 50%. In het eerste uur
ging het nog wel gelijk op maar daarna gaf ons eerste de
wedstrijd niet meer uit handen. Het eerste resultaat kwam
van de zijde van Otto Wilgenhof. Hij kwam met zwart goed
uit de opening en won een pion. Daarna blokkeerde hij en
deed geen goede zet meer. Met een vreselijk gat in zijn stelling op e6 leek zijn tegenstander de winnende zet te doen
maar bood tot veler verrassing remise aan. Een meevaller
natuurlijk want het bleek geforceerd uit te gaan. Peter Boel
zette ASV met een prima partij op voorsprong. Hij speelde
tegen oud-ASV-er Mark Uildriks. De ASV-ers die al wat
langer meelopen zullen hem vast nog kennen. Ogenschijnlijk
leek er niets aan de hand maar een fraaie loperzet gaf daarna
zoveel dreigingen dat dit de winst inleidde. Sander Berkhout
moest in zijn partij een kwaliteit geven maar had hiervoor
wel de nodige compensatie. Beide partijen vertrouwden de
stelling niet goed zodat voor de veilige weg van remise werd
gekozen. De afwezige Eelco de Vries werd voortreffelijk
vervangen door Daan Holtackers. Hij speelde een goede
partij en won op degelijke wijze. De invallers doen het dus
goed in het eerste! Remco de Leeuw zocht zijn kansen bij
een zwakke vijandelijke pion op c6. Dit voordeel kon hij
helaas niet uitbuiten. Er restte uiteindelijk een toreneindspel
dat theoretisch remise was. Wouter van Rijn speelde de partij
van de dag. Met een uitstekende strategische en tactische
aanpak wist hij met zijn loperpaar druk op de damevleugel te
krijgen. Deze druk kon zijn tegenstander uiteindelijk niet
meer weerstaan. Richard van der Wel zag het allemaal met
genoegen aan. De matchpunten waren intussen binnen en zo
kon hij zich op een wat vreemd eindspel in zijn partij concentreren. Dit was ontstaan na een eerder stukoffer van zijn
opponent tegen 2 pionnen. Helemaal handig werd het daarna
niet gespeeld. Toen Richard geen winstpogingen meer on-
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dernam en de stelling consolideerde werd remise de zekere
uitslag. Dirk Hoogland tenslotte kwam slecht uit de opening
maar wist zich kranig te verdedigen. Zetje voor zetje kwam
hij beter in de partij. In een eindspel met loper tegen paard en
een aantal pionnen aan beide kanten speelde men door. Het
tekende de vasthoudendheid van beiden. Een moment van
concentratieverlies van zijn tegenstander was voldoende voor
de partijwinst. Dirk kreeg een sterke vrijpion die beslissend
was voor de winst. Met de eindzege is ASV-1 alweer opgerukt naar een derde plaats op de ranglijst maar nog wel op
ruime afstand van koploper Venlo.
Gedetailleerde uitslag: Otto Wilgenhof (2210)-Bert Both
(2185) ½-½; Richard van der Wel (2037)-Jan Jaap Janse
(2121) ½-½; Dirk Hoogland (2181)-Max Viergever (2139)
1-0; Remco de Leeuw (2175)-Anton Rosmüller (2094) ½-½;
Sander Berkhout (2175)-Erik Oosterom (2080) ½-½; Wouter van Rijn (2182)-Rijk Schipper (2097) 1-0; Peter Boel
(2077)-Mark Uildriks (2018) 1-0; Daan Holtackers(1949)Gabriël Smit (2095) 1-0. Eindstand 6-2.
Degelijke winst ASV-2: Na een moeizame seizoenstart was
er eindelijk weer eens winst voor ASV-2. Bergen op Zoom
werd zaterdag met 5-3 verslagen. Een verdiende winst ook
was de conclusie achteraf. Bij Pascal Losekoot bleef de witte
koning na de opening in het centrum dus besloot hij de stelling te openen. Wit probeerde daarentegen de dame van onze
ASV-er te veroveren met een aftrekschaakje maar zag net op
tijd dat Pascal hier teveel materiaal voor zou krijgen. Pascal
was toen gedwongen de pion terug te veroveren waarna een
remisestelling overbleef en Pascal dit ook maar aanbood om
zo van de nul af te komen. Bij Theo Jurrius kreeg zijn tegenstander na een onnauwkeurigheidje een klein plusje. Maar
toen wit even niet oplette kon Theo er uitkomen met een
stukoffer dat een kwaliteitsdoffer werd. Wit bezweek vervolgens onder de druk van de zwakke witte velden en ging mat.
Fred Reulink gaf al snel een pion op f2 weg waardoor hij met
zijn koning naar d1 moest. Gelukkig kon hij zelf ook de
rokade van zijn tegenstander verhinderen. Zwart kon verder
niet profiteren en langzaam maar zeker wist Fred de stelling
gelijk te trekken waarna zwart remise aanbood. Omdat het
tweede als team inmiddels beter stond nam Fred het aanbod
aan. Koert van Bemmel kwam met zwart in een onbekende
variant terecht. Nadat wit dacht een handige tussenzet te
doen was de witte pion op e5 een niet te dekken prooi. Na het
zwakke a3 kon Koert met het mooie loperoffer op a3 een niet
te stoppen aanval opzetten. Sjoerd van Roosmalen wist in
eerste instantie nog goed te reageren op de zwarte opening
maar vond op een gegeven moment niet het goede plan.
Zwart kreeg daarna initiatief en won met een subtiele truc
een pion terug. De stelling was daarna misschien nog wel
verdedigbaar voor Sjoerd maar hij pakte een toren vast toen
hij met zijn paard wilde zetten waarna zwart sterker initiatief
kreeg. Na nog een fout raakte Sjoerd een pion achter en won
zwart het dameeindspel. De tegenstander van Frank Schleipfenbauer kreeg na de opening goed spel met een koningsaanval via een originele manoeuvre met een open h-lijn, lange
rokade en een flexibel centrum. Frank counterde meteen in
het centrum terug waarna zwart de aanval te langzaam doorzette en er tenslotte een paard tegen lopereindspel ontstond.
Zwart probeerde nog op winst te spelen door zijn koning naar
de damevleugel te brengen maar ging in die pogingen te ver
waarna Frank eenvoudig won met 2 vrijpionnen. Léon van
Tol kreeg na een mindere zet van zijn opponent het loperpaar
en wist langzaam de druk op te bouwen en toen zwart op de
damevleugel actief probeerde te worden kreeg Léon een
vrijpion op de a-lijn. Dit kostte een paar pionnen en in het
eindspel met beiden een toren en ongelijke lopers kon hij met
de extra pionnen mat forceren. De eindstand 5-3 kwam tot
stand na verlies van John Sloots na een moeilijke laveerpartij
en weinig stukkenruil. John zocht zijn kansen hierbij op de
damevleugel. Vlak voor de tijdnood won zijn tegenstander
met een truc een kwaliteit maar de witte stukken kwamen los
te staan waarna hij de kwaliteit terug won. Wit hield het

loperpaar in het eindspel, daarna ontstond een eindspel met
dame en loper tegen dame en paard waarbij John te weinig
tijd had en verloor na zes uur spelen het dameeindspel. Door
het verlies van de bovenste vier heeft ASV-2 meteen de helft
van de achterstand op de koplopers ingelopen!! Een goede
zaterdag dus!!
Gedetailleerde uitslag: John Sloots (2058) - Arjon Severijnen (2132) 0-1; Sjoerd van Roosmalen (2060) - Werner van
den Brande (2256) 0-1; Koert van Bemmel (2074) - Sander
Boogaard (2015) 1-0; Léon van Tol (2139) - Freek Schouten (2091) 1-0; Theo Jurrius (2026) - Tony Peleman (2062)
1-0; Frank Schleipfenbauer (2057) - Marcel van Herck
(2008) 1-0; Pascal Losekoot (1994) - Oliver de Hert (1962)
½-½; Fred Reulink (2060) - John Havermans (1973) ½-½.
Eindstand 5-3.
Zeperd voor ASV-3: Het begint er voor ASV-3 nu toch wel
heel zorgelijk uit te zien. Die conclusie mogen we wel trekken na de vierde nederlaag op rij. Dit keer was het gepromoveerde Pallas-1 uit Deventer met 1-7 te sterk. In korte tijd
stond het al 0-2. Eerst was het Martijn Boele die zich al na
zo’n 11 zetten vergiste en een volle toren wegblunderde. Bij
Barth Plomp wil het dit seizoen nog niet lukken. Normaal is
hij altijd moeilijk te verslaan. Ook nu kwam hij matig uit de
opening en werd geleidelijk weggeschoven. Na 23 zetten was
het afgelopen. Paul de Freytas kreeg beter stukkenspel voor
een extra pion. Paul heeft een paar keer kunnen afwijken
maar of hij dan genoeg compensatie had voor de pion bleef
ook na de analyse onduidelijk. Gerben Hendriks speelde een
leuke partij. Na ruil op c3 hield hij weliswaar twee zwakke
pionnen over op c3 en c4 maar had daarvoor wel het loperpaar. Hij koos daarop de aanval op de koningsvleugel maar
zwart verdedigde zich goed. De aanval van Gerben bleek niet
sterk genoeg. Zwart gaf op een gegeven moment een kwaliteit waarbij hij de stelling van Gerben binnenkwam. Dit liep
daarna voor hem verkeerd af. Jochem Woestenburg speelde
eindelijk weer een betere partij. Hij kreeg met zwart gemakkelijk spel en geleidelijk aan overwicht. Dat resulteerde in
winst van een kleine kwaliteit. Maar in tijdnood liet hij het
toch lopen en gunde daarbij zijn tegenstander teveel tegenspel. Uiteindelijk konden beiden de remise niet ontopen.
René van Alfen kwam al snel op onbekend terrein. Na een
grootscheepse afruil waarin hij een klein plusje had vanwege
de opstelling van zijn stukken. In het middenspel werd veel
tijd geïnvesteerd op zoek naar concreet voordeel maar vond
dit niet. In tijdnood (14 zetten in 4 minuten) verdampte zijn
voordeel en was het zwart die iets beter kwam te staan. Met
voldoende tijd op de klok gaf zijn tegenstander pardoes een
pion weg en haalde René maar net de tijdcontrole. De
pluspion was daarna niet te houden en na torenruil resteerde
een remiseachtig lopereindspel dat tot de laatste pion werd
uitgespeeld. Remise! Bij Kees Sep leek het lang gelijk op te
gaan maar uiteindelijk kwam hij toch in een slechter eindspel
terecht. Hierin werd hij langzaam weggeschoven. Remco
Gerlich probeerde nog lang een toreneindspel te verdedigen
maar ook hij moest toezien hoe zijn tegenstander de winst
naar zich toetrok. Het jaar 2010 moet duidelijk verandering
brengen anders verdwijnt ons derde roemloos uit de KNSB!
Gedetailleerde uitslag Kees Sep (1981) - Morris Merza
(1951) 0-1; Martijn Boele (1937)-René Renders (2082) 0-1;
Jochem Woestenburg (2094) - Pim Heijne (2020) ½-½;
Gerben Hendriks (1955) - Jim Klinge (1967) 0-1; Barth
Plomp (1967) - Guy Bielderman (2015) 0-1; Remco Gerlich
(1899) - Guido van Mierlo (1960) 0-1; Paul de Freytas
(1938) - Radboud de Roos (1973) 0-1; René van Alfen
(1830) - Chris Rindertsma (1843) ½-½. Eindstand 1-7.
ASV-4 verliest nipt: ASV-4 leed tegen ZSG-1 met 3½-4½
net op het nippertje de eerste nederlaag van het seizoen. De
wedstrijd begon rustig met een remise van Anne Paul Taal.
Hoewel rustig….. Hij offerde al vrij snel een loper op h7. Op
dat moment kon hij nog niet overzien of er meer in zat maar
het was minimaal eeuwig schaak. Daar koos hij dan ook voor
toen na een paar zetten bleek dat er geen mat mogelijk was.
Bij Ivo van der Gouw bleef de partij continue in een dynamisch evenwicht met remise als een terechte uitslag. Daarna
kwam ASV-4 op achterstand doordat Paul Tulfer verloor. In
een ongeveer gelijke stelling schoof hij iets te snel een centrumpion door waardoor wit een mooi veld voor zijn paard
kreeg dat even later sterk naar d6 kwam. Wit won hierdoor
een pion. Paul hoopte nog op voldoende tegenkansen in een
dameeindspel maar wit wikkelde nauwkeurig af naar een
gewonnen pionneneindspel. Ruud Wille was voor zijn doen
vrij actief uit de opening gekomen maar verslikte zich in een
poging een witte loper onschadelijk te maken. Kinderlijk
eenvoudig verloor hij daarmee een vol stuk. Ruud kon nog
wat rommelen en er kwamen wat complicaties in de stelling.
Nu was het wit die misgreep en won Ruud het stuk terug
waarna er een eindspel met dame en toren en drie pionnen op

de koningsvleugel overbleef. Remise was toen de logische
uitslag. Murat Duman speelde met wit een merkwaardige
partij op het laatste bord. Al na 7 zetten had zijn tegenstander
45 minuten verbruikt terwijl er nog niets aan de hand was.
Natuurlijk kwam hij in tijdnood maar dat was niet de hoofdoorzaak van zijn verlies. Zijn tegenstander probeerde het
eerst op de damevleugel maar schakelde over naar de koningsvleugel. Dit mocht niet baten want Murat counterde
simpel. In combinatie met het tekort aan bedenktijd van
zwart was het eenvoudig gedaan. Murat won de dame tegen
toren en paard in een aanval op de vijandelijke koning waarna zijn tegenstander opgaf. Robert Naasz, invaller voor Koen
Maassen van den Brink, kwam met zwart met een slechte
loper te zitten. Daarbij ontwikkelde zijn tegenstander druk
via de c-lijn. Via een combinatie kon wit dame en loper winnen tegen 2 torens. Even leek het alsof Robert nog met eeuwig schaak zou weten te ontsnappen maar helaas bleek de
witte koning te kunnen ontglippen. Het bleef spannend toen
Siert Huizinga ASV-4 met een goede overwinning weer
naast ZSG bracht. Hij rokeerde snel en trachtte daarna de
ontwikkeling van zwart op te houden. Om de aanval voort te
zetten offerde hij een pion. Toch bleek de zwarte stelling niet
direct te kraken. Een fout vlak voor de tijdcontrole kostte
zwart de partij. Inmiddels was Martin Weijsenfeld in een
verloren eindspel beland door een fout in de tijdnoodfase.
Heel jammer want zijn tegenstander gaf in een moeilijk middenspel een stuk weg maar kreeg er wel 2 pionnen voor. In
grote tijdnood vond Martin, zoals gezegd, niet de juiste
voortzetting. Integendeel want hij gaf een stuk weg bij het
overzien van een tactische combinatie. Na de tijdnood hield
zwart 2 verbonden vrijpionnen over die niet te stoppen waren. Het betekende de eerste nederlaag voor ASV-4.
Gedetailleerde uitslag: Paul Tulfer (1965) - Bart van Gelder (2065) 0-1; Martin Weijsenfeld (1865) - Boris de Jonge
(1930) 0-1; Ivo van der Gouw (1909) - Dragan Lukic
(2127) ½-½; Anne Paul Taal (1916) - Miklós Hoffer (1951)
½-½; Ruud Wille (1869) - Jan Webbink (1944) ½-½; Siert
Huizinga (1875) - Arjan de Vries (1792)1-0; Robert Naasz
(1793) - Alfred Knap (1762) 0-1; Murat Duman (1875) Paul Grooten (1887) 1-0. Eindstand 3½-4½.
ASV-5 faalt in Velp: ASV-5 heeft vrijdagavond jl. in Velp
haar tweede nederlaag opgelopen en opnieuw was de opponent met 4½-3½ te sterk. Het was een raar duel dat begon
met een gratis punt voor Erik Wille, wiens tegenstander ziek
was. Abbes Dekker concentreerde echter alle slechte zetten
voor dit seizoen in zijn partij tegen Erwin Velders. In een
klein uur rondde Erwin Velders met torenwinst fraai af.
ASV-5 pakte via Nico Schoenmakers opnieuw de leiding.
Een met offers ingeluide mataanval kostte de tegenstander
slechts meer materiaal. Nico pakte alles netjes van het bord
en ging niet mat. Jan Knuiman hield vervolgens Erika Belle
op remise en dat was na onnozel pionverlies in de opening
een prima prestatie. Een tegenvaller was de remise van Rob
van Belle. Een pluspion leek in het eindspel verzilverd te
worden, maar een subtiel stukoffer van zijn rivaal bracht een
remisestelling op het bord. Bij Theo van Amerongen ontstond na een slimme kwaliteitswinst kortsluiting. In een
moeilijke stelling vond de captain de goede zetten niet meer
en zo moest hij al het voordeel weggeven. Het eindspel ging
tenslotte verloren. Wouter Abrahamse speelde weer een
gedegen partij, maar nooit bereikte de kopman echt iets. In
gierende tijdnood haalde Wouter slim alle pionnen van de
tegenstander van het bord. Remise was de beloning. In de
laatste partij verloor Robert Naasz toen hij zich in verloren
stelling ook nog mat liet zetten. Het was een interessant gevecht dat nadere analyse verdient. Robert lijkt karig beloond
voor zijn creatieve spel. In de volgende ronde wacht ons een
degradatiegevecht tegen concurrent Zutphen-2…….. Ik kan
het niet geloven!!
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: Carel Huiskamp (1866)-Wouter
Abrahamse (-) ½-½; N.O.-Erik Wille 0-1 (regl); Erika Belle
(1923)-Jan Knuiman (1860) ½-½; Hans van Capelleveen
(1767)-Robert Naasz (1793) 1-0; Menno Potjer (1600) Rob
van Belle (1764) ½-½; Jan van Galen (1602)–Nico
Schoenmakers (1821) 0-1; Leen van Dalen (1795)–Theo v.
Amerongen (1799) 1-0; Erwin Velder (1654) – Abbes Dekker (1715) 1-0. Eindstand 4½-3½.
Uitslagen interne competitie 13e ronde (10 december 2009):
Homs-van Rijn 0-1; Sloots–Boel 0-1; Jurrius–Woestenburg
0-1; Knuiman–P. Schoenmakers ½-½; Huizinga-Weijsenfeld
0-1; E. Wille–R. Wille ½-½; van Alfen–Fassaert ½-½; Gerhardus–Steenhuis ½-½; Boom–Vermeer ½-½; HajeeBentvelzen 1-0; Koeweiden-Wiggerts ½-½; VeermanAarntzen ½-½; van Buren - Rietbergen 0-1; Eder – Ariëns ½½; van Eck-Kooman 1-0; B. Sanders- Menger1-0; DundarRijmer 0-1; Diekema-Stibbe 1-0; Visser – van Dijk 0-1.
Uitslag ASV-bekercompetie: Plomp-Hoogland 0-1.

