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Oploswedstrijd: Vorige week gingen we naar Cuba. Uit een
toernooi uit 1985 in Havanna keken we naar de partij Fernandes-Pinal. Dat zou wel moeilijk zijn. Welnee, juist makkelijk. Wit speelt en
wint. Oplossing: 1.
Dh3xh6+, Pf5xh6 2.
Th1xh6, Kh8-g7 3.
Pg5-e6+ en hierbij
moest u zien, dat
…Kxh6 niet kan
wegens mat met Th1.
Bibliotheek: Even ter
herinnering.
A.s.
zaterdag staat ASV
van 13-16 uur weer in
de hal van de bibliotheek aan de Koningstraat.
Externe competitie: De eerste competitiezaterdag in het
nieuwe seizoen leverde voor onze 4 teams 3 overwinningen
op. Alleen ASV-3 liep bij het hernieuwde optreden in de
KNSB tegen een 3½-4½ nederlaag op tegen Doetinchem.
Het derde miste in Jochem Woestenburg, Fred Reulink en
Theo Jurrius 3 basisspelers en dat bleek net even teveel. Ook
Doetinchem was niet compleet. Zij konden geen beroep doen
op de sterke Cees Nederkoorn. ASV-1 versloeg Zevenaar
nipt met 4½-3½. Ons eerste had invallers voor Dirk Hoogland en Richard van der Wel beiden vanwege vakantie. Een
grotere overwinning werd uit handen gegeven maar de zege
was zeker verdiend. Ook ASV-2 won met 4½-3½. Tegenstander Paul Keres-3 maakte het ons tweede knap lastig.
ASV-4 had daarentegen in de OSBO-Promotieklasse geen
kind aan ZSG-1 uit Zwolle. Het werd een 5-3 overwinning.
Opnieuw weer een mooie start van ons vierde. In deze EP de
eerste teamverslagen in dit nieuwe seizoen.
ASV-1 krijgt Zevenaar maar net klein: ASV-1 wil dit jaar
natuurlijk weer meedoen in de bovenste regionen. Voore
tegenstander SV Zevenaar, net gepromoveerd naar de 2
klasse liggen de uitgangspunten duidelijk anders. Met de
gemiddeld laagste rating in de poule wordt het voor het team
van Guust Homs een moeilijk seizoen. Van waarnemend
teamleider Léon van Tol kreeg ik het volgende verslag.
Remco de Leeuw had een lekkage thuis waardoor hij pas na
half twee in de speelzaal kon zijn. Toen hij kwam bleek het
lek boven, bij zijn tegenstander echter niet en Remco kon als
eerste het volle punt bijschrijven. Eelco de Vries volgde al
snel met eenzelfde resultaat. Hij kwam goed uit de opening
en mocht na een korte en correcte aanval zijn tegenstander
mat zetten. Toen was plotseling Peter Boel klaar. Na de
opening had Peter met zwart een klein plusje. Ambitieus als
altijd onderschatte hij echter de witte mogelijkheden en
moest materiaal geven en de partij. Wouter van Rijn stond
wat gedrukt, maar zijn tegenstander verloor wat tempo's en
toen de tijd begon te dringen compliceerde Wouter de stelling. Dat was teveel en het derde punt was binnen. Invaller
Jan Knuiman kreeg in betere stelling een remiseaanbod.
Omdat hij krap in zijn tijd zat nam hij dat aan. De winst was
nu bijna binnen. Vervolgens kreeg Léon van Tol na een
gecompliceerde partij, waarin hij in tijdnood een pion was
kwijtgeraakt, remise aangeboden. Hoewel hij in de slotstelling gewonnen stond nam hij het aan. De vermoeidheid had
toegeslagen. Daarna verloor Otto Wilgenhof van Henk Karssen, die sinds kort bij ASV intern speelt en mogelijk dubbel-

lid wordt. Na een zwakke opening verloor Otto een pion. Hij
herpakte zich, overspeelde zijn tegenstander en kreeg een
eindspel op het bord met twee verbonden vrijpionnen meer!
Helaas kroop toen weer nonchalance in zijn spel en verloor
hij de ene na de andere pion en uiteindelijk de partij. Als
laatste was John Sloots, onze tweede invaller, nog bezig.
Hoewel hij ergens gewonnen heeft gestaan, was het eindspel
niet meer dan remise. Zijn tegenstander probeerde het nog
wel, maar John haalde met ijzeren hand het beslissende halfje binnen. Uiteindelijk een benauwde zege die veel ruimer
Léon van Tol
had kunnen en moeten zijn.
Gedetailleerde uitslag ASV-1-Zevenaar: Wouter van Rijn
(2146)-Michel van Leeuwen (2164) 1-0; Otto Wilgenhof
(2239)-Henk Karssen (2065) 0-1; Léon van Tol (2189)Guust Homs (2139) ½-½; Eelco de Vries (2168)-Wim Ratering (1991) 1-0; Peter Boel (2031) - Arie Huysman (2021)
0-1; John Sloots (2076)-Toon Janssen (1941) ½-½; Jan
Knuiman (1881) - Vincent Pelgrom (1929) ½-½; Remco de
Leeuw (2159)-Hans Castrop (1721) 1-0. Eindstand 4½-3½.
ASV-2 start met moeizame winst: Tegen het gepromoveerde
Paul Keres-3 uit Utrecht is ASV-2 uiteindelijk niet in verliesgevaar geweest maar het won de wedstrijd minder gemakkelijk dan het aanvankelijk leek. Zonder John Sloots die
als invaller naar ASV-1 was doorgeschoven begon de wedstrijd met gelijke of iets betere stellingen voor de meeste
spelers maar ook een zeer goede stelling voor invaller Vincent de Jong. Gaandeweg kwamen er echter wat haarscheurtjes in verschillende stellingen. Zo blunderde Sander Berkhout aan bord 1 tot tweemaal toe zijn goede stelling weg en
verloor ergens een pion. Sjoerd van Roosmalen kwam geleidelijk van een mooie stelling in een dubieuze stelling terecht.
Pascal Losekoot vond niet de juiste weg in een fantastische
Koningsindische stelling, met een superloper op g7 en ook
hij verloor in de afwikkeling ergens een pion en captain
Frank Schleipfenbauer manoeuvreerde zichzelf in een mindere stelling waarin hij een pion dreigde te verliezen. Hier
tegenover had Koert van Bemmel een goed en eigenlijk niet
te verliezen maar juist wel te winnen eindspel hoewel hij wel
al aardig in tijdnood was gekomen. Verder had Koen Maassen van den Brink een licht betere dan wel gelijke stelling
maar hij wist niet goed hoe hij verder moest. Martijn Boele
was wat naar de achterlinies gedrukt maar hij wist handig
een flexibele verdediging op te bouwen terwijl Vincent naast
pionwinst in de opening ergens een incorrect stukoffer tegen
zich kreeg. Alles overziende was de winst nog ver weg. Als
eerste meevaller mocht Frank zelf een vol punt noteren. Zijn
tegenstander vond niet de juiste weg naar pionwinst en
Frank kon zich bevrijden. Toen hij een paard van zijn tegenstander even buitenspel kon dwingen en een sterk steunpunt
voor zijn loper op d3 kreeg gaf uiteindelijk de verovering
van de c-lijn de doorslag. 1-0. Daarna pakte Martijn het
punt. Een pionoffer van zijn tegenstander bleek een misser
waarvoor deze weinig tot niets terug kreeg. Martijn kon zich
slim bevrijden en afwikkelen naar een toreneindspel met een
pion meer dat hij ook kordaat afmaakte. 2-0. Vincent morste
nog even in zijn gewonnen stelling door te willen rokeren
waar dat niet mocht. Maar de verplichte koningszet kon zijn
stelling nog ruim hebben en hij won dan ook overtuigend
met een kleien combinatie. 3-0. Daarna verloor Sander. Deze
was het pionverlies niet te boven gekomen en moest in een
toreneindspel nog een pion geven. Dat was zelfs voor Sander
te veel. 3-1. Koert stelde het eerste matchpunt veilig door
zijn lopereindspel door een heftige tijdnood te leiden, voordeeltje op voordeeltje te stapelen en op een mooie wijze uit
te schuiven. 4-1. Er was nu nog een halfje te gaan voor het

tweede matchpunt. Maar van wie moest dat komen was de
vraag. Koen kwam in een stelling terecht met ongelijke lopers. Echter in dit geval waren de lopers helaas ook echt
ongelijk van sterkte. De zwarte loper deed mee in de aanval
terwijl de witte loper vast stond in de verdediging. Het duurde dan ook niet meer lang voordat beslissend materiaal verloren ging. 4-2. Pascal had zijn stelling na het pionverlies
alleen maar zien verslechteren. Hij verloor dan ook nog
ergens een stuk maar wist bijna af te wikkelen naar een eindspel van toren tegen toren+paard dat moeilijk te winnen is.
Echter zijn tegenstander wist daarnaast nog 1 pion te winnen
waardoor verlies onontkoombaar was. 4-3. Er restte alleen
nog de partij van Sjoerd van Roosmalen. Hij moest het
tweede matchpunt zien binnen te halen en leek een houdbare
maar wel dubieuze stelling te hebben. Echter toen zijn tegenstander in deze moeilijke stelling alleen maar goede zetten
vond leken zich donkere wolken samen te rapen. Twee zwarte vrijpionnen stormden naar voren en leken wit te pletten.
Enkele eeuwig schaakvalletjes wist zijn tegenstander ook
nog handig te ontwijken waardoor 4-4 het hoogst haalbare
leek. Echter Sjoerd wist heel ingenieus toch nog een laatste
eeuwig schaakvariantje in te bouwen en haalde daarmee de
gehoopte winst binnen.
Frank Schleipfenbauer.
Gedetailleerde uitslag ASV-2-Paul Keres-3: Sander Berkhout (2118)-Bas Peeters (2042) 0-1; Sjoerd van Roosmalen
(2084)-Simon Kronemeijer (1985) ½-½; Pascal Losekoot
(2042)-Colijn Wakkee (2028) 0-1; Koert van Bemmel
(2062)-Paul van der Kooij (1994) 1-0; Frank Schleipfenbauer (2066)-Klaas Veldhuijsen (1951) 1-0; Koen Maassen
van den Brink (1967)-Ronald Gouma (1960) 0-1; Martijn
Boele (1999)-Kees Vreeken (1925) 1-0; Vincent de Jong
(1960)-Rolf Dijksterhuis (1891) 1-0. Eindstand 4½-3½.
Nipt verlies ASV-3: De openingswedstrijd van het nieuwe
seizoen was voor ASV3 geen gemakkelijke met Doetinchem
als tegenstander en drie invallers in de eigen gelederen. De
uiteindelijke nederlaag kwam dan ook niet onverwacht, maar
het derde leverde sterk tegenstand en zou met een halfje
meer zelfs nog een gelijkspel uit het vuur hebben gesleept ondanks het verlies dus geen reden om ontevreden op de
wedstrijd terug te kijken... Invaller Ruud Verhoef opende de
score met een remise. Zijn tegenstander won op b2 een pion,
maar Ruud kreeg er actief spel voor terug; na stukkenruil
werd de vrede getekend. Kees Sep was niet veel later klaar
en liet ook een halfje bijschrijven. Er gebeurde weinig in zijn
partij en het evenwicht werd nooit verstoord. Remco Gerlich
wist na een positionele openingsfase het initiatief naar zich
toe te trekken en de pionnenstructuur van zijn tegenstander
te ruïneren. Toch bleek het niet voldoende om er meer dan
een remise uit te halen. Na dit vreedzame begin sloeg
Doetinchem toe. Daan Holtackers zette zijn partij te langzaam op en zijn tegenstander profiteerde met een sterke
centrumdoorbraak. In het vervolg wist Daan toch weer terug
in de partij te komen, maar een tactische vergissing had
fatale gevolgen. Invaller Ruud Wille verdedigde zich lange
tijd prima tegen het actieve spel van zijn tegenstander, maar
in de tijdnoodfase zag hij een listig trucje van zijn tegenstander over het hoofd waarna zijn stelling ineens instortte. Bij
Tony Hogerhorst kwam al snel een boeiende strijd op het
bord. In ruil voor een pion leek hij een sterk centrum te krijgen, maar zijn tegenstander speelde er via de koningsvleugel
handig omheen en na een afwikkeling resteerde er een eenvoudig gewonnen eindspel. In de laatste twee partijen werd
de eer van ASV3 nog fraai verdedigd. Invaller Barth Plomp
vergiste zich in de opening en leek tegen een snelle nederlaag aan te lopen, maar zijn tegenstander wist in het vervolg
niet het goede plan te vinden. Barth nam de aanval over en
wikkelde af naar een eindspel dat hij overtuigend naar winst
voerde. Wouter Abrahamse speelde een erg interessante
partij. In een gecompliceerde stelling offerde hij een kwaliteit voor twee sterke vrijpionnen, maar lang leek er een status quo te zijn. Wouter bleef echter aandringen en de dreigingen die hij creëerde werden zijn tegenstander uiteindelijk
Daan Holtackers
teveel.
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Doetinchem 3½-4½: Wouter
Abrahamse (1950) - Henk Riepma (2131) 1-0; Daan Holtackers (2015) - Marino Küper (2103) 0-1; Remco Gerlich
(1999) - Roel Evertse (2026) ½-½; Tony Hogerhorst (1908)
- Theo Goossen (2017) 0-1;Barth Plomp (1964) - Sander
van Vucht (1811) 1-0; Kees Sep (1884) - Marius van Hal

(1937) ½-½; Ruud Wille (1926) - Henny Haggeman (1863)
0-1; Ruud Verhoef (1748) - Bert Lenderink (1844) ½-½.
Eindstand 4½-3½.
Simpele zege ASV-4: Met de 5½-2½ nederlaag van vorig
jaar, toen in de voorlaatste ronde, nog in het achterhoofd
moest ASV-4 dit seizoen starten tegen ZSG Zwolle. Dit
team bleek echter geen schim van het team vorig seizoen.
Het op meerdere plaatsen verzwakte team uit Zwolle kon het
vierde dan ook geen duimbreed in de weg leggen. Teamleider Anne Paul Taal speelde een rustige remise. Na de opening waren de lichte stukken geruild en bleef er een remiseachtig eindspel over. Désiré Fassaert, die zijn debuut maakte
voor ASV, kwam in een voor hem onbekende opening met
zwart en gebruikte veel tijd om niet in problemen te komen.
Zijn tegenstander bood op een handig moment remise aan
wat gezien de tijd en de goede overige stellingen niet kon
worden geweigerd. Deze werden snel hierop verzilverd. En
maar liefst viermaal op rij. Murat Duman zette ASV-4 op
voorsprong. Vanuit de opening kwam hij in het voordeel
doordat de koning in het centrum bleef. Toen zwart ook nog
op b2 insloeg werd deze of ingesloten of ging Murat’s tegenstander mat. Gerben Hendriks won een pion in de opening
en zette vervolgens de aanval via de h-lijn in.e De zwarte
koning kwam op e8 terecht terwijl Gerben de 7 rij beheerste. Fraai zette onze ASV-er vervolgens mat met een paard op
d6. Onze invaller Albert Marks (voor Ruud Wille, die voor
ASV-3 speelde) kwam met zwart op bekend terrein. Zijn
tegenstander speelde een dubbel fianchetto, terwijl Albert
alleen zijn koningsloper naar g7 had gebracht. Hij slaagde
erin zijn witte loper af te ruilen hetgeen wit niet had moeten
toestaan). Wel kreeg Albert nog wat druk op de koningsvleugel te verduren maar dat was van korte duur. Albert kon
alles gemakkelijk pareren en bijna ongemerkt begon hij druk
op de witte stelling uit te oefenen en na een "geruisloze"
afruil stond wit klem en verloren. Opmerkelijk was, dat wit
na de 20e zet remise aanbood om vervolgens na 5 zetten
later op te geven. Siert Huizinga bracht ASV-4 op een 5-1
voorsprong. Vanuit de opening speelde zijn tegenstander
diverse anti-positionele zetten (zoals f6 op Lg5). Toch bleef
het voor wit lastig om een opening in de stelling te vinden.
Onder lichte druk beging zwart een blunder en kwam materiaal achter. Vervolgens hield hij Siert aan de praat met diverse trucjes maar deze trapte daar niet in en haalde het punt
daarna binnen. De winst in de wedstrijd was hiermee een
feit. De 2 overige partijen gingen verloren. Paul Tulfer
kwam met enig nadeel uit de opening, maar wist door actief
spel op de damevleugel een gelijke stand te bereiken. De
witspeler offerde een pion in ruil voor een koningsaanval,
wat niet correct was, maar tot grote complicaties leidde. In
beiderzijdse hevige tijdnood toonde Paul’s tegenstander zich
het slagvaardigst en besliste de partij met een mataanval. Ivo
van der Gouw tenslotte speelde aan het topbord tegen de
sterke Bart van Gelder. Ivo bleef in de opening en middenspel goed overeind maar moest hier veel tijd gebruiken. Dit
werd in vliegende tijdnood fataal.
Anne Paul Taal
Gedetailleerde uitslag ASV-4 – ZSG: Ivo van der Gouw
(1895) - Bart van Gelder (2125) 0-1; Anne Paul Taal
(1942) - Boris de Jonge (1919) ½-½; Paul Tulfer (1911) Pascal Jacobs (1894) 0-1; Gerben Hendriks (1857) - Christiaan Wijnia (1799) 1-0; Désiré Fassaert (1894) - René in 't
Veld (1598) ½-½; Siert Huizinga (1881) - Mohammed
Hashemi (1635) 1-0; Albert Marks (1774) - Jin Zhao Hu
(1519) 1-0; Murat Duman (1843) - Sjoerd Rookus (1369)
1-0. Eindstand 5-3.
Uitslagen interne competitie 3e ronde (15 september 2011):
Wilgenhof – van Rijn 1-0; F. Schleipfenbauer – Boel 1-0;
Maassen van den Brink – Karssen 1-0; Gerlich – Holtackers
1-0; Abrahamse – Knuiman 0-1; R. Wille – Weijsenfeld 0-1;
Hogerhorst – van Alfen ½-½; Fassaert – Huizinga ½-½;
Huberts – van Amerongen 1-0; Dekker – Groen 0-1; Vermeer – Boonstra 1-0; van Belle – Steenhuis ½-½; van Buren
– Corbeel 1-0; Bentvelzen – Kooij ½-½; Aarntzen – van
Dijk 1-0; Manschot – de Kok 0-1; B. Sanders – van Bruxvoort 0-1; B. Schleipfenbauer – Kooman 1-0; van der Krogt
– van Eck 0-1; Derendorp – Zuidema 1-0; Rijmer – Hartogh
Heijs 0-1; Wijman – Meijer 0-1; Viets – van Vlerken ½-½;
Stibbe – Diekema 0-1.

