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51e jaargang no. 31
Oploswedstrijd: Wie het woord Kemeri hoort zal gelijk aan
Aljechin denken. Dat
doen we vanavond eens
niet. Ook Petrov scoorde
een paar mooie punten.
Hier bv. met zwart tegen
Rellstab. Hoe deed hij
dat?
Oplossing:
1...Lxf4+ 2. Dxf4 (Kh1
maakt geen verschil)
....Tg3 en wit liet de
stukken in de doos doen.
Rode jas: Vorige week
aan het einde van onze
clubavond zocht Kees
van Keulen vergeefs
naar zijn rode jas. Heeft iemand deze soms per ongeluk meegenomen in de veronderstelling dat het zijn eigen jas was?
Laat het even weten!!
Externe competitie: Met belangstelling was uitgekeken naar
de competitiestart van onze zaterdagteams in de KNSB en
de OSBO-Promotieklasse. Als altijd hoop je dan meteen op
goede resultaten, misschien zelfs meer dan reëel mogelijk
was. Dit bleek dan ook uiteindelijk uit de resultaten in deze
1e ronde. Dat het versterkte ASV-1 won van DSC Delft-2
lag misschien nog wel het meest in de lijn der verwachtingen. In deze wedstrijd werd het 5-3 voor onze clubgenoten.
Dat het gepromoveerde ASV-2 het moeilijk zou krijgen
tegen DSC Delft-1 zat er in, maar stiekem hoop je toch op
een verrassing. De Delftenaren lieten het niet zover komen
en wonnen met 5-3. Zo eindigde deze “minimassakamp” dus
onbeslist op 8-8. Na afloop vonden de 16 ASV-ers een restaurantje in Delft waar gezellig samen de dag werd afgesloten. ASV-3 trof in het Amsterdamse Laurierboom-Gambiet
meteen een sterke tegenstander. Het resulteerde in een 5½2½ nederlaag. Het derde verlies deze zaterdagmiddag kwam
voor rekening van ASV-4 dat tegen Voorst-1 een valse start
kende en ook met 5½-2½ een terechte nederlaag leed. Veel
tijd om de wonden
te likken is er niet want al op 6 oktober
a.s. wordt de 2e ronde gespeeld. Na deze, laten we zeggen
voorzichtige start, kan het alleen maar beter worden!! In deze
EP alle verslagen.
Goede start ASV-1: Een tevreden teamleider Léon van Tol
meldde zich op zondagmiddag telefonisch bij uw redacteur.
Zijn eerste duel als teamleider van ASV-1 had 2 matchpunten opgeleverd in het duel met DSC Delft-2. Wouter van Rijn
zorgde voor het eerste bordpunt. Hij overspeelde zijn tegenstander. Deze offerde nog wel een kwaliteit in een poging
Wouter tegen te houden maar dit was maar van korte duur.
Onze ASV-er denderde door en maakte het karwei gedegen
af. Niet veel later volgde het tweede bordpunt. Het was Léon
zelf die hier voor zorgde al kreeg hij hiervoor van zijn tegenstander zomaar een stuk in de schoot geworpen. Na de opening stond Léon iets minder maar na een paar onnauwkeurige zetten van zijn opponent kreeg Léon licht voordeel tot
stukwinst zoals gezegd de partij besliste. Remco de Leeuw
verkreeg na een rustige partij ruimtevoordeel en kon daarna
met zijn centrumpionnen oprukken. Heel overtuigend brak
hij daarmee door de vijandelijke stelling heen. Een soepele
winst! ASV-1 had in dit duel twee nieuwelingen in haar
gelederen. Eén daarvan was Michiel Blok, vorig jaar nog bij
Utrecht-2, nu zijn debuut in de Arnhemse gelederen. Dit zal
hij zich ongetwijfeld anders hebben voorgesteld. Na een
scherpe partij ontstond er uiteindelijk een eindspel met zware
stukken waarin Michiel wat beter stond. Een blunder maakte
een abrupt einde aan deze partij. Een röntgenaanval resulteerde in torenverlies bij onze kersverse ASV-er. Binnen een

donderdag 20 september 2012
minuut herstelde Otto Wilgenhof de ruime voorsprong. Hij
verloor aanvankelijk een pion maar schakelde daarna een
tandje bij en toen het op schaken uitkwam was hij gewoon
beter dan zijn tegenstander. Otto won de pion terug en liet
zijn tegenstander daarna kansloos. Eelco de Vries zorgde met
een remise voor de winst in de wedstrijd na een partij waar
niet veel over viel te vertellen. Eelco stond lang een fractie
minder maar er was niet veel aan de hand. Later herstelde
Eelco zijn positie en dwong daarmee remise af. Toen de
wedstrijd hiermee beslist was gaf ook de tegenstander van
Bob Beeke zijn partij remise. Daarover kon Bob, de tweede
debutant bij ASV-1, nog het meeste klagen. Hij kwam iets
minder uit de opening maar zijn tegenstander speelde vrij
angstig zodat Bob al vrij snel beter kwam te staan. Dit
bouwde hij uite maar vergat de kroon op het werk te zetten.
Zo rond de 40 zet liet hij zijn voordeel door een onnauwkeurigheid schieten. Er ontstond vervolgens een ongelijk lopereindspel waarin niet meer dan remise mogelijk was. Dirk
Hoogland speelde aan bord 1 een ingewikkelde partij. Zijn
tegenstander kreeg een gedekte vrijpion, iets wat Dirk wellicht had kunnen voorkomen. Hij koos echter voor de aanval.
Later offerde Dirk een stuk op de vrijpion maar de aanval
was onvoldoende voor de winst. Mogelijk had Dirk een pion
kunnen offeren om zo zijn loper bij de aanval te kunnen
betrekken. Jammer, het was een goed gespeelde partij waarin
zijn tegenstander goed verdedigde. Ondanks de 5-3 winst had
er zeker meer ingezeten. Het Eloverschil van gemiddeld ruim
100 punten kwam in de einduitslag niet tot uiting.
Gedetailleerde uitslag DSC Delft-2-ASV-1: Ted Barendse
(2155) - Dirk Hoogland (2132) 1-0; Gert Legemaat (2163) Bob Beeke (2272) ½-½; Patrick de Bas (2109)-Wouter van
Rijn (2163) 0-1; Bob Voogt (2044)-Eelco de Vries (2172)
½-½; Jan Peter v. Zandwijk (2056)-Otto Wilgenhof (2194)
0-1; Richard Oranje (2053)-Michiel Blok (2136) 1-0; Walter Anema (2002)-Remco de Leeuw (2170) 0-1; Arno
Wiersma (1948)-Léon van Tol (2210) 0-1. Eindstand 3-5.
ASV-2 debuteert met verlies: De eerste wedstrijd van ASV-2
op het niveau van de 2e klasse leverde tegen DSC Delft-1 een
5-3 nederlaag op. Was het misschien nog een beetje plankenkoorts of moet de vorm zo in het begin van het seizoen nog
gevonden worden. Bij Sjoerd van Roosmalen ging het in
ieder geval al in de opening fout. Hij tastte mis in een speciaal variantje dat tegenstander Bram van der Velden hem
voorschotelde. Sjoerd vocht en worstelde nog wat hij waard
was maar kon verlies uiteindelijk niet meer voorkomen. John
Sloots bood vervolgens remise aan na een gelijkopgaande
partij. Op dat moment had hij niet echt een goed plan om op
voort te bouwen. Koert van Bemmel kwam niet goed uit de
opening, ging met zijn stukken terug waardoor met name zijn
toren heel ongelukkig werd ingesloten door zijn eigen stukken. Koert kwam helemaal in de wurggreep en via de e-lijn
profiteerde zijn tegenstandster van de mogelijkheden die
waren verkregen. Peter Boel bleef volharden in een openingsvariant waar hij kennelijk veel vertrouwen in heeft maar
dat nog bitter weinig resultaat opleverde. Zo ook nu. Wel
kreeg hij aanval maar zijn tegenstander wist dit te pareren
waarna deze het initiatief overnam en de partij besliste. Sander Berkhout speelde op zich een goede partij maar hij trof
een tegenstander die simpelweg gewoon beter was. Toen
Sander ergens een foutje maakte werd dit meteen afgestraft.
Daarmee was de achterstand opgelopen tot 4½-½ en was het
duel beslist. Martijn Boele speelde sterk en had zich terdege
voorbereid op zijn opponent, die bepaald niet fit achter het
bord zat. Martijn kwam goed uit de opening en verkreeg een
prettige stelling. Zijn tegenstander wist gaandeweg weer
terug in de partij te komen. Verder liet Martijn het niet komen waarmee hij een goede remise liet noteren. Frank
Schleipfenbauer kon zich helemaal op zijn eigen partij concentreren nu hij geen teamleider meer is. Hij speelde lang

een vrij moeizame partij waarin hij veel tijd investeerde.
Toen hij met ongeveer een half uur op de klok door zijn
teamleider Richard van der Wel werd aangespoord om wat
sneller te gaan spelen veranderde het spelbeeld. Daarna ging
zijn tegenstandster lang nadenken. Tijdnood kon dan ook niet
uitblijven. In die fase won Frank een kwaliteit en besliste
daarmee de partij. Richard, die “Zijn Eerste” even verderop
zag winnen, kwam als teamleider van ASV-2 in zijn eigen
partij wat onder druk. Met zijn kenmerkende stijl wist hij wat
paniek te zaaien bij zijn tegenstandster. Deze reageerde daarbij niet goed op zijn uitval waarna Richard een pion won en
even later nog een pion kon pakken. Dit resulteerde in de
slotfase nog voor een vol punt. Verlies was al een feit maar
de eindstand werd zo wat draaglijker.
Gedetailleerde uitslag DSCDelft-1-ASV-2: Marco Gaehler
(2298) - Sander Berkhout (2074) 1-0; Martijn Boele (2054)
- Joram op de Kelder (2284) ½-½; Sebastiaan Smits (2166)
-Peter Boel (2013) 1-0; Lisa Hortensius (2117) - Koert van
Bemmel (2077) 1-0; Martine Middelveld (2145) - Richard
van der Wel (2111) 0-1; Bram van der Velden (2143) Sjoerd van Roosmalen (2097) 1-0; Jan-Pieter Vos (2019) John Sloots (2093) ½-½; Talitha Munnik (1998) - Frank
Schleipfenbauer (2090) 0-1. Eindstand 5-3.
ASV-3 verliest kansloos: Dat het een lastig middagje zou
worden was al bekend, maar toen bleek dat onze tegenstanders twee sterke Noren in hun team hadden opgenomen leek
het helemaal een onmogelijke taak om een positief resultaat
te boeken tegen het Amsterdamse Laurierboom-Gambiet. En
inderdaad werd het snel een kansloze missie, al opende ASV
3 nog goed dankzij de voor ASV debuterende Johan Wolbers. Hij offerde een pion in de opening en kreeg daar compensatie voor terug in de vorm van het loperpaar en meer
ruimte. Zijn tegenstander moest nauwkeurig blijven spelen
om niet in het nadeel te komen, wat niet lukte. Johan haalde
het punt in het vervolg vlotjes binnen. Bij Jochem Woestenburg ontstond een positionele strijd. Jochem accepteerde een
dubbele e-pion in ruil voor open lijnen en controle in het
centrum, maar zijn tegenstander wist beslissend op de damevleugel binnen te dringen. Jan Knuiman bood remise aan in
een stelling waarin hij in een lastig eindspel dreigde te komen vanwege zijn zwakke pionnenstructuur. Daarvoor had
de strijd zich voornamelijk in de opening, om het wel of niet
op tijd rokeren van de vijandelijke koning, afgespeeld. Daan
Holtackers speelde de opening niet optimaal; op het moment
dat hij moest uitkijken niet in het nadeel te komen, zag hij
een fraaie combinatie over het hoofd die meteen beslissend
was. Even later moest ook Koen Maassen van den Brink de
strijd staken. Hij kwam aardig uit de opening, maar gaandeweg bleken de problemen die zijn tegenstander hem stelde
steeds lastiger op te lossen. In het eindspel was stukverlies
niet meer te vermijden. Het verloop in de partij van Remco
Gerlich was nogal merkwaardig. Remco had geen problemen
met de ongebruikelijke opening van zijn tegenstander en
kreeg een prima stelling, maar overzag op een bepaald moment dat zijn loper in de problemen kwam. Hij bleef het
echter proberen en net op het moment dat hij dacht te moeten
opgeven, blunderde zijn tegenstander de loper weer terug,
waarna in het resterende toreneindspel tot remise werd besloten. Bij Theo Jurrius ontstond een positionele strijd, waarbij
zijn tegenstander aanviel op de damevleugel en Theo probeerde tegenspel te vinden tegen de vijandelijke koning. De
aanval van zijn tegenstander bleek sterker en Theo zag zich
genoodzaakt naar een kansloos eindspel af te wikkelen,
waarin hij het nog even probeerde, maar tevergeefs. Invaller
Wouter Abrahamse keek de hele partij tegen een moeilijke
stelling aan, maar hij bleef stug en met succes verdedigen. In
het paardeindspel verloor hij uiteindelijk een pion, maar er
bleken te weinig pionnen te zijn overgebleven en met actief
tegenspel wist Wouter de remise veilig te stellen. Al met al
een vrij ruime nederlaag, maar tegen deze tegenstanders is
dat absoluut geen schande.
Daan Holtackers
Gedetailleerde uitslag Laurierboom- Gambiet-ASV-3: Albert Blees (2396)-Jochem Woestenburg (2026) 1-0; Lars
Even Andersen (2289)-Koen Maassen van den Brink
(2004) 1-0; Mark Kremer (2196)-Daan Holtackers (2012)
1-0; Georg Schmidt Borresen (2188)-Theo Jurrius (1991)
1-0; Christian Martinello (2151)-Johan Wolbers (2053) 01; Ymar de Groot (2072)-Remco Gerlich (1961) ½-½; Hans
de Vilder (2013) - Jan Knuiman (1877) ½-½; Steve Michel
(1923)-Wouter Abrahamse (1977) ½-½. Eindstand 5½-2½.
Ruime nederlaag ASV-4: Ondanks de ondersteuning van
non-playing captain Anne Paul Taal wilde het met ASV-4
niet lukken deze openingsronde tegen het sympathieke team

van Voorst-1. Er kwam uiteindelijk een ruime 5½-2½ nederlaag op het wedstrijdformulier en dat viel toch wel wat tegen.
Zo ging het bij Murat Duman tegen oud-ASV-er Paul Tulfer
(vorig seizoen nog teamgenoten) eigenlijk in de opening al
niet goed. Een pion op e5 moest hij al een beetje krom verdedigen om te voorkomen dat deze niet verloren ging. Tulfer
kreeg makkelijk spel. Een schijntorenoffer leverde hem 2
stukken op voor een toren en een pion. Toen Murat probeerde te counteren en daarmee zijn pionnenstelling verzwakte,
kwam Tulfer de stelling binnen en besliste de partij. Tony
Hogerhorst probeerde de spanning in het centrum op te bouwen. Zijn tegenstander counterde goed en zette de stelling
dicht. Tony kwam met een slechte loper te zitten en had
minder tijd. Het remiseaanbod mocht hij dan ook niet weigeren. Siert Huizinga speelde vanaf het begin op aanval en
rokeert aanvankelijk niet. Later voorkwam zijn tegenstander
lange rokade en opende de stelling voordat de aanval van
Siert dreigend kon gaan worden. Siert raakte hierdoor in de
problemen en kwam in een matnet. Kees Sep speelde een
degelijke opening. Zijn tegenstander had moeite met het
ragfijne spel van Kees. Maar ondanks makkelijker spel weet
Kees geen plan te bedenken tegen de solide verdediging van
zijn tegenstander die terug komt in de partij. Deze wint een
pion en bied remise aan wat Kees niet kan afslaan. Ruud
Wille kreeg wat voordeel maar moest zich na een mindere
zet in het middenspel weer herstellen. Langzaam maar zeker
kreeg hij weer voordeel.
In de tijdnoodfase won hij een pion
en kwam op de 2e rij binnen. Door gebrek aan tijd wist hij de
winst niet te vinden en ging in op het remiseaanbod van zijn
tegenstander. Désiré Fassaert kwam in de opening in moeilijkheden toen hij te snel f6 speelde. Hij investeert vervolgens veel tijd om een slecht eindspel te voorkomen. Dit lukt
hem bovendien niet waarna zijn tegenstander kan afwikkelen
naar een eindspel met een sterk paard tegen een slechte loper.
Met Désiré in tijdnood neemt zijn tegenstander hier alle tijd
voor en zet de voordelige stelling in winst om. Bij Ivo van
der Gouw, invaller voor Wouter Abrahamse die aan ASV-3
was uitgeleend, was het lang manoeuvreren. Zijn tegenstander kreeg kansen op een koningsaanval maar durfde zijn
loper niet te offeren op h6. In plaats daarvan koos hij voor de
verdediging waarna Ivo het initiatief overnam om vervolgens
in de tijdnoodfase de partij naar zich toe te trekken. Gerben
Hendriks tenslotte speelde een hele goede partij. Na een vlot
gespeelde opening kreeg zijn tegenstander vrijpionnen op b4
en a5 maar moest verdedigen . Dit deed zijn tegenstander
heel subtiel. Toch was de stelling in het eindspel remise, gaf
ook zijn tegenstander na afloop toe, maar Gerben maakte een
fout zodat de vijandelijke koning naar het centrum kon gaan
waarna verdere tegenstand kansloos werd. Teveel spelers
bleven onder hun niveau. Dat moet dus de komende wedstrijden beter.
Gedetailleerde uitslag Voorst-1 - ASV-4: Sven Pronk (1834)
- Kees Sep (1934) ½-½; Jeroen Bosch van Rosenthal (1952)
- Désiré Fassaert (1822) 1-0; Rudy Bloemhard (2004) Gerben Hendriks (1885) 1-0; Lûtsen Dooper (1918) - Ivo
van der Gouw (1866) 0-1; Michiel Jansen (1772) - Siert
Huizinga (1853) 1-0; Marcel Kraaijkamp (1876) - Tony
Hogerhorst (1758) ½-½; Paul Tulfer (1799) - Murat Duman (1830) 1-0; Jacques Kuiper (1799)-Ruud Wille (1892)
½-½. Eindstand 5½-2½.
ASV-jeugd verliest: Vorige week donderdag speelde het
jeugdteam van ASV-AB
tegelijkertijd met de interne van de
senioren voor de 1e ronde in de Promotieklasse van de jeugdcompetitie tegen de leeftijdsgenoten van De Cirkel. Het
krachtsverschil kwam tot uiting in de 3½-½ zege voor dit
team uit Ede.
Gedetailleerde uitslag: Bent Schleipfenbauer (1525)Thomas Slijper (1806) 0-1; Xadya van Bruxvoort (1402)Cisko Loos (1306) ½-½; Jan Pieter Lourens (1197)-Lucas
de Vries (1456) 0-1; Bryan Hieltjes (775) - Mark Huizinga
(--) 0-1. Eindstand ½-3½.
Uitslagen interne competitie 3e ronde (13 september 2012):
Beeke - Homs 1-0; Hoogland - van Rijn 0-1; Blok - Karssen
1-0; P. Schoenmakers - Woestenburg ½-½; Maassen van den
Brink - Plomp 1-0; Huizinga - Knuiman 1-0; Fassaert Huberts 1-0; Vermeer-R. Verhoef 0-1; Marks-Boonstra 1-0;
van Belle - Bentvelzen 1-0; Velders - Boom ½-½; Dekker Kooij ½-½; van Buren - Kusters 0-1; de Groot-Veerman 1-0;
de Kok - Eder 1-0; Kooman - Derendorp 1-0; van Deursen Wijman 0-1; Zuidema - Rietbergen ½-½; P. Verhoef -Koen
van Keulen 1-0; Kees van Keulen - Noordhuis ½-½; Viets Hageman ½-½; Stibbe-van Vlerken 1-0; Visser-de Goeij 1-0.

