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Oploswedstrijd: U moest vorige week de tanden in een studie
zetten. Maar wie de goede
oplossing heeft kan gelijk
beter schaken. Het werkstuk
van Schulz uit 1946 is te vinden in de leerboeken over het
toreneindspel. Een toren heeft
het altijd moeilijk tegen verbonden vrijpionnen. Maar hier:
Wit speelt en wint. Oplossing:
1. Tc5, c3 2. Kg4!, Kd6 3.
Tc8, Kd5 4. Kf3, Kd4 5. Ke2,
b3 6. Tb8, Kc4 7. Kd1 en de
rest zal duidelijk zijn. Foute
probeersels zijn: 1. Tb5 wegens 1…c3 2. Txb4 en Kd5.
En daarom gaat ook 1. Td4 niet wegens 1….c3! en ook dan
haalt wit het niet meer.
ASV-jeugd: Voor het NK-jeugd bij de Meisjes-B-jeugd,
waarvoor zich al 6 speelsters hebben geplaatst, speelt Xadya
van Bruxvoort morgen in Amersfoort de halve finale in een
vierkamp om 2 plaatsen in de volgende ronde. Weet zij zich te
plaatsen dan wacht
op zaterdag de volgende voorronde met de
meisjes die als 7e t/m 12e zijn geklasseerd. Hieruit worden 2
vierkampen geformeerd. De beste 2 uit elke vierkamp plaatsten zich vervolgens voor het NK dat van zaterdag 28 april t/m
zaterdag 6 mei 2012 in Haarlem wordt gespeeld. Verder komt
Floris van Capelleveen morgen en zaterdag uit bij het NK bij
de E-jeugd (geboren in 2002 of later). Dit toernooi wordt in
Waalwijk gespeeld. Xadya en Floris, heel veel succes!! Volgende week meer hierover!
En nu we het toch over onze jeugd hebben dan mogen zeker
ook de goede resultaten van onze C- en D-jeugd onlangs in de
competitie niet onvermeld blijven. Het ASV-C-team plaatste
zich met een derde plaats opnieuw voor de Meesterklasse.
Ook de D-jeugd deed het goed. Zij werden in deze categorie
prima derde.
Externe competitie: De antwoorden op de vragen in de vorige
EP rond de 8e ronde van onze eerste 4 teams kunnen beant-e
woord worden. ASV-1 blijft in de race in de strijd om de 1
plaats na de 5-3 winst tegen stadgenoot De Toren/VSV-2.
Ook medekoploper DVP/Vianen won zodat het onderlinge
duel in de slotronde beslissend is. Bij winst promoveert ons
eerste. ASV-2 hield goede vooruitzichten op promotie. Wel
liep het tegen Zukertort-Amstelveen-3, tegen de eerste nederlaag aan maar omdat dee nummer 2 Regiohakkers zelf ook
verloor is Amstelveen nu 2 met 1 matchpunt achterstand. Dus
bij winst in de slotronde promoveert ook ASV-2. ASV-3 blijft
inderdaad boven de streep is het antwoord op de derde vraag.
Tegen WSG Winterswijk werd moeizaam met 4½-3½ gewonnen maar handhaving is definitief. En ook de vraag of
ASV-4 in de middenmoot blijft kon na zaterdag positief worden beantwoord. Tegen De Toren-2 werden via een 4½-3½
overwinning 2 belangrijke matchpunten binnengehaald. Het
vierde hoeft zich in de slotronde geen zorgen meer te maken
omtrent eventuele versterkte degradatie. Samen met de verslagen van deze teams en een achtergebleven verslag van
ASV-8 maakt het deze EP weer compleet!!
ASV-1 houdt kampioenskansen: ASV-1 heeft het duel tegen
De Toren/VSV 2 ogenschijnlijk gemakkelijk met 5-3 gewonnen. Richard van der Wel zette als teamleider ASV op voorsprong. Zijn jeugdige opponent stelde zich passief op waarop
Richard hem helemaal klem zette. Met een kwaliteitsoffer
probeerde wit nog wat te redden maar Richard was de veel
betere speler en gaf het voordeel niet meer weg. Er werd afgewikkeld naar een eindspel met een ver opgerukte pion waarin winst Richard niet meer kon ontgaan. Bij Wouter van Rijn
werd het vervolgens remise na een regelmatige partij waarin
het evenwicht, zoals dat zo mooi heet, niet werd verbroken.
De voorsprong werd uitgebreid dankzij een overwinning van
Otto Wilgenhof. In een door zijn tegenstander voorbereidde

donderdag 5 april 2012

variant kwam een stelling op het bord die Otto al eerder tegen
Nijboer had gespeeld. Otto was veel beter op de hoogte van de
finesses dan zijn tegenstander en dat resulteerde in een winnende aanval. Remco de Leeuw raakte al snel een kwaliteit
achter. Mogelijk was het als offer bedoeld maar het pakte niet
goed uit. Remco moest in de verdediging hetgeen hij dan ook
heel nauwkeurig deed. Wit offerde later de kwaliteit terug en
bleef een pion voor. Na torenruil resteerde een eindspel met
lopers van ongelijke kleur over. Het remiseaanbod van Remco
werd vervolgens aangenomen. Een tegenvaller was de nederlaag van Eelco de Vries. Na een opening die hij heel goed
kent kwam hij prima te staan. Na een truc moest hij echter zijn
dame inleveren tegen een toren. Dit voordeel werd door zijn
tegenstander uitstekend uitgespeeld. Dirk Hoogland moest het
opnemen tegen grootmeester Ruud Janssen, die een partij van
GM Adams volgde. Dirk kwam onder druk en hoezeer hij ook
zijn best deed om overeind te blijven was Janssen toch een
maatje te groot. Zo was het opeens 3-3 en leek het nog spannend te worden. Inderdaad leek want Léon van Tol stond op
dat moment gewonnen en ook Peter Boel had goede winstkansen. Léon speelde een goede partij en toonde zijn prima vorm.
Hij kreeg ruimtevoordeel en creëerde dreigingen. Ook in de
tijdnoodfase bleef hij uiterst secuur spelen. Een torenoffer
mocht daarin niet worden aangenomen vanwege eeuwig
schaak. Na de tijdnood zette hij de partij definitief in winst
om. Peter Boel speelde ook een goede partij. Een dameoffer
zette de partij op scherp. Peter had het goed berekend. Hij
kreeg de dame terug en hield een gewonnen eindspel over met
een stuk tegen 2 pionnen voor en heel nauwkeurig maakte hij
het in het eindspel definitief af. ASV-1 moet nu nog één keer
vlammen in de slotronde tegen medekoploper DVP/Vianen.
Het zou een bekroning zijn van een heel mooi seizoen. Over 3
weken weten we meer!
Gedetailleerde uitslag De Toren/VSV 2 - ASV-1: Mees van
Osch (2018) - Otto Wilgenhof (2239) 0-1; Justin Günther
(2008) - Eelco de Vries (2168) 1-0; Ruud Janssen (2496) Dirk Hoogland (2141) 1-0; Marcella Günther (1885) - Remco de Leeuw (2159) ½-½; Noud Lentjes (1925) - Léon van
Tol (2189) 0-1; Rik Roelofs (1875) - Richard van der Wel
(2110) 0-1; Jeroen van Onzen (2017) - Wouter van Rijn
(2146) ½-½; Steven Glasbeek (1926)-Peter Boel (2031) 0-1.
Eindstand 3-5.
ASV-2 blijft ondanks verlies koploper: Tegen het jeugdige
Zukertort Amstelveen-3 liep ASV-2 de eerste forse averij op
maar de schade bleef beperkt doordat ook de nummer 2 Regiohakkers verloor. John Sloots stelde na 2½ uur spelen remise voor. Hij had een mindere stelling en ook minder tijd. Dit
aanbod werd aangenomen. Koen Maassen van den Brink
bereikte niets na de opening en kon uiteindelijk zetherhaling
eigenlijk niet vermijden. Ook remise dus. Koert van Bemmel
kwam met zwart goed uit de opening maar het lukte hem niet
een aanval op te bouwen terwijl wit de enige open lijn op de
damevleugel beheerst. Zo wordt het remise. Op dat moment
ziet het er gelijk uit en lijkt het 4-4 te worden. Niemand staat
echt slecht, Pascal Losekoot stond redelijk goed maar het
voordeel werd al wat kleiner, Martijn Boele en Frank Schleipfenbauer hadden onduidelijke stellingen. De rest houd het vrij
overzichtelijk. Dan komt de tijdnoodfase. Sander Berkhout
speelde een degelijke partij maar vergooide in het verre eindspel ergens zijn gelijk staande stelling en moet opgeven. Dit
had hij zeker remise kunnen houden maar ergens ging het
licht bij hem uit. Frank kwam minder uit de opening en vergeet later de kansen te grijpen. In de tijdnoodfase vergooide
hij een redelijke stelling (wel met 2 pionnen minder) omdat
hij dacht te moeten forceren en verloor in de verwikkelingen
een stuk. Pascal kwam goed uit de opening, offerde een pion
en wikkelde af naar een toreneindspel. Echter dat blijkt hij
uiteindelijk niet meer te kunnen winnen. Na de tijdcontrole
zijn alleen Martijn Boele en Vincent de Jong (invaller voor
Sjoerd van Roosmalen) nog bezig met een 4-2 stand voor
Zukertort. Martijn stond gewonnen en Vincent stond iets beter
(maar dan ook echt minimaal). Martijn speelde een degelijke
partij tegen een tegenstander die een stuk voor 2 pionnen

offert. Deze krijgt iets van aanval maar Martijn weet het goed
te blokken. Na het afblokken van de aanval kan Martijn met
zijn dame pionnen oprapen en won na een schijnoffer met de
dame vervolgens eenvoudig. Vincent speelde een goede partij
en had een klein plusje in een moeilijk eindspel D+T+2P
tegen D+T+P+L. Vincent heeft alle pionnen naar voren gegooid maar de tegenstander verdedigde goed. Onder druk van
de stand speelde Vincent toch op winst en schiet in het verre
eindspel zijn enige bok van de partij door met zijn koning naar
het verkeerde veld te gaan. Daarmee werd het 5-3 voor Zukertort. Een echte winst zat er niet in. Maar 4-4 wel degelijk.
Gelukkig heeft ASV-2 het kampioenschap nog geheel in eigen
Frank Schleipfenbauer
hand.
Gedetailleerde uitslag Zukertort Amstelveen-3 - ASV-2:
Bram ter Schegget (2172) - Sander Berkhout (2118) 1-0;
Joran Donkers (2068) - Koert van Bemmel (2062) ½-½; Jan
Krans (2080) - John Sloots (2076) ½-½; Tjomme Klop
(2002) - Frank Schleipfenbauer (2066) 1-0; Eric Roosendaal
(1943) - Pascal Losekoot (2042) ½-½; Joël de Vries (1863) Martijn Boele (1999) 0-1; Hing Ting Lai (1941) - Vincent de
Jong (1960) 1-0; Shotaro de Niet (1816) - Koen Maassen
van den Brink (1967) ½-½. Eindstand 5-3.
ASV-3 wint en is veilig!: Met een benauwde overwinning op
hekkensluiter WSG Winterswijk heeft ASV-3 zich weten te
handhaven in de 3e klasse KNSB. In het begin was er weinig
aan de hand, maar dat duurde helaas niet lang. Tony Hogerhorst bouwde de partij agressief op waarbij hij te weinig rekening hield met het offensief van zijn tegenstander in het centrum. Een stukoffer voor 2 pionnen mocht niet meer baten.
Theo Jurrius koos voor de verandering eens voor een rustige
opening maar al snel opende hij een offensief op de zwarte
koning aangezien zijn tegenstander niet al te actief speelde.
Diens stukken stonden dan ook weldra op de achterste rij en
Theo wist zijn aanval mooi af te ronden. Daan Holtackers
kwam aardig uit de opening en koos in het vervolg voor het
plan om een vrijpion te creëren maar schatte daarbij de activiteit van zijn stukken niet goed in. Tijdnood en fraai aanvallend
spel van zijn tegenstander in het eindspel waren teveel van het
goede. Invaller Jan Knuiman trok de stand weer gelijk. Vanuit
de opening kreeg hij een positioneel prettige positie, waarin
hij de druk op zijn tegenstander wist op te voeren. Deze offerde een kwaliteit om zich te bevrijden, maar slaagde daar niet
in en na dameruil was de winst een feit. Ook Remco Gerlich
kwam goed uit de opening, maar in het vierde speeluur raakte
hij zijn initiatief kwijt alsmede zijn vrije c-pion. Het paard
tegen lopereindspel met vrije pluspion voor wit was vervolgens niet meer te keepen. Weer was het een invaller die de
stand gelijk trok. Barth Plomp kwam zonder problemen uit de
opening. Na onhandig spel van zijn tegenstander won hij een
pion en kwam in een kansrijk eindspel terecht. In eerste instantie was het nog niet zo gemakkelijk maar wat later in een
dubbel toreneindspel, liet Barth zijn tegenstander kansloos.
Jochem Woestenburg kwam met een positioneel plusje uit de
opening en wist dat gaandeweg door actief spel op de koningsvleugel uit te bouwen. Zijn tegenstander probeerde ten
koste van een paar pionnen nog een tegenaanval op te zetten,
maar Jochem was hier prima op voorbereid en maakte het
overtuigend af. Cees Sep zette zijn partij solide op, maar in
het vervolg investeerde hij een pion waarvoor hij niet genoeg
terug kreeg. Zijn tegenstander verzwakte echter de positie van
zijn koning, wat Cees aanknopingspunten gaf voor actief
tegenspel. Uiteindelijk bereikte Cees de remisehaven dankzij
eeuwig schaak. Dankzij deze overwinning staat het derde, dat
voor deze ronde nog niet veilig voor degradatie was, ineens op
de vijfde plaats.
Daan Holtackers
Gedetailleerde uitslag WSG Winterswijk – ASV-3: Reinhard
Cvetkovic (1868) - Jochem Woestenburg (2028) 0-1; Reinhard Funke(-) - Remco Gerlich (1999) 1-0; Henrik Loesing
(2014) - Daan Holtackers (2015) 1-0; Zdravko Duvnjak
(2072) - Tony Hogerhorst (1908) 1-0; Dick Boogaard (1893)
- Theo Jurrius (2013) 0-1; Henri Abbink (1907) - Kees Sep
(1884) ½-½; Arent Luimes (1857) - Jan Knuiman (1881) 01; Dick van Wamelen (1848) - Barth Plomp (1964) 0-1.
Eindstand 3½-4½.
Ook ASV-4 veilig: De 4½-3½ winst op De Toren-2 betekende
voor het vierde een veilige plaats in de middenmoot. Beide
teams waren aan elkaar gewaagd. Maar zeker aan de laatste 4
borden tekende zich gaandeweg wat voordeel aan. Belangrijk
was de rol van Anne Paul Taal die zelf niet speelde maar
daardoor in zijn rol als teamleider goed wist hoe het er voor
stond. De score werd geopend door Gerben Hendriks met een
remise. In de opening verraste hij zijn tegenstander met een
pion op d6. Verder voordeel wist hij hier niet uit te halen en
na wat onduidelijke zetten is het opeens remise daar waar de
echte strijd, zo lijkt het, nog moet beginnen. Intussen hebben
Siert Huizinga en Paul Tulfer na de opening voordeel bereikt.
Murat Duman ontwikkelde zijn stukken te passief en kon zijn
tegenstander hem onder druk zetten. Verdedigend stond Murat

echter behoorlijk Wit offerde een stuk op g5 en liet dat vergezeld gaan van een remiseaanbod. Murat speelt door en zette de
partij naar zijn hand. Op gecontroleerde wijze speelde hij het
uit. Een belangrijke winstpartij. Gezien de slechts 3 uurtjes
slaap was Murat content met de overwinning. Intussen was de
partij van Ruud Wille in een gelijkwaardige stelling ook in
remise geëindigd. Ook Ivo van der Gouw had al een keer
remise aangeboden maar dit was afgeslagen. Ivo stond continue onder druk maar hield goed stand. In tijdnood volgde door
de aanhoudende druk toch de verliezende zet. Een knappe
winst was er voor invaller Martin Weijsenfeld aan bord 1. Hij
speelde voor Anne Paul in de plaats. Zijn tegenstander koos
ervoor om de pion op c5 te ruilen tegen Martin’s pion op e4
ten koste van het loperpaar. Doordat Martin het loperpaar op
het bord hield kon hij kansen creëren op de damevleugel Zijn
tegenstander kwam in tijdnood niet meer onder de druk uit.
Martin won een stuk en de partij. Een tegenvaller was het
verlies van Siert Huizinga. Hij kreeg vanuit de opening een
prima stelling en had ook in het middenspel nog steeds overwicht. Enkele keren was er de mogelijkheid om naar remise af
te wikkelen maar Siert wilde meer. In tijdnood verloor hij een
pion en later nog één waarna het eindspel verloren ging. Désiré Fassaert speelde een moeizame manoeuvreerpartij. Lang
ging het gelijk op maar het kostte onze ASV-er meer bedenktijd dan zijn opponent. Daarom wikkelde Désiré in opkomen-e
de tijdnood af naar een iets minder staand eindspel. Op de 33
zet overzag zijn tegenstander een verdedigingspointe van
zwart waarna een potremise stelling ontstond. Gezien de stand
in de wedstrijd speelde wit nog lang door maar moest tenslotte
in remise berusten. Paul Tulfer werd matchwinnaar. Hij kwam
beter uit de opening. Zijn tegenstander probeerde met een
pionoffer tegenspel te krijgen, maar Paul gaf de pion terug,
won een andere en wikkelde af naar een eindspel met ongelijke lopers en een sterke vrijpion. Hij koos de meest solide weg
naar winst en dat bracht hem na 66 zetten de overwinning.
Gedetailleerde uitslag De Toren 2 - ASV 4: Jan Puyman
(1998) - Martin Weijsenfeld (1939) 0-1; Thomas van Nispenrode (1992)- Désiré Fassaert (1894) ½-½; Rein Visee
(1858) - Gerben Hendriks (1857) ½-½; Mathieu Roskam
(1911) - Ivo van der Gouw (1895) 1-0; Ben McNab (1836) Siert Huizinga (1881) 1-0; Ron Engelen (1881) - Ruud Wille
(1926) ½-½; Jan-Willem van Willigen (1829) - Paul Tulfer
(1911) 0-1; Fred Beumer (1792) - Murat Duman (1843) 0-1.
Eindstand 3½-4½.
ASV-8 Jammer: Na de vijfde ronde stond ASV-8 tweede met
twee matchpunten achterstand. Maar in de zesde ronde werd
de koploper verslagen. Er kwamen twee koplopers en ASV
kon de derde worden. Het zag er goed uit. Ayyoubi is in zijn
nieuwe baan erg vaak ’s avonds bezet. Maar dit keer kon hij
spelen. In mijn gedachten kon het niet meer kapot. Saifudin
op 1, Henk Kuiphof op 2 en ikzelf op 3. Dat moet toch een
goede kans op 3-0 opleveren. Zekria, Horst en Hans Derendorp zouden dan wel voor de rest zorgen. ASV-8 kon een
eventuele degradatie van ASV-7 compenseren. Iedereen begon enthousiast aan de wedstrijd. Maar dat bleef niet lang zo.
Zekria was te aardig. Hij werd snel onder grote druk gezet. Al
spoedig was te zien, dat hij zou gaan verliezen. Maar toen
kwam de grote verrassing. Saifudin bracht een kwaliteitsoffer.
Hij kan zoiets goed inschatten en dat zou dus wel een punt
opleveren. Maar de tegenstander van de Cirkel was zeer vindingrijk en drong onze man in de verdrukking. Toen ik na een
uur kwam kijken schudde ons eerste bord mistroostig het
hoofd. Spoedig daarna stonden we met 2-0 achter. Henk
Kuiphof deed wat terug. Zijn tegenstander had vanaf de eerste
zet aangevallen, maar weinig bereikt. Het had hem veel tijd
gekost en dit buitte Henk in het eindspel goed uit. Hendrik
maakte 2-2 in een heerlijke partij, waarin zwart veel offers
niet mocht aannemen. Dat moest wel een keer fout gaan. Nog
twee borden aan de gang, maar die stonden allebei zeer slecht.
We zouden wel gaan verliezen. Horst Eder had pech. Waarom
de tegenstander zijn hoogste rating aan het vijfde bord zette is
mij een raadsel. Het verlies van Horst was logisch. Hij wekte
alleen een rare indruk door te demonstreren, dat hij de spelregels niet kende. Hans Derendorp kwam nog een pleister op de
wond plakken. Al aan het eind van de opening moest hij de
dame inleveren tegen twee lichte stukken. Kansloos. Of toch
niet. Hans bleef steeds weer uitwegen zien en stond al lang
niet meer zo slecht als in de opening. Maar nog wel slecht.
Toen de Cirkel de winst in de wedstrijd binnen handbereik
had (3-2) boden ze remise aan op zijn bord. Hans kon met ere
naar huis.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag De Cirkel-3 - ASV-8: Johan de Lange
(1706) - Saifudin Ayyoubi (1848) 1-0; Fedde Kingma (1481)
- Henk Kuiphof (1583) 0-1; Tom Smit (1364) - Hendrik van
Buren (1589) 0-1; Hans de Groot (1631) - Zekria Amani
(1644) 1-0; Rob Heijnis (1746) - Horst Eder (1494) 1-0;
Jelle Bottema (1438) - Hans Derendorp (1423) ½-½. Eindstand 3½-2½.

