Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING
(OPGERICHT 31 OKTOBER 1891)
Redactie:
R. Wille, Laan van Klarenbeek 74,
6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,
e-mail: r.wille@planet.nl
Clubavond: Donderdagavond in Activiteitencentrum
Schreuder, Vlamoven 22-24, tel. 026-3696970
Tel. aanmelden: M. Weijsenfeld 06-12618253
ASV op internet:
http://www.asv-schaken.nl
e-mail: info@asv-schaken.nl

51e jaargang no. 11

Oploswedstrijd: Een stand uit Dyckhoff – Carlsson, een correspondentiepartij, die in 1935 startte. Wit maakte het vrij
snel uit. Oplossing: Wie eenmaal 1. Dg5 vindt is er al bijna
uit. In de partij gaf zwart het
gelijk op. Terecht. Na 1…g6
2.Th3 of …Lc5+ 2. Kh1 Tg8
3. Th3 Lf8 4.Txh6 enz. gaat
zwart eraan.
Bibliotheek:
A.s. zaterdag is de
2e schaakdemo van dit voorjaar in de hal bij de ingang van
de bibliotheek. We zijn er van
13-16 uur. Wellicht kunnen we
weer mensen enthousiast maken voor het spelen bij een
club. Bent u in de stad kom
dan gezellig een partijtje meespelen.
Externe competitie: Of het snelschaaktoernooitje ter gelegenheid van de 50e verjaardag van Tony Hogerhorst voorafgaand
aan een competitiezaterdag nu zo’n goede voorbereiding was
blijft gissen maar 3 van de 4 ASV-teams boekten wel goede
resultaten. ASV-1 en ASV-2 bleven door overwinningen in
deze 7e ronde met respectievelijk 4½-3½ op HSC en 6½-1½
op Het Kasteel in de race voor promotie. Verder pakte ASV3 tegen ESGOO-2 twee hele belangrijke punten in de strijd
om handhaving. Dat team hielp een handje door maar met 5
man naar Arnhem te komen en zo stond het al meteen 3-0.
Het werd uiteindelijk 7½-½. Alleen ASV-4 verloor. Tegen het
solide team van PION-2 werd het 3½-4½ en zo moet het
vierde naar onderen kijken en in de resterende 2 wedstrijden
punten gaan pakken om niet echt in degradatiegevaar
te komen. Dan is afgelopen maandag de 6e ronde van onze teams
in de andere klassen van de OSBO-competitie begonnen.
ASV-12 deed dat bij de Toren-10 en gisteren speelde ASV10 in Apeldoorn tegen Schaakstad-5. Deze EP was toen al
afgerond. Meer hierover dus volgende week. Dan komen ook
de andere wedstrijden aan bod want vanavond spelen er nog
drie teams. Voor ASV-5 staat in de strijd om handhaving
winst voorop in de thuiswedstrijd tegen Het Kasteel-2. ASV9 zal het zwaar krijgen. Zij ontvangen koploper De Toren-7.
Ook ASV-6 treft vanavond een koploper. Zij reizen af naar
Mook waar de plaatselijke trots hard op weg is naar promotie.
Kan het zesde, dat langzaam maar zeker de vorm weer terugkrijgt, hier nog een stokje voor steken. Morgenavond speelt
onze jeugd van ASV-11 in Groesbeek tegen PION-5, ook al
een koploper. Dan zit de eerste speelweek er op. Dinsdag a.s.
speelt ASV-8 nog in Ede tegen De Cirkel-3 en volgende
week donderdag ontvangt tenslotte ASV-7 het team van
Voorst-2. Een beslissend duel in de degradatiestrijd! ASV-13
is deze competitieronde vrij.
ASV-1 blijft gedeeld eerste: Met nog 2 ronden gaat de promotiestrijd tussen ASV-1 en Vianen/DVP onverminderd voort.
Beide teams wonnen zaterdag en ook achtervolger Venlo zit
nog op het vinkentouw. ASV-1 hield met 4½-3½ HSC van
het lijf. Eelco de Vries zorgde voor het openingspunt. Hij
profiteerde van de gaten in de stelling van zijn tegenstander
die waren ontstaan doordat deze wat al te enthousiast naar
voren was gegaan. Eelco wachtte geduldig af en sloeg op het
juiste moment toe. Dirk Hoogland won in de opening een
pion maar stond niet helemaal lekker met de koning nog in
het midden. Hij vond een dynamische verdediging en kreeg
later tegenkansen toen zijn tegenstander wat minder voortvarend voortzette. Dirk profiteerde hier direct van. Léon van Tol
kwam met een klein plusje uit de opening maar het ging verder aardig gelijk op. In tijdnood ging zijn tegenstander 1 zet
voor de tijdcontrole in de fout en verloor een stuk. Peter Boel
kwam optisch heel goed uit de opening. Een aanlokkelijk
stukoffer op de koningsstelling voor 2 pionnen pakte verkeerd
uit. Het zag er ogenschijnlijk goed uit maar hij kon zijn dame
er niet snel genoeg bij krijgen waarna wit van de geopende
lijnen profiteerde. Sander Berkhout, invaller voor de grieperige Remco de Leeuw, kwam wat krom uit de opening. Hij
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verloor een pion maar kreeg hier goede compensatie voor. In
zo’n stelling lijkt hij in zijn element. Het werd een spannende
partij met wisselende kansen. Sander gaf daarbij zijn beide
torens voor de dame. Daarna durfden beide partijen geen
risico meer te nemen en werd het via zetherhaling remise.
Sander vertrouwde daarbij ook op de goede afloop in de partij
van Richard van der Wel en daarom was zijn halfje heel belangrijk. Deze kreeg een gambietpion aangeboden en hield
deze vast. Gaandeweg kreeg Richard druk op de zwarte stelling en zette zijn tegenstander klem. Met 2 verbonden vrijpionnen werd deze druk teveel. Daarmee was “het rondje 4½”
binnen en dus beide matchpunten. Otto Wilgenhof stond na
de opening prima maar nadat zijn tegenstander een aanval op
de koning inzette zette Otto te passief voort en kwam daardoor in de problemen. Na een afwikkeling restte uiteindelijk
een verloren eindspel met 2 pionnen minder. Wouter van Rijn
trof aan bord 1 een sterke opponent. Wouter moest heel
nauwkeurig spelen en hield lang goed stand maar in het toreneindspel met een pion minder wist zijn tegenstander dit
toch om te zetten in winst ondanks hardnekkig verdedigen
van Wouter.
Gedetailleerde uitslag ASV-1-HSC Helmond: Wouter van
Rijn (2146) - Ruben Venis (2266) 0-1; Léon van Tol (2189)Bart Dekker (2226) 1-0; Dirk Hoogland (2141)-Jerzy Cebula (1997) 1-0; Eelco de Vries (2168)-Paul van Asseldonk
(2002) 1-0; Sander Berkhout (2118) - Hugo Faber (2053)
½-½; Otto Wilgenhof (2239)-Guus Bollen (2035) 0-1; Peter
Boel (2031)-Gerard van de Kerkhof (2028) 0-1; Richard v.d.
Wel (2110)-Maarten Smit (1998) 1-0. Eindstand 4½-3½.
ASV-2 stoomt door: Ook in de 7e ronde heeft ASV-2 de eerste plaats met succes verdedigd en de voorsprong van 2
matchpunten op nr. 2 Regiohakkers behouden. Beide teams
wonnen met 6½-1½. ASV-2 deed dat tegen Het Kasteel uit
Wijchen. Na ongeveer 2½ uur spelen was er nog van alles
mogelijk. John Sloots stond beter, hij won een kwaliteit maar
moest nog voorzichtig spelen omdat er een tactische worsteling ontstond op de damevleugel met een kluwen stukken.
John speelde dat secuur en wikkelde af naar een stelling met
de kwaliteit meer en druk over de 8e lijn op een paard dat op
f8 stond. De stelling gaf hij niet meer uit handen en zorgde zo
voor het eerste punt deze middag. Daarna scoorde Koen
Maassen van den Brink het tweede punt. Slecht gespeeld
maar wel gescoord was zijn korte commentaar. Koen had een
gelijke stelling op het bord maar verbruikte net als zijn tegenstander veel tijd. In wederzijdse tijdnood heeft hij ongetwijfeld meer gezien dan zijn tegenstander. Koert van Bemmel
scoorde het enige halfje. Ergens heeft hij gewonnen gestaan
maar door heftige tijdnood (10 zetten in 5 minuten) nam hij
verstandig het zekere voor het onzekere door remise aan te
bieden. Daarna ging het mis bij Theo Jurrius. Na een goede
partij tegen oud-ASV-er Henk van Kortenhof, waarin weinig
meer gebeurde dan afruilen en zwaktes uitlokken kon hij in
het eindspel, ondanks een iets mindere pionnenstelling maar
met voldoende spel, afwikkelen naar een zeer gunstig paardeneindspel. Echter Theo vergiste zich en verwisselde twee
zetten waardoor wit een pionnetje mee kon pikken en daarna
nog won. Frank Schleipfenbauer had een gelijke stelling op
het bord die nog moest ontploffen. Hij besloot op de 24e zet
dat het tijd werd voor tactische verwikkelingen en brak de
stelling open omdat al zijn stukken goed stonden. Na het
oprekken van het rookgordijn op de 33e zet stond Frank een
kwaliteit voor en kon hij afwikkelen naar een goed eindspel.
Of het gewonnen was bleef de vraag maar zijn tegenstander
bespoedigde het door iets te actief te blijven spelen waardoor
Frank mat kon zetten. Sjoerd van Roosmalen won een pion op
b7 maar kreeg een tegenaanval op de koningsvleugel te verwerken. Deze liep echter vast toen zijn tegenstander zijn
eigen stukken opsloot (loper op h6, paard op g7 en pion op g5
waarbij het paard nergens meer heen kon en daarmee ook de
loper). Toen Sjoerd ook nog een pion op a6 kon meepikken
was het gedaan. Martijn Boele had op dat moment een gunstig eindspel bereikt waar zijn stukken beweeglijker waren.
Hij speelde het eindspel verder sterk uit en wikkelde af naar
een lopereindspel waarbij hij via een tijdelijk pionoffer kon

binnendringen met zijn loper. Hij won daarbij een belangrijke
pion op b2. Na deze pionwinst was de basis onder de witte
stelling weg en won hij eenvoudig. Pascal Losekoot tenslotte
had na een sterk gespeelde opening een zeer goede stand
bereikt met 2 sterke vrijpionnen op c5 en d6. Hij stond eigenlijk als eerste zeer goed tot gewonnen maar moest er nog hard
en lang voor werken. Zijn vrijpionnen legden de zwarte stelling plat. Toen ook nog een witte loper op c7 verscheen moest
zwart wel de kwaliteit tegen loper en pion geven om nog te
kunnen spelen. Echter voordat het zwarte tegenspel (de zwarte vrijpion liep door tot e3) echt gevaarlijk werd kon Pascal
mooi mat zetten. Daarmee werd het 6½-1½. Een prachtige
Frank Schleipfenbauer
uitslag.
Gedetailleerde uitslag ASV-2-Het Kasteel: Koert van Bemmel (2062)-Wesley van Nie (2069) ½-½; Sjoerd van Roosmalen (2084)-Caspar Hermeling (2055) 1-0; Martijn Boele
(1999)-Hans Quint (1942) 1-0; Pascal Losekoot (2042)Jermo Kooijmans (1955) 1-0; Frank Schleipfenbauer
(2066)-Willem van Berkel (1982) 1-0; John Sloots (2076)Maarten Rossen (1961) 1-0; Theo Jurrius (2013)-Henk van
Kortenhof (1941) 0-1; Koen Maassen van den Brink (1967)John Klein Douwel (1917) 1-0. Eindstand 6½-1½.
ASV-3 doet goede zaken: Natuurlijk werd ASV-3 door tegenstander ESGOO-2 goed in het zadel geholpen door met 5 man
zwaar gehavend op te komen maar ook in de 5 partijen die
wel gespeeld werden liet ASV-3 er geen twijfel over bestaan
dat winst deze middag het enige uitgangspunt was. In die 5
partijen werden namelijk 4½ punt gescoord. Bij elkaar leverde dit een sensationele 7½-½ overwinning op waarmee ASV3 nu in één klap boven de streep staat en alles in eigen hand
heeft met de duels tegen de nummers 9 en 10 nog voor de
boeg! Jochem Woestenburg, Jan Knuiman en Fred Reulink
mochten dus na een uur wachten het eerste punt noteren.
Wouter Abrahamse had er niet veel langer voor nodig. Hij
kwam meteen vanuit de opening al erg goed te staan en walste over zijn tegenstander heen. Remco Gerlich bracht de stand
op 5-0. Hij zette zijn partij rustig op maar bouwde daarna snel
aan een aanval waar zijn tegenstander geen raad mee wist. De
aanval werd afgerond met een matcombinatie waarmee de
topscorer van ASV-3 zijn score op 5 uit 7 bracht. Daan Holtackers trof de sterkste speler aan Enschedese kant, een 2100speler. Deze behandelde de opening niet goed waarna Daan
een sterke koningsaanval opzette. In het verdere vervolg wikkelt hij “op safe” af naar een eindspel met een pluspion in
plaats van verder te gaan met de aanval. Het toreneindspel
wat overblijft vervlakt waarna de partij in remise eindigde.
Tony Hogerhorst zette zijn partij agressief op. Ook na dameruil bleef zijn aanval op de damevleugel, waar ook de witte
koning na lange rokade stond, sterk. Tony won even later een
pion en kreeg een vrijpion op c3. Ondersteund door het loperpaar wint hij nog een tweede pion waarna de witte stelling
volledig instort. Kees Sep sloot de wedstrijd af. Hij begon met
wit rustig aan zijn partij waarna hij geleidelijk onder druk
kwam te staan. Zwart vond echter geen goed speelplan waarna Kees het initiatief overnam. Hij legde een remiseaanbod
naast zich neer en wikkelde af naar een gunstig toreneindspel
met een pion meer en een vrijpion. Geroutineerd zette Kees
het eindspel in winst om. Nadat een tweede pion was gewonnen gaf zijn tegenstander op. De grootste zege van ASV-3 in
de KNSB-competitie was een feit.
Gedetailleerde uitslag ASV-3-ESGOO-2: Jochem Woestenburg (2028)-N.O. 1-0 (regl.); Jan Knuiman (1881)-N.O. 1-0
(regl.); Daan Holtackers (2015) - Jörg Kucheyda (2096) ½½; Fred Reulink (2007) – N.O. 1-0 (regl.); Remco Gerlich
(1999) - Peter Schelwokat (1889) 1-0; Kees Sep (1884) Norbert Raygrotzki (1985) 1-0; Tony Hogerhorst (1908) Robert van Delden (1865) 1-0; Wouter Abrahamse (1950) Remko Algera (1746) 1-0. Eindstand 7½-½.
ASV-4 maakt het zichzelf moeilijk: Door een 3½-4½ nederlaag tegen het taaie PION-2 uit Groesbeek moet het vierde in
de laatste 2 wedstrijden nog gaan oppassen. Paul Tulfer kwam
met zwart iets beter uit de opening, maar stuurde toen aan op
een ruil van de lopers van de witte velden, die hij beter op het
bord had kunnen houden. Nu bereikte wit gelijk spel. Paul
accepteerde kort daarna het remiseaanbod van zijn tegenstander. Ruud Wille kwam daarna ook tot een puntendeling. Hij
had optisch gezien wellicht wat meer kansen richting zwarte
koning maar zijn tegenstander had voldoende compensatie via
de lange diagonaal. Toen de sterke paarden werden geruild
werd remise overeengekomen. Niet veel later kwam ASV-4
op achterstand nadat Murat Duman onnodig verloor. Hij
stond goed maar liet zich verrassen door zijn opponent. Eigenlijk speelde het vierde in het verdere vervolg steeds tegen
deze achterstand. En hoewel er zeker kansen waren om dit
ongedaan te maken en met een positief resultaat af te sluiten
ging het uiteindelijk toch jammerlijk mis. Eerst kwam ook
Gerben Hendriks tot remise. Hij kwam met wit niet helemaal
gelukkig uit de opening. In een stelling met tegengestelde
rokades lukte het zwart om een aanval te creëren. Deze werd
nog sterker toen zwart een pion offerde. Wellicht dat zijn

tegenstander het niet helemaal vertrouwde want hij bood
remise aan. In de analyse leek dat ook de juiste conclusie.
Anne Paul Taal bouwde vanuit de opening een leuke aanval
op. Net toen hij een stuk voor 2 pionnen wilde offeren zag hij
de weerlegging. Daardoor niet geofferd maar wat nu overbleef was een gelijke stelling. Zijn tegenstander bood remise
aan maar vanwege de achterstand kon dit niet worden aangenomen. Anne Paul probeerde het eindspel zo moeilijk mogelijk te maken. Hij nam daarbij heel veel risico waardoor het
erg spannend werd. Het zag er zelfs heel dreigend uit met een
zwarte vrijpion. Maar het bleef net in evenwicht. Niet veel
later werd het ook bij Ivo van der Gouw remise. Na de opening kwam hij met zwart langzaam maar zeker beter te staan
waarbij wit problemen had met de ontwikkeling. Wit wist
echter voortdurend door tegendreigingen druk te houden op
de stelling van Ivo. Uiteindelijk bleef een paardeindspel over
met ieder 3 pionnen waarin tot remise werd besloten. Daarmee was het 2½-3½ en waren de partijen van Désiré Fassaert
en Siert Huizinga nog bezig. Een gelijkspel was op dat moment zeker nog mogelijk. Désiré had met zwart door de openingsopzet van zijn tegenstander al na zo’n zet of 10 vertrouwen in zijn stelling. Hij kwam dan ook geleidelijk aan heel
goed te staan. Een onnauwkeurigheid gaf wit echter de kans
om te counteren maar door tijdig de dames te ruilen kon Désiré de angel uit de witte tegenaanval halen waarna een voor
hem goed staand eindspel ontstond. Na pionwinst was het
verder alleen nog een kwestie van techniek voor het punt
binnen was. De achterstand waar zo lang tegen aan was gekeken was goedgemaakt maar nu was het Siert Huizinga die met
wit vanuit een goede stelling, waarin zwart zich overigens
goed verdedigde, moest omschakelen naar verdedigen toen de
zwarte toren binnenkwam en de witte pion op d4 bedreigde.
In deze fase was het zwarte paard ook sterker dan de witte
loper. De pion ging verloren en het resterende eindspel was
daarna onhoudbaar.
Gedetailleerde uitslag ASV-4-PION-2 (Groesbeek): Ivo van
der Gouw (1895) - Michiel Auwens (1865) ½-½; Anne Paul
Taal (1942) - John Molenaar (1869) ½-½; Désiré Fassaert
(1894) - Jo de Valk (1773) 1-0; Ruud Wille (1926) - Wim
Gielen (1891) ½-½; Paul Tulfer (1911)-Arno Arents (1864)
½-½; Gerben Hendriks (1857) - Ronald Zollinger (1751) ½½; Murat Duman (1843) - Jack Janssen (1744) 0-1; Siert
Huizinga (1881)-Mattanja de Jonge (1790) 0-1. Eindstand
3½-4½.
Daglichtschaak voor beginnende schakers: Hoewel een paar
vaste bezoekers van het Daglichtschaak vorige week dinsdag
verstek lieten gaan, was de middag toch een succes. Twee
nieuwe gezichten kwamen opdagen. Hanny Peters, jawel een
dame(!), het schaken gaat haar nog niet zo af, maar ze vond
het toch gezellig, en Jacob Ruiding. Ook hij is een beginnend
schaker. Maar ook die kan het Daglichtschaak goed gebruiken. Beiden hebben via het weekkrantje “Gemeentenieuws”
kennis van het Daglichtschaak gekregen, waarbij Jacob bovendien enthousiast was geworden door de ASV-sessies in de
bibliotheek. Dan nu de strijd. Jan Vermeer voegde 2½ punt
aan zijn totaal toe en is met nog één middag niet
meer in te
halen. Ko Kooman pakt zo goed als zeker de 2e plaats en gaat
dus kampioen in de B-groep worden. De volgende ronde
behoeft hij slechts een remise te scoren om Rob Cornips voor
te blijven. Jan Kisjes gaat als een speer.
Met een score van
drie punten neemt hij een gedeelde 4e plaats in, samen met
Hans Donker. Bob Sanders, Bertus Teunissen van Manen en
Ben Bergen deden ook goede zaken met twee punten. Robbert
Lubbers won alleen tegen Hanny Peters. Zij en ook Jacob
Ruiding gingen helaas met nul punten naar huis. De volgende
schaakmiddag is op dinsdag 3 april a.s.
Jan Vermeer
Hardenberg: In de vorige EP heb ik veel toernooiresultaten
van onze clubgenoten de revue laten passeren. Eén toernooi
heb ik gemist. Daar waar vele ASV-ers die dag meespeelden
in het rapidtoernooi van De Elster Toren nam Bob Kooij op
25 februari deel aan het Xidata-rapidtoernooi in Hardenberg.
Gespeeld werd in groepen van 8 spelers.
Bob kwam uit in
groep 5 waar hij met 3 uit 7 gedeeld 5e werd. Er waren 82
deelnemers. Winnaar in groep 1 werd GM Orlov, ook in deze
regio een bekend deelnemer van toernooien.
Uitslagen interne competitie 23e ronde (8 maart 2012):
Hoogland-Woestenburg 1-0; Karssen-Maassen van den Brink
1-0; Knuiman-Abrahamse ½-½; van Belle-R. Wille ½-½;
Huizinga-Fassaert 0-1; van Amerongen-Huberts 1-0; Hogerhorst-Vermeer 1-0; Groen-Wiggerts 1-0; Marks - Boom 1-0;
Au-Kuiphof 1-0; Vliek-Kooman 1-0; de Groot-de Kok 1-0;
Derendorp-van Deursen ½-½; Zuidema - Wijman 1-0; Meijer
- B. Sanders 0-1; Visser - Noordhuis 0-1; Hageman-Rijmer
½-½; Hartogh Heijs - de Goeij 0-1; Kees van Keulen - J.
Sanders 1-0; Kelderman-Koen van Keulen 0-1; Diekema Peters 1-0; van Vlerken - Viets ½-½.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Homs - Wilgenhof 1-0;
Bentvelzen - Kooij ½-½ (0-1 na beslissing via rapidpartij);
Dijkstra-van Buren 1-0.

