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49e jaargang no. 39
Oploswedstrijd: De stelling van vorige week kwam uit de
partij
UnzickerWuest
(kampioenschap van München
1946). Wit aan zet
wint. Oplossing: Na
1.Td1xd7 gaf zwart
op wegens 1…Kxd7
(Op 1…Td7: volgt
natuurlijk mat met 2.
Db8#) 2. Pxf6+ Lxf6
en 3.Dg4#.
Rapid:
Vanavond
spelen we de volgende 4 ronden voor de
rapidcompetitie. Na
de eerste speelavond
heeft Otto Wilgenhof
al meteen een vol punt voorsprong genomen op een grote
groep achtervolgers die het er zeker niet bij zullen laten zitten. Het biedt voldoende garantie op de nodige strijd en
spanning. Volgende week gaan we weer verder met de interne competitie. Veel plezier vanavond!!
Schaakdemo: A.s. zondagmiddag 28 november van 13-16
uur gaat ASV zich op een marktkraam presenteren in het
winkelcentrum Presikhaaf. En zo vlak voor Sinterklaas kan
het nog wel eens gezellig druk worden met het winkelende
publiek. Ter hoogte van welke winkel we staan is nog niet
bekend maar de marktkraam staat in ieder geval in het overdekte gedeelte. Hendrik, Jan en Ruud zijn in ieder geval van
de partij. Als er nog anderen zijn die willen helpen dan zou
dat fijn zijn. Laat het mij dan even weten!!
Najaarsmarkt: Activiteitencentrum Schreuder organiseert
morgen, 26 november, van 9.30–14.30 uur een najaarsmarkt
waarbij alle gemaakte spulletjes te koop zijn. Deze artikelen
staan uitgestald in de ruimte nabij de wedstrijdtafel. Dan
kunt u het alvast bekijken. Dus als u interesse heeft laat deze
kans dan niet liggen. Het Schreuderinstituut kan van de opbrengst immers weer mooie dingen doen voor hun pupillen!
Correspondentiepartijen: Vorige week is een begin gemaakt
met de 2 correspondentiepartijen tegen de S.V. Eichlinghofen uit Dortmund. Zoals u wellicht weet is het contact ontstaan vanuit het 75-jarig bestaan van deze vereniging. Eerder
dit jaar hebben een aantal leden van deze vereniging deelgenomen aan ons Voorjaarstoernooi en daarna zijn in augustus
7 ASV-ers naar Dortmund geweest om daar aan een toernooi
mee te doen. Er worden nu 2 correspondentiepartijen gespeeld, een met wit en een met zwart. In de witte partij heeft
de S.V. Eichlinghofen 1. e4 gespeeld. Daarop is door ons
1….c5 geantwoord. Op onze witte zet 1. d4 verwachten wij
nog een antwoord. Het is de bedoeling dat er elke week een
zet wordt gespeeld. Op onze clubavond kunt u een zet inleveren. Dit kan ook per mail naar r.wille@planet.nl.
Externe competitie: De teamwedstrijden in de afgelopen
week leverden 5 keer een zege op tegenover 1 verloren wedstrijd. Vorige week donderdag won ASV-5 met enig geluk
moeizaam van WDC met 4½-3½. ASV-9 versloeg diezelfde
avond Zutphen-3 ruim met 4½-1½. Daarna volgde een zaterdagronde. ASV-1 won hier vrij soepel van De Pion-2 uit
Roosendaal met 5½-2½. ASV-2 deed het ook prima door
Promotie uit Zoetermeer met 4½-3½ te verslaan. ASV-3
heeft intussen ook de weg naar boven ingeslagen. Zij wonnen
met 5-3 van ZSG uit Zwolle. De enige dissonant zaterdag
was ASV-4. Zij misten weliswaar drie basisspelers, die naar
boven waren geschoven om uitvallers in hogere teams op te
vangen. Dat mag echter niet als excuus worden aangevoerd.
Het vierde presteerde onvoldoende en Wageningen-3 pakte

donderdag 25 november 2010
met 4½-3½ een verdiende overwinning. Daarmee was het
een succesvolle competitieronde want van de 13 teams kwamen er maar liefst 10 tot een overwinning en 3 wedstrijden
gingen verloren. Een mooi succes!! In deze EP de eerste
verslagen. Volgende week de rest en de uitslagen en standen.
Eenvoudige winst ASV-1: Na een voorspoedig verlopen
treinreis kwam ASV-1 uitgerust in Roosendaal aan. De Pion2 had de beide twee eerste wedstrijden verloren maar dat is
voor ons eerste vaak het probleem geweest in het verleden.
Tegen op papier lichte tegenstanders werden nog al eens
punten verspeeld. Dit keer verliep het allemaal zonder kleerscheuren en won ASV-1 tamelijk simpel met 5-3. Dirk
Hoogland zorgde voor het eerste winstpunt. Zijn tegenstander probeerde een koningsaanval op te zetten maar dit werd
door Dirk simpel gekeerd waarna hij deze poging hardhandig
afstrafte. Otto Wilgenhof was de volgende. Hij zette zijn
stukken goed neer en bouwde zijn stelling heel rustig op.
Toen hij de gelegenheid kreeg ging hij als een mes door de
boter door de vijandelijke stelling heen. Peter Boel zette
ASV op 3-0. Toen zijn tegenstander tot actie kwam bewees
Peter het onverantwoorde hiervan. Ook Remco de Leeuw
trof een jonge speler die voor de aanval koos. Remco zette
zoals gebruikelijk zijn stukken goed neer vanuit de opening
maar overzag een aanvallende actie van zijn opponent die
zomaar op h7 kon inslaan. Remco moest toen oppassen. Het
werd vrij spannend maar Remco wist zich er met een remise
uit te redden. Ook Sander Berkhout, invaller voor Wouter
van Rijn, bouwde zijn stelling rustig op. Ook hij ondervond
de aanvalslust van zijn opponente, die de witte stelling van
Sander meteen wilde slopen. Onze ASV-er hield echter stand
waarna de partij in remise eindigde. Eigenlijk ontstond bij
Léon van Tol de enige echte partij. Hij kreeg een stukoffer
op g4 te verwerken. Na de uiteindelijke afwikkeling bleef hij
een stuk voor. Daarmee was het 5-1 en de wedstrijd gespeeld. Het slot was voor de “losers”, zoals captain Richard
van der Wel het de volgende dag telefonisch uitdrukte. Eerst
verloor hij zelf. Een behoorlijk venijnig zetje bracht hem in
een moeilijke stelling. Tijdnood volgde waarna een paardvork de partij besliste. Bij Eelco de Vries ging het lang gelijk
op. Toen zijn tegenstander iets van een koningsaanval opzette reageerde Eelco daar niet goed op en moest materiaal
geven om niet mat te gaan. Het bleek niet voldoende om de
stelling nog te redden. Daarmee werd de eindstand 5-3 en
kon de thuisreis worden aanvaard niet nadat eerst nog gezellig samen werd gegeten.
Gedetailleerde uitslag De Pion-2 – ASV-1: Stefan Colijn
(2152)-Leon v. Tol (2175) 0-1; Peter Dankers (2133) - Eelco de Vries (2211) 1-0; Benny Onrust (1951 )- Otto Wilgenhof (2243) 0-1; Bo de Veth (1972) - Dirk Hoogland
(2117) 0-1;Ngo Hin Cheng (1932)-Peter Boel (2040) 0-1;
Jos Kuijpers (1981 )-Remco de Leeuw (2185) ½-½; Marloes
Peeters (1964) - Sander Berkhout (2104) ½-½ Bart Peeters
(1885)-Richard v.d. Wel (2099) 1-0. Eindstand 3-5.
Sterke winst ASV-2: Zonder Sjoerd van Roosmalen en Sander Berkhout heeft ASV-2 een verdiende overwinning behaald op het nog ongeslagen team van Promotie uit Zoetermeer. Koen Maassen van den Brink profiteerde van het feit
dat zijn tegenstander vergat te rokeren. Toen hij dit alsnog
deed was het eigenlijk al te laat en was kwaliteitsverlies
onvermijdelijk. Na nog een paar mindere zetten had Koen
zijn punt al na 18 zetten binnen. John Sloots speelde een
positionele partij waarbij er wat heen en weer gemanoeuvreerd werd. Beide partijen durfden de stelling niet open te
breken en dus werd besloten tot remise. Theo Jurrius speelde
zijn gebruikelijke opening. Zijn tegenstander gebruikte veel
tijd maar deed echter wel goede zetten en na een paar mindere van Theo zat deze al snel tegen een slechte stelling aan te
kijken. Na dameruil kon onze ASV-er in het eindspel zijn
passieve stukken verbeteren en kwam steeds beter in de partij. Door tijdnood wist zijn tegenstander het voordeel niet te

benutten en na een grote afruil restte een ongelijk lopereindspel met een pion minder voor Theo waarin tot remise werd
besloten. Koert van Bemmel speelde een solide opening
waarin hij zijn stukken naar de koningsstelling speelde. De
pionnen voor zijn koning speelde hij op en met de stukken
daarachter stond hij klaar om toe te slaan. Met goed spel
bereikte hij in het middenspel een zeer goede zo niet gewonnen stelling maar kwam hierbij wel in tijdnood. Tussen de
30e en 40e zet wist zijn tegenstander de stelling zo te compliceren dat Koert het overzicht en zo ook de partij verloor.
Het had een beter lot verdiend! Frank Schleipfenbauer kwam
zonder problemen uit de opening tegen de beste speler van de
tegenstander en pakte het initiatief door met dame en paard
gesteund door de torens de damevleugel vast te zetten. Nadat
de dames werden geruild en Frank met zijn toren de witte
stelling binnendrong counterde wit in het centrum en wist de
boel net bij elkaar te houden. Na een grote afruil restte een
potremise stelling. De tweede invaller van ASV-2, Martin
Weijsenfeld, had een interessante partij met tegenovergestelde rokades. Martin’s tegenstander viel aan op de koningsvleugel en Martin had zijn pionnen op de damevleugel al ver
opgespeeld. Hij pareerde de aanval van zijn tegenstander
maar sloeg bij een afruil verkeerd terug. Hierna werkten zijn
stukken niet goed samen en dit in combinatie met een wat
verzwakte koningsstelling en actievere stukken van de tegenstander resulteerde dit in een nederlaag. Fred Reulink kwam
goed uit de opening en had in het middenspel een sterk paard
tegen een enigszins zwakke loper. Fred pakte hierin een
pionnetje mee met als gevolg dat wit zijn loper activeerde en
alles op f7 richtte. Fred wist dit effectief te verdedigen en
tegen de tijdcontrole moest zijn tegenstander kiezen voor een
minder eindspel of een kamikazeaanval. Hij koos voor het
laatste en offerde een toren. Fred counterde deze aanval
simpel en rond de 40e zet had hij een totaal gewonnen stelling over. Pascal Losekoot had na de opening veel meer
ruimte dan de tegenstander en dirigeerde zijn paard en dame
richting zwarte koning. Deze verzwakte daarop meteen zijn
koningsstelling wat Pascal alleen maar aanknopingspunten
gaf. Hij verdubbelde zijn torens op de f-lijn en wachtte op
zijn kans om toe te slaan. Zijn tegenstander deed niks dan
verdedigen en kreeg een kwaliteitsoffer om zijn oren. Objectief was dit niet goed maar zwart kon zich geen onnauwkeurigheden meer permitteren. Deze maakte hij wel en op de 40e
zet stond Pascal gewonnen. De tegenstander spartelde nog
een paar zetten tegen maar moest zich uiteindelijk gewonnen
geven.
Koen Maassen van den Brink
Gedetailleerde uitslag: Promotie-ASV 2: Maarten v. Zetten
(2086) Koert v. Bemmel (2079) 1-0; FM Bernard Bannink
(2225)-Frank Schleipfenbauer (2043) ½-½; Henk Noordhoek (2057)-John Sloots (2061) ½-½; Erik Hennink
(2025)-Fred Reulink (2030) 0-1; Jan van den Bergh (2060)
-Pascal Losekoot (1981) 0-1; Sjaak Sibbing (1953) - Theo
Jurrius (1991) ½-½; Arjen Schuurman Hess (1904)-Koen
Maassen van den Brink (1915) 0-1; Sipke de Swart (1990)Martin Weijsenfeld (1911) 1-0. Eindstand 3½-4½.
Prima zege ASV-3: In de wedstrijd tegen ZSG in Zwolle
speelde ASV-3 met 2 invallers, die de score openden. Tony
Hogerhorst kwam aardig uit de opening en won al snel een
pion. Met behulp van een matdreiging (zijn tegenstander
dacht hier bijna een uur na over een vrijwel opgelegde zet)
wist hij dames te ruilen en zijn pion voorsprong te consolideren; na een fout van zijn tegenstander won Tony met een
kleine tactische truc een stuk. Anne Paul Taal kreeg een
goede stelling met ruimteoverwicht, maar na een onnauwkeurige zet kon zijn tegenstander de stelling dichtschuiven
waarna er geen doorkomen meer aan was en remise een feit
werd. Bij Martijn Boele ontstond een stelling met een dichtgeschoven centrum maar met tactische wendingen. Martijn
verloor een pion maar had compensatie in de vorm van het
loperpaar. Na afwikkeling naar een ongelijk lopereindspel
werd ook hier de vrede getekend. Ook in de partij van Ivo
van der Gouw werd de balans niet doorbroken. Beide spelers
wachtten in eerste instantie af. Wit bereidde in het vervolg
een koningsaanval voor, maar Ivo voerde voldoende verdedigers naar zijn koningsstelling waarna geen van beide nog
iets kon proberen. Na deze vreedzame tussenfase nam ASV3 een beslissende voorsprong. Remco Gerlich profiteerde van
het passieve spel van zijn tegenstander door zijn h-pion op te
spelen en zo de witte koningsstelling te verzwakken. Zijn
tegenstander wist geen verdediging te vinden en Remco
lanceerde een beslissende koningsaanval, waarbij de witte
koning dwars over het bord gejaagd werd. Gerben Hendriks
kwam goed uit de opening en wist zijn voordeel uit te bouwen wat resulteerde in een eindspel waarin hij een sterke
vrije a-pion had. De techniek was aan Gerben wel besteed en
zo scoorde hij het beslissende punt. Kees Sep had een zware
middag. Vanuit de opening kwam hij wat gedrukt te staan,

waarbij hij geen kans kreeg op tegenspel. Na stug verdedigen
wikkelde hij af naar een lopereindspel, maar wit had nog
altijd goede winstkansen dankzij zijn pionnenmeerderheid op
de damevleugel. Na vijf-en-een-half uur spelen gaf Kees een
pion weg en kon direct opgeven, maar ook anders zou de
nederlaag waarschijnlijk niet meer af te wenden zijn geweest.
Daan Holtackers kwam na de opening door onnauwkeurig
spel van zijn tegenstander in een prima positie, maar vond in
het vervolg niet het beste plan. De voordelige stelling veranderde mede dankzij tijdnood in een slecht eindspel, waarin
zijn tegenstander niet de juiste winstweg zag zodat Daan het
eindspel kon keepen. Al met al boekte ASV-3 een verdienstelijke 3-5 overwinning.
Daan Holtackers
Gedetailleerde uitslag ZSG-1-ASV-3 3-5; Bart van Gelder
(2129)-Daan Holtackers (1993) ½-½; Dragan Lukic (2130)
-Kees Sep (1915) 1-0; Miklòs Hoffer (1946)–Martijn Boele
(1997) ½-½; Paul Grooten (1885)-Ivo van der Gouw (1924)
½-½; Pascal Jacobs (1916)-Gerben Hendriks (1861) 0-1;
Jan Webbink (1914)-Remco Gerlich (1927) 0-1; Gijs de
Koning Gans (1729)-Anne Paul Taal (1941) ½-½; Boris de
Jonge (1922)-Tony Hogerhorst (1825) 0-1. Eiudstand 3-5.
ASV-4 lijdt eerste verlies bij Wageningse vrienden: Spelen
in Wageningen is altijd leuk. Door de massakampen kennen
we er veel spelers en de ontvangst is ook altijd allerhartelijkst. Daar schuilt ook meteen het gevaar in, want half in
slaap gesust begon trotse koploper ASV-4 aan het duel met
rode lantaarndrager Wageningen-3. Zo vergat kopman Jan
Knuiman in de opening al via materiaalwinst ASV-4 op
voorsprong te zetten. Een afwikkeling volgde, waarna in het
toreneindspel remise onontkoombaar was. Kort daarvoor had
Ruud Wille ook al de vrede getekend. Aanvankelijk leek hij
een pion te winnen, maar zijn stukken zouden dan wel heel
slecht komen te staan. Niet slaan leek dus de goede keuze,
maar de problemen werden er niet minder om door zijn ontwikkelingsachterstand. Gelukkig zag zijn opponent de directe winst niet en koos met zetherhaling voor remise. Broer
Erik speelde zijn tweede Hollander in 3 dagen en ook deze
keer bekwam hem dat slecht. Twee onnauwkeurigheden
speelden zijn sterke tegenstander in de kaart. De druk werd
enorm, maar met hard werken kon Erik de meeste problemen
oplossen. Tegen de tijdcontrole werd het echter enorm ingewikkeld. De vijandelijke torens drongen de stelling binnen en
aan Erik’s lijden kwam eeen eind door tijdoverschrijding bij
het uitvoeren van de 40 zet. De derde invaller, Ruud Verhoef, maakte weer gelijk. Onze supersub verdedigde zich
nauwkeurig tegen de aanvallen door het centrum. Intussen
creëerde Ruud een vrijpion en in tijdnood besliste hij de
partij door te promoveren. Na de eerste tijdcontrole restten 3
remiseachtige standen en een verloren stelling van Paul Tulfer. In het paardeindspel liet Paul toe dat de tegenstander een
vrijpion kreeg. Daarna kwam hij op beide vleugels in de
problemen. Met een paardoffer besliste de Wageninger de
partij. Siert Huizinga had de handen vol aan de Surinaamse
dameskampioene Victoria Naipal. Het centrum van de Wageningse studente was erg sterk en Siert kon niet veel meer
doen dan zijn verdediging organiseren. Dat deed hij geroutineerd, zodat een keurige puntendeling werd behaald. Murat
Duman verspeelde in de opening pardoes een pion. Het was
zijn redding dat na dameruil de stelling geheel dichtgeschoven werd. Met handig spel wist Murat zijn koning in de Wageningse stelling te laten doordringen. Dat was net voldoende om remise af te dwingen. Aan René van Alfen vervolgens
de schone taak om een iets beter paardeindspel tot winst te
voeren. René speelde het handig, maar kon niet verhinderen
dat na een paardoffer al zijn pionnen verdwenen. Een deerniswekkende 4½-3½ nederlaag restte. Onnodig, maar wel
terecht, want op de beslissende momenten was Wageningen3 doortastender.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag Wageningen 3–ASV-4: Cees van de
Waerdt (1880)-Jan Knuiman (1893) ½-½; Frans van der
Wall (2029)-Erik Wille (1984) 1-0; Marco Otte (1815)-Paul
Tulfer (1783) 1-0; Co Wiersma (1811)-Ruud Wille (1873)
½-½; Victoria Naipal (-)-Siert Huizinga (1859) ½-½; Frans
Bonnier (1792)-René v. Alfen (1818) ½-½; Jan Hendrik
Neuteboom-Murat Duman (1829) ½-½; Bartel Dodeman
(1808)-Ruud Verhoef (1783) 0-1. Eindstand 4½-3½.
Uitslagen interne competitie 18 november 2010 (11e ronde):
Boel-Hoogland 0-1; Jurrius-Gerlich 0-1; Boele-Abrahamse
0-1; van Alfen-Fassaert ½-½; Holtackers-Au 0-1; R. WilleDijkstra ½-½; Naasz-Hajee 1-0; Vermeer-Groen 1-0; Steenhuis-van Buren ½-½; Wiggerts-Manschot 1-0; van EijkRietbergen ½-½; van Maanen-Kooman 1-0; Zuidema-Meijer
1-0; Rijmer-B. Sanders 0-1; Noordhuis-Diekema 1-0; de
Goey-Kelderman 0-1; Stibbe-Vogels 1-0; Visser-Peters 1-0.
Uitslagen bekercompetitie: Taal–van Tol ½-½; van Vlerken–
Sigmond 0-1; Kuiphof–de Munnik 1-0; Viets–Braam 0-1.

