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Oploswedstrijd: Een stand waarvan Europe Echecs schreef
dat het aan het eind van een
partij was. Zelfs de namen
van de spelers werden vermeld. Het is echter een studie
van de Duitser Bernhardt uit
1923. Wit speelt en houdt
remise. Ik zal een handje
helpen: schaak als patvinder….! Oplossing: 1. d6,
exd6 2. Kd3, Lxg3 3. a5, d5
4. a6, Lb8 5. Lxa7 pat.
In Memoriam: Op dinsdag 13
december vernamen wij met
verbijstering en ongeloof dat ons lid Robert Verkruissen in
de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 december na een noodlottig ongeval op 52-jarige leeftijd was overleden. Robert
was een echte schaakliefhebber, maar bovenal een fijn persoon. Velen zullen hem kennen als lid van Schaakstad Apeldoorn. Eind 2006 meldde Robert zich echter ook aan bij
ASV omdat hij een tweede club zocht met een aantrekkelijke
interne competitie. De eerste jaren speelde Robert regelmatig
mee in de interne en vanaf dat moment werd ASV ook echt
zijn tweede club. Hij was altijd zeer geïnteresseerd in onze
vereniging. Hij bleef ook lid van ASV toen hem de tijd ontbrak om twee clubavonden per week te bezoeken maar bleef
wel trouw bezoeker van toernooien. De ontmoetingen daarbij
waren ook altijd even hartelijk. Wij wensen zijn vrouw en
kinderen heel veel sterkte om dit zware verlies te dragen.
Volgende week: Geen interne competitie maar zo tussen
de feestdagen een gezellige avond Fischer Random Chess.
Externe competitie: In de vorige EP kon ik slechts nederlagen voor
onze teams melden. Dat zette zich aanvankelijk in
de 2e speelweek voort toen eerst ASV-7 ’s-maandags met
5½-2½ verloor van De Toren-5. En ook vorige week donderdag kwam er nog een nederlaag bij. ASV-12 kon het niet
bolwerken tegen Voorst-4 en verloor met 3½-2½. Onze
teams hadden daarmee deze ronde al 6 nederlagen te pakken.
Gelukkig was er nog een team die wel liet zien hoe het moet.
ASV-8 won ruim van Dodewaard met 4½-1½ en blijft
daarmee koploper. Op vrijdag gingen we verder. Winst was
er opnieuw al ging dat wel ten koste van een eigen ASVteam. ASV-13 won met duidelijke cijfers van onze jeugd van
ASV-11j: 5-1. Maar ook was er opnieuw een nederlaag.
Voor de OSBO-cup faalde ASV-5. Zij verloren met 3-1 van
de jeugd van De Toren-3. De zaterdagteams onttrokken zich
gelukkig aan deze algehele malaise en sloten af met een
positief saldo. ASV-1 won met 5½-2½ van Voerendaal-2 en
kreeg daarmee weer aansluiting bij de top, ASV-2 won de
kraker tegen Messemaker 1847 heel knap met 4½-3½ en
verstevigde daarmee de koppositie en ASV-4 behaalde belangrijke punten tegen VDS door met 5-3 te winnen. Alleen
ASV-3 verloor maar dat was geen schande. DSG Pallas was
met 6-2 duidelijk te sterk. Daarmee is de laatste ronde van
2011 ten einde. In januari beginnen we gewoon weer vol
goede moed met een schone lei. Wat rest in deze en de volgende EP zijn de verslagen en de uitslagen en standen. Laten
we zo vlak voor kerst in deze EP eerst de winnende teams
maar eens voor het voetlicht halen. Prettige Kerstdagen!!
Degelijke zege ASV-1: Met drie winstpartijen en vijf remises
boekte ASV-1 een duidelijke zege op het laag geklasseerde
Voerendaal-2. Toch mocht dit team niet onderschat worden.
In de vorige ontmoeting werd het immers 4-4 dus ASV was
gewaarschuwd. Maar het werd na een lange reis naar ZuidLimburg een regelmatige overwinning op een wat verzwakt
team. Bij Wouter van Rijn gebeurde er niet veel tegen een
onbekende tegenstander. In een gelijke stelling werd tot
remise besloten wat in het Limburgse kamp als erg goed
werd ervaren. Otto Wilgenhof kwam met wit in een ope-
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ningsvariant terecht waarmee hij zelf met zwart slechte ervaringen had opgedaan. Hij wist dus precies wat hij moest doen
met wit. Zijn tegenstander wist dat dus niet. Er volgde een
mataanval op de vijandelijke koningsstelling waarmee Otto
het zwarte spel wist af te straffen. Eelco de Vries kwam wat
krom uit de opening en moest met zijn koning gaan lopen.
Zijn tegenstander wist de winst niet te vinden en geleidelijk
wist Eelco de stelling te consolideren. Er werd vervolgens
door beiden geen risico meer genomen en werd met remise
voor de veilige haven gekozen. Ook in de partij van Dirk
Hoogland gebeurde vrij weinig. Een saaie pot dus waarin de
strijd zich voornamelijk beperkte tussen enerzijds het aanvallen en anderzijds het verdedigen van een pion. Toen hieruit
geen voordeel werd verkregen was remise het logische resultaat. Peter Boel kreeg weliswaar ruimtevoordeel maar daar
bleef het ook bij. Er was daarna een blunder van zijn tegenstander nodig. Dit leverde een stuk op en de partij. Belangrijke winst dus voor Peter die daarmee de goede draad weer
heeft opgepakt. Richard van der Wel speelde geen goede
partij en verloor gaandeweg een pion. Wel had hij het loperpaar. Door veel pionnen te ruilen werden deze lopers sterker.
Zo kreeg hij zelfs een winnende aanval. Maar door een blunder verspeelde hij de directe winst. Hoewel hij een betere
stelling overhield koos hij voor de zekere remise om zo de
teamwinst veilig te stellen. Remco de Leeuw vergrootte de
Arnhemse voorsprong verder. Zijn tegenstander pakte het wat
onvoorzichtig aan en Remco kreeg aanval. Het duurde echter
nog geruime tijd voordat hij de vis op het droge had maar gaf
zijn tegenstander geen kans meer. ASV-1 doet weer mee!!
Gedetailleerde uitslag Voerendaal-2 – ASV-1: Phillipp
Schapotschnikow (-) - Wouter van Rijn (2146) ½-½; Bob
Merx (2167) - Eelco de Vries (2168) ½-½; Henk Temmink
(2201) - Otto Wilgenhof (2239) 0-1; Luc Zimmermann
(2069) - Dirk Hoogland (2141) ½-½; Jurgen Fuhs (2015) Remco de Leeuw (2159) 0-1; Claus Andok (2106) - Léon
van Tol (2189) ½-½; Eric Jan Morren (1766) - Peter Boel
(2031) 0-1; Marcel Winkels (1980) - Richard van der Wel
(2110) ½-½. Eindstand 2½-5½.
Uitstekende zege ASV-2: In de topper tegen het sterke Messemaker uit Gouda won ASV-2 met 4½-3½. Eigenlijk is het
nergens echt in gevaar geweest. Sterker nog, de zege had
uiteindelijk nog hoger moeten uitvallen (remises voor Frank
en Martijn). Sander Berkhout opende de score. Een dubieuze
zettenreeks van de tegenstander (La6-Lxc4-La6) leverde wel
pionwinst op maar moest volgens Sander gewoon weerlegd
worden. Dit realiseerde Sander prachtig door zijn dame "verdacht" op a4 te planten waar de tegenstander deze leek te
kunnen opsluiten maar Sander had scherper gerekend en
kwam na een vrijwel geforceerde zettenreeks in een zo goed
als gewonnen eindspel met loperpaar en prachtige stelling
terecht. Uiteindelijk leverde dit de kwaliteit en winst op.
Daarna won ook Koen Maassen van den Brink. In een rustige
doch zeer solide opening wist Koen met een venijnig zetje op
g6 in te slaan waardoor de koningsstelling aan gort ging. Hij
wikkelde dit mooi af naar winst. Daarna volgende plusremises van John Sloots en Koert van Bemmel. John hield de
stelling met wit de hele partij binnen de remisemarge en
kwam in een volstrekt remise-eindspel met loper tegen paard
met pionnen op beide vleugels terecht. Koert realiseerde de
remise iets minder solide. Hij overzag in de opening een
schaakje waardoor hij de rokade verloor. Echter dit bleek
geen probleem en hij kon zelf het initiatief terugnemen en een
koningsaanval opbouwen. Dit leek door te slaan tot wit ergens
een actieve verdediging vond en remise afdwong. De overige
partijen eindigden ergens in de tijdnoodfase. Pascal Losekoot
speelde een hele boeiende partij en wist zijn tegenstander in
een mindere stelling te drukken die hij in tijdnoodfase niet
geheel meer kon overzien. Pascal kon dan ook een matnet
opbouwen. Martijn Boele wist met zwart een prachtige stelling op te bouwen en had het loperpaar van zijn tegenstander
geheel onder controle met zijn sterke paarden. Totdat hij in de
tijdnoodfase, gehinderd door een haperende klok, ergens met

een tussenzet een afruil verzuimde. Martijn kwam in een
minder eindspel terecht en verloor. En dan teamleider Frank
Schleipfenbauer zelf? Hij kwam in een zeer lastige stelling
waarin hij wel kansen bleef houden. Plotseling ging het echter mis en kon zijn tegenstander afwikkelen naar een gewonnen stelling. Hij wisselde echter 2 zetten om waardoor Frank
naar een eindspel met een pion meer kon vluchten. Echter net
toen hij dacht dat hem niets meer kon gebeuren (T+P tegen
T+P met een dubbelpion meer) deed hij de grafzet van 2011
en verloor een stuk. Meestal kan dat nog wel in zo’n eindspel
maar nu niet dus. Dus besloot hij het meteen maar goed te
doen en niet alleen het paard maar ook maar de toren erbij te
geven. Sjoerd van Roosmalen speelde een solide partij. Hij
had het initiatief echter de stelling bleef gesloten. Ergens in
het toreneindspel werden van beide kanten kansjes gemist
waardoor het uiteindelijk toch remise werd. 3½-4½ voor
ASV-2 dat daarmee winterkampioen werd met de volle buit!
8 punten uit 4 wedstrijden!!
Frank Schleipfenbauer
Gedetailleerde uitslag Messemaker 1847-ASV-2: Peter
Ypma (2175)-Sander Berkhout (2118) 0-1; Ed Roering
(2138)-Frank Schleipfenbauer (2066) 1-0; Ben van Geffen
(2102)-John Sloots (2076) ½-½; Erich Karstan (2068)Sjoerd van Roosmalen (2084) ½-½; Arjan van der Leij
(2098)-Pascal Losekoot (2042) 0-1; Henk-Jan Evengroen
(2021)-Martijn Boele (1999) 1-0; Jan Evengroen (2056)Koen Maassen van den Brink (1967) 0-1; Wouter Schonwetter (1792)-Koert van Bemmel (2062) ½-½. Eindstand
3½-4½.
Belangrijke punten voor ASV-4: Winst op het met 2 invallers
spelende VDS uit Beekbergen was vooraf heel essentieel om
niet te ver naar onderen te zakken. In die opzet slaagde ASV4 want geconcentreerd werd met 5-3 een verdiende zege
geboekt. Halverwege zag het er al goed uit constateerde onze
supporter Paul Schoenmaker en een ruime overwinning lag
dus in het verschiet maar het werd op en gegeven moment
toch nog spannend. Eerst was het Gerben Hendriks die zijn
partij winnend afsloot. Het lukte hem het initiatief van zijn
tegenstander snel over te nemen. Na een verkeerde afruil van
wit kon Gerben 2 stukken voor een toren winnen. De daaruit
volgende matdreigingen werden wit fataal. Gerben won meer
materiaal en kwam zo een vol stuk voor en was het na 3 uur
spelen 0-1. Bij Désiré Fassaert ontstond een gesloten stelling
waarbij hij kansen kreeg op de koningsstelling van wit via
het sterke veld f4. Na de witte verzwakking h3 verloor wit na
een schijnoffer 2 pionnen waarna de rest een kwestie van
techniek was. Ivo van der Gouw was de volgende. In een
door zijn tegenstander te optimistisch gespeelde opening
resulteerde dit in pionwinst met behoud van een goede stelling. Wit wist nog wel tegenkansen te creëren op de damevleugel. In wederzijdse tijdnood waren de pionnen van Ivo
veel sneller. De 3-0 voorsprong leek comfortabel. Intussen
waren we dus in de tijdnoodfase aanbeland. Daarin ging het
even wat mis. Paul Tulfer speelde een sterke aanvalspartij
maar investeerde daarin veel bedenktijd, evenals zijn tegenstander. Met nog 3 minuten voor elf zetten hield hij zijn
voordeel vast tot vlak voor het eind. Op de 37e zet viel zijn
vlag, eerder dan hij had verwacht, in een gelijke stelling. Ook
bij Anne Paul Taal ging het mis. Vanaf de aftrap ging zijn
tegenstander vol in de aanval. Anne Paul counterde aanvankelijk goed had het beslist beter gekund waardoor met een
“Houdini-act” het vege lijf werd gered maar wel met een
materiële achterstand (toren en 2 pionnen tegen 2 stukken).
In het verre eindspel werd dit teveel. Net na de tijdnoodfase
zette Ruud Wille ASV-4 op een 4-2 voorsprong. Hij was in
het
middenspel een pion voorgekomen en won later nog een
2e pion. Zijn tegenstander kreeg echter nog wat tegendreigingen. Ruud moest het nauwkeurig spelen maar na de tijdnoodfase werd de partij beslist. VDS kwam toch nog weer terug.
Jan Knuiman (invaller voor Siert Huizinga) kwam goed uit
de opening. Hij offerde een pion waarna hij ontwikkelingsvoorsprong verkreeg en een sterke koningsaanval. Zijn tegenstander offerde hierop een kwaliteit waarna een onduidelijk eindspel ontstond. Jan deed het vervolgens verkeerd en
kon direct opgeven. Daar waar een ruime overwinning mogelijk leek, hing nu alles af van de partij van Murat Duman.
Een simpele maar ietwat trage opening was voor de tegenstander reden om constant te ruilen. Hij had totaal geen ambitie om het spel te maken. Uiteindelijk ontstond er een complex toreneindspel met een vrijpion voor Murat en een meerderheid van 2 tegen 1 op de dameflank voor zijn tegenstander. Slim bood Murat remise aan op een moment dat zetherhaling niet voorkomen kon worden. Zijn tegenstander ging
dit uit de weg door torenruil aan te bieden waarna het pionneneindspel voor Murat gewonnen bleek.
Gedetailleerde uitslag VDS-ASV-4: George van den Esschert (2038) - Anne Paul Taal (1942) 1-0; Johan van
Ommen (1665)- Désiré Fassaert (1894) 0-1; Bert Meester
(2031) - Jan Knuiman (1881) 1-0; Erwin Greven (1883) Ivo van der Gouw (1895) 0-1; Henk Greevenbosch (1861) Paul Tulfer (1911) 1-0; Hans Hertgers (1669) - Gerben

Hendriks (1857) 0-1; Harm Schoten (1797)-Ruud Wille
(1926) 0-1; Frits Wilbrink (1783)-Murat Duman (1843) 0-1.
Eindstand 3-5.
ASV-8 wint ruim: Na 2 ronden stond ASV bovenaan. Dat
kwam door de bordpunten, want leuk feit, de helft van de
teams stond bovenaan qua wedstrijdpunten. Maar na drie
ronden is de positie nog beter. Dat kon moeilijk anders na de
winst van 4½-1½ op Dodewaard. Een uitslag, waar we wel zo
ongeveer op gerekend hadden, want als het achtste compleet
is, is het een sterk team. Daar leek het na zo’n anderhalf uur
spelen niet op. Hendrik kreeg een zware aanval over zich
heen. Er moesten nogal wat vijandige stukken uit de weg
geruild worden. Toen de tegenstander daar aan mee ging doen
stond er spoedig niet veel meer op het bord: remise. Dick
Hajee scoorde 1-1. Hij overzag een zetje, waarmee hij voordeel had kunnen halen en spoedig was alle pret uit de stelling.
Ook voor Saifudin Ayyoubi duurde het schaken niet een hele
avond. Hij won op zijn eigen manier. Misschien is dat niet
altijd spectaculair, maar wel efficiënt. Hij offerde een pion en
kreeg de betere stelling. De witte stukken konden niet goed
meer uit de voeten en spoedig moest er een ingeleverd worden. De tegenstander gaf gelijk op. Zekria kwam er redelijk
snel achteraan. Maar dit was een bonte partij, waarin het
penningen en paardvorken regende. Lange tijd was het niet
duidelijk wie er beter stond, tot Zekria ineens toesloeg via de
a-lijn. Toen duurde het niet lang meer. Horst Eder speelde een
beste partij. Hij had een klein voordeel gecreëerd en ging daar
aan hangen. Ondertussen trok hij veel motieven uit de kast,
waaronder het altijd spectaculaire stikmat. Maar wit wist
steeds alle gaten te stoppen en zo werd het tegen de verwachting in toch een remise. Hans Derendorp was toen nog de
enige. Volgende keer zal hij wel toegangsgeld vragen. Er
stonden wel tien man om zijn bord heen. En zij kregen een
waar spektakel voorgeschoteld. Op het bord gebeurde van
alles, dat Caissa ooit verboden heeft. Er werden dames ingezet, maar niet geslagen. Er werd gepromoveerd zonder dat dit
het oprukken van de ander kon tegenhouden. Uiteindelijk gaf
de laatste witte pion de doorslag. Menigeen zou na zo’n partij
geen oog meer dichtdoen.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag ASV-8 – Dodewaard: Saifudin Ayyoubi (1848) – Arie van Ommeren (1519) 1-0; Dick Hajee
(1720) – Wim Janssen van Doorn (1674) ½-½; Hendrik van
Burn (1589) – Gert de Leeuw (1553) ½-½; Zekria ./Amani
(1644) Marinus Bitter (1621) 1-0; Horst Eder (1494) – Bart
Crum (1512) ½-½; Hans Derendorp (1423) – Jonathan
Bitter (1403) 1-0. Eindstand 4½-1½.
ASV-13 is jeugd (nog) de baas: Met spanning was uitgekeken
naar het treffen tussen jeugd van ASV-11 en de senioren van
ASV-13. Dit keer waren de senioren nog het sterkst maar of
dat nog lang zal duren….?! De wedstrijd op het rijtje af. Bij
Bob Sanders tegen Pieter Verhoef ging het lang gelijk op. Na
een combinatie won Bob een kwaliteit. Dit kon hij later omzetten in een toren voorsprong. André de Groot had het zeker
niet makkelijk tegen Alain van der Velden. Toen deze echter
iets te snel opende nam André het initiatief over en won in het
verdere vervolg van de partij materiaal. Jan Zuidema profiteerde van het feit dat Bryan Hieltjes de rokade naliet en de
koning in het centrum liet staan. Jan won een stuk, hield initiatief en won gaandeweg nog meer materiaal. Jan Diekema
moest na de opening behoorlijk oppassen en kreeg een aanval
van Floris van Capelleveen op zijn lange rokade te verwerken. Met een pionopstoot in het centrum bevrijdde Jan zich en
won een stuk. Later moest Floris zijn dame geven tegen toren
en een stuk. Hierna wikkelde Jan af naar winst. Bob Hartogh
Heijs profiteerde van een mindere opening van Teun Gal.
Deze verloor materiaal en Bob wist
dit verder rustig uit te
buiten. Jean Lewin scoorde zijn 2e punt in d seniorencompetitie. Hij was Aly-Asad Najak de baas nadat deze via een tussenschaakje zijn dame verloren zag gaan. Zo werd het 5-1
voor ASV-13. De routine was de jeugd nu nog de baas. Lang
zal dat niet meer duren!!
Gedetailleerde uitslag ASV-11j – ASV-13: Pieter Verhoef
(1208) – Bob Sanders (1358) 0-1; Alain van der Velden (--)
– André de Groot (1375) 0-1; Bryan Hieltjes (--) – Jan Zuidema (1499) 0-1; Floris van Capelleveen (--) – Jan Diekema
(1061) 0-1; Teun Gal (--) – Bob Hartogh Heijs (1411) 0-1;
Jean Lewin (--) – Aly-Asad Najak (798) 1-0. Eindstand 1-5.
Uitslagen interne competitie 4e ronde (15 december 2011):
Knuiman - Marks 1-0; Groen - R. Wille ½-½; Hogerhorst Fassaert 0-1; Vermeer - Huberts ½-½; Kooij - Kuiphof ½-½;
Koeweiden - van Belle ½-½; Tiecken - Aarntzen 1-0; van der
Krogt - Kooman 0-1; Wijman - de Groot 0-1; Zuidema - van
Deursen 1-0; Rijmer - Visser 1-0; Hageman - Koen van Keulen 1-0; Kees van Keulen - de Goeij 1-0; Stibbe - Viets 0-1;
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Wilgenhof - Maassen van
den Brink 1-0; Huizinga - van Tol 1-0; Wijman – Vermeer:
Na 2 remises in reguliere partijen plaatste Vermeer zich voor
de volgende ronde na snelschaken.

