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Oploswedstrijd: Een leuke stelling, die toch een bezwaar
heeft. Hij is tamelijk bekend. Als je die kennis hebt: niets
verraden aan de onwetenden svp. Gewoon
inzenden alsof je van de
prins geen kwaad weet.
Het is een stand uit de
partij Engels-Maroczy uit
1936. Wit bereikte een
gewonnen stand. Oplossing: 1. Txb2, Dxb2 2.
Dxc8, Pxc8 3. d6-d7 en
wit haalt een nieuwe
dame.
Bibliotheek: Afgelopen
zaterdag namen Hendrik
van Buren, Jan Vermeer
en Ruud Wille weer plaats in de hal van de bibliotheek in de
Koningstraat. Het bleef ditmaal rustiger dan andere keren. Er
werd dus niet massaal geschaakt. Toch was er zowel van
senioren als van de jeugd serieuze belangstelling voor het
schaken bij een club zodat we binnenkort wellicht weer
nieuwe mensen welkom mogen heten. Op 17 maart zijn we
opnieuw in deze bibliotheek te vinden.
Rapidcompetitie: Volgende week pakken we de draad weer
op met 4 nieuwe ronden in de rapidcompetitie. De interne
laten we dan even een weekje rusten.
Externe competitie: Het goede nieuws kwam in deze competitieronde van zowel ASV-6 als ASV-7 met belangrijke
overwinningen. ASV-6 herpakte zich na de slechte seizoenstart en heeft zich door de 5-3 zege op Wageningen-4 weer
boven de degradatiestreep uitgewerkt. ASV-7 vond door de
knappe 5½-2½ winst op VDS-2 de aansluiting met de andere
ploegen in de degradatiezone en dat geeft weer perspectief.
De andere ploegen die vorige week speelden leden allen
nederlagen en soms niet zulke kleintjes ook. Zo verloor
ASV-10 tegen De Schaakmaat-2 met ½-5½, de jeugd van
ASV-11 moest met 1½-4½ de punten aan SMB-5 laten terwijl de senioren van ASV-12 kansloos waren tegen de jeugd
van De Schaakmaat-5j. Het werd 0-6. Verder werden er
door ASV-8 tegen De Schaakmaat-4j twee partijen vooruit
gespeeld. Dit was een tussenoplossing omdat de Apeldoorners vrijdag jl. geen compleet team op de been konden brengen. De overige 4 partijen werden verschoven en worden nu
vanavond gespeeld. De tussenstand is 1-1. Afgelopen maandag werd ook de wedstrijd van ASV-13 – De Toren-9 gespeeld. Daarover volgende week meer. Tot slot kunt u vanavond ook getuige zijn van het bekertreffen voor de OSBOcup tussen ASV-4 en De Toren-2. In deze EP de verslagen
op chronologische volgorde tot en met vorige week donderdag. De overige wedstrijden komen in de volgende EP.
Degradatiegevaar ASV-5 wordt steeds groter: ASV-5 is er
ook bij SMB-2 niet in geslaagd te winnen. Lange tijd zag het
er naar uit dat onze mannen van het vijfde weer op 3½ punt
zou uitkomen. Rond middernacht zorgden twee enerverende
remises gelukkig nog juist voor een 4-4 gelijkspel. Daarmee
blijft ASV-5 vooralsnog net boven de streep maar in de
wetenschap dat de onderste 2 teams in de degradatiestrijd
elkaar nog treffen moet ASV-5 de laatste 2 ronden eigenlijk
winnen om zich te handhaven. En dat voor een team dat
afgelopen jaar op een haar na promotie naar de Promotieklasse miste. Het duel opende met een saaie remise van Erik
Wille. Kort daarna tekende ook Martin Weijsenfeld de vrede
nog voor de strijd ontbrand was. Marco Braam kan zijn draai
nog niet vinden. Ditmaal liet ‘de kampioen van Den Haag’
zich helemaal insnoeren. Een doorbraak in het centrum
bracht Marco aan zijn einde. In dezelfde minuut zorgde
Jacques Boonstra voor de gelijkmaker. Een sterk gespeelde
scherpe partij leek na dameruil te vervlakken. Jacques was
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echter veel actiever en won daardoor twee pionnen en de
partij. De laatste vier partijen eindigden in de tijdnoodfase.
Paul Schoenmakers had geen fijne avond. In een gesloten
stelling werd hij naarmate het duel vorderde op de damevleugel overlopen. Barth Plomp maakte dankzij zijn uitstekende conditie de gelijkmaker. Met veel pijn en moeite haalde Barth een gelijk paardeindspel. Daarin wees hij remise af
en wachtte hij geduldig op een fout van de tegenstander. Die
kwam na een zet of 60. Na paardruil was het pionneneindspel simpel gewonnen. Albert Marks leek gestaag te bouwen
aan een keurige zege. Een dameeindspel met ongelijke lopers moet haast wel gewonnen zijn geweest door de slechte
positie van de Nijmeegse koning. Albert liet echter dameruil
toe en toen was het ineens potremise. Ruud Verhoef speelde
een partij met wisselende kansen. In het middenspel herpakte
Ruud zich na een slechte opening. In tijdnood overzag Ruud
echter een penning met stukverlies als gevolg. Veel schaakjes, dreigingen en een vrijpion deden de tegenstander besluiten geen risico’s te nemen en met remise akkoord te gaan.
Mannen, in maart moet het gebeuren!
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag SMB-2 - ASV-5: Pieter van Groenestijn (1924) - Martin Weijsenfeld (1939) ½-½; Peter
Schut (1797) - Erik Wille (1973) ½-½; Bart de Kort (1855)
- Paul Schoenmakers (1910) 1-0; Fred van den Berg
(1853) - Barth Plomp (1964) 0-1; Huub Jansen (1752) Ruud Verhoef (1748) ½-½; Peter van den Berg (1745) Albert Marks (1774) ½-½; Henk van den Berg (1688) Jacques Boonstra (1734) 0-1; Valentijn Phijffer (1634) Marco Braam (1737) 1-0. Eindstand 4-4.
ASV-9 strijdend ten onder tegen SMB-4: ASV-9 is tegen
SMB-4 met 4½-1½ onderuit gegaan. De uitslag doet vermoeden dat het een kansloze avond was. Dat was echter
geenszins het geval. Het negende opende slecht. In een stelling met mogelijkheden gaf Thijs Stomphorst pardoes zijn
dame weg. Net voordat Thijs zijn opponent kon feliciteren,
was het echter ook al bij Kees van Keulen misgegaan. De
tegenstander voerde in het centrum de druk op. Die aanval
sloeg door en kostte Kees een stuk tegen twee pionnen. De
stelling was echter te zeer gehavend om tegenkansen te kunnen krijgen. Ko Kooman had de wind mee. Na een vijandelijk stukoffer (voor drie pionnen) kwam de koning van Ko
flink op de tocht te staan. De tegenstander ging echter zijn
eigen koning bijstaan in de verdediging en toen kwamen de
tegenkansen. Twee vrijpionnen van Ko waren lastiger dan
een Nijmeegse vrijpion. Met een mooie truc besliste Ko het
duel. Promotie of stukwinst bracht het eerste Arnhemse punt
binnen. Er mocht toen ook hoop gekoesterd worden op een
punt van Cor van der Jagt. Cor speelde een prachtige aanvalspartij. De speler van ASV-9 kon echter de winstweg niet
vinden en gaf in het heetst van de strijd een stuk weg. Toen
een op het oog schitterende combinatie met een stukoffer net
niet bleek te kloppen was de strijd gestreden. Koen van Keulen was de held van de avond. Captain Ko had met al zijn
tactisch inzicht besloten dat Koen opgeofferd werd aan bord
1 tegen hun sterke kopman. Koen liet zich echter niet opofferen en speelde een ijzersterke partij. Met creatief spel haalde
Koen alle dreigingen uit de stelling. Zuchtend nam de SMBer tenslotte genoegen met remise. Deze interessante partij is
een analyse waard. Als laatste knokte Henk Kuiphof die na
een rekenfout een pion had verloren. Geleidelijk aan ging het
bergafwaarts. Speldenprikjes werden doorzien en in het
eindspel ging het mis. Theoretisch heeft ASV-9 nog steeds
kans op handhaving in de derde klasse, maar met de nummers 1 en 2 nog te gaan, kan dat wel eens een moeilijk verhaal worden. Maar niet getreurd. Het spel van de mannen
van Ko is door de creativiteit van de spelers erg leuk om te
zien. Ik heb dan ook meer plezier beleefd aan de partijen van
Erik Wille
ASV-9 dan die van mezelf.
Gedetailleerde uitslag SMB-4 – ASV-9: Henny Goverde
(1644) – Koen van Keulen(1350) ½-½; Jan Schillings
(1564) – Henk Kuiphof (1583) 1-0; Evert Niessen (1525) –

Ko Kooman (1441) 0-1; Frans Drummen (1383) – Kees
van Keulen (-) 1-0; Peter Groenewald (1522) – Cor van der
Jagt (1261) 1-0; Wim Dentz (1519) – Thijs Stomphorst
(1352) 1-0. Eindstand 4½-1½.
ASV-6 maakt doorstart: Na een desastreuze start van het
seizoen (0-0-0) lijkt ASV-6 nu definitief de weg omhoog te
hebben gevonden. Vorige week donderdag werd Wageningen-4 overtuigend aan de zegekar gebonden. De Wagenaars
waren met een counter tactische opstelling gekomen. Anticiperend op een tactische opstelling van het zesde hadden ze
hun 2000+ speler op bord 3 gezet. Onze vaste man op dit
bord had daardoor een zware avond. Hans Rigter (want hij
was het) kwam niet goed uit de opening. De witte stelling
speelde zich als vanzelf en Hans werd geruisloos van het
bord geschoven. Aan bord 8 leek Hedser Dijkstra met wit
een overwegende stelling te hebben tegen zijn jonge tegenstander. Maar het was maar schijn, de zwarte stelling bleek
niet te kraken en toen het initiatief naar zwart leek te gaan
bood hij remise aan hetgeen werd aangenomen. Nico op
bord 1 kwam een correcte remise overeen. Het evenwicht
was op geen enkel moment verstoord. Aan bord 2 had Robert Naasz een makkelijke avond. Zijn tegenstander pakte de
c3 Siciliaan erg passief aan en Robert kreeg veel ruimte. Een
premature aanvalspoging van zwart kon eenvoudig worden
afgestraft waarna de Wagenaar met gerust hard kon opgeven.
Kort daarna volgden nog twee overwinningen. Abbes Dekker aan bord 7 counterde op van hem bekende wijze genadeloos in een Caro-Kann. De zwarte d-pion rukte op maar
kwam niet tot promotie omdat wit zich mat liet zetten. Jan
Groen op 4 won ook. Hij kreeg veel ruimte met wit, plantte
een pion op e6 die de zwarte koning in de greep hield en
kreeg een beslissende mataanval. Tussenstand: 4-2 voor de
onzen. Aan de overgebleven twee borden zat een halfje er
zeker nog in. Invaller Hendrik van Buren (hij viel in voor
teamleider Theo van Amerongen) had een interessant eindspel op het bord dat binnen de remisemarge leek te liggen.
Hij zag echter een paardvorkje over het hoofd en verloor zo
een stuk en gaf onmiddellijk op. Daarna richtten alle ogen
zich op de partij van Rob van Belle. In een dichtgeschoven
stelling leek er weinig aan de hand. Rob had al een keer
remise aangeboden maar dat werd geweigerd met het oog op
de stand. De man uit Wageningen probeerde ijzer met handen te breken en ook deze keer brak het ijzer niet. Rob wist
kunstig af te wikkelen naar een ongelijk loper eindspel dat
nu eens niet remise was. De zwarte pionnen op de witte
velden waren een gewillige prooi voor de witvelderige loper
van Rob. Eindstand: 5-3. ASV-6 is nog niet veilig maar kan
de komende wedstrijden weer met enig vertrouwen tegemoet
zien.
Robert Naasz
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - Wageningen-4: Nico
Schoenmakers (1756) – Hein Stallinga (1685) ½-½; Robert
Naasz (1760) – Arnoud van Ginkel (1838) 1-0; Hans rigter
(1775) – Frans van de Wall (22075) 0-1; Jan Groen (1686)
– Gerrit Walstra (1620) 1-0; Hendrik van Buren (1589) –
Noud Vromans (1625) 0-1; Rob van Belle (1797) – Jaap
Melgers (1561) 1-0; Abbes Dekker (1663) – Steef Bijlmakers (1514) 1-0; Hedser Dijkstra (1688) – Jeroen Goedhart
(1519) ½-½. Eindstand 5-3.
ASV-7 boekt eerste overwinning: ASV-7 heeft de laatste
strohalm gegrepen om degradatie te voorkomen door knap te
winnen van VDS 2 Beekbergen. Jan Vermeer gaf het goede
voorbeeld. In 30 zetten dwong hij zijn opponent tot opgave.
De stelling van de Beekberger raakte overbelast en mat
dreigde in drie zetten. Ton van Eck zorgde voor de plezierige
0-2 voorsprong. In een open partij kwam zijn tegenstander in
een afruiling een stuk achter en gaf onmiddellijk op. Tijs van
Dijk zag het allemaal aan en bood remise in een betere stand
aan. Dat werd na een half uurtje geaccepteerd. Frits Wiggerts
moest zijn stelling keepen, dat deed hij zo taai dat zijn tegenstander in tijdnood kwam. Toen die bijna door de vlag ging
deed hij een foute zet en verloor een toren. Theo Koeweiden
zorgde voor 4½. Hij was een kwaliteit en twee pionnen
voorgekomen. De kwaliteit gaf hij terug om tot een gewonnen eindspel te komen. De stelling van Ton Bentvelzen was
steeds iets minder. Zijn tegenstander dreigde zowel op de
dame- alswel op de koningsvleugel. Ton vergiste zich ernstig toen hij 'zomaar' een toren in de schoot geworpen kreeg.
Helaas overzag hij dat een pion ging promoveren die niet
meer te stoppen was. Xadya van Bruxvoort had steeds het
beste van het spel. Ze dreigde steeds materiaal te winnen.
Dat lukte niet en daarna kreeg ze een zeer ongemakkelijke
stelling die verloren ging. Bent Schleipfenbauer had eigenlijk een makkelijke avond. Zijn tegenstander had zorgvuldig
zijn loper ingepakt op h2 met een pion op g3. Geduldig hield
Bent de stelling van de Beekberger onder druk en creëerde
een vrijpion, die promoveerde. De volgende ronde zal ook
gewonnen moeten worden. Bij een gelijkspel is ASV-7 ge-

degradeerd. ASV-7 speelt dan tegen Voorst-2. Qua Elo zijn
zij iets sterker dan VDS 2. Deze heeft gemiddeld 1642 en
Voorst 1690 (ASV 7 1517). De laatste ronde tegen Zutphen1 maken wij geen kans. Hun gem. ELO is 1901 en hun
kleinste overwinning is 6½-1½ en hun 1e bordspeler ELO
2225.
Jan Vermeer
Gedetailleerde uitslag VDS-2 - ASV-7: Carlo Buijvoets
(1786) – Jan Vermeer (1701) 0-1; André Schols (1743) –
Tijs van Dijk ½-½; Miguel Tervooren (1666) – Tom Bentvelzen (1634) 1-0; Hans Hertgers (1669) – Frits Wiggerts
(1721) 0-1; Johan van Ommen (1665) – Theo koeweiden
(1561) 0-1; Arie van Veen (1557) – Ton van Eck (1472) 01; Gerald Visch (1529) – Xadya van Bruxvoort (1222) 1-0;
Frank Nelemans (1521) - Bent Schleipfenbauer (1133) 0-1.
Eindstand 2½-5½.
De Schaakmaat 2 te sterk voor ASV-10: Vorige week donderdag speelde ASV-10 thuis tegen De Schaakmaat-2. Ondanks dat de uitslagen dit seizoen niet in ons voordeel uitvallen probeerden wij dit in deze wedstrijd anders te laten zijn.
Clemens Wijman viel in voor Lion de Kok. Verder was het
team compleet en was iedereen op tijd. Alleen de teamleider
kwam eigenlijk wat laat, want die moest nog van alles doen
voor dat de wedstrijd kon beginnen. Iets na 20.00 uur werd
dan toch gestart met de 5e competitiewedstrijd. We hadden
tot nu toe drie nederlagen geleden en één nipte overwinning
geboekt. Helaas kwam daar geen tweede bij. Op geen enkel
bord zijn we weggespeeld, maar toch viel het dubbeltje telkens de andere kant op. Op bord 1 kwam Jos Aarntzen onder
druk. Hij manoeuvreerde om dreigingen in te bouwen en zijn
stelling te verdedigen maar langzamerhand kon zijn tegenstander de druk opvoeren, pionnen winnen en materiaal
afruilen waarmee hij een gewonnen stelling kreeg waarbij
opgeven voor Jos de enige optie was. Jonathan van der
Krogt speelde op bord 2 met wit. In het eerste uur leek het
eerder alsof hij met zwart speelde. Hij kwam slecht uit de
opening en zijn tegenstander nam het initiatief over. Alle
stukken bleven echter op het bord en toen moest er toch een
gat gecreëerd worden. Dit deed de tegenstander niet zo handig en zo kreeg wit toch het initiatief en een gewonnen stelling. Jonathan bouwde de druk op en zette de dame van de
tegenstander vast in de hoek. Deze viel op zijn beurt de witte
dame aan. Jonathan bracht zijn dame in veiligheid om meer
voordeel te krijgen. Enkele zetten later kon zijn tegenstander
wegkomen met eeuwig schaak. Wegkomen omdat een clubgenoot zo aardig was om aan te geven dat op de bewuste
damezet, de dame van zijn tegenstander en dus de partij
gewonnen had kunnen worden met een schaakje. Op bord 3
speelde Clemens Wijman een gelijkopgaande partij. In het
middenspel overzag hij een paardvork waarna hij een kwaliteit verloor. Langzamerhand kon zijn tegenstander zijn pionnenovermacht en voordeel uitbouwen. Clemens kon zich
daarna niet meer staande houden maar vocht tot het eind om
toch een goed resultaat neer te zetten. Jelle Noordhuis speelde een goede partij. Hij kreeg zeker kansen maar op een
gegeven moment kwam zijn tegenstander toch beter te staan
en kwam Jelle in tijdnood. Hij miste daarin de tijd om de
goede voortzettingen te vinden en verloor op tijd. Jan-Pieter
Lourens kwam niet lekker uit de opening. Door de zet c6
blokkeerde hij de ontwikkeling van zijn paard en kon hij niet
rokeren. Zijn tegenstander kon vrijuit over het bord manoeuvreren. Net voordat het eindspel werd bereikt maakte JanPieter nog een verkeerde keuze en won zijn tegenstander.
Hugo van Essen speelde een gelijkopgaande partij. Pas het
laatste half uur gaf de doorslag. Zijn tegenstander had 2
vrijpionnen en bracht deze naar de overkant. Hugo probeerde
ze nog te stoppen. Dit lukte lang, maar niet lang genoeg. Zo
verloren we helaas flink. Toch hebben we nog 1 team onder
ons en voor handhaving moeten we dat zo zien te houden.
Dit team treffen we nog in de laatste ronde. Verder moeten
we nog tegen de koploper.
Jonathan van der Krogt
Gedetailleerde uitslag ASV-10-De Schaakmaat-2: Jos
Aarntzen (1778)-Hennie Zimmerman (1516) 0-1; Jonathan
van der Krogt (1511)-Jan van Vulpen (1631) ½-½; Clemens Wijman (--)-MeijerAlting (1585) 0-1; Jelle Noordhuis (1244)-Raymond Jacobsen (1584) 0-1; Jan-Pieter
Lourens (1273)-Jan van Ommen (1574) 0-1; Hugo van
Essen (1171)-Wilko Fennema (1465) 0-1. Eindstand ½-5½.
Uitslagen interne competitie 21e ronde (16 februari 2012):
Karssen – Beeke ½-½; P. Schoenmakers – Hoogland 0-1;
Weijsenfeld – Abrahamse 0-1; Knuiman – Maassen van den
Brink ½-½; Eder – R. Wille 0-1; Hogerhorst – Huizinga 0-1;
Kooij – Fassaert ½-½; Kooman – Boom ½-½; de Groot –
Kees van Keulen 1-0; Hageman – Derendorp 0-1; Hartogh
Heijs – Zuidema 0-1; de Goeij – Rijmer ½-½; Kelderman –
Diekema 1-0; Koen van Keulen – van Vlerken 1-0; Stibbe –
Peters 1-0.

