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49e jaargang no. 2
Oploswedstrijd: Wit speelt en wint was de vraag bij de probleemstelling van vorige week. De partij werd gespeeld tussen Muffang en Devos in
Parijs. Een opgave met
opvoedende waarde voor
de zwakkere spelers.
Oplossing: 1. Tc7, Dxc7
2. Txd8. Het gaat erom de
dekking van g7 los te
maken. Nu dreigt zowel
Txe8 als DxD en dat valt
niet af te dekken, omdat
de dame niet ook g7 mag
loslaten.
Externe competitie: Het
woord “winterpret” mag
onderhand wel uit de “Dikke van Dale” worden geschrapt
om over broeikaseffect maar niet te spreken want daar geloof
ik als ik naar buiten kijk momenteel niets meer van. Het is nu
wel mooi geweest met de winter. Zo “mochten” onze eerste
vier teams afgelopen zaterdag onder de voorspelde barre
winterse omstandigheden voor een uitwedstrijd op pad. Aardig was overigens nog wel dat zelfs de populaire site
www.buienradar.nl op vrijdagavond het schaken hierbij
betrok: “Krachtige supercomputers berekenen alle neerslagscenario’s door, aldus deze site. Vergelijk het met een
schaakcomputer die de beste zet berekent om het spel te
winnen”. Ik hoop dat ze het schaken ook niet vergeten als de
zon hoog aan de hemel staat! Dat was dus nog op vrijdagavond. Voor uw redacteur de vraag welke wedstrijden gaan
er door, hoeveel kopij zou er over blijven. Op zaterdagochtend werden de weersvoorspellingen nauwlettend gevolgd.
De ene na de andere wedstrijd in de KNSB werd afgelast
(uiteindelijk gingen er 20 van de 75 wedstrijden niet door),
bleek uit berichten op internet. Zo ook die van ASV-1 die de
verre reis naar Zuid Limburg dus niet hoefden te ondernemen. De andere drie ASV-teams speelden wel. Daarvan won
alleen ASV-4 dat VDS in Beekbergen met 4½-3½ versloeg.
ASV-2 verloor in Zoetermeer met dezelfde cijfers van het
onderaanstaande Botwinnik-1 en ASV-3 verloor met 5-3 van
Almelo. Inmiddels is deze week de 4e ronde van de OSBOcompetitie gestart (de stand en uitslagen uit de vorige ronde
treft u verderop in deze EP aan). Dinsdag jl. speelde ASV-6
uit tegen Zevenaar-2. Heeft het zesde de ongeslagen status
kunnen behouden? Deze EP was toen al afgerond dus volgende week meer hierover. Dan spelen vanavond thuis ASV5 – Zutphen-2 en ASV-9 – Elster Toren-2. Morgen gaan er
twee teams op pad: ASV-8 gaat naar Het Kasteel-3 (Wijchen) en De Tornado (Beneden Leeuwen) ontvangt ASV10. Volgende week dinsdag speelt eerst ASV-11 uit bij Zevenaar-4 en op donderdag 21 januari ASV-7 thuis tegen
Koningswaal uit Beuningen. Dan staan er in ieder geval ook
2 wedstrijden uit de OSBO-cup op het programma. Daarover
volgende week meer. Eerst nu de verslagen van zaterdag jl.
ASV-2 zakt verder weg: Het seizoen lijkt voor ASV-2 volledig te mislukken na de nederlaag tegen nummer laatst Botwinnik-1. De treinreis verliep al niet al te voorspoedig. Daarom begon men een uur later dan gepland. Fred Reulink had
op donderdagavond al vooruit gespeeld. Hij had wat problemen om de speellocatie te vinden en begon zo met een tijdsachterstand. Gelukkig kreeg hij een opening op het bord
waarbij zijn tegenstander langer moest nadenken dan Fred en
zo kwam hij na een zet of 10 in een stelling waarin hij zeker
niet minder stond en waar de tijdsachterstand weer ongedaan
was gemaakt. Er volgde een boeiend middenspel met strijd
om het initiatief. Toen ze op een gegeven moment drie keer
dezelfde stelling op het bord zouden krijgen bood zijn tegenstander remise aan in een ingewikkelde stelling. Met gemengde gevoelens nam Fred het aan. Hij zag het uitvlugge-
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ren niet zo zitten en koos voor zekerheid. Hij was er op dat
moment nog van overtuigd dat ASV-2 goede kansen moest
hebben op winst. Dit liep anders. Halverwege de wedstrijd
zelf leek er nog weinig aan de hand. Léon van Tol dacht in
zijn partij een pion te winnen maar deze bleek toch eenvoudig te dekken. Toen stond Léon eerder ietsje minder maar
eigenlijk is de partij niet echt uit het evenwicht geweest.
Remise dus! Pascal zette een aanval op waarin hij een stukoffer had kunnen plaatsen op f7. Hij verzuimde door te gaan.
Daarmee bleef hij een pion achter en kon het tij daarna niet
meer keren. Theo Jurrius kwam in zijn favoriete opening
terecht. Het voordeel wat hij normaal vaak krijgt kwam er dit
keer niet uit. De partij verzandde in remise toen Theo zetherhaling toeliet. Sjoerd van Roosmalen leek in het middenspel
iets minder te staan tot zijn tegenstander bij een dameruil iets
miste en er zomaar een pion doorliep. Een meevaller dus!
John Sloots stond na het begin erg goed maar gaf dit voordeel weg en raakte een kwaliteit achter. Hij kon echter de
stelling redelijk dichthouden. Hij moest daarvoor zorgen dat
een vijandelijke toren niet in het spel kwam. Dit lukte waarna
hij een goed getimed remiseaanbod plaatste. Frank Schleipfenbauer won ergens in de opening een pion. Zijn tegenstander kreeg wel wat kleine tegenkansen, de pion ging dan ook
weer verloren. Tegen de tijdnoodfase kwam Frank opnieuw
een pion voor. In een eindspel
wist hij zijn tegenstander wat
weg te drukken en leek een 2e pion te winnen. Hij ging echter
voor stukwinst
maar dit bleek niet te kloppen. Daardoor won
hij ook de 2e pion niet. Uiteindelijk resteerde een potremiseeindspel. Met dit verlies staat ASV-2 maar net boven de
degradatiestreep. Voor ASV-2 een positie onwaardig gezien
de klasseringen de laatste jaren!
Gedetailleerde uitslag: Jan Willem Duijzer (2101) – Léon
van Tol (2139) ½-½; Roger Meng (2104) – Koert van
Bemmel (2074) 1-0; Eugene Verwiel (2001) – Frank
Schleipfenbauer (2057) ½-½; Lourens Smaal (1895) –
Sjoerd van Roosmalen (2060) 0-1; Stefan Buchly (1992) –
John Sloots (2058) ½-½; Erik Middelkoop (1842) – Fred
Reulink (2074) ½-½; Frank Michielen (1806)– Pascal Losekoot (1994) 1-0; Tony Goudriaan (1937) – Theo Jurrius
(2026) ½-½. Eindstand 4½-3½.
ASV-3 mist kansen op resultaat: De wedstrijd begon voorspoedig. De tegenstander van Martijn Boele begon al vrij
snel een actie aan de koningsvleugel, daar waar alleen Martijn mocht hopen op spel. Nadat zijn tegenstander ook nog
eens een paardvork over het hoofd had gezien, stond het
binnen twee uur al 0-1 voor ASV-3. Helaas ging het daarna
langzaam maar zeker bij een paar borden mis. Bij Daan Holtackers was de situatie onduidelijk en ingewikkeld, tot het
moment dat hij meende met behulp van een onderste-rij-grap
sterk initiatief te kunnen krijgen. Daarbij overzag hij helaas
de zet ...Pf8 compleet, waarna hij simpelweg een stuk achterstond en zijn tegenstander het vervolgens fraai afmaakte.
Remco Gerlich bracht ASV-3 vervolgens nog op voorsprong
na een goed gespeelde partij. Zijn tegenstander ruilde dames
in een Morra-gambiet en hield in het eindspel nog wel wat
druk over, maar zag de pion niet meer terug. Remco bracht
daarna nog een speculatief stukoffer, maar zijn tegenstander
reageerde niet goed waarna Remco's vrijpionnen de partij
beslisten. Cees Sep speelde een ingewikkelde partij, waarin
zijn tegenstander een pion offerde voor actief spel. Cees wist
de pion niet te behouden en kwam ook niet onder de druk uit,
waarna hij gedwongen een kwaliteit moest geven en zijn
koning in een hopeloze positie belandde. Nadat de stand
weer gelijk was, verloor ook Gerben Hendriks. De kansen
leken lang in evenwicht in een strategisch gevecht, maar toen
er een ongelijk lopereindspel op het bord kwam, werd Gerben langzaam maar zeker weggedrukt. Paul de Freytas kwam
in een soort Wolga in de voorhand terecht, maar won in het
middenspel al vrij snel met een combinatie de geofferde pion
terug. Hij wist af te wikkelen naar een goed eindspel, maar in

tijdnood overzag hij vervolgens een truc van zijn tegenstander. Het resterende toreneindspel met een pion minder wist
hij echter wel remise te houden. Ook bij René van Alfen
ontstond een positionele partij, waarin de kansen lang in
evenwicht waren. Geen van beide spelers kon voortgang
boeken in het eindspel met ieder een loper, 2 paarden en 4
pionnen (waarbij de pionnenstructuur van René net wat
slechter leek) eindigde in een puntendeling. Martin Weijsenfeld, invaller voor Jochem Woestenburg, kwam vanuit de
opening in een goed uitziend middenspel terecht. Na de nodige verwikkelingen werd afgewikkeld naar een dubbel toreneindspel waarbij Martin een vrijpion op a5 had, die niet
goed uitgebuit kon worden. Langzaam maar zeker ontwikkelde zijn tegenstander een 'aanval' op de koningsvleugel die
Martin niet pareren kon. Zo kwam de einduitslag op 5-3,
natuurlijk een terecht verlies maar er zijn wel kansen op meer
geweest.
Daan Holtackers
Gedetailleerde uitslag: Henk-Jan Paalman (2082) - Daan
Holtackers (1943) 1-0; Edwin Sarink (1988) - Martijn Boele (1970) 0-1; Maurice Schippers (2047) - Kees Sep (1994)
1-0; Martin Bootsma (2057) – Gerben Hendriks (1909) 1-0;
Ben Poelstra (2147) – Martin Weijsenfeld (1935) 1-0;
Zagar Zeeman (1933) - Remco Gerlich 0-1; Alvin Jutba
(1920) - Paul de Freytas (1816) ½-½; Jan Willem Brinks René van Alfen ½-½. Eindstand 5-3.
Degelijke winst ASV-4: De wedstrijd van ASV-4 tegen VDS
uit Beekbergen werd in een verdiende 4½-3½ overwinning
omgezet. Het was vooraf een belangrijke wedstrijd want bij
verlies zou het vierde een eind richting middenmoot zakken
en nu is er behoorlijk afstand genomen. Een belangrijke basis
vormde de snelle overwinning van Paul Schoenmakers, die
als invaller meespeelde voor Martin Weijsenfeld, die aan het
derde was uitgeleend. Paul kreeg al meteen na de opening
makkelijk spel. Toen hij met een paard via b5 binnenkwam
om vervolgens op d6 de zwarte rokade te verhinderen was
het snel gebeurd. Winst in 19 zetten. Even daarvoor had
captain Anne Paul Taal de score geopend met een remise. Na
een ingewikkeld begin werd afgeruild naar het middenspel
met in zijn ogen pionwinst op termijn. Dit bleek niet te kloppen. Daarna was de muziek uit de stelling en werd het punt
gedeeld. Ook Koen Maassen van den Brink stond al snel
beter en kreeg aanvalskansen. Hij moest dit secuur spelen.
Zo kon hij de pionnen op de e- en f-lijn niet te snel opspelen
om te voorkomen dat de stelling werd dichtgeschoven. Tegen
de tijdcontrole had hij het voor elkaar en zorgde hij voor het
volgende winstpunt. Met een remise van Ruud Wille kwam
de stand op 3-1. Ruud was met zwart beroerd uit de opening
gekomen en had daarbij een pion verloren. Maar gaandeweg
de partij kon hij de stelling weer gelijktrekken en won de
pion terug. Met veel minder tijd op de klok mistte hij in de
slotfase mogelijk nog een betere voortzetting in het eindspel.
Remise was niettemin de juiste uitslag. Op drie borden volgde toen de tijdnoodfase waarbij Paul Tulfer zijn goede
stelling verspeelde. Ivo van der Gouw claimde op de 41e zet drie
keer dezelfde stelling. Bij controle bleek dite te kloppen. Zijn
tegenstander had in de slotfase voor de 40 zet net even een
keer teveel zijn zet herhaald waarop Ivo ook niet anders kon
antwoorden. Een belangrijke remise. Zijn tegenstander had
de hele partij een fractie beter gestaan maar de partij was
nooit uit de remisemarge geweest, aldus Ivo. Paul Tulfer
verloor vervolgens. Hij stond beter in het middenspel maar
raakte in tijdnood. Een stukoffer tegen 2 pionnen pakte daarna niet goed uit. De partij van Siert Huizinga was boeiend.
Een interessant middenspel leverde een kwaliteitsoffer op
maar zijn tegenstander kreeg hierdoor een sterk paard waardoor Siert de kwaliteit moest teruggeven. Het dameeindspel
leek optisch iets beter maar werd uiteindelijk remise. Murat
Duman moest daarna het beslissende halfje binnenhalen. Dit
had hij al kunnen bereiken maar een aanbod van zijn opponent werd door hem afgeslagen zonder dat de stelling hier
aanleiding toe gaf. Hij had beroerd gespeeld vertelde hij na
afloop. Hij kwam moeilijk tot spel, stond heel defensief.
Eigenlijk had zijn tegenstander steeds de betere kansen. Gelukkig voor ASV-4 werd het remise waardoor de thuisreis
door de sneeuw met een 4½-3½ zege kon worden aanvaard.
Gedetailleerde uitslag: Martijn London (2045) – Paul Tulfer (1965) 1-0; Bert Meester (2042) – Ivo van der Gouw
(1909) ½-½; Erwin Greven (1886) – Anne Paul Taal (1916)
½-½; Henk Greevenbosch (1860)–Ruud Wille (1869) ½-½;
Carlo Buijvoets (1800) – Paul Schoenmakers (1894) 0-1;
André Schols (1732) – Siert Huizinga (1875) ½-½; Rob
Amato (1680) – Koen Maassen van den Brink (1803) 0-1;
Hans Hertgers (1696) – Murat Duman (1875) ½-½. Eindstand 3½-4½.

Machtswisseling van de top van het Daglichtschaak: De
eerste schaakmiddag in de reeks van het Daglichtschaak
leverde op 5 januari 12 deelnemers op. Door verhindering en
slecht spel van de top is ranglijst volledig op zijn kop gezet.
Rob Cornips was verhinderd, Fritz 8 bleef op de reservebank
zitten en Jan Vermeer was niet zo erg in vorm. Henk Kuiphof en Martijn Boele namen de kop over. Henk Kuiphof deed
dat door twee punten aan zijn totaal te voegen. Hij won o.a.
van Jan Vermeer. Martijn Boele voegde 2½ punt aan zijn
totaal toe. Het halfje kwam hij overeen met Jan Vermeer. Die
uitslag was wel terecht. Eerst verzuimde Martijn de partij uit
te maken en Jan gaf remise waar hij in drie zetten mat had
kunnen geven. Ondanks dat Robbert Lubberse maar één partij
won handhaafde hij zich op een mooie 4 plaats. Albert
Marks, Hans Donker en Dick Hajee deden het ook goed.
Enigszins verrassend was de winst van Horst Eder op Hans
Donker. In de B-groep nam Hans Derendorp (De Toren) de
leiding over van Henk Kelderman, die vanwege de weersomstandigheden het schaken aan zich voorbij liet gaan. Henk ter
Horst kon ondanks heldhaftig verzet geen punt scoren. Helaas bleef de rest van de B-groep thuis: koukleumers…? De
volgende ronde wordt gespeeld op dinsdag 2 februari a.s.
Uitslagen/stand OSBO-competitie 1e-4e klasse na 3e ronde:
OSBO 1e klasse B:
1 SMB-3
2 De Toren-4
3 PION-2
4 Het Kasteel-2
5 Velp
6 ASV-5
7 WDC
8 Zutphen-2
OSBO 2e klasse D:
1 De Elster Toren
2 Variant
3 De Toren-5
4 SMB-4
5 Koningwaal
6 ASV-7
7 UVS-4
8 Mook e
OSBO 3 klasse D:

6
4
4
3
3
2
2
0
6
5
4
3
2
2
1
1

1 Bennekom-2

6

2 Tornado
3 Wageningen-5
4 De Cirkel-2
5 Rhenen
6 De Elster Toren-2
7 Dodewaard
8 ASV-9

5
5
4
2
1
1
0

1 De Toren-11j
2 Doesborgh-2
3 Zevenaar-4
4 ASV-11

5
4
4
3

OSBO 2e klasse B:
1 ASV-6
2 De Schaakmaat-j
3 Pallas-2
4 Rokade
5 Zevenaar-2
6 Theothorne
7 Doetinchem-2
8 VDS-2
OSBO 3e klasse E:
18
1 Bennekom-3
13½
2 Wageningen-4
15
3 OPC
11½
4 Het Kasteel-3
10½
5 PION-4
9
6 ASV-8
9½
7 De Cirkel-3
9
8 UVS-5
OSBO 4e klasse E:
15½
1 Tornado-2
12
2 Het Kasteel-6j
11½
3 Het Kasteel-5
11
4 De Sleutelzet
9
5 SMB-7
6½
6 De Toren-10
5
7 De Toren-8
1½
8 ASV-10
OSBO 4e klasse C:
10
5 Theothorne-2
11
6 Rheden
9½
7 Schaakstad-8
7½
8 Variant-2j
13½
13
12
13
12
13
9½
10

6
4
4
4
3
2
1
0

15½
14
12
11½
12½
12
8½
10

6
4
4
4
4
2
0
0

12½
11½
11½
11
9½
6½
5½
4

6 11½
5 13
4 13
4 9½
2 8½
2 6
1 6
0 4½
2
2
2
2

9
8½
8½
7

OSBO 1e klasse B: Velp – ASV-5 4½-3½; Zutphen-2 –
SMB-3 3½-4½; WDC – De Toren-4 2-6; Het Kasteel-2 –
PION-2 6-2.
OSBO 2e klasse B: Pallas-2 VDS-2 4½-3½; Rokade – De
Schaakmaat-j 2-6; Doetinchem-2 – Zevenaar-2 4-4; ASV-6 –
Theothorne
4½-3½.
OSBO 2e klasse D: De Toren-5 – ASV-7 7½-½; Koningswaal – Variant 4-4; SMB-4 – UVS-4 5½-2½; Mook – De
Elster Toren
1½-6½;
OSBO 3e klasse E: UVS-5 – Wageningen-4 0-6; De Cirkel3 – OPC 1½-4½; Bennekom-3 – Het Kasteel-3 3½-2½;
ASV-8 – ePION-4 2½-3½.
OSBO 3 klasse D: Rhenen – ASV-9 5½-½; De Elster Toren-2 – Bennekom-2 1½-4½; Tornado – De Cirkel-2 4-2;
Wageningen-5
– Dodewaard 5-1.
OSBO 4e klasse E: Het Kasteel-6j – De Toren-8 5-1; De
Toren-10 - SMB-7 3½-2½; De Sleutelzet – Tornado-2 2½3½; ASV-10
– Het Kasteel-5 1-5.
OSBO 4e klasse C: ASV-11 – Doesborgh-2 1-5; Theothorne-2 – Variant-2j 4-2; Schaakstad-8 – De Toren-11j 2½-3½;
Rheden - Zevenaar-4 2½-3½.
Uitslagen interne competitie 15e ronde (7 januari 2010):
van Roosmalen-Homs 1-0; van Tol-Knuiman 1-0; TaalBoele ½-½; Weijsenfeld-Fassaert 1-0; Steenhuis - R. Wille
½-½; Groen–Au 1-0; Vermeer–van Belle 0-1; Dijkstra–
Boonstra 0-1; Kuiphof–Hajee ½-½; Veerman–van Eck 0-1;
Manschot–van Buren ½-½; Kooman–Eder 1-0; Zuidema–
Ariëns 0-1; van Eijk–Menger ½-½; de Kok–Rijmer 1-0; B.
Sanders–van Vlerken 1-0; J. Sanders–van Bruxvoort ½-½;
Viets–Meijer ½-½; Hartogh Heijs–Visser 1-0; Kelderman Diekema 1-0.

