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Oploswedstrijd: Maar weer eens een studie. En al weer helemaal, dus niet alleen het slot. Dat wordt gecompenseerd
doordat dit het werk van twee componisten is: Maksimovskich en Shupletsov. Het
is een studie uit 1987.
Wit speelt en wint. Oplossing: 1. f8P+ (f8D
faalt op Lf7 2.Kh4 Pg6+
of 2.Kg5 Pe6+) 1…Kh8
2. fxe7, Pe6 (als 2…Lf7+
dan 3. Pg6+) 3. e8D, Pg7
4. Kh6, Pxe8 5. Pg6#
Bibliotheek: A.s. zaterdagmiddag wordt van 1316 uur in het kader van
“april
schaakmaand”
weer een schaakdemo
gehouden door de beide
verenigingen ASV en De Toren. Ook zal een extra schaaktraining voor de jeugd worden gegeven door Peter Lincewicz. Het is weer één van de vele schaakactiviteiten deze
maand in de bibliotheek. Zaterdag jl. stond het “Raindropchess op de kalender terwijl gistermiddag snelschaak en
doorgeefschaak werd gespeeld. Dat doen we overigens komende woensdag vanaf 16 uur nog een keer. Verder kan er
doorlopend worden gespeeld met het grote schaakspel, de
film “lang leve de koningin” worden bekeken en natuurlijk
de kleine expositie over Euwe worden bekeken maar ook het
internetschaak en een extra middag Daglichtschaak staat nog
op het programma.
Externe competitie:
Wat was het weer een prachtige slotronde in de 4e klasse D van de OSBO die wij vorige week donderdag mochten organiseren. Met een live verslag op onze
site en de weergave van alle partijen was het weer een geweldige schaakavond dat door alle deelnemende teams zeer
werd gewaardeerd! ASV-11 kon De Sleutelzet niet weerhouden van het kampioenschap. In deze wedstrijd verloren
onze senioren met 4-2. Ook ASV-13 verloor. Zij moesten in
Voorst-5 met 4½-1½ hun meerdere erkennen. Een dag later
deed ASV-7 wat het moest doen voor klassebehoud. Daar
waar een gelijkspel al voldoende was liet het zevende er met
een 5-3
zege op PION-3 geen twijfel over bestaan dat men in
de 2e klasse OSBO thuis hoort! Dan de competitiezaterdag
die met veel spanning tegemoet werd gezien maar uiteindelijk niet bracht wat we er van hadden gehoopt. ASV-3 lijkt
uitgeschakeld voor promotie
door de 3½-4½ nederlaag tegen
Het Kasteel dat de 1e plaats weer overnam doordat ook
ASV-4 verloor. Het Zwolse ZSG was met 2½-5½ duidelijk
te sterk. Het vierde mag in de slotronde echter nog wel blijven hopen op promotie. Onze beide KNSB-teams speelden
met 4-4 gelijk. ASV-1 deed dat op de valreep tegen Messemaker 1847 uit Gouda terwijl het bij ASV-2 net niet lukte
tegen PION uit Groesbeek. Maandag jl.
kreeg de OSBOcompetitie een vervolg. Of ASV-8 de 1e plaats heeft weten
vast te houden kon bij het sluiten van deze editie niet meer
mee. Ook ASV-6 speelde maandag jl. reeds. U houdt de
resultaten hiervan dus nog even tegoed. Morgenavond spelen
er nog 3 ASV-teams. ASV-5 doet dat in Zwolle tegen ZSG2. In Voorst is de slotronde waar ASV-9 en ASV-12 naar toe
gaan. Ook daar staat promotie nog op het spel. ASV-9 treft
Schaakstad-7 en ASV-12 speelt tegen koploper Schaakmaat-4j. Het wordt dus nog een spannend weekje. Nu de
eerste verslagen.
ASV-1 op nippertje naar 4-4: Ons eerste maakte een teleurstellend seizoen door. Dit bleek ook afgelopen zaterdag weer
tegen het in degradatienood verkerende Messemaker 1847 uit
Gouda. Ons eerste raakte met 0-3 achter maar in de slotfase
werd het toch nog net 4-4. Richard van der Wel verloor als
eerste. Hij miste aanvankelijk zelf een kans op pionwinst en
kwam daarna met een zwakke pion op d6 te zitten. Een blunder maakte een eind aan de partij toen een combinatie niet
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bleek te kloppen en hij een toren verspeelde. Dirk Hoogland
kwam niet goed uit de opening,. Dit bleek ook in het verdere
partijverloop. De stukken werkten niet goed samen en stukverlies betekende het einde van de partij. Peter Boel speelde
een sterke partij en zette zijn tegenstander, die niet kon rokeren, onder druk en bereikte daarmee een gewonnen stelling.
Maar bij een combinatie ging het mis en werd Peter verrast
door een truc. Daar kon niet veel later alleen een remise
tegenover worden gesteld door Remco de Leeuw. Wel had
hij steeds een klein plusje maar dit was onvoldoende voor
winst. Wouter van Rijn zorgde voor de volle winst. In een
dynamische stelling werkten de stukken van Wouter beter
samen. Hij won enkele pionnen en na de tijdnoodfase kon hij
het punt bijschrijven. Eelco de Vries had op dat moment al
gevraagd of hij remise mocht aanbieden maar hij moest gezien de stand doorspelen. Het was tegen beter weten in want
er bleek niets meer te bereiken. Remise werd dan ook de
uitslag die al lang verwacht werd. Zo was het 2-4 en moesten
Otto Wilgenhof en Léon van Tol er nog een gelijkspel uit
zien te slepen. Otto kwam terecht in een opening die hij goed
kent. Zijn tegenstander wist de stelling met een offer gecompliceerd te maken maar Otto bleek in het vervolg wat handiger en kwam na afruil in een toreneindspel terecht met een
pion meer dat in winst omzette. Voor Léon was het toen de
zware taak om zijn partij te winnen. Tegen de tweede tijdnoodfase lukte dit wonderwel met pionpromotie. Even leek
het mis te gaan toen hij een aantoonbaar verloren zet deed
maar zijn tegenstander miste dit en profiteerde niet. Met 7
matchpunten en een plaats in de middenmoot is het een
kleurloos seizoen. Deze wedstrijd was daar een goed voorbeeld van.
Gedetailleerde uitslag: ASV-1-Messemaker 1847: Dirk
Hoogland (2152)-Arjan van der Leij (2024) 0-1; Otto Wilgenhof (2216)-Peter Ypma (2066) 1-0; Eelco de Vries
(2211)-Erich Karstan (2051) ½-½; Léon van Tol (2165)Ben van Geffen (2171) 1-0; Wouter van Rijn (2177)-Ed
Roering (2170) 1-0; Remco de Leeuw (2178)-Reint van der
Knijff (2085) ½-½; Richard van der Wel (2084)-Eduard
van Dijk (2094) 0-1; Peter Boel (2079)-Bernhard van der
Knijff (1869) 0-1. Eindstand 4-4.
ASV-2 houdt koploper PION in bedwang: Voor ASV-2 was
het een laatste kleine kans om zich via winst op PION uit
Groesbeek nog in de promotiestrijd te mengen. Daar zag het
er in de wedstrijd aanvankelijk niet naar uit want Fred Reulink vergiste zich in zijn favoriete opening en verloor 2 kostbare tempo’s en kwam heel slecht te staan en ook Koert van
Bemmel vergiste zich en verloor een pion. Frank Schleipfenbauer opende de score met remise in een partij waar het
evenwicht bewaard bleef. Theo Jurrius kreeg al snel een
stukoffer tegen maar kon daarna vrij gemakkelijk de dames
ruilen. De Groesbeker zette daarop niet juist voort en verloor
een pion. Met slechts 2 pionnen voor het stuk en de veel
actievere stukken voor Theo was het snel afgelopen. Fred
Reulink kreeg in het vervolg van zijn partij niet meer de
gelegenheid zich te herstellen van de mislukte openingsfase
en verloor vervolgens. Koert van Bemmel lukte dit wel en hij
slaagde erin de pion terug te winnen waarna tot remise werd
besloten. Dat was een prettige meevaller. John Sloots leek
steeds wat voordeel te hebben tot men in de tijdnoodfase
belandde. Er volgde een strijd met kansen voor beide partijen. Het remiseaanbod van John werd graag aangenomen.
Mogelijk stond John op dat moment verloren maar zijn tegenstander gaf na afloop toe dat hij een verliezende voortzetting in gedachten had. Zo stond het 2½-2½ na de tijdscontrole en een 4½-3½ zege leek haalbaar. Invaller Albert Marks,
die speelde voor de verhinderde Sjoerd van Roosmalen,
stond duidelijk minder in een toreneindspel maar deed er
alles aan om overeind te blijven, Sander Berkhout had de
betere kansen op bord 1 en Pascal Losekoot had weliswaar
een pionnetje meer maar de stelling was nog moeilijk. Sander
zette ASV-2 op voorsprong na een prachtig gespeelde partij.
Het was Sander op zijn best die zijn tegenstander geen kans
gaf in een fantastische partij. Met een mooi slot zette hij de

kroon op zijn werk. Pascal kreeg inmiddels de betere kansen
in een toreneindspel en leek te gaan winnen. Of het echt
gewonnen was is moeilijk te zeggen. Pascal nam geen onnodige risico’s omdat remise in ieder geval al goed was voor
een gelijkspel. Hij wikkelde af naar een eindspel met toren
tegen pion en remise het resultaat. Met deze 4-3 voorsprong
was alleen Albert nog bezig. Het verloren toreneindspel had
hij inmiddels om weten te zetten in een remise-eindspel.
Eerder had Albert al ergens remise gemist door eeuwig
schaak. Het toreneindspel met voor zijn tegenstander alleen
een h-pion was potremise iedereen die stond te kijken zag dit
maar helaas zag Albert onder lichte druk van de tijd dit niet.
Zwart kon een zogenaamd bruggetje bouwen met winst tot
gevolg. Hoewel er meer heeft ingezeten werd het toch nog
een 4-4 gelijkspel. Bij winst had ASV-2 zelfs nog een theoretisch kansje in de titelstrijd omdat de andere koploper Caïssa3 ook een matchpunt verspeelde.
Gedetailleerde uitslag: ASV 2 – PION: Sander Berkhout
(2115) - Luuk de Ruyter (2154) 1-0; Pascal Losekoot (1965)
- Wim Molenkamp (2046) ½-½; Frank Schleipfenbauer
(2040) - Leo Wijnhoven (2048) ½-½; John Sloots (2046) Olav Schoonenberg (2089) ½-½; Fred Reulink (2017) - Jan
Fleuren (2127) 0-1;Koert van Bemmel (2064) - Theo Wijnhoven (2068) ½-½; Theo Jurrius (1998) - Wopke Veenstra
(1956) 1-0; Albert Marks (1811) - Jasper Bons (2009) 0-1.
Eindstand 4-4.
ASV-3 verspeelt laatste kans: In de cruciale wedstrijd tegen
Het Kasteel gebeurde er van alles en kregen beide teams
allerlei kansen op 2 matchpunten, maar uiteindelijk kwam
ASV-3 net tekort voor de overwinning. Gerben Hendriks was
als eerste klaar: hij dacht te kunnen profiteren van de (schijnbaar) ongelukkige positie van de dame van zijn tegenstander,
maar hij overzag een paardvork in de combinatie en kon al
snel opgeven. Kees Sep kwam prettig uit de opening en
breidde zijn voordeel gaandeweg steeds verder uit, wat tot
materiaalwinst leidde. Helaas beging hij hierna een blunder,
waardoor de bordjes meteen verhangen waren. De tot dan toe
gelijk opgaande wedstrijd leek in het voordeel van Het Kasteel te gaan kantelen. Ivo van der Gouw speelde een moeilijke partij, maar het evenwicht werd nooit serieus doorbroken.
In een eindspel waarin geen van beide spelers nog iets kon
proberen werd tot remise besloten. Ook Remco Gerlich
speelde een ingewikkelde partij, maar hij wist ergens een
kwaliteit te winnen en hield ook nog een verre vrije d-pion
over. Martijn Boele leek na een vreemde opening de controle
over zijn stelling te verliezen, maar na een fout van zijn tegenstander profiteerde hij optimaal en won een stuk. Dankzij
deze meevaller was ASV-3 weer helemaal terug in de wedstrijd. Helaas kwam daar niet veel later alweer een eind aan.
Daan Holtackers speelde een goede partij en kwam in een
kansrijk eindspel terecht, waarin hij al snel een pion won. In
tijdnood ging het echter helemaal mis en kwam hij eerst een
stuk en vervolgens een toren achter. Barth Plomp speelde een
solide partij. Hij wist optimaal gebruik te maken van het
zwakke punt f4 in de witte stelling en won een kwaliteit. Het
eindspel speelde hij overtuigend naar winst. Wouter Abrahamse speelde een gecompliceerde partij wat hem veel tijd
kostte. Na een afwikkeling kwam hij in een eindspel terecht
waarin hij twee stukken had tegen een toren en twee vrije bpionnen. Helaas werkten zijn stukken niet goed samen en
bleken de vrijpionnen van zijn tegenstander beslissend. Door
deze nederlaag lijkt ASV-3 uitgeschakeld in de strijd om de
promotieplaatsen.
Daan Holtackers
Gedetailleerde uitslag: ASV 3 - Het Kasteel: Martijn Boele
(1997) - Willem van Berkel (1966) 1-0; Daan Holtackers
(1993) - Hans Quint (1946) 0-1; Remco Gerlich (1927) Mark Agterberg (1957) 1-0; Gerben Hendriks (1861) Caspar Hermeling (1981) 0-1; Ivo van der Gouw (1924) Henk van Kortenhof (1950) ½-½; Wouter Abrahamse
(1983) - Wesley van Nie (2066) 0-1; Barth Plomp (1935) Twan Rutjes (1842) 1-0; Kees Sep (1915) - Jermo Kooijmans (1825) 0-1. Eindstand 3½-4½
ASV-4 komt tekort tegen sterk ZSG: ASV-4 had misschien
wel de pech dat ZSG de punten zo hard nodig had om uit de
onderste regionen weg te komen. De Zwollenaren kwamen
voor het eerst dit seizoen bijna volledig naar Arnhem waar
koploper ASV-4 een terechte nederlaag leed. Na zo’n 2 uur
spelen leek er nog niet zoveel aan de hand. Anne Paul Taal
gaf het goede voorbeeld door één van de sterke spelers van
ZSG (Lukic (2130) op remise te houden maar even daarna
raakte ASV-4 achter toen Jan Knuiman verloor. Hij koos
meteen voor de aanval op de koningsvleugel maar een torenoffer van zijn opponent bleek beslissend. Ruud Wille kreeg
ook wel prettig spel maar kon het goede plan niet vinden en
accepteerde in het vierde speeluur het remiseaanbod op advies van zijn captain. Paul
Tulfer kwam met zwart goed uit
de opening. Na de 20e zet viel hij wits centrum aan in de
hoop op actief stukkenspel maar een uitval van de witte dame

bleek uiteindelijk een pion te kosten zonder compensatie.
Wit hergroepeerde zijn stukken bekwaam en won met een
koningsaanval. Daarmee was het 3-1 voor de Zwollenaren en
alleen Murat Duman wist daarna nog wat terug te doen. Hij
legde de zwarte stelling goed aan banden en wist met beide
sterke lopers en een toren de winst te grijpen. Bij Tony Hogerhorst lukte het dit keer niet. Onze topscoorder kreeg geen
vat op de vijandelijke stelling en liep dit keer zelf in een
valletje. Het eindspel van 2 lopers tegen toren waarbij zijn
tegenstander ook nog vrijpionnen had was een ongelijke
strijd. Bij René van Alfen bleef het lang in evenwicht. In de
tijdnoodfase raakte hij teveel pionnen kwijt. Het resterende
eindspel kon hij na de tijdnoodfase uiteindelijk niet meer
houden. Koen Maassen van den Brink speelde een sterke
partij tegen hun kopman, Bart van Gelder (2129). De partij
bleef steeds wel ongeveer in evenwicht. Na bijna 6 uur spelen werd tot remise besloten. Zo verloor ASV-4 dus met 5½2½ en zal in de laatste ronde tegen het al gedegradeerde Velp
nog eéén keer alles uit de kast moeten halen om promotie naar
de 3 klasse KNSB te realiseren.
Gedetailleerde uitslag ASV 4 – ZSG: Koen Maassen van
den Brink (1903) - Bart van Gelder (2129) ½-½: Anne Paul
Taal (1941) - Dragan Lukic (2130) ½-½; Paul Tulfer
(1783) - Boris de Jonge (1922) 0-1; Jan Knuiman (1893) Alfred Knap (1824) 0-1; Ruud Wille (1873) - Miklós Hoffer
(1946) ½-½; René van Alfen (1818) - Arjan de Vries (1802)
0-1; Tony Hogerhorst (1825) - Jan Webbink (1914) 0-1;
Murat Duman (1829) - Frank Bijleveld (1690) 1-0. Eindstand 2½-5½.
Rob Cornips kampioen Daglichtschaak 2011: Rob Cornips is
met ruime voorsprong kampioen geworden. Dat werd hij al
voor de derde maal. Ook in 2008 en 2009 werd hij dat. Op de
laatste dag voegde hij twee punten aan zijn totaal en dat was
ruimschoots voldoende voor de titel. Jan Vermeer werd
tweede. Alleen zijn laatste partij won hij en dat was nog wel
tegen de kampioen. Walter Manschot werd 3e, de revelatie
van dit seizoen. Ook hij voegde twee punten aan zijn totaal
toe. Slechts tegen Rob Cornips
dolf hij het onderspit. Hans
Donker legde beslag op de 4e plaats. Toch een bekroning van
degelijk schaak over het gehele seizoen. Dick Hajee had een
zwakke finish. Op de meet werd hij geklopt door Horst Eder.
Albert Marks scoorde twee punten. De partij tegen Fritz
verloor hij, zoals iedereen dit seizoen deed. Gelukkig heb ik
ontdekt dat je Fritz zelf een ELO kunt geven zodat hij het
volgende seizoen niet meer onoverwinnelijk is. In de Bgroep werd Horst Eder kampioen. Met winst op Frits Wiggerts (die niet tegen Fritz wil spelen) gaf hij daar extra glans
aan. Tweede werd Ko Kooman. Ko speelde goed. Hij won
van Hajee en Wiggerts, maar dat was toch onvoldoende om
Horst van de titel te houden. Ook Robbert Lubbers voegde
twee winstpartijen aan zijn totaal toe. Waar Horst Eder dus
promoveert moet er dus ook één degraderen. Dat is helaas
Hans Derendorp. Bij de prijsuitreiking kreeg een ieder naar
keuze chocola of een fles wijn. Gerrit Janssen reikte aan Jan
Vermeer een bos bloemen over als dank voor de organisatie.
NB: in het kader van schaakmaand april in de bibliotheek
organiseren ASV en De Toren allerlei schaakfestiviteiten.
Ook het Daglichtschaak neemt hieraan deel. Op dinsdag 26
april vindt daarom een extra speeldag plaats. Gespeeld wordt
in de bibliotheek in de Koningstraat. Het speeltempo bedraagt 10 minuten p.p.p.p. We beginnen om 14.00 uur en
eindigen om 17.00 uur. We spelen 2 partijen per uur, dus 6
partijen. Deelname gratis.
Jan Vermeer
Deurne: Op woensdag 30 maart namen drie ASV-ers deel
aan het 50+toernooi in het Brabantse Deurne. Gespeeld werd
in 2 groepen. DE ASv-ers kwamen uit in groep 1. Achter
winnaar John
Klein Douwel (6 uit 7) werd Barth Plomp
gedeeld 2e met 5 uit 7. Siert Huizinga eindigde in de middenmoot op 3½ punt. Albert Marks bleef daar net achter en
scoorde 3 uit 7. In totaal waren er 44 deelnemers.
Hoevelaken: Xadya van Bruxvoort nam op zaterdag 26 maart
deel aan een snelschaaktoernooi voor de jeugd in Hoevelaken. Met 62 schakers viel de deelname wat tegen, aldus het
toernooiverslag, maar dat mocht de pret niet drukken.
In de
C-categorie werd Xadya uiteindelijk gedeeld 2e met 7 uit 12,
wel op ruime afstand van de groepswinnaar.
Uitslagen interne competitie 26e ronde (7 april 2011):
Boel – P. Schoenmakers 1-0; Abrahamse – Hoogland 0-1;
Huizinga – Weijsenfeld 0-1; Hogerhorst – Marks 1-0; R.
Wille – van Belle 1-0; Vermeer – Fassaert ½-½; Steenhuis –
Braam 0-1; Hajee – van Buren ½-½; Dijkstra – Bentvelzen 10; Aarntzen – Veerman ½-½; van Eijk – de Kok 1-0; Rietbergen – van Deursen ½-½; de Munnik – Kooman 0-1; Derendorp – Noordhuis 1-0; Viets – Rijmer 0-1; Stibbe – de
Goey 1-0; Wilgenhof – van Alfen 1-0.
Uitslag ASV-bekercompetitie: Wilgenhof – van Alfen 1-0.

