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49e jaargang no. 6
Oploswedstrijd: Vorige week toch maar weer eens een tweezet. De componist van deze
stelling is de Rus Lider. In
1974 kreeg dit probleem de
eerste prijs in het blad 64.
Wit aan zet geeft mat in 2
zetten. Oplossing: 1. Lg6.
Nieuwe gezichten: Echt
nieuw mogen we ze natuurlijk niet noemen maar het
was plezierig ze weer welkom te mogen heten. Peter
van Deursen zal nog niet
direct lid worden daarvoor
heeft hij het nog te druk met
zijn werk maar het schaken blijft hem boeien. We zien hem
dan ook op een dag zeker definitief terug bij ASV. Waar hij
kan zal hij de clubavonden bezoeken beloofde hij. Henk van
der Meulen was enkele jaren geleden ook al eens lid van
ASV. Een bezoekje onlangs aan Corus maakte hem weer
enthousiast en trok hem over de streep en zo was de weg naar
ASV snel gevonden. Wij wensen beiden veel schaakplezier.
Externe competitie: De apotheose in de 6e KNSB-ronde
vormde afgelopen zaterdag het ingewikkelde eindspel van
Richard van der Wel. Dit resulteerde uiteindelijk in een stelling met koning en toren tegen koning en paard. Normaal
gesproken remise maar met zo’n paard mag je je geen fout
veroorloven. Het doorzettingsvermogen werd beloond en met
applaus zorgde hij in een spannende slotfase voor het winstpunt dat de 4½-3½ zege van ASV-1 op Veenendaal betekende. Bij ASV-2 wil het maar niet lukken. Ook nu bleef men op
een 4-4 gelijkspel steken tegen RSR Ivoren Toren-2 uit
Rotterdam wat ons tweede niet veele verder bracht. Voor ASV3 lijkt het doek al gevallen na de 6 achtereenvolgende nederlaag, nu met 1½-6½ tegen Dr. Max Euwe-2, tenzij de laatste
drie ronden nog een volledige ommekeer brengen! ASV-4
moest een stap terugdoen door 3½-4½ verlies tegen koploper
UVS-2.
Deze
week zijn ook de wedstrijden in de 5e ronde in de 1e t/m
4e klasse OSBO van start gegaan. Dinsdag jl. speelde ASV-7
al uit bij SMB-4. Deze EP was toen al afgerond zodat u hierover meer zult lezen in de volgende EP. Vanavond speelt
ASV-5 uit bij WDC in Duiven. Winst is nog steeds van groot
belang. ASV-10 speelt vanavond thuis tegen SMB-7. Morgenavond bent u ook welkom in ons clubgebouw vanaf 19.30
uur want dan speelt koploper ASV-6 tegen het jeugdteam van
de Schaakmaat dat als 2e staat geklasseerd. Dat wordt ongetwijfeld heel spannend. Kom dus ook kijken en tussendoor
kunt u natuurlijk ook nog gezellig een partijtje spelen. Ook
ASV-9 speelt morgen. Zij gaan naar Druten voor de wedstrijd
tegen Tornado. Volgende week donderdag 18/2 spelen dan
nog thuis: ASV-8 tegen OPC en ASV-11 tegen Theothorne2. Eerst nu de verslagen van afgelopen zaterdag.
Hoofdrol Richard van der Wel: Het was de teamleider zelf die
de beide matchpunten veilig stelde. Al moest Richard hiervoor wel heel diep gaan. De score werd geopend met een
remise van invaller Erik Wille, die de plaats in nam van Remco de Leeuw. Erik kwam iets minder uit de opening en bleef
na ruil met een achtergebleven pion op e6 zitten. Kennelijk
was zijn opponent tevreden met een puntendeling. Eelco de
Vries kwam in een voorbereidde variant terecht en kreeg geen
enkele kans. Zijn tegenstander won in feite vanuit de opening.
Peter Boel kon het elovoordeel niet in winst uitdrukken. Hij
kwam goed uit de opening maar drukte niet door waarna hij
misschien zelfs wel een fractie minder stond toen de partij in
remise eindigde. De remise bij Wouter van Rijn kwam voort
uit een ingewikkelde stelling waarbij ook de andere borden in
ogenschouw werden genomen. Sander Berkhout kwam ook
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niet in het stuk voor. Zijn tegenstander had veel meer gezien
en deze boekte dan ook een terechte overwinning. Dirk Hoogland speelde een prima partij. Zijn tegenstander speelde vrij
snel f5 en toen even later de diagonaal naar a8 open ging
maakte Dirk hier dankbaar gebruik van. Het leverde een kwaliteit op waarna onze ASV-er het netjes in winst omzette. De
partij van Otto Wilgenhof betekende de ommekeer in de wedstrijd. Vanuit de opening kwam hij minder te staan nadat hij
de kansen van zijn tegenstander had onderschat. Maar hij
knokte door en wist op haast miraculeuze wijze redding te
brengen en de winst naar zich toe te trekken. Het slot van de
wedstrijd is bekend. Richard van der Wel kwam vanuit de
opening goed te staan met de koning van zijn tegenstander
nog in het centrum. Richard won een kwaliteit maar een paar
mindere zetten van zijn kant bracht volop spanning. Ergens
heeft zijn tegenstander kans op remise gehad met zetherhaling
maar deze speelde door op winst en ging hierin te ver. Zo
werd Richard de matchwinnaar hoewel hij vond dat eigenlijk
Otto dit was omdat juist diens partij de wedstrijd deed kantelen. Het slot van de wedstrijd zal in ieder geval nog lang in
het geheugen gegrift staan.
Gedetailleerde uitslag: Wouter van Rijn (2182)–Erik van
den Dikkenberg (2121) ½-½; Eelco de Vries (2228)–Etiënne
Goudriaan (2169) 0-1; Sander Berkhout (2175) – John
Cornelisse (2167) 0-1; Dirk Hoogland (2181) – Stefan Bekker (2054) 1-0; Richard van der Wel (2037) – Tijmen
Kampman (2039) 1-0; Otto Wilgenhof (2210) – Joost Offringa (1966) 1-0; Erik Wille (1959) – Mike van Niel (1977)
½-½; Peter Boel (2077) – Benno van der Veen (1920) ½-½.
Eindstand 4½-3½.
Weinig vorderingen voor ASV-2 na gelijkspel: Voor zowel
onze tegenstanders als voor ons was dit een belangrijke kans
om meer afstand te nemen van de degradatiezone. Een missie
waar, gezien de overige uitslagen, beide partijen uiteindelijk
niet in geslaagd zijn. Daan Holtackers die de plaats in nam
voor Pascal Losekoot was als eerste klaar. Zijn tegenstander
speelde aan het eind van de opening een dubieuze zet en
maakte twee zetten later een duidelijke fout, waarna Daan
groot voordeel kreeg dat snel genoeg in winst werd vertaald.
In de tijdnoodfase werden de bordjes echter al snel verhangen.
Sjoerd van Roosmalen kwam in een opening terecht die zowel
hij als zijn tegenstander goed kenden; de beginzetten kwamen
vlot op het bord. Hierna was het lange tijd onduidelijk: zijn
tegenstander had initiatief voor een pion, maar Sjoerd hield de
deur dicht. Uiteindelijk werd afgewikkeld naar een gelijkstaand eindspel: remise dus. Invaller Martin Weijsenfeld
(voor Theo Jurrius) had een gelijk opgaande partij, al stond
hij wel lange tijd onder druk. Later kwam hij een pion achter,
maar had nog wel voldoende tegenkansen. Toen hij echter
zijn slechte loper wilde activeren, deed hij dit op de verkeerde
manier waardoor wits dame en toren zijn stelling binnendrongen. In zware tijdnood gaf hij vervolgens zijn dame weg, al
stond hij toen waarschijnlijk al wel verloren. Bij Fred Reulink
kwam al snel een ingewikkelde stelling op het bord. Hierin
koos hij op een gegeven moment niet de principiële voortzetting, waarna het langzaam maar zeker bergafwaarts ging.
Frank Schleipfenbauer leek een hele tijd beter te staan. Na een
mindere zet moest hij vervolgens gaan keepen, maar na een
mindere zet van zijn tegenstander kwam hij prima te staan en
na nog een fout zelfs gewonnen. In zware tijdnood sloeg hij
echter op de 40e zet met het verkeerde stuk een stuk terug
waarna hij mat ging. Léon van Tol zette hierna de inhaalrace
in. Vanuit de opening kwam hij ongeveer gelijk te staan, maar
zijn tegenstander speelde onnauwkeurig waarna hij in een
betere stelling kwam die echter lastig uit te bouwen was naar
groter voordeel. Vlak voor de tijdscontrole wist hij met een
stukoffer dat ook later correct leek naar een gewonnen eindspel af te wikkelen. Bij John Sloots ging het de hele partij
ongeveer gelijk op. Zijn tegenstander bleef drukken, maar
John bleef staan. In een stelling met ongelijke lopers en ieder

nog een dame en toren was het voor geen van beide meer
mogelijk om verder te komen zodat tot remise werd besloten.
Koert van Bemmel had veel tijd nodig om zich naar een wat
gunstigere stelling te manoeuvreren. Toen zijn tegenstander
een pion weggaf en Koert even later met een combinatie een
tweede pion won leek de buit binnen, maar in hevige tijdnood
speelde Koert wat te onvoorzichtig waarna zijn tegenstander
zeer gevaarlijke tegenkansen kreeg. Ergens miste deze zelfs
nog een winst, maar daarna gaf Koert geen kans meer weg en
zette snel mat. Al met al een wedstrijd met veel wisselende
kansen maar wel een terechte uitslag.
Daan Holtackers
Gedetailleerde uitslag: Sjoerd van Roosmalen (2060)–Tim
Benning (1974) ½-½; Léon van Tol (2139)–Peter Torczynski
(2060) 1-0; Koert v. Bemmel (2074)–Michael Fung (1836)
1-0; Frank Schleipfenbauer (2057)–Arno Beljaars (2065) 01; John Sloots (2058)–Paul Batenburg (2039) ½-½; Daan
Holtackers (1949)–Paul Tromp (1985) 1-0; Martin Weijsenfeld (1865)–Leo Kranenburg (1950) 0-1; Fred Reulink
(2060)–Victor Berg (2003) 0-1. Eindstand 4-4.
ASV-3 recht op degradatie af: Het derde is een pure degradant
daar kunnen we niet meer om heen. Er moeten haast wonderen gebeuren. Vanuit een 0-4 tussenstand was Dr. Max Euwe2 met 1½-6½ de terechte winnaar. Nimmer is het derde dus in
de wedstrijd geweest. Gerben Hendriks verloor als eerste. Hij
kreeg een variant tegen die hem niet zo goed lag. Hij kwam
een pion achter maar dat was maar tijdelijk. Zwart hield in die
fase wel 2 sterke pionnen op de a- en b-lijn. Gerben poogde
nog zijn loper meer ruimte te geven. Dit zag er in eerste instantie aardig uit maar de zwarte stelling speelt gewoon veel
fijner. Toen Gerben de zwarte dame zijn stelling binnen liet
komen was het over. Ook bij René van Alfen loopt het dit
seizoen nog niet naar wens. Hij kreeg een variant tegen die
wit een pion kost maar compensatie geeft in de vorm van het
loperpaar en een slechte stand van de zwarte koning. Zo ook
in deze partij. In een complex middenspel overzag René een
tussenschaakje waarna zwart een dubbele aanval kreeg. Weg
stuk en weg compensatie! Invaller Jan Knuiman (voor Barth
Plomp) kwam gelijkwaardig uit de opening maar dat kostte
veel tijd (eerste 10 zetten in een uur). In het middenspel stond
Jan iets beter maar verspeelde een pion. In het eindspel met
lopers van ongelijke kleur en zijn tegenstander een pion meer
was een remiseweg zeker te vinden maar het lukte Jan helaas
niet. Typisch zo'n eindspel waarin het niet gemakkelijk is om
met ongelijke lopers remise te houden. Remco Gerlich kwam
met wit goed uit de opening en moest vervolgens een plan
kiezen. Hij koos voor lange rokade en dus een stelling waarbij
beide spelers elkaars koning aan konden vallen. Het plan
bleek niet zo slim want de zwarte aanval was sneller. Jochem
Woestenburg tekende voor het eerste halfje deze middag. Na
een fout in de opening kwam hij spoedig slechter te staan en
moest hij een pion inleveren zonder enige compensatie. Na
stukkenruil kon hij plotseling toch wat terugdoen. Uiteindelijk
resulteerde dit in een eindspel met 2 dames en ongelijke lopers waarin Jochem eeuwig schaak kon houden. Martijn Boele speelde naar eigen zeggen slecht en verloor, aldus zijn
commentaar op de partij. Er zouden zeker 100 strafregels aan
gewijd kunnen worden. Pionverlies in de opening bood geen
enkele compensatie. De enige winst deze middag kwam op
naam van Paul de Freytas. Hij speelde tegen oud-ASV-er
Laurens Snuverink. Na de opening kwam de dame van zijn
opponent wat ongelukkig te staan. Dit kostte een pion. In het
eindspel met weinig tijd voor beide spelers werd het nog even
spannend. Paul kon de pion niet houden en speelde dus op
aanval. In tijdnood miste hij nog directe winst maar kwam
toch 2 pionnen voor waarna de partij niet meer in gevaar
kwam. Tot slot verloor Kees Sep. In een Siciliaanse opening
was hij nog bezig om zijn stukken te organiseren. Hije vergat
daarbij een paard af te ruilen en kreeg daarna op de 13 (!?) zet
een paardoffer op f7 en een inval op e6 te verwerken. Dit
kostte een toren en 2 pionnen voor 2 stukken. Hij liep daarna
steeds achter de
feiten aan, had kleine kansen op remise maar
werd op de 66ste zet keurig mat gezet. “Weer een lange partij
met net niet”, aldus Kees.
Gedetailleerde uitslag: Martijn Boele (1937) – Ton Ellenbroek (2008) 0-1; Remco Gerlich (1899) – Jasper de Jong
(2021) 0-1; Kees Sep (1981) – Dinant Postma (1993) 0-1;
Jan Knuiman (1860) – Anne Veltman (1986) 0-1; Jochem
Woestenburg (2094) – Harry Broeken (1886) ½-½; René
van Alfen (1830) – Gerrit Jan te Bokkel (2004) 0-1; Paul de
Freytas (1938) – Laurens Snuverink (1939) 1-0; Gerben
Hendriks (1955) – Kristianne Tempelman (1902) 0-1. Eindstand 1½-6½.
ASV-4 moet terrein prijsgeven: ASV-4 heeft het in de strijd
om de 1e plaats in de OSBO-Promotieklasse tegen het Nijmeegse UVS-2 niet gered. Steeds liep het team achter de

feiten aan. Het team kon niet compleet aantreden. Murat Duman was verhinderd en Martin Weijsenfeld werd doorgeschoven naar ASV-2 om daar een gat te dichten. Maar ASV is in
de breedte sterk genoeg om adequate invallers op te stellen.
Zo vielen Robert Naasz en Paul Schoenmakers dit keer in. De
score werd geopend met een remise van captain Anne Paul
Taal. Tegen de topscorer van UVS-2 werd vanuit de opening
op remise gespeeld. Na 19 zetten bood zijn tegenstander dit
aan en er was geen reden om dit niet te accepteren. Ivo van
der Gouw kwam na de opening onder druk en dreigde een
pion te verliezen. Hij wist echter door actief spel voldoende
complicaties te scheppen. In de slotfase dacht zijn tegenstander met een offer mat te forceren maar met een simpele tegenzet haalde Ivo alle dreigingen uit de stelling en bleef het geofferde materiaal voor. Daarna verloor Paul Tulfer. Zijn tegenstander, die vaak in het eerste team speelde, lanceerde een
scherpe koningsaanval. Toen Paul dit geneutraliseerd had en
een mooi centrum had gekregen door een kwaliteit te offeren
voor een paard en een pion, schoof hij zijn e-pion te vroeg
door. Daardoor kon zijn tegenstander de koningsaanval nieuw
leven inblazen. Na gedwongen dameruil was het eindspel met
een kwaliteit minder geforceerd verloren al had Paul nog
enige tegenaanval. Niet veel later verloor ook Ruud Wille. Hij
speelde een slechte partij en gaf zijn tegenstander alle mogelijkheden. Toen de e-lijn open kwam was deze ook volledig
voor zijn opponent. Deze profiteerde optimaal. Even leek
Ruud in de slotfase nog in de partij te komen maar dit was
maar schijn. Hij verloor kansloos. Deze 1½-2½ achterstand
aan de eerste vier borden bleef tot na de tijdcontrole in stand.
Daarna eindigden de partijen van Siert Huizinga en Paul
Schoenmakers vrijwel gelijktijdig. Siert speelde de opening
en het middenspel goed. Zijn tegenstander kwam met zwart
onder grote druk. Dit resulteerde in een voor hem slechter
eindspel. Siert speelde het daarna niet goed uit. Een ver opgerukte pion kostte hem daarna de partij. Paul Schoenmakers
kwam met wit in een variant, die hij niet kende, na een zet of
10 in het nauw. Toen zijn tegenstander wilde oogsten raakte
deze door een tussenzet een kwaliteit achter maar hield wel
het loperpaar. Nadat Paul één van beide lopers kon ruilen voor
zijn paard en in die actie ook een pion meenam was het wachten op zwarts opgave. Daarmee was het 2½-3½. Koen Maassen van den Brink stond op dat moment gewonnen en Robert
Naasz had een moeilijke stelling. Daar moest dat halfje uitkomen om de 4-4 te bereiken. Helaas, het lukte niet. Robert
Naasz speelde in de openingsfase sterk. Het ietwat kromme
spel van zijn tegenstander werd rustig opgevangen en zwart
kwam prima te staan. Wit probeerde het spel te compliceren
en toen dat lukte gebruikte Robert veel tijd. In de tijdnoodfase
ging het daarna mis. Hoewel het even leek dat de schade beperkt bleef en er mogelijk nog wat remisekansen waren maakte Wustefeld snel een einde aan deze illusie. De wedstrijd was
daarmee verloren. Het slot was voor Koen. Hij wist na de
opening een geïsoleerde pion van zijn tegenstander te blokkeren, ruilde vervolgens wat stukken en kreeg daarbij wat dreigingen tegen de witte koning. Dit laatste in combinatie met
tijdnood van zijn tegenstander leidde dit tot een dameeindspel
met 5 (voor Koen) tegen 4 pionnen. Koen moest met zijn
koning het halve bord over om schaakjes te ontwijken en een
veilige plek te vinden. Toen hij dit gerealiseerd had kon hij de
dames ruilen en het eindspel winnen. Door dit verlies heeft
ASV-4 flink terrein prijs moeten geven maar doet nog steeds
mee in de strijd om de tweede promotieplaats.
Gedetailleerde uitslag: Paul Tulfer (1965) – Ruud van der
Plassche (2049) 0-1; Anne Paul Taal (1916) – Ruud van der
Spoel (1865) ½-½; Ivo van der Gouw (1909) – Tsjisang
Cheung (1966) 1-0; Ruud Wille (1869) – Christ Verstegen
(1860) 0-1; Robert Naasz (1793) – Klaus Wüstefeld (1852)
0-1; Paul Schoenmakers (1894) – Michiel de Kruyf (1813)
1-0; Koen Maassen van den Brink (1803) - Philippe Friesen
(1794) 1-0; Siert Huizinga (1875) – Lambert Hofman (1800)
0-1. Eindstand 3½-4½.
Uitslagen interne competitie 18e ronde (4 februari 2010):
Homs – Hoogland 1-0; van Rijn – van Roosmalen 1-0; Hendriks – Sloots 0-1; Gerlich – Woestenburg ½-½; Knuiman –
Boele 1-0; Taal – P. Schoenmakers ½-½; E. Wille – van
Alfen 1-0; Hogerhorst – Weijsenfeld ½-½; Huizinga-Fassaert
½-½; R. Wille – Boom ½-½; Steenhuis – Naasz ½-½; Dekker
– van Belle 0-1; Bentvelzen – Hajee 0-1; Boonstra – Vermeer
1-0; Groen – Dijkstra 0-1; Veerman–Kuiphof ½-½; Wiggerts
– van Buren ½-½; Rietbergen – Manschot 0-1; Ariëns – van
Eck 0-1; Eder – van der Krogt 1-0; Kooman – van der Meulen
0-1; Meijer – van Deursen 1-0; J. Sanders–Hartogh Heijs 1-0;
Kelderman – van Vlerken 1-0; Stibbe – Rijmer 0-1; Viets –
Peters 1-0.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Boel – Wilgenhof 1-0; de
Kok – Koeweiden 0-1.

