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Oploswedstrijd: Vorige week stond er een stelling uit de partij
Kirillov – Domuls op het demonstratiebord, gespeeld tijdens
een voorwedstrijd van het kampioenschap van Riga in 1983.
Zwart vond een snelle winst.
Oplossing: 1…Td3+ 2. Ke2
Txf3 3. Kxf3, b3 en de pion is
niet meer te houden.

Externe competitie: Het was weinig verheffend wat onze eerste vier teams afgelopen zaterdag lieten zien. Alleen ASV-1
zorgde met een 4-4 gelijkspel voor een matchpunt in de wedstrijd tegen stadgenoot De Toren. De rest bleef met lege handen achter. ASV-2 deed hele slechte zaken door in de slotfase
een zeker lijkende winst weg te geven tegen ASC uit Alpen
a/d Rijn. Door het 3½-4½ verlies zit het tweede nu behoorlijk
in de problemen. ASV-3 is het spoor het hele seizoen al bijster. De 1½-6½ nederlaag tegen ESGOO-2 uit Enschede vormt
daarop geen uitzondering. De routine van ASV-4 tenslotte
moest het met 3-5 afleggen tegen de jonkies van De Toren-2.
Met drie nederlagen kan het dus haast geen vrolijke berichtgeving in deze EP worden. Maandag jl. startte ook de 6e ronde
van de “doordeweekse” teams. Onze senioren van ASV-10
waren het eerst aan de beurt. Zij speelden uit tegen De Toren8 en verloren met 4-2. Het verslag volgt in de volgende EP.
Vanavond speelt ASV-5 thuis tegen Het Kasteel-2 en ASV-9
tegen Wageningen-5. Ook hebben 2 ASV-teams een uitwedstrijd. Hiervan gaat ASV-6 naar Beekbergen voor de wedstrijd
tegen VDS-2. Bij winst blijft het zesde meedoen in de promotiestrijd. ASV-8 speelt uit tegen Wageningen-4. Morgenavond
treft ASV-11 in het Olympus-college De Toren-11j. Dan blijft
er nog 1 team over en dat speelt volgende week thuis: ASV-7
ontvangt dan Mook.

genhof won van kopman Willy Hendriks. Hij stond steeds
minder na de opening mishandeld te hebben. Maar Willy
speelde het te omzichtig en leek niet te kunnen kiezen uit de
vele mogelijkheden. Willy was niet doortastend genoeg en
Otto greep dit met beide handen aan en kreeg tegenkansen met
een vrijpion en zette de partij in winst om. Een belangrijke
zege in deze fase van de wedstrijd. Remco de Leeuw won in
een goede partij van Thomas van Nispenrode, captain van De
Toren. Remco stond steeds iets beter. Hij won een pion en
daarna nog eentje maar Remco speelde het daarna wat te slordig en hij kreeg een op het oog gevaarlijke aanval over zich
heen. Thomas speelde deze aanval niet helemaal goed. Remco
ontsnapte aan een remisewending dankzij dameruil, wurmde
zich los en besliste daarna de partij simpel. Door verlies van
Sander Berkhout werd het weer gelijk (3-3). Hij kwam matig
uit de opening en moest lang knokken voor gelijk spel. Dat
lukte en hij kwam zelfs wat beter te staan. Dit bood perspectief. Maar op een gegeven moment ging hij een combinatie
aan die niet bleek te kloppen. Dat kostte een loper en later de
partij. Wouter van Rijn speelde een goede partij. Lange tijd
was er sprake van een gelijkopgaande strijd. Langzaam echter
werd de stelling voor Wouter moeilijker en op gegeven moment zat hij met een vervelende penning op f2 opgescheept.
Bram van der Velden wist deze penning niet uit te buiten. In
tijdnood raakte hij een beetje de weg kwijt. Hij offerde z'n
dame voor een toren en een paard maar dat bleek een verkeerde inschatting. Wouter won het eindspel keurig. Als laatste
speelde Dirk Hoogland nog tegen Bob Beeke. Dirk was matig
uit de opening gekomen en Bob zette Dirk in het middenspel
helemaal klem. De actievere stukken van Beeke gaven Dirk
geen kans meer. Hij probeerde zich er nog uit te rommelen
maar slaagde hier niet in. Met deze terechte winst voor Bob
kwam de eindstand op een onbesliste 4-4.
Gedetailleerde uitslag: Otto Wilgenhof (2210) - Willy Hendriks (2428) 1-0; Wouter van Rijn (2182)- Bram van der
Velden (2216) 1-0; Eelco de Vries (2228) - Theo Hommeles
(2414) 0-1; Dirk Hoogland (2181) - Bob Beeke (2197) 0-1;
Sander Berkhout (2175) - Jan van Dorp (2019) 0-1; Remco
de Leeuw (2175) - Thomas van Nispenrode (2009) 1-0; Peter
Boel (2077) - Steven Glasbeek (1866) 0-1; Richard van der
Wel (2037)-Jan Puyman (1917) 1-0. Eindstand 4-4.

Stadsduel blijft onbeslist: Helemaal tevreden met de 4-4 uitslag tegen De Toren-1 was captain Richard van der Wel niet.
“Het was eigenlijk net zo als tegen Voerendaal-2. Er waren
zeker twee volkomen onnodige nederlagen (Sander en Peter).
Ik had hen op een goed moment remise aan moeten laten bieden. Waarschijnlijk had dit minimaal een half punt opgeleverd
omdat ik denk dat Jan van Dorp na overleg met Willy en zijn
teamleider Thomas een remiseaanbod zou hebben aangenomen”. Het blijft zo achteraf, na deze wedstrijd waar met spanning naar was uitgekeken, natuurlijk altijd napraten. Eelco de
Vries was als eerste klaar. Hij verloor redelijk kansloos. De
opening speelde hij niet nauwkeurig genoeg en kwam al snel
in een slechte positie. Na een taxatiefout in een moeilijke
stelling moest hij opgeven. Daarna won Richard van der Wel.
Hij was niet tevreden over zijn spel maar gelukkig voor hem
speelde ook zijn tegenstander het allemaal niet correct. Een
grote gave van Richard is om in mindere positie heel behendig
van alles in de stelling te vlechten. Zo ook nu. In een tactische
stelling miste Jan Puijman een lepe zet van Richard dat een
toren op a8 zou kosten. Daarom gaf hij maar een loper om er
daarna achter te komen dat ook dit kansloos was. Peter Boel
speelde een aardige partij en stond waarschijnlijk zelfs steeds
beter. Maar hier en daar miste hij wat trucjes van zijn tegenstander. Hij liet een toren insluiten. Dit kostte een kwaliteit en
had daar te weinig compensatie voor. Een mataanval besliste
de partij. Peter zit een beetje in een dip, zo lijkt het. In de
laatste drie partijen scoorde hij maar een half punt. Otto Wil-

ASV-2 laat punten liggen: Onverdiend verliezen bestaat niet,
maar ASV 2 heeft meer dan genoeg kansen gehad om de twee
matchpunten in Arnhem te houden. De eerste uitslag was een
kleine tegenvaller en bleek een voorbode van wat er later die
middag zou gaan gebeuren. Theo Jurrius kwam in een wilde
stelling terecht, waarin hij materiaal had geofferd voor een
sterke aanval en ontwikkelingsvoorsprong. Zijn tegenstander
verdedigde echter bekwaam; de vraag is of Theo ergens nog
een remise- of zelfs winstweg gemist heeft. Uiteindelijk kreeg
Theo nog wel een verre vrijpion, maar met een combinatie
wist zijn tegenstander die precies tegen te houden terwijl zijn
eigen vrijpion wel doorliep. Sjoerd van Roosmalen maakte al
snel weer gelijk. Zijn tegenstander speelde al vroeg op aanval
op de koningsvleugel, waarop Sjoerd echter nuchter reageerde
door zijn koning veilig op d1 te zetten en zelf op de damevleugel aan te vallen. Nadat hij een vrije d-pion had gecreëerd,
zette hij zijn tegenstander steeds meer klem waarna het punt
niet lang op zich liet wachten. John Sloots had helaas een
vervelende middag. Hij trof het sterkste teamlid van de tegenstanders en kwam na de opening in een iets mindere stelling
terecht. Zijn tegenstander bouwde zijn voordeel langzaam
maar zeker uit en drong uiteindelijk beslissend met zijn stukken John’s stelling binnen. Pascal Losekoot speelde een mooie
partij. Vanuit de opening wist hij zijn voordeeltje langzaam uit
te bouwen naar een goede stelling. In het vierde speeluur werd
het nog even spannend toen hij wat minder scherp speelde,
maar zijn tegenstander wist hier niet van te profiteren en na de
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tijdcontrole had Pascal de touwtjes weer stevig in handen. Het
toreneindspel werd zeker naar winst geschoven. Bij Koert van
Bemmel ontstond een interessant gevecht. Zijn tegenstander
offerde een pion en kreeg daar zekere compensatie voor, maar
Koert wist dit voor het grootste deel te neutraliseren. In de
tijdnoodfase werd het echter spannend en op de beruchte 40ste
zet ging het echter mis, toen Koert een zekere remise miste en
in een verloren toreneindspel terechtkwam. Een tweede tegenvaller, maar er was nog steeds weinig aan de hand - tot aan het
eind van het zesde speeluur. Léon van Tol speelde een goede
partij, waarin hij een plusje kreeg en de druk op zijn tegenstander steeds verder opvoerde. Door snel nieuwe dreigingen
te creëren, dwong hij zijn tegenstander een pion te offeren;
hierna maakte Léon het prima af en trok de stand gelijk. Ook
Fred Reulink speelde een goede partij. Hij kreeg voordeel en
bouwde dat verder uit, zodat zijn tegenstander een kwaliteit
moest offeren. Door een kleine onnauwkeurigheid werd het
eindspel nog lastig te winnen, maar na lang manoeuvreren leek
het eindelijk te gaan lukken. In de beslissende tweede tijdnoodfase liep het echter verkeerd: een pion van de tegenstander liep te ver door waarna het eindspel verloren ging. Frank
Schleipfenbauer kreeg al snel een prettige stelling. Zijn tegenstander kreeg na verloop van tijd wel wat tegenspel, maar
Frank wist dit goed op te vangen en kwam na de eerste tijdnoodfase in een goed, waarschijnlijk gewonnen eindspel terecht. Zijn tegenstander bleef echter hardnekkig verdedigen en
werd aan het eind van het zesde speeluur hiervoor beloond met
een afwikkeling naar een remiseeindspel. Al met al een 3½-4½
verlies, daar waar het net zo goed 5½-2½ of 6-2 had kunnen
zijn... In de laatste wedstrijden zal nog hard gestreden moeten
worden om degradatie te voorkomen.
Daan Holtackers
Gedetailleerde uitslag: Léon van Tol (2139) - Eric Fraikin
(1922)1-0; Koert van Bemmel (2074) - Wouter Hennink
(2036) 0-1; John Sloots (2058) - Dinard van der Laan (2249)
0-1; Sjoerd van Roosmalen (2060)- Alexander van der Kuyl
(1878) 1-0; Fred Reulink (2060) - Norbert Jansen (2078) 01; Frank Schleipfenbauer (2057) - Paul de Vries (2012) ½½; Theo Jurrius (2026) - Wouter Dambrink (1943) 0-1;
Pascal Losekoot (1994) - Clement van de Laar (2033) 1-0.
Eindstand 3½-4½.
Eindigt ASV-3 op 0 punten?: Voor ASV-3 werd het ook zaterdag een kansloze missie tegen ESGOO-2. Slechts 1½ bordpunt werd er aan het totaal toegevoegd. Met geen enkel
matchpunt en slechts 13½ bordpunt uit 7 wedstrijden is een
verder verblijf in de KNSB ook niet reëel meer. Slechts Martijn Boele steekt er als enige speler met kop en schouders
bovenuit. Hij heeft een score van 4 uit 6. De wedstrijd dan. De
wil om er iets van te maken was er zeker maar het kwam er
weer niet uit. Toen de achterstand eenmaal daar was lukte het
niet meer om terug te vechten. Gerben Hendriks verloor als
eerste. Hij zag een geofferde pion niet terug waarna zijn tegenstandster het initiatief nam. Een poging om alsnog een
aanval op te zetten mislukte waarna een blunder tot verlies van
de partij leidde. Paul de Freytas was de volgende. In een twijfelachtige variant was zet 5 al een nieuwtje voor hem. Het idee
van zijn tegenstander kon Paul achter het bord niet weerleggen. Zoals Paul het nu speelde werd hij hard van het bord
gespeeld. Murat Duman, die inviel voor Barth Plomp, verspeelde daarna, na een gelijkopgaande strijd, materiaal. De
inzet was eerst het bezit van de c-lijn. Daarna werd de koningsvleugel het strijdtoneel waarbij in tijdnood een paardvork
gevolgd door een penning de partij besliste. Remco kwam
met zwart redelijk uit de opening waarna de stelling steeds
scherper werd. Beide spelers dreigden te gaan offeren. Remco
maakte echter direct een fout, waarna een afwikkeling naar
een dubieus eindspel nog het beste leek. Dit had moeten verliezen, maar wit maakte daarop ook een fout, waardoor Remco
eeuwig schaak kon geven. Bij Kees Sep ging het redelijk gelijk op. Wel had zijn tegenstander het iets gemakkelijker. Kees
liet tot twee keer toe een zet na om minstens gelijk spel te
krijgen. Zwart’s stukken en pionnen stonden daarna te goed op
de koningsvleugel gericht waarna deze het dan ook keurig
afmaakte. Martijn Boele drukte zijn tegenstander steeds verder
terug maar liet hem door een onnauwkeurigheid terugkomen
in de partij. De zwarte koning stond echter zo onveilig dat zijn
tegenstander steeds meer dreiginkjes van de zware stukken
moest pareren. Uiteindelijk zag deze iets over het hoofd en
ging mat. Jochem Woestenburg had een tegenstander die de
theorie erg goed kende. Hij liet een stukoffer in de opening toe
en moest in de verdediging. Net toen het er op leek dat Jochem
kon consolideren sloeg zijn tegenstander toe met een kwaliteitsoffer en was mat onvermijdelijk. René van Alfen was al
snel op onbekend terrein en de opening en het vroege middenspel kostte hem al snel veel tijd. Zwart leek lang iets beter te

staan maar René wist zich te bevrijden en kreeg aardig spel
over de half-open c-lijn. In tijdnood miste hij een tactische
wending en verloor een pion. Doordat hij de stelling opende
was het dame-/toreneindspel kansloos verloren. Hij had zich
veel taaier kunnen verdedigen door de stelling gesloten te
houden en de vrije d4-pion van zwart op d3 te blokken, al
heeft zwart dan nog steeds een goed eindspel. Ook voor hem
zijn er nog 2 kansen om de score iets draaglijker te maken.
Maar dat geldt voor bijna geheel ASV-3.
Gedetailleerde uitslag: Jochem Woestenburg (2094)-Menno
Monsma (2102) 0-1; Martijn Boele (1937) - Henk Bernink
(2173) 1-0; Remco Gerlich (1899) - Sascha Hokamp (2113)
½-½; Kees Sep (1981) - Zyon Kollen (2029) 0-1; Gerben
Hendriks (1955) - Kirsten Solberg (2023) 0-1; Murat Duman
(1875)-André Langendijk (2010) 0-1; Paul de Freytas
(1938)-Frank Grube (2055) 0-1; René v. Alfen (1830)-Evert
Jan Dondergoor (2011) 0-1. Eindstand 1½-6½.
ASV-4 verliest van De Toren-jeugd: Ook al wanen diverse
spelers van ASV-4 zich in hun tweede jeugd, winnen van de
talenten van De Toren is er niet meer bij. De openingsfase was
nog goed. Na zo’n 3 uur spelen was er nog niets aan de hand
en kwam het vierde zelfs op voorsprong. Invaller Jacques
Boonstra (voor Murat Duman die naar het derde was doorgeschoven) ging met zwart voor een complexe gesloten opstelling. Na tegengestelde rokades ontstond er aanval op beide
vleugels. In een ingewikkeld middenspel kon zwart op d4
offeren met een paard. Bij een correcte voortzetting had dit
een afwikkeling naar een gunstig eindspel gegeven. Wit blunderde, nam het offer aan en verloor de dame. Het was van
korte duur. Bij Siert Huizinga kreeg zijn opponent met zwart
degelijk spel. Wit zocht naar een plan maar zijn stukken kwamen toch geleidelijk minder goed te staan hoewel het optisch
wel in orde leek. Een gedwongen afruil kostte materiaal en de
partij. Ivo van der Gouw hield daarna Jeroen van Onzen, als
teamleider een soort hoeder over zijn kroost, keurig op remise.
Ivo kwam steeds beter te staan en uiteindelijk zelfs gewonnen.
In tijdnood zette Ivo echter verkeerd voort en wikkelde daarom af naar remise via eeuwig schaak. Martin Weijsenfeld zag
zijn zetjes net 1 zet te laat. Zo verzuimde hij snel d4 te spelen
om het centrum te openen. Daardoor kwam hij wat gedrongen
te staan. In plaats van het actieve Ted1 werd de verdedigende
zet Te3 gespeeld. Hierna werd de partij door zijn tegenstander
snel afgemaakt. Bij Anne Paul Taal ging het in de opening
gelijk op. In het middenspel nam Noud Lentjes, die erg snel
speelde, het initiatief terwijl onze teamleider een taaie verdediging moest voeren. Noud won een pion en kwam
in een
gewonnen eindspel terecht. Echter precies op de 41e zet koos
hij niet de sterkste voortzetting en kwamen er weer kansen in
een lopereindspel. Noud bleef te snel spelen en zo miste hij
nog 2 keer een betere voortzetting. Uiteindelijk was het daarna
zelfs makkelijk gewonnen voor onze captain. Ruud Wille
kreeg problemen door een slimme breekzet van zijn tegenstander waardoor de pionnenstructuur verslechterde op de
koningsvleugel. Ruud
kwam onder druk en met beide vijandelijke torens op de 7e rij moest de stelling een keer barsten en
dat gebeurde dan ook. Koen Maassen van den Brink probeerde
in een moeilijke partij voordeel te bereiken maar stuitte op
taaie tegenstand. Het eindspel met lopers van ongelijke kleur
was, ondanks een pluspion, remise. Met deze 4-3 achterstand
kon Paul Tulfer zijn stelling niet meer winnen. Een eindspel
met een sterk paard tegen een zwakke loper en een uiteindelijk
ver opgerukte vrijpion kon Paul niet meer keren. De jeugd had
toegeslagen. Daar viel niets op af te dingen.
Gedetailleerde uitslag: Ivo van der Gouw (1909)-Jeroen van
Onzen (2015) ½-½; Anne Paul Taal (1916)-Noud Lentjes
(1793) 1-0; Paul Tulfer (1965)-Justin Günther (1935) 0-1;
Martin Weijsenfeld (1865)-Mees van Osch (1776) 0-1; Ruud
Wille (1869)-Fabio Bravo (1876) 0-1; Koen Maassen van
den Brink (1803)-Marcella Günther (1889) ½-½; Jacques
Boonstra (1700)-Catheleijne Sanders (1540) 1-0; Siert Huizinga (1875)-Sjoerd van Willigen (1789) 0-1. Eindstand 3-5.
Uitslagen interne competitie 21e ronde (4 maart 2010):
Boel - Homs 0-1; Wilgenhof - van Rijn 1-0; Hoogland - Sloots 1-0;
Schleipfenbauer - Knuiman ½-½; P. Schoenmakers - E. Wille ½-½;
Boele - R. Wille 0-1; Maassen van den Brink - Weijsenfeld 1-0;
Fassaert - Hogerhorst 0-1; van Belle - Huizinga 0-1; Boonstra Groen 1-0; Dijkstra - Hajee 1-0; Kuiphof - Wiggerts ½-½; Aarntzen Bentvelzen ½-½; Veerman - Rietbergen 1-0; van der Meulen - Eder
½-½; van der Krogt - Ariëns 0-1; van Eijk - Kooman ½-½; de Kok Meijer 0-1; Kelderman - Hartogh Heijs 1-0; J. Sanders-Diekema 1-0;
van Vlerken - Stibbe 1-0; Visser - Viets ½-½.
Uitslagen ASV-Bekercompetitie: van Tol - Gerlich 1-0; Gerhardus Verhoef 0-1; van Waardenburg - Vermeer 1-0.

