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48e jaargang no. 6
Oploswedstrijd: Een partijstand met een strategische oplossing. Hij is erg mooi,
maar zeker niet gemakkelijk. Het gaat
om een partij tussen
Usov en Sakharov
gespeeld in de voorwedstrijden om het
kampioenschap van
de USSR in Tsjeljabinsk in 1959. Zwart
speelt en wint. Oplossing: 1…Tf4 Nu kan
de dame nergens
meer heen. En dat is
vervelend want nu
komen de zetten Pc5b7-d8-f7 en de dame is het haasje. Wit probeerde nog met
Tg1-g2-h2xh4 wat te bereiken, maar hij was te laat.
Externe competitie: De zaterdagronde voor onze eerste vier
teams verliep behoorlijk succesvol. Alleen ASV-3 verloor.
Het Talentteam GrUNn won verdiend met 5-3. De andere
teams wonnen wel. ASV-1 behaalde de noodzakelijke
winstpunten dankzij een moeizame 5-3 overwinning op
Overschie en klauterde zo wat uit de degradatiezone. ASV-2
liet niets heel van Unitas-2 en blijft in de achtervolging op
koploper Caïssa. Met maar liefst 7-1 werden de Groningers
huiswaarts gestuurd. ASV-4 hield zich knap staande in de
top van het klassement via een 4½-3½ zege op SMB-3. Dan
zijn ook onze andere teams aan hun volgende ronde begonnen. Onze beide koplopers kwamen al in actie. ASV-5 deed
dat maandag jl. al uit bij Voorst-1. Ook ASV-9 heeft al
gespeeld. Dinsdagavond was men te gast bij Theothorne-2.
De uitslagen moet u even tegoed houden want deze EP was
toen al afgerond. Vanavond spelen ASV-6 en ASV-8 thuis.
ASV-6 treft Doesborgh-1, dat in degradatiezorgen verkeert,
en ASV-8 ontvangt koploper De Toren-6. Morgenavond
reist ASV-7 af voor de wedstrijd tegen De Schaakmaat-2j.
Volgende week donderdag speelt ASV-10 nog thuis tegen
Zevenaar-4. ASV-11 tenslotte heeft een vrije ronde. Hierbij
de verslagen van onze zaterdagteams.
Belangrijke winst voor ASV-1: Ook in de degradatiewedstrijd tegen Overschie ging het bepaald niet van een leien
dakje maar gelukkig bleven de beide matchpunten die zo
broodnodig waren uiteindelijk wel in Arnhem. Daarmee
heeft ASV-1 wat afstand genomen van de onderste regionen
maar is nog allerminst veilig. Diverse spelers zijn ook behoorlijk uit vorm. Dat zal ook dit keer hebben meegespeeld.
Ook nu zette een behoorlijke blunder in eerste instantie de
toon en ASV-1 daarmee op achterstand. Léon van Tol was
het slachtoffer. Daar waar uw redacteur hem even over remise hoorde praten (aannemende dat dit tenminste over zijn
eigen partij ging) bleek hij even later te hebben verloren.
Zijn tegenstander kon zomaar op f7 inslaan nadat onze ASVer dit met De8 meende te kunnen voorkomen. Hij kwam
vreselijk bedrogen uit. Gelukkig speelde Otto Wilgenhof zijn
partij vanuit de opening soepel naar winst. Zijn tegenstander
legde hem daarbij ook geen strobreed in de weg. Remco de
Leeuw speelde de opening niet helemaal secuur. Zijn tegenstander profiteerde hier niet van. Remco verbeterde zijn
stelling langzaam maar zeker en toen hij zijn dame in het
spel kon brengen was zijn pion op c3 uiteindelijk beslissend.

donderdag 12 februari 2009
Peter Boel kwam goed uit de opening. Bij een combinatie
gaf hij een stuk voor drie pionnen. Dit zag er veelbelovend
uit. Ook zijn tegenstander zag de problemen voor zich en
dacht zelfs aan opgeven tot hij zomaar de bevrijdende zet e5
vond. Opeens keerden de kansen en nu was het Peter die
voor problemen werd gesteld. Hij wist echter het tij niet
meer te keren. Bij Richard van der Wel ontstond na een saaie
opening een gelijke stelling waarin zijn tegenstander remise
aanbood. Richard sloeg dit af en offerde een stuk. Dit bleek
niet goed maar zijn tegenstander speelde het niet nauwkeurig. Toch kwam Richard in een matnet waar hij zich op miraculeuze wijze met een torenoffer nog via eeuwig schaak uit
wist te redden. De slotfase komt zeker aan bod in de rubriek
“plaatjes kijken” in ASV-Nieuws. Wouter van Rijn speelde
een fatsoenlijke partij. Vanuit een dynamische stelling kreeg
hij voordeel in het eindspel nadat de zware stukken waren
geruild en wist hij zijn tegenstander tot opgave te dwingen.
Daarmee was het 3½-2½ in het voordeel van ASV-1 maar
duidelijk was het nog allerminst. Sander Berkhout had net
een riskante winstpoging ingezet terwijl Vincent de Jong, die
als invaller de plaats innam van Eelco de Vries, na een overigens goed gespeelde partij minder stond nadat hij in de
tijdnoodfase een kwaliteit achter was geraakt. Het liep allemaal goed af. Sander wist heel behendig het eindspel met
lopers van ongelijke kleur in winst om te zetten en Vincent
knokte voor wat hij waard was en wist dameruil te forceren
waardoor de kracht uit de vijandelijke aanval was. Vincent
kon hiermee mat ontlopen en alsnog een veilige remise laten
noteren. Opgelucht werd de winst gevierd maar wat ging het
moeizaam.
Gedetailleerde uitslag: Peter Boel–Robbert Fokkink 0-1;
Sander Berkhout–Henk Ochtman 1-0; Léon van Tol–
Gerrit Visser 0-1; Wouter van Rijn–Henri Krop 1-0; Otto
Wilgenhof–Ronald Ruytenberg 1-0; Richard van der Wel–
Cor Feelders ½-½; Remco de Leeuw–Willem Hajenius 1-0;
Vincent de Jong–Maurits de Jong ½-½. Eindstand 5-3.
Monsterzege voor ASV-2: De wedstrijd tegen Unitas-2,
degradant uit de tweede klasse en op papier het sterkste team
in onze poule, beloofde op voorhand een zware match te
gaan worden. In de praktijk liep echter alles op rolletjes: zo
stonden we na ongeveer drie uur spelen al op een 3-0 voorsprong. Theo Jurrius was, zoals wel vaker, als eerste klaar.
Zijn tegenstander nam de handschoen op en binnen enkele
zetten stond er weer eens een typische “Theo-opening” op
het bord, waarin zijn tegenstander echter al vroeg een fout
maakte. Bij die ene fout bleef het, maar dat was al genoeg
voor Theo om snel een aanval op de koning te beginnen,
ondertussen wat pionnetjes mee te pikken en uiteindelijk af
te wikkelen naar een gewonnen eindspel. Vlak daarna liet
John Sloots het tweede punt aantekenen. In de opening stelde hij zich flexibel op en greep in het middenspel het initiatief. Zijn tegenstander zag zich gedwongen een kwaliteit te
offeren, maar dat was niet voldoende om de koningsaanval
die daarna ontstond (met een mooie rol voor John's torens op
e1 en e2) af te weren. Na een mooie slotcombinatie die de
dame zou winnen, hield zijn tegenstander het voor gezien. In
het vierde speeluur eindigde de partij van Pascal Losekoot in
een puntendeling. Pascal was goed voorbereid en kreeg
precies de variant op het bord die hij 's morgens nog bekeken
had. Zijn tegenstander tastte hierin mis en Pascal won een
pion, maar moest wel blijven uitkijken voor tegendreigingen.
Na een onnauwkeurige zet was het niet meer zo duidelijk;
gezien de wedstrijdsituatie en de beperkte bedenktijd van

zijn tegenstander bood hij remise aan, wat geaccepteerd
werd. Vlak na de tijdcontrole zorgde Daan Holtackers voor
de vierde overwinning. Zijn tegenstander koos in de opening
voor het verkeerde plan, waarna Daan binnen enkele zetten
kwaliteitswinst afdwong (het alternatief zou voor zijn tegenstander nog erger zijn geweest). Daarna was het enkel zaak
om de stukken van mijn tegenstander niet actief te laten
worden en mijn torens te activeren. Een tijdje later won ook
Fred Reulink zijn partij. Zijn tegenstander pakte de opening
origineel aan en kwam al snel erg goed te staan. Hij kon die
lijn echter niet vasthouden en dit gaf Fred de kans weer terug
in de partij te komen. Na enige consternatie - Fred dacht
(terecht) dat drie keer dezelfde stelling op het bord was gekomen, maar claimde dit niet - maakte zijn tegenstander de
beslissende fout en kon Fred afwikkelen naar een gewonnen
eindspel met een stuk meer, dat hij goed uitspeelde. Daarna
haalde ook Koert van Bemmel nog een vol punt binnen.
Koert had steeds prettig spel, wat zich uiteindelijk vertaalde
in een dame-eindspel met een pion meer. Zijn tegenstander
wist die pion later wel weer terug te winnen, maar Koert had
goed gezien dat in de tijd die daarvoor nodig was hij zelf zijn
b-pion ver genoeg kon opspelen om de race om promotie te
winnen. Een technisch prima gespeeld eindspel dus. Frank
Schleipfenbauer beëindigde zijn partij als laatste. Na de
opening kreeg hij een kansrijke aanval, maar nadat die spaak
gelopen was, nam zijn tegenstander het initiatief over. Frank
moest een pion inleveren, maar bleef het eindspel taai verdedigen. Uiteindelijk wist zijn tegenstander de winst in het
toreneindspel niet te vinden en kon Frank nog een half punt
aan het scoretotaal toevoegen. De einduitslag kwam daarmee
op 7-1, met een beetje geluk wellicht ruim uitgevallen maar
geenszins onverdiend.
Daan Holtackers
Gedetailleerde uitslag: John Sloots–Alexander v. Pelt 1-0;
Koert van Bemmel–Maarten Roorda 1-0; Fred Reulink–
Géon Knol 1-0; Sjoerd van Roosmalen–Michiel Boekschoten 1-0; Theo Jurrius–Micha Jans 1-0; Frank Schleipfenbauer-Fons van Hamond ½-½; Daan Holtackers–Henk
Bosveld 1-0; Pascal Losekoot–Wytse van der Velde ½-½.
Eindstand 7-1.
ASV-3 ten onder tegen jeugd: Het Groningse Talentteam
GrUNn/Unitas-3 bleef ASV-3 met 5-3 de baas. De routine
van ASV-3 moest het dus afleggen tegen het jeugdige talent.
Tegenover de 6 remises stonden twee nederlagen. Dat waren
de kille cijfers die de nederlaag verklaarden. Siert Huizinga
kwam als eerste tot een remise. Hij koos met wit voor een
snelle ontwikkeling en zwart juist voor een goed centrum.
De aanvalskansen van wit bezorgde zwart wel wat hoofdbrekens maar hij zorgde wel voor voldoende tegenkansen.
Na ruil van de torens werd tot remise besloten. Daarna kwam
ASV-3 op achterstand door een nederlaag van Jan Knuiman.
Hij stond optisch na de opening wat beter. Hij kreeg wat
aanvalskansen maar dit sloeg niet door. Wit counterde daarop beslissend terug. Daar had Jan geen antwoord meer op.
Deze achterstand werd in het vervolg van de wedstrijd niet
meer goedgemaakt. Jochem Woestenburg hield zijn partij
knap in evenwicht. Na een ingewikkeld en dichtgeschoven
spel brak wit in het centrum door en leek Jochem het zwaar
te krijgen. Met een fraaie schwindle in tijdnood wist hij
echter mooi tegenspel te krijgen. Met nog een paar seconden
op de klok accepteerde Jochem een remisevoorstel. Bij analyse bleek de stelling voor hem gewonnen te zijn. Bij Kees
Sep deed zijn tegenstander na een snel gespeelde opening
een “nieuwe”zet waarna het moeilijk werd een goed plan te
bedenken. Nadat Kees de zet e5 miste, wat een goede kans
geboden zou hebben, kreeg zijn tegenstander de overhand.
Een onnodige dameruil gaf wit weer wat perspectief. Na de
tijdcontrole ontstond er een moeilijk eindspel. Waarschijnlijk was het theoretisch remise maar bij doorspelen zou één
van beiden gewonnen hebben. Kees accepteerde het remiseaanbod van zwart. Ook Barth Plomp hield knap remise. Na
een rustige opening werden alle zware stukken geruild. Barth
bleef echter met een slechte loper zitten binnen de keten en
moest secuur verdedigen. Tot beide spelers een blokje hadden van 2 vrijpionnen was er een eindspel ontstaan met een
dynamisch evenwicht en werd tot remise besloten. Paul de
Freytas, evenals Ivo van der Gouw gelukkig net op tijd terug
van vakantie, kwam wel prettig uit de opening maar speelde
veel te langzaam en miste een simpele verdediging. Mis-

schien kwam het wel, zo verklaarde Paul na afloop, dat hij
na zijn reis naar Thailand nog weinig had geslapen. ”Je wilt
dan nauwkeurig spelen en zeker niet blunderen”. Gezien de
tijd had hij wellicht een eeuwig schaak variant moeten kiezen. Nu kwam hij één moment verloren te staan. Gelukkig
mistte zijn tegenstander, die ook niet veel tijd meer had, dit
en werd het in een toreneindspel alsnog remise. Na verlies
van Ruud Wille was de nederlaag een feit. Ruud stond na de
opening goed maar hij kon daarvan niet verder profiteren en
zijn tegenstander wist de sterke stukken juist te ruilen. Toen
deze de d-lijn in bezit kreeg waardoor zijn beide paarden
sterker werden ging het in het eindspel mis. Enkele pionnen
gingen verloren waarna de partij reddeloos verloren ging.
Ivo van der Gouw tenslotte verdedigde uitstekend nadat hij
in het middenspel wat minder was komen te staan. In het
dubbeltoreneindspel, waarin zijn tegenstander een vrije apion had, had Ivo voldoende tegenspel om de stelling binnen
de remisemarge te houden. De nederlaag was terecht daar
was geen twijfel over. Aan de topborden werd keurig stand
gehouden maar de staart liet het afweten. ASV-3 zal nog
hard moeten werken in het vervolg van het seizoen om boven de streep te blijven.
Gedetailleerde uitslag: Jochem Woestenburg – Nick Bijlsma ½-½; Kees Sep – Milan Mostertman ½-½; Barth Plomp
– Amir Nicolai ½-½; Siert Huizinga – Ivo Maris ½-½; Ivo
van der Gouw – Milan Heller ½-½; Ruud Wille – David
Slagter 0-1; Jan Knuiman – Evie Warmelink 0-1; Paul de
Freytas – Benjamin van der Waarden ½-½. Eindstand 3-5.
ASV 4 wint moeizaam van SMB 3: Het vierde opende slecht
tegen SMB-3. Eerst verrekende Tony Hogerhorst zich. In
zijn combinatiedrift liet de invaller zo maar een pion promoveren. Een rustigere weg had een ingewikkelde strijd gegeven. Nu keek Tony de hele middag tegen een verloren stelling aan, die hij als laatste verloor. Erik Wille gaf een stuk
weg en vervolgens kon hij met een stukoffer ook niet profiteren van de slechte koningspositie van ex-ASV-er Paul
Waenink. Een kansloze nederlaag volgde. Martin Weijsenfeld maakte eenvoudig gelijk. Een schijnoffer zou pionwinst
brengen maar na een fout won hij er twee, waarna de tegenstander af zag van verdere strijd. Paul Tulfer had het initiatief, maar onder druk van de tijd ging hij akkoord met remise. Ook Gerben Hendriks wist geen voordeel te bereiken,
waarna remise de logische uitslag was. Murat Duman bracht
ASV-4 op voorsprong. Na een onnauwkeurigheid in de opening moest de psychologiestudent alle zeilen bijzetten. Hij
maakte het echter ingewikkeld en toen haakte de tegenstander af. Stukwinst en torenwinst beslisten. Koen Maassen van
den Brink probeerde lang van alles, maar hij bleef uiteindelijk met een iets minder eindspel zitten. Daarin maakte Koen
echter geen fouten, zodat een belangrijke remise werd bijgeschreven. De beslissing bracht Erika Belle. Désiré Fassaert
zag een remiseaanbod afgeslagen worden en door een penning won Erika tenslotte een pion. Het lopereindspel werd
geroutineerd naar winst gespeeld. Goed voor het eerste rondje 4½ van dit seizoen. Zeker is in ieder geval dat ASV-4
geen problemen meer gaat krijgen met de handhaving in de
promotieklasse.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: Erik Wille – Paul Waenink 0-1;
Erika Belle – Désiré Fassaert 1-0; Gerben Hendriks –
Jeroen Clermont ½-½; Koen Maassen van den Brink –
Christ Verstegen ½-½; Paul Tulfer – Peter van den Berg
½-½; Martin Weijsenfeld – Hans Eshuis 1-0; Tony Hogerhorst – Peter Schut 0-1. Murat Duman – Jan Bardie 1-0.
Eindstand 4½-3½.
Uitslagen interne competitie 17e ronde (5 februari 2009):
Hogerhorst – Sloots 0-1; Verkruissen – R. Wille 1-0; Maassen van den Brink – Verhoef ½-½; Fassaert – Taal ½-½;
Hajee – Steenhuis 0-1; Wiggerts – van Belle ½-½; Welberg
– Dijkstra 0-1; Boom – Vermeer 0-1; Kuiphof – Au 0-1;
Velders – Eder 0-1; Veerman – van der Krogt 1-0; van Eck –
Kooman 1-0; Singendonk – Zunnebeld 0-1; Bijlsma – van
Maanen 0-1; de Kok – B. Sanders 1-0; Hartogh Heijs – van
Eijk 0-1; Kelderman – Peters 0-1; van Vlerken – Visser 1-0;
Stibbe – Ariëns 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Marks–van Dijk 1-0;
Homs–Hartman 1-0; Reulink–Gerlich 0-1; Braam–van Buren 1-0; Woestenburg–Huizinga 1-0.

