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50e jaargang no. 41
Oploswedstrijd: Er zijn standen, waarbij men het zichzelf
kwalijk neemt een winnende voortzetting over het hoofd te
zien. Het gaat immers om een standaardmanoeuvre. Toch
overkwam het hier beide spelers een IM en een FM. Het
betrof de partij Zinn-Syré gespeeld in Dresden in 1977.
Zwart aan zet bereikt een
gewonnen stelling. Oplossing: 1…Dd1+ 2.
Kxd1, Lg4+ 3. f3, Lxf3+
4. gxf3 Txh8 en zwart
staat een gezonde kwaliteit voor. Gelijk de dame
slaan is het beste voor
wit. Als hij naar het centrum loopt verliest hij
meer materiaal.
Hans Böhm: Heeft u zich
al aangemeld? Morgenavond organiseren ASV
en De Toren namelijk een leuke schaakactiviteit. U mag deze
avond niet missen. IM Hans Böhm presenteert dan zijn en
IM Yochanan Afek’s gloednieuwe boek ‘De Toren, steunpilaar van het schaakspel’. Böhm zal op zijn vertrouwde humoristische wijze het boek bespreken en enkele praktijkvoorbeelden laten zien. Deelname is gratis en u kunt een
gesigneerd exemplaar van dit boek bemachtigen tegen een
kortingsprijs van €10 (in plaats van €17,95 in de
boekhandel). Na de presentatie kunt u deelnemen aan een
vriendschappelijk
snelschaaktoernooitje.
Plaats
van
handeling is het Olympus College, ingang Zeegsingel ter
hoogte van de wegversmalling. Aanvang 20:00.
Externe competitie: Hoe kunnen we de derde zaterdagronde
het beste samenvatten? Met twee keer winst en twee keer
verlies werd het van alles wat. Vreugde vooral in het kamp
van ASV-3 waar met een prachtige 6-2 overwinning op Almelo de eerste zege in dit seizoen werd geboekt. Ook was er
grote tevredenheid bij ASV-2 dat door een minimale 4½-3½
zege op de Regiohakkers alleen de leiding nam in hun poule. Voor ASV-1 eindigde de wedstrijd tegen medekoploper
Venlo in een fikse domper. De 6-2 nederlaag loog er niet om.
Ook ASV-4 verloor. Denk en Zet won nipt met 4½-3½,
waar een gelijkspel lang tot de mogelijkheden behoorde. In
deze EP leest u er alles over. Volgende week weer aandacht
voor onze
avondteams. De eerste wedstrijden van deze teams
in de 3e ronde zijn op 8 december.
ASV-1 verliest duel om koppositie: De uiteindelijke 6-2
nederlaag tegen Venlo was wat geflatteerd vond teamleider
Richard van der Wel. Feit was wel dat Venlo zich in deze
wedstrijd, waar de eerste plaats de inzet was, iets stabieler
toonde. Lang ging het duel gelijk op, pas in de slotfase vielen
de meeste partijen de verkeerde kant op. Eelco de Vries zette
ASV-1 op voorsprong. Eelco, normaal gesproken een vaste
waarde op één van de topborden, zat dit keer aan bord 8.
Daar trof hij een invaller. Deze bleef met zijn koning in het
centrum. Eelco wist de koning daar vast te houden en boekte
een eenvoudige winst. Het krachtsverschil was te groot.
Remco de Leeuw voegde daar niet veel later een remise aan
toe. Na een vrij vlakke partij werd een puntendeling overeengekomen. Bij Richard van der Wel werd een blunder in
de slotfase hem fataal. Na een zwakke opening had hij maar
een kwetsbare pion op d6 gegeven om zo meer spel te krijgen. Er ontstond uiteindelijk een paardeindspel met 2 pionnen minder maar waarbij zijn verre vrijpion een handenbinder bleek. De partij kon alle kanten op tot hij plots in volle
schaakblindheid zijn paard weggaf. Otto Wilgenhof kwam
aardig uit de opening en kreeg wat aanvalskansen. Toen hij
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een goede mogelijkheid miste viel de coördinatie van zijn
stukken weg en kwam hij onder druk. Een remiseaanbod
werd nog afgeslagen maar het eindspel ging uiteindelijk
verloren. Dat er in de resterende 4 partijen alleen nog door
Wouter van Rijn een remise werd gescoord was natuurlijk
een tegenvaller. Eerder had Wouter al een aanbod afgewezen
maar via zetherhaling kwam er toch een puntendeling op het
wedstrijdformulier. Ook Dirk Hoogland kwam niet slecht uit
de opening maar hij liet zich op een gegeven moment op de
e-lijn flessen. Dit kostte een pion. Uiteindelijk kwam er een
dame-eindspel op het bord met 2 pionnen minder. Zijn tegenstander speelde dit goed uit en gaf Dirk geen kans meer
op eeuwig schaak. Peter Boel speelde een goede opening.
Toen hij de keus kreeg van een stukoffer of niet ging hij
hierop in. Aanvankelijk kreeg hij een koningsaanval waarin
zijn tegenstander goed verdedigde. Beslist was er nog niets
maar na een fatale fout ging het volle punt toch naar zijn
opponent. Léon van Tol sloot de wedstrijd af. Hij had een
pion minder in een moeilijke stelling en bovendien een slechte loper. Nog leek hij het te kunnen houden maar verlies van
de pion op b3 bleek cruciaal. ASV-1 moet door deze nederlaag even een stapje terugdoen, het vertrouwen is echter
zeker niet aangetast.
Gedetailleerde uitslag ASV-1-Venlo: Otto Wilgenhof (2239)
- Rainer Martignies (2250) 0-1; Peter Boel (2031)-Joep
Nabuurs (2208) 0-1; Wouter van Rijn (2146)-Thijmen
Smith (2192) ½-½; Léon van Tol (2189)-Rudi van Gool
(2206) 0-1; Richard van der Wel (2110)-Joachim Guddat
(2154) 0-1; Dirk Hoogland (2141) - Henk van Gool (2128)
0-1; Remco de Leeuw (2159)-Carsten Fehmer (2110) ½-½;
Eelco de Vries (2168)-Frans Mertens (1904) 1-0. Einduitslag 2-6.
ASV-2 blijft winnen: Ook de derde wedstrijd werd door
ASV-2 winnend afgesloten. Dit keer tegen de Regiohakkers,
een tegenstander van formaat. Pascal Losekoot opende de
score met een remise. Een niet zo lange partij waarbij hij
aanvankelijk wat aanval kreeg maar waarbij zijn pionnenstructuur na een grote afruil toch wat kwetsbaar was geworden. Een remiseaanbod nam hij dan ook aan. Niet veel later
verloor Sander Berkhout. Hij stond prima met zwart tot hij
blunderde in een afruil en een stuk verloor. Barth Plomp, die
als invaller speelde voor Frank Schleipfenbauer, zorgde
vervolgens voor een degelijke remise. Nadat de dames waren
geruild stond de stelling van Barth als een huis en hij kwam
verder niet in gevaar. Remise dus! In de partij van Koert van
Bemmel werd het evenwicht niet echt verstoord. Het eindspel van paard tegen loper werd dan ook remise gegeven.
John Sloots zag zijn remiseaanbod afgeslagen worden. Ongetwijfeld zullen de betere stellingen van de resterende ASVers hierbij een rol hebben gespeeld. Fraai wist hij uiteindelijk
zelfs de partij in winst om te zetten. Zulke zetten verdienen
een plaatje. Een prachtig loperoffer zorgde voor promotie of
dubbele pionwinst. Dat waarnemend teamleider Sjoerd van
Roosmalen daarna verloor was onnodig. Met zachte hand
had hij een prettig voordeel verkregen. Hij kreeg dan ook
goede kansen maar op een truc werd niet goed gereageerd.
Bij goed tegenspel was remise nog mogelijk maar het werd
nog erger voor Sjoerd. Hij overzag een zetje en verloor een
stuk. ASV-2 redde de winst want zowel Koen Maassen van
den Brink als Martijn Boele stonden zeer goed op dat moment. Koen kon na een goede opening geen directe winst
vinden. Wel hield hij voordeel en bleef er een gewonnen
eindspel over. Dit zette hij overtuigend in winst om. Martijn
Boele hielp toen nog bijna zijn eigen winstkansen om zeep.
Hij verspeelde een stuk maar zijn positie was zo goed dat hij
zich dit kon veroorloven. Door zijn sterke vrijpionnen werd
het stuk teruggewonnen en kwam het eindspel niet meer in
gevaar. ASV 2 versloeg hiermee één van de medekoplopers

en nam zo afstand op de ranglijst. Toch moeten er nog geen
voorbarige conclusies worden getrokken. De start is mooi
maar aangetekend moet worden dat de tegenstanders uit de
eerste 2 ronden, Paul-Keres-3 en PSV/DoDo, nog puntloos
onderaan staan. De wedstrijd in de volgende ronde tegen
Messemaker 1847, het sterkste team op papier in deze klasse,
wordt een belangrijke krachtmeting. Tegen het sympathieke
team van de Regiohakkers zette ASV-2 in ieder geval een
goede stap!!
Gedetailleerde uitslag ASV-2 – Regiohakkers: Sander
Berkhout (2118) - Gert Jan van Vliet (2195) 0-1; Sjoerd
van Roosmalen (2084) - Andries Dekker (2169) 0-1; Martijn Boele (1999) - Jaco Vonk (1940) 1-0; John Sloots
(2076) - Tim Schakel (2042) 1-0; Koert van Bemmel (2062)
- Bobby Fijlstra (1989) ½-½; Pascal Losekoot (2042) Hemmo Mulder (2021) ½-½; Barth Plomp (1964) - Zdravko Kalas (1793) ½-½; Koen Maassen van den Brink (1967)
- Sander van den Oord (1894) 1-0. Eindstand 4½-3½.
ASV-3 laat klasse zien: In de wedstrijd tegen Almelo had
ASV-3 deze keer de wind flink in de zeilen. Cees Sep opende
de score vredelievend met een remise in een positionele
partij waarin het evenwicht geen moment doorbroken leek.
Theo Jurrius bracht ASV-3 daarna op voorsprong. Na een
rustig opgezette opening (een unicum voor Theo) brandde de
strijd alsnog los na tegengestelde rokades, maar Theo was
hierbij beter voorbereid op de wederzijdse aanvalspogingen
en dat leverde al snel materiaalwinst op. Bij Fred Reulink
ontstond een interessante strijd, waarbij hij een verzwakking
van de pionnenstructuur van zijn tegenstander wist af te
dwingen in ruil voor het loperpaar, waarvan de zwartveldige
echter geen enkele rol speelde. Aangezien een winstplan
echter moeilijk te verzinnen was, bood hij remise aan. Vervolgens werd de voorspong vergroot door Daan Holtackers.
Zijn tegenstander hoopte een koningsaanval te beginnen,
maar na een tegenactie in het centrum kreeg Daan een voordelige stelling. Na een tweede breekzet in het centrum werd
de vijandelijke koning in een combinatie matgezet. Wouter
Abrahamse had veel tijd nodig in een ingewikkelde opening,
waardoor hij later in de partij de dreigingen van zijn tegenstander niet wist te pareren. Een fout in zware tijdnood kostte
de partij. Hierna kwam ASV 3 vlug op een beslissende voorsprong. Jochem Woestenburg boekte een overtuigende overwinning met behulp van een positionele aanval op de vijandelijke koningsstelling. Met behulp van dreigingen aan beide
vleugels van het bord wist hij door de verdediging van zijn
tegenstander heen te breken. Tony Hogerhorst kwam vanuit
de opening in een moeilijke stelling terecht. Zijn tegenstander leek op de damevleugel beslissend voordeel te halen,
maar na een blunder in de tijdnoodfase greep Tony zijn kans
aan de andere kant van het bord en sloeg toe met een mataanval. Tenslotte wist ook Remco Gerlich zijn partij na iets
meer dan vier uur winnend af te sluiten. Lange tijd was het
niet duidelijk wie er beter stond, maar in het eindspel maakte
Remco optimaal gebruik van de (in de opening geofferde)
pion die hij voorstond en creëerde hij 2 verbonden vrijpionnen die, ondersteund door zijn loper, voor de winst zorgden.
Al met al zat het niet tegen, maar niettemin een verdiende
Daan Holtackers
ruime overwinning voor ASV-3!
Gedetailleerde uitslag ASV 3 – Almelo: Jochem Woestenburg (2028) - Ben Poelstra (2051) 1-0; Fred Reulink (2007)
- Henk Jan Paalman (2090) ½-½; Remco Gerlich (1999) Zagar Zeeman (1886) 1-0; Wouter Abrahamse (1950) Martin Bootsma (2096) 0-1; Daan Holtackers (2015) Alvin Jutba (1924) 1-0; Theo Jurrius (2013) - Thijs Engberink (1672) 1-0; Tony Hogerhorst (1908) - Bert Steffen
Visser (1821) 1-0; Kees Sep (1884) - Ulbe van Houten
(1864) ½-½. Eindstand 6-2.
ASV-4 komt net tekort: Denk en Zet kaapte in de slotfase net
een mogelijk gelijkspel voor de neus van ASV-4 weg waardoor het duel in een 3½-4½ nederlaag eindigde. Anne Paul
opende met een degelijke remise. Vanuit de opening probeerde zijn tegenstander meteen aan te vallen maar dat resulteerde in een stelling waarin zijn opponent juist erg moest
oppassen. Dit deed hij bekwaam en vervolgens werd alles
afgeruild. Paul Tulfer blokkeerde met zwart het centrum met
een dubbele e-pion. Even later brak wit zijn koningsstelling
open met een kansrijk kwaliteitsoffer. Paul verdedigde zich
eerst goed, zag toen een remisevariant over het hoofd en
moest na een tweede kwaliteitsoffer van wit opgeven wegens
ondekbaar mat. Deze achterstand werd snel daarna omgedraaid in een voorsprong. Eerst was het Gerben Hendriks die
na lang en geduldig spel zijn stukken goed kreeg en vervol-

gens door het uitschakelen van een verdedigend stuk eerst
een stuk en toen een kwaliteit won. Aan het eind van de
eerste tijdnoodfase pakte ook Siert Huizinga het punt. Vanuit
de opening speelde hij agressief, zwart kwam moeilijk te
staan met de koning nog in het midden. Siert leek er dwars
doorheen te gaan. Maar dat viel nog tegen. Zijn tegenstander
kwam terug in de partij maar moest wel een minder eindspel
accepteren dat Siert na enkele tegendreigingen goed uitspeelde. Met een remise maakte Jan Knuiman er 3-2 van Hij
kwam goed uit de opening en behield in het middenspel het
initiatief. De afwikkeling naar het eindspel leverde een pion
op en een voordelige pionnenstructuur. Na een geforceerde
afruil van een stel torens resteerde een eindspel met een toren
en lopers van ongelijke kleur. De torens werden geforceerd
geruild waarna het eindspel remise was. Voor een gelijkspel
was nu nog 1 punt nodig. Dit moest dan komen uit de partijen van Désiré Fassaert en Ivo van der Gouw want Ruud
Wille stond al een poosje verloren. Hij was al niet goed uit
de opening gekomen maar wist de schade bij een afwikkeling
te beperken tot een pion. Kansen op meer kreeg hij niet maar
bleef hopen in afwachting van de andere 2 partijen. Deze
ontwikkeling viel in het nadeel van het vierde uit. Bij Ivo
was aanvankelijk een rustige stelling ontstaan maar hij koos
op een gegeven moment voor een verkeerde afwikkeling en
raakte een pion achter. Daarna kon wit de partij met een pion
meer langzaam maar zeker naar zich toetrekken. De tegenstander van Désiré hoefde toen niet meer en bood remise aan
dat niet geweigerd kon worden. Aardig feit was dat in deze
partij dezelfde variant op het bord kwam die hij eerder die
week ook op het bord had gehad. Désiré had de variant nog
eens goed bekeken en dat kwam dus nu goed van pas. Hij
kwam zonder problemen de opening door. In de tijdnoodfase
leek het nog even mis te gaan maar hij wist net na de tijdcontrole een vesting op te bouwen met remise als resultaat. Ruud
kon daarna opgeven want een vijandelijke pion was inmiddels gepromoveerd waarna de stelling volledig kansloos was.
Gedetailleerde uitslag ASV-4-Denk en Zet: Désiré Fassaert
(1894) - Fedde Tolman (2140) ½-½; Anne Paul Taal (1942)
- Muharem Mujkanovic (2031) ½-½; Ivo van der Gouw
(1895) - Bert Ekkelboom (1818) 0-1; Jan Knuiman (1881) William Cornelissen (2031) ½-½; Paul Tulfer (1911) Johan Redeker (2074) 0-1; Gerben Hendriks (1857) - Sietse
Gösker (1941) 1-0; Ruud Wille (1926) - Rijk-Pieter Hofstede (2010) 0-1; Siert Huizinga (1881) - Jarno Visscher
(1834) 1-0. Einduitslag 3½-4½.
Uitslagen en standen in KNSB-competitie en OSBOpromotieklasse na 3e ronde:
KNSB 2e klasse D:
1 Venlo
2 Veldhoven
3 HSC
4 Vianen/DVP
5 ASV-1
6 DJC
7 DSC Delft-1
8 De Toren/VSV-2
9 Voerendaal-2
10 Zevenaar
KNSB 3e klasse B:
1 Groningen-2
2 Philidor Lw. 1847-2
3 DSG Pallas
4 Xidata Hardenberg
5 Almelo
6 ASV-3
7 Doetinchem
8 ESGOO-2
9 WSG Winterswijk
10 UVS-2e

6
5
5
5
4
3
2
0
0
0

16
15½
14½
13½
11
12
11½
9
9
8

6
6
4
4
4
2
2
2
0
0

15½
15½
19
13½
12
12
11½
8
7½
5½

KNSB 3e klasse C:
1 ASV-2
2 Messemaker 1847
3 Zukertort A’veen-3
4 Het Kasteel
5 Regiohakkers
6 Amersfoort-2
7 Oosten-Toren
8 LSG-4
9 Paul Keres-3
10 PSV/DoDo
OSBO-Promotieklasse:
1 Denk en Zet
2 Wageningen-2
3 Voorst
4 Wageningen-3
5 ASV-4
6 Bennekom
7 PION-2
8 VDS
9 De Toren-2
10 ZSG

6
4
4
4
4
4
2
2
0
0

14½
14
13
13
12½
12
11½
11
10½
8

6
6
4
4
2
2
2
2
2
0

16
15½
14
12
12
11
11
10½
9
9

KNSB 2 klasse D: ASV-1 – Venlo 2-6; Veldhoven - Zevenaar 6½-1½; HSC – De Toren/VSV-2 5-3; Vianen/DVP –
DSC Delft-1
4½-3½; DJC – Voerendaal-2 4½-3½.
KNSB 3e klasse C: ASV-2 – Regiohakkers 4½-3½; OostenToren-Paul Keres-3 4½-3½; Het Kasteel-Zukertort Amstelveen-3 3-5; LSG-4-Amersfoort-2 3-5; PSV/DoDoMessemaker
1847 3-5.
KNSB 3e klasse B: ASV-3 – Almelo 6-2; Groningen-2 –
Doetinchem 4½-3½; ESGOO-2 – WSG Winterswijk 4½-3½;
UVS-2 – Xidata SV Hardenberg 3-5; Philidor 1847-2 – DSG
Pallas 4½-3½.
OSBO-Promotieklasse: ASV-4 – Denk en Zet 3½-4½;
Voorst – ZSG 5-3; PION-2 – De Toren-2 5-3; Wageningen-2
– Bennekom 4½-3½; Wageningen-3 – VDS 4½-3½.

