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49e jaargang no. 16
Oploswedstrijd: In het toernooi van Buenos Aires in 1960
werd de blitz gemaakt door Wade. Hij werd weliswaar laatste
maar won wel van de (gedeelde) winnaar Kortschnoj. Die partij ging de hele
wereld over. De Rus heeft
juist Kh5-g5 gespeeld en
stond prompt verloren.
Hoe deed wit dat? Oplossing: 1. b4-b5 en het is uit.
Zwart moest weer terug
1....Kh5 en werd toen verrast door 2. a5 enz. Op het
logische 1...Kf6 wordt
zwart na 2. Kg4 “austempiert”.
Rapidcompetitie: Volgende week donderdag 29 april is de
laatste speelavond in de rapidcompetitie. Remco de Leeuw is
de belangrijkste kandidaat voor de eindoverwinning.
Externe competitie: Na ASV-3 werd vorige week ook de 2e
degradant uit ASV-gelederen bekend. ASV-9 redde het namelijk niet in de beslissende wedstrijd tegen Dodewaard en
verloore met 4½-1½ en mag het dus komend seizoen opnieuw
in de 4 klasse OSBO gaan proberen. ASV-6 miste het kampioenschap net. Zelf won het heel knap van het sterke Rokade met 4½-3½ maar concurrent De Schaakmaat-j won eveneens waardoor dit team ons zesde net een paar bordpunten
voorbleef. Toch kan ASV-6 op een uitstekend seizoen terugkijken maar kon dit net niet bekronen. Diezelfde avond wist
ASV-4 zich in de OSBO-cup te plaatsen voor de finaledagdoor met 2½-1½ te winnen van De Elster Toren. ASV-11
won vrijdagavond van Schaakstad-8 en leverde dit seizoen
een meer dan verdienstelijk resultaat. Toen ging het gebeuren. Zaterdag 17 april stond al enige weken met hoofdletters
in de schaakagenda’s geschreven. De mogelijke versterkte
degradatie zou duidelijkheid geven. Met spanning werd dan
ook uitgekeken naar deze slotronde in de KNSB omdat er
naast ASV-3 nog 5 teams konden degraderen naar de OSBO.
Zou het een “zwarte zaterdag” worden…? Welnu, gelukkig
bleef dit doemscenario uit. De schade bleef “beperkt” tot 3
degradanten. SMB-2 en Het Kasteel uit Wijchen redden het
niet en volgden ASV-3 richting OSBO-Promotieklasse. Pallas, Wageningen-2 en gelukkig ook ons eigen ASV-2 wisten
zich op eigen kracht te handhaven. ASV-2 deed dit door een
overtuigende 6-2 zege op Dordrecht. De afschrikwekkende
gedachte dat men bij degradatie op hetzelfde niveau zou
belanden als ASV-3 en 4 heeft ongetwijfeld bijgedragen aan
deze nipte redding. Of zoals Léon van Tol uw redacteur eerder al fijntjes duidelijk maakte: “We zouden dan in dezelfde
klasse komen maar qua niveau zijn we natuurlijk vele malen
sterker….”! Pas in deze laatste ronde werden woorden in
daden omgezet. ASV-1 deed haar sportieve plicht in de 2e
klasse KNSB door De Stukkenjagers-2 met 4½-3½ terug te
wijzen. Daarmee hielp ons eerste De Toren-1 dat hierdoor,
ondanks het eigen verlies, net boven de streep eindigde.
ASV-3 eindigde op 0 punten want ook de negende wedstrijd
ging verloren. Doetinchem was met 6-2 te sterk. Voor het
derde geldt dus uithuilen en opnieuw beginnen. ASV-4 liet
zich van een slechte kant zien door met 4½-3½ van degradant
Zutphen te verliezen. Hierbij de eerste verslagen.
ASV-4 naar ½-finale OSBO-cup: ASV-4 heeft zich met een
gedegen 2½-1½ overwinning op het naar de 1e klasse OSBO
gepromoveerde team van De Elster Toren geplaatst voor de
finaledag van de OSBO-cup op 29 mei in het Lorentz tegelijkertijd met het ASV-Vierkampentoernooi. Martin Weijsenfeld kwam als eerste beter te staan toen zijn tegenstander wat
onbezonnen een stuk offerde. Deze had de tegendreigingen

donderdag 22 april 2010
van Martin onvoldoende ingeschat. Zo kwam Martin een stuk
voor tegen eerst één pion. Toch kreeg zwart tegenkansen en
moest onze ASV-er heel oplettend spelen om niet onder de
voet te worden gelopen. Intussen was de partij van Ruud
Wille in remise geëindigd na een aanbod van zijn tegenstander. Op advies van teamleider Anne Paul Taal nam Ruud het
aan hoewel hij nog wel mogelijkheden zag om door te spelen.
Niet veel later kwam zijn captain melden dat Koen Maassen
van den Brink had gewonnen en Ivo van der Gouw ook remise had gespeeld. Koen profiteerde toen zijn tegenstander de
stelling forceerde. Materiaalwinst besliste de partij. Bij Ivo
bleef de stelling in evenwicht. Daarmee stond ASV-4 met 2-1
voor en was het wachten op de spannende afloop in de partij
van Martin. In het verdere verloop van zijn partij had hij
namelijk het stuk teruggegeven om de vijandelijke kansen te
neutraliseren. Een terechte keus. Even leek de 2-2 nog heel
dichtbij te komen want Martin moest heel nauwkeurig spelen
om niet te verliezen. Dat lukte en toen hij de vrije h-pion wist
op te rapen kwam de remise wel heel dichtbij. Na verdere
afruil bood zijn tegenstander dit dan ook aan. Martin moest er
wel even over denken omdat hij intussen de betere kansen
had maar het teambelang ging voor.
Gedetailleerde uitslag: John Remmerts (1919) - Ivo van der
Gouw (1909) ½-½; Theo Meijer (1851) - Koen Maassen van
den Brink (1803) 0-1; Stefan Brouwers (1867) - Martin
Weijsenfeld (1865) ½-½; John van Ginkel (1870) - Ruud
Wille (1869) ½-½. Eindstand 1½-2½.
ASV-1 doet sportieve plicht: Slechts ASV-1 bevolkte het
verder lege Grand Café van het Lorentz daar waar er normaal
3 of 4 teamwedstrijden zijn. De gezamenlijke slotronden van
de andere zaterdagteams waren hier debet aan. Ook al ontbrak de echte schaaksfeer, ASV-1 wilde er zeker nog wat van
maken. Zij deden dit zonder Dirk Hoogland die verhinderd
was, Erik Wille nam zijn plaats in. Belangen waren er zeker
omdat tegenstander De Stukkenjagers nog tegen degradatie
vocht. ASV-1 kon bij winst stadgenoot De Toren een dienst
bewijzen. In plaats van een voorsprong te nemen kwam
ASV-1 eerst achter. Remco de Leeuw had een goede stelling
opgebouwd en gaf zijn tegenstander eigenlijk geen kans.
Toen hij de partij wilde beslissen gaf hij prompt zijn dame
weg. De partij van Otto Wilgenhof was misschien wel de
beste partij van de dag. Het werd een ingewikkelde partij
waarin Otto misschien net even doortastender was in het
centrum. Het was een hard gevecht waarbij Otto uiteindelijk
de winst pakte. In de analyse bleek zijn tegenstander ergens
een betere voortzetting te hebben gemist. Maar zulke dingen
komen vaak ook pas in de “nazit” naar voren. Sander Berkhout hield de partij in evenwicht door steeds de trucjes uit de
stelling te halen die er door zijn tegenstander in waren gevlochten. Toen Sander daarna een combinatie aanging verloor hij een stuk. Hij hield er echter enkele pionnen aan over
waardoor hij voldoende compensatie had. Toen zijn tegenstander remise aanbood werd dit maar al te graag door Sander
aangenomen. De overige partijen stonden op dat moment
beter. Eelco trof een tegenstander tegen wie hij een negatieve
score heeft. Deze gaf een stuk en ging blind in de aanval.
Eelco ving de aanval rustig op en kon daarna zonder problemen het punt bijschrijven. Peter Boel lijkt zich beter thuis te
voelen aan bord 1. Ook nu speelde hij een prima partij. Hij
wist het centrum onder druk te zetten terwijl zijn tegenstander
dacht een aanval op te zetten. Peter won de pion op e5 en
hield een verdere aanval van zich af. Kortom een goede partij
die hij met winst kon bekronen. Richard van der Wel kwam
in een vrij saaie, rustige partij terecht. Hij wist de gevaarlijke
stukken te ruilen en won daarbij een pion. De partij werd
daarna efficiënt in winst omgezet. Richard bracht ASV-1
hiermee niet alleen op een beslissende 4½-1½ voorsprong
maar werd tevens topscorer met 6½ uit 9. Dat het daarna nog
4½-3½ werd is slechts voor de statistiek. Wouter leek op zich

wel een mooie stelling te hebben maar hij verrekende zich en
verloor een stuk. Erik Wille tenslotte zette de opening anders
voort dan hij normaal in die variant doet. Een remiseaanbod
werd na een zet of 15 door zijn opponent afgeslagen. De
stelling werd langzaam maar zeker wat minder. Toen hij een
combinatie overzag en daarbij een kwaliteit verloor probeerde hij nog wat te rommelen maar dit mocht niet meer baten.
Voor de Tilburgers was het lot met deze nederlaag bezegeld.
Voor ASV was de sportieve plicht vervuld want De Toren
bleef zo net boven de streep.
Gedetailleerde uitslag: Peter Boel (2077) – Steff Helsen
(2207) 1-0; Eelco de Vries (2228) – Frank Wuts (2220) 1-0;
Wouter van Rijn (2182) – César Becx (2135) 0-1; Remco de
Leeuw (2175) – Jiri Obels (2026) 0-1; Otto Wilgenhof
(2210) – Karel Storm (2065) 1-0; Sander Berkhout (2175) –
Fré Hoogendoorn (2022) ½-½; Erik Wille (1959) – John
Greunsven (2003) 0-1; Richard van der Wel (2037) – Erik
Dignum (2039) 1-0. Eindstand 4½-3½.
Opluchting bij ASV-2: In de gezamenlijke laatste ronde die
in Bergen op Zoom werd gespeeld moest ASV-2 zijn
“thuis”wedstrijd winnen tegen Dordrecht om zeker te zijn
van handhaving in de derde klasse. De spelers hadden echter
geen enkele last van de druk die dit met zich meebracht.
Koert van Bemmel kwam in een door hem de avond van
tevoren voorbereide variant terecht, waarin snel naar een
volkomen gelijk eindspel afgewikkeld werd en na drie kwartier spelen de vrede getekend werd. Fred Reulink speelde een
interessante partij die snel gecompliceerd werd. Zijn tegenstander zag hierbij een zet over het hoofd, waarna deze twee
pionnen verloor en gelijk opgaf. Theo Jurrius speelde een
gambiet en kreeg daar zoals gewoonlijk weer de nodige compensatie voor, maar hij wist de druk niet vast te houden en de
stelling vervlakte snel naar een gelijk toreneindspel. Zo
kwam ASV-2 binnen twee uur spelen al op een - mede gezien
de situatie op de overige borden - comfortabele 2-1 voorsprong. Sjoerd van Roosmalen werd niet voor problemen
gesteld in zijn partij; na zetherhaling had geen van beide
spelers een goede reden om nog iets te proberen: Sjoerds
tegenstander niet vanwege zijn tijdsproblemen, Sjoerd niet
vanwege de stand op de overige borden. Frank Schleipfenbauer speelde van begin af aan een scherpe partij, waarin hij
een pion offerde voor aanval. Het leek nog niet zo duidelijk,
tot zijn tegenstander een fout maakte en Frank met een combinatie een stuk kon winnen en even later de partij. John
Sloots kwam na de opening in een prettige stelling terecht,
die hij langzaamaan wist uit te bouwen naar een goede stelling. In de veronderstelling dat er al vier bordpunten binnengehaald waren, bood hij remise aan, wat door zijn tegenstander geaccepteerd werd. Pascal Losekoot kwam goed uit de
opening, maar leek even later onnodig zijn koningsstelling te
verzwakken. Zijn tegenstander offerde een pion voor een
aanval, maar Pascal wist die af te weren en behield de pion
die zijn tegenstander geïnvesteerd had. Na ook een tweede
pion gewonnen te hebben, zette Pascal de beslissende aanval
in. Léon van Tol speelde een overtuigende partij. Een plusje
na de opening werd uitgebouwd naar een goed eindspel,
waarin hij een vrijpion creëerde en stukwinst afdwong. De
technische afronding was aan Léon welbesteed. Al met al een
prima overwinning en een mooie afsluiting van een uitzonderlijk boeiende en spannende competitie, die niet snel vergeten zal worden...
Daan Holtackers
Gedetailleerde uitslag: Sjoerd van Roosmalen (2060) –
René Krul (2151) ½-½; Léon van Tol (2139) – Ron Hofman
(2159) 1-0; Koert van Bemmel (2074) – Berend Eikelboom
(2128) ½-½; John Sloots (2058) – Cor Oliemans (1918) ½½; Frank Schleipfenbauer (2057) – Melvin Holwijn (2084)
1-0; Fred Reulink (2060) – Koos Abee (1895) 1-0; Pascal
Losekoot (1994) – Johan van de Griend (1889) 1-0; Theo
Jurrius (2026) – André Karbaat (1850) ½-½. Eindstand 6-2.
ASV-3 degradeert puntloos: ASV-3 heeft de KNSB puntloos
verlaten. Ook het laatste duel in de derde klasse werd bij de
gezamenlijke ronde in Deventer met 6-2 verloren van
Doetinchem. Het avontuur in de KNSB duurde 2 seizoenen.
Dit jaar wilde het totaal niet lukken. De cijfers, slechts 18
bordpunten in 9 duels, tonen dit duidelijk aan. In de wedstrijd
tegen Doetinchem miste ASV-3 o.a. topscorer Martijn Boele
maar ook Jochem Woestenburg. Kees Sep kwam in zijn partij
moeilijk te staan maar zijn tegenstander had teveel tijd nodig
om het goed te berekenen en koos daarom voor de veilige
remise. Remco Gerlich boekte een verdienstelijke remise na
een goede partij tegen Theo Goossen. René van Alfen wist na
een mindere opening te profiteren van een fout van zijn tegenstander. René had daarbij 2 pionnen kunnen winnen. Hij

koos echter de veilige weg waarna het toreneindspel in remise eindigde. Drie spelers stroomden voor dit duel door vanuit
ASV-5. Nico Schoenmakers wist als enige van dit drietal een
positief resultaat te behalen. Wellicht had de Doetinchemmer
kans op meer maar Nico hield zijn tegenstander op remise.
Daarbij bleef het met de resultaten. De andere vier partijen
gingen verloren. Gerben Hendriks kreeg na de opening geen
in feite na de opening al geen kans meer. Gerben probeerde
nog wat hij kon maar hij kwam er eigenlijk niet aan te pas.
Jan Knuiman kreeg ook weinig kansen in zijn partij. In tijdnood maakte een blunder een eind aan de partij. Tony Hogerhorst stond lange tijd beter. Maar ook hier ging het fout in de
slotfase. Paul de Freytas trof ons dubbellid Henny Haggeman. Paul had een pion kunnen winnen maar liet dit na. De
stelling werd gaandeweg de partij minder en tijdnood deed de
rest. In de OSBO-Promotieklasse moet ASV-3 in het nieuwe
seizoen zijn draai maar weer zien te vinden!
Gedetailleerde uitslag: Kees Sep (1981)-Roel Evertse (1955)
½-½; Remco Gerlich (1899)-Theo Goossen (2064) ½-½;
Gerben Hendriks (1955)–Kees Nederkoorn (2116) 0-1; Jan
Knuiman (1860)–Marino Küper (2098) 0-1; René v. Alfen
(1830)–Henk Riepma (2118) ½-½; Nico Schoenmakers
(1821)–Sander van Vucht (1897) ½-½; Tony Hogerhorst
(1794)–Bert Lenderink (1808) 0-1; Paul de Freytas (1938)–
Henny Haggeman (1832) 0-1. Eindstand 2-6.
ASV-4 presteert verder onder de maat: Tegen het al gedegradeerde Zutphen gaf ASV-4 in de slotwedstrijd bij het Nijmeegse UVS niet thuis. Gelukkig moeten we het seizoen niete
op 1 wedstrijd beoordelen en werd weliswaar een keurige 5
plaats behouden maar dit was toch een smetje op een verder
prima seizoen. In het begin zag het hier niet naar uit. Martin
Weijsenfeld kwam een kwaliteit voor tegen een pion. Dit leek
prima vooruitzichten te bieden ook al had zijn tegenstander
het loperpaar. Remise werd na overleg afgeslagen maar Martin had overzien dat zijn dame 2 zetten later werd ingesloten.
Een onnodige nederlaag. Even daarvoor was Paul Tulfer al
remise overeengekomen. Na 5 achtereenvolgende nederlagen
koos hij voor zekerheid in een verder gelijkopgaande partij.
De wedstrijd zette zich vervolgens rustig voort. Ook bij Anne
Paul Taal werd in het vierde speeluur tot remise besloten. Hij
probeerde wel dreigingen te krijgen maar zijn geroutineerde
tegenstander wist hier wel raad mee en wist onze teamleider
ook voldoende bezig te houden. De achterstand van ASV
werd zelfs groter. Murat Duman stond aanvankelijk beter
maar nam teveel risico en raakte in de slotfase 2 pionnen
kwijt op de koningsvleugel. Het eloverschil kwam in deze
partij totaal niet tot uiting. Zijn tegenstander nam de aanval
over besliste de partij. Ivo van der Gouw had lang het beste
vane het spel. Bij analyse bleek zelfs dat hij de partij al op de
14 zet had kunnen beslissen als hij op h2 had geslagen. Hij
liet dit na maar behield voordeel. Met winst werd dan ook
steeds rekening gehouden maar zijn tegenstander verdedigde
prima met remise als resultaat. Ruud Wille bracht ASV-4
weer dichterbij. In de openingsfase zat hij wat te prutsen en
kreeg maar moeilijk stukkenspel. Toen hij in het centrum een
schijnoffer kon doen kwam de stelling open en profiteerde hij
van de onveilige positie van de vijandelijke koning die nog in
het centrum stond. Koen Maassen van den Brink maakte het
spel vanaf het begin. Zijn tegenstander liet dit toe en ondernam met wit geen aanvallende pogingen. Maare zoals vaker
wordt aanvallend spel niet beloond. Op de 40 zet beging
Koen een blunder en kreeg de partij een abrupt einde. Daarmee was de nederlaag een feit. Siert Huizinga wist met een
zege de nederlaag nog zo klein mogelijk te houden door het
eindspel, waarin hij net even wat makkelijker spel had, te
winnen.
Gedetailleerde uitslag: Ivo v.d. Gouw (1909)-Klaas Hagendijk (1876) ½-½; Anne Paul Taal (1916)-Jan Kalkwijk
(2029) ½-½; Koen Maassen van den Brink (1803) -Kees
Henstra (1956) 0-1; Ruud Wille (1869)-Aleksandr Sahakian
(1834) 1-0; Paul Tulfer (1965)-Frank Postuma (1816) ½-½;
Martin Weijsenfeld (1865)-Jan Blaak (1741) 0-1; Siert
Huizinga (1875)-Olaf Wilgenhof (1670) 1-0; Murat Duman
(1875)-Jan Eefting (1362) 0-1. Eindstand 3½-4½.
Uitslagen interne competitie 26e ronde (15 april 2010):
Knuiman – van Rijn 0-1; E. Wille – Jurrius 0-1; Boele –
Steenhuis 1-0; Hogerhorst–Huberts 0-1; Hajee–Fassaert 0-1;
Vermeer – van Dijk 1-0; Wiggerts – Veerman 0-1; de Kok –
Rietbergen ½-½; van Eck – van der Krogt 1-0; van Buren –
Bentvelzen 1-0; Eder – B. Sanders 0-1; Kelderman – van Eijk
0-1; Meijer – Visser 1-0; Hartogh Heijs – Rijmer 1-0; J. Sanders – Stibbe 1-0; van Vlerken – van Bruxvoort 0-1.
Uitslag ASV-bekercompetitie: van Roosmalen – Boel 0-1.

