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52e jaargang no. 5
Oploswedstrijd: Een tweezet van de Duitser Johannes Galla.
uit 1965. Wit speelt en
geeft mat in twee zetten.
Goed oppassen, er zitten
nogal wat zogenaamde
verleidingen in. Oplossing:
De sleutelzet is: 1. De8.
Rapid: Vanavond wordt de
3e speelavond gehouden in
de rapidcompetitie. Levert
de ronden 9 t/m 12 wellicht weer een nieuwe
koploper op?? Volgende week gaan we weer verder met de
20e ronde in de interne competitie.
KNSB-beker: Vanavond ontvangt ASV-1 in de 3e ronde van
de KNSB-beker het team van De Combinatie uit het Brabantse Asten. Bekerwedstrijden zijn altijd spannend dus
hopelijk valt er weer veel te genieten vanavond!
Externe competitie: De 2e speelweek begon met de een week
eerder vanwege de winterse omstandigheden uitgestelde
wedstrijd van Twello-1 - ASV-6. Het werd nu op dinsdag 22
januari een afgetekende 6-2 overwinning. Vorige week donderdag was het de beurt aan ASV-5 in het duel om de eerste
plaats tegen De Elster Toren-1. Lang stond men kansrijk en
leek winst een kwestie van tijd maar in de slotfase ging het
nodige mis en zo eindigde dit topduel in 4-4. Nog steeds
houdt ons vijfde daarmee de kansen op promotie in eigen
hand. Ook ASV-9 speelde diezelfde avond tegen PION-4 uit
Groesbeek. Het team van Hendrik van Buren kreeg een fikse
1½-4½ nederlaag te slikken. Daarmee hebben al onze teams,
voor wie deze ronde een wedstrijd stond gepland, gespeeld.
Eén tussenstand dan nog: ASV-4 kwam op achterstand in
een vooruitgespeelde partij tegen PSV-DoDo. Murat Duman
kwam in deze partij de opening ten koste van een pion nog
wel door maar de aanval die zijn tegenstander daarna ontketende op de zwarte koning bleek onhoudbaar. In deze EP de
3 resterende verslagen. Volgende week volgen alle uitslagen
en de actuele standen.
ASV-5 verspeelt eerste punt, maar blijft aan kop: ASV-5 is
in de topper tegen De Elster Toren op 4-4 blijven steken. Dat
was een tegenvaller na een schaakavond, waarin het er
steeds naar uitzag dat het vijfde aan het langste eind zou
trekken. Helaas ging er in het laatste uur hier en daar wat
fout. Vanaf de start van de wedstrijd maakten de tegenstanders een zenuwachtige indruk. De routiniers van ons vijfde
maakten daar handig gebruik van door lastige stellingen
remise te laten lopen. Dat kon ook, omdat Martin Weijsenfeld en Jacques Boonstra al snel groot voordeel hadden. Erik
Wille zorgde voor de eerste remise. Tegen dezelfde tegenstander als afgelopen seizoen verscheen ook dezelfde variant
op het bord. Nu maakte de opponent geen fout in de opening
en zo ontstond een gelijke stelling. Anne Paul Taal tekende
als tweede remise. In die partij zat iets meer spel, maar risico’s nemen was niet nodig. Barth Plomp was verre van fit en
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was daarom best tevreden met een puntendeling in een lastige stelling. Coen Mekers probeerde het wel. Een klein positioneel voordeel verdween echter en toen werd het ook daar
remise. Met nog twee gelijke stellingen en genoemde goede
stellingen zou het dus wel goed komen. En daar zat het addertje onder het gras. We bleven niet foutloos spelen. Eerst
ging het mis bij Rob Huberts. Een trucje kostte Rob een pion
en het toreneindspel was ook ineens heel slecht. Uiteindelijk
werd Rob nog midden op het bord matgezet. De langverwachte zege van Martin Weijsenfeld zorgde voor de gelijkmaker. Martin reageerde goed op een vroeg pionoffer en
pakte een tweede pion. Daarop volgde een kamikazeactie
van de tegenstander. Met een toren meer wikkelde Martin
met een dameoffer voor een tweede toren simpel af naar een
gewonnen stelling. Daarin won hij nog eens een stuk en
uiteindelijk kreeg hij ook nog een dame cadeau. René van
Alfen is weer terug op zijn oude niveau. Onze voormalig
penningmeester Eric Hartman ondervond dat aan den lijve.
Nadat hij een remiseaanbod afsloeg, kreeg hij van René een
pionopstoot in het centrum voorgeschoteld. Daarna volgde
een aanval. Die werd nog wel gestopt, maar in een moeilijke
stelling raakte Eric toen een toren kwijt. Het was nu 4-3 en
hierna zou volgens planning de 5-3 van Jacques Boonstra
volgen. Met een kwaliteit meer tegen twee pionnen koos
Jacques echter niet de handigste aanpak en ineens werd hij
geconfronteerd met vrijpionnen op beide vleugels. Met creatief spel wist Jacques echter toch weer een gewonnen stelling
te bereiken. Daarin miste hij de winnende voortzetting en
uiteindelijk werd ook de remiseweg niet gevonden. ASV-5
houdt door dit gelijkspel een punt voorsprong op De Elster
Toren en waarschijnlijk ook op VDS, de tegenstander in de
Erik Wille
volgende ronde.
Gedetailleerde uitslag ASV-5 – De Elster Toren-1: Barth
Plomp (1981) – John Remmerts (1925) ½-½; Anne Paul
Taal (1948) – Marc Groenhuis (1942) ½-½; Martin Weijselfeld (1869) – Stefan Brouwers (1921) 1-0; René van
Alfen (1774) – Eric Hartman (1869) 1-0; Erik Wille (1943)
– John van Ginkel (1866) ½-½; Coen Mekers (1849) –
Erwin Mol (1792) ½-½; Rob Huberts (1848) – Hans Polman (1798) 0-1; Jacques Boonstra (1766) – Wiely Martens
(1782) 0-1. Eindstand 4-4.
ASV-6 te sterk voor Twello-1: Het zesde heeft met een duidelijke 6–2 overwinning zich verwijderd uit de onderste
regionen van de 2e klasse D van de OSBO. Het verschil in
Elo tussen ons team en Twello was groot en dat werd dit
keer ook in de uitslag uitgedrukt. Marco Braam won als
eerste. Vanuit de opening een superieure aanvalsstelling en
dan is Marco niet meer te stoppen. Bent Schleipfenbauer,
onze man van 100%, bracht het volgende punt binnen. Bent
speelde met twee sterke lopers zoals wereldkampioen Anand
dat in Wijk aan Zee deed. Het derde punt kwam vervolgens
van de in topvorm verkerende Jan Vermeer. Jan, captain van
ASV-7, viel in voor Xadya van Bruxvoort. Rob van Belle
verloor op een merkwaardige wijze. Hij stond beter tot gewonnen en wilde met zwart Te4 spelen, maar hij liet de toren
los op e5 en schoof hem vervolgens door naar e4 en drukte

de klok in. Zijn tegenstander ging enige tijd na zitten denken
en zei opeens: “de regel is dat je een aangeraakt en losgelaten stuk hebt gezet, dus moet de toren naar e5”. Rob deed dat
vervolgens en via pion d4 was hij zijn toren kwijt. Met een
toren minder werd het een onvermijdelijke nederlaag. Albert
Marks offerde kansrijk een stuk voor drie pionnen, maar
raakte vervolgens het spoor bijster en moest een kwaliteit
inleveren. Zijn tegenstander stond nu met een toren tegen
drie pionnen gewonnen. Hij speelde dit echter volledig verkeerd uit. Albert kreeg met zijn pionnen tegenkansen en won
zelfs nog. Invaller René van Alfen aan het eerste bord, Nico
Schoenmakers speelde in Wijk aan Zee, kwam in een moeilijke stelling terecht. Uiteindelijk wist hij zich hieruit te
redden en zijn remise zorgde voor de stand 4½–1½. Robert
Naasz kwam al snel twee pionnen voor. Hij moest hierna
echter nauwkeurig spelen om zijn koning te beveiligen tegen
een vijandige aanval. Theo van Amerongen verknalde uiteindelijk een goed gespeelde partij, waarin hij geduldig een
voordeeltje had uitgebouwd naar een eenvoudig gewonnen
eindspel. Hij blunderde echter en liet zijn tegenstander met
remise door herhaling van zetten ontsnappen. De einduitslag
6–2 doet recht aan het verloop van de acht partijen. Een
ongelukkige nederlaag van Rob tegenover een gelukkige
winst van Albert, een weggegeven remise van Theo tegenover een gelukkige remise van René en vier duidelijke
winstpartijen aan de andere borden. Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag Twello - ASV-6: Jos Barendregt
(1884) - René van Alfen (1774) ½-½; Gerard Bons (1673) Robert Naasz (1779) 0-1; Henk Casteel (1728) - Jan Vermeer (1731) 0-1; Eddy Sander (1585) - Bent Schleipfenbauer (1525) 0-1; Jan de Boer (1568)-Marco Braam (1765)
0-1; Ruud Merza (1594)-Theo van Amerongen (1811) ½½; Bert Klomp (1659)-Albert Marks (1731) 0-1; Kees Kuijk
(1582)-Rob van Belle (1754) 1-0. Eindstand 2-6.
Smadelijke nederlaag ASV-9: Wat kun je je toch vergissen.
Ik had de wedstrijd tegen PION-4 ingeschat als een goed te
winnen match. Onze gemiddelde rating lag duidelijk hoger
en zij hadden nog geen overwinning behaald. Maar de uitslag 1½–4½ is tamelijk duidelijk. Is er bij PION een nieuwe
generatie Wijnhovens opgestaan? Mijn tegenstander had een
rating van 1462. Die kan ik makkelijk hebben. Maar nee, ik
kwam er niet aan te pas terwijl ik nog steeds zoekende ben,
waar ik iets fout heb gedaan. Dan ga je verder kijken en je
ziet, dat hij in de OSBO een TPR van 1706 heeft. Daar komt
dan deze winst nog eens bij. Even sterk was het bij Saiffudin
Ayyoubi. Hij had een tegenstander van 1450. Daar zit hij
zelf bijna 400 punten boven. Het werd een uiterst gecompliceerde partij, waarin Saiffudin uiteindelijk niet ontevreden
was, dat hij het met zijn toren tegen 2 lichte stukken remise
wist te houden. Zijn tegenstander had een TPR van 1714.
Hedser Dijkstra heeft wel winstkansen gehad. Hij won een
stuk tegen 3 pionnen en er waren kansen om een tweede stuk
te winnen. Maar zijn tegenstander had dan ook een rating
van 1546 (TPR 1722!) De aanval op dat tweede stuk mislukte en iedereen was blij met remise. Zekria Amani was er
tamelijk zeker van dat hij ging winnen maar had het zwarte
pionnencentrum onderschat. Plotseling werd hij onder de
voet gelopen. Het kostte een stuk maar hij probeerde het toch
nog even. Dat werd maar heel even. Bij Michael Mogendorff
is de stelling nooit uit balans geweest. Vorige keer bracht hij
ASV met zijn halfje nog de overwinning. Nu kwam dat zelfs
niet in de buurt ook omdat Peter van Deursen een nederlaag
moest slikken. Hij zat wel als enige nog achter het bord,
maar toen stond hij al een tijd slechter. Zijn tegenstander
maakte het mooi uit. Niet een wedstrijd dus om met veel
Hendrik van Buren
plezier op terug te kijken.
Gedetailleerde uitslag: Saiffudin Ayyoubi (1845) – Johan
Smits (1450) ½-½; Hedser Dijkstra (1682) – Paul Nillessen
(1546) ½-½; Hendrik van Buren (1545) – Koen Hendriks

(1462) 0-1; Zekria Amani (1598) – Jan van Kessel (1513)
0-1; Peter van Deursen (1178) – Twan Verhofstad (1275)
0-1; Michael Mogendorff (1801) – Anton Grutters (1666)
½-½. Eindstand 1½-4½.
Tata Steel: In de afgelopen 2 weken was schakend Nederland weer in de ban van het imposante Tata Steel schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Ongetwijfeld hebben velen van u
de fraaie partijen van de grootmeesters gevolgd. Ook verschillende ASV-ers waren in de amateurgroepen actief. In de
weekendvierkampen eindigde Anne Paul Taal in zijn groep
op 1½ uit 3 met drie grootmeesterlijke remises. In de dagvierkampen die hierna volgden kwam Barth Plomp in de
sterke groep 2A met 2 remises tot 1 uit 3 waarbij in de derde
ronde het punt werd gedeeld met oud-ASV-er Fokke Jonkman. Siert Huizinga won in zijn groep 4C de eerste 2 partijen. Het duel in de 3e ronde tegen de medekoploper viel helaas in het nadeel van onze ASV-er uit. René van Alfen
kwam in zijn groep 4L tot een verdienstelijke 1½ uit 3 en
een goede TPR. Bob Kooij tenslotte was redelijk tevreden
over zijn optreden in Wijk aan Zee. In zijn eerste partij met
zwart stond hij van het begin af aan onder druk. Wel kreeg
hij nog wat tegenkansjes maar de partij ging na een lange
strijd (meer dan vier uur) uiteindelijk toch verloren. Zijn
tweede partij (weer met zwart) bleef in evenwicht met een
vrij snelle remise als logisch slot. Over zijn derde partij met
wit was hij heel tevreden. Bob kwam heel goed uit de opening maar moest heel secuur spelen om een gewonnen stelling te krijgen. Dat lukte en uiteindelijk won hij ook heel
mooi. Een 50% score dus en daar werd hij, mede omdat zijn
eerste tegenstander alles wist te winnen, toch nog tweede
mee in zijn groep 6M! Bob had het toernooi als heel gezellig
ervaren. De ASV-ers volgden elkaars partijen. Met Siert en
Barth werd nog samen gegeten, kortom het was weer een
leuke happening. Tot zover de vierkampers. Dan was er nog
Nico Schoenmakers. Hij speelde mee in de tienkampen
groep 4D. Hij begon sterk met 3 uit 5 in een groep die behoorlijk aan elkaar gewaagd was. Daarna volgden 2 nederlagen. Maar gelukkig won Nico weer in de voorlaatste ronde
en stond daarmee weer op 50%. “Ik ben weer onder de mensen”, meldde Nico uw redacteur toen ik hem zaterdagavond
jl. toevallig even aan de lijn had. Onze ASV-er sloot het
toernooi af met een remise zodat hij op 4½ uit 9 eindigde.
Ook de arbiters bij dit toernooi speelden een onderling toernooi. Daarin eindigde Guust Homs met 7 uit 9 op een gedeelde 2e plaats. Het beste bewaren we in deze teugblik op
het Tata Steeltoernooi tot het eind. Succes was er namelijk
ook en wel in de journalistengroep. Peter Boel schreef deze
groep wederom op zijn naam. Een prachtig resultaat. Hij
behaalde een score van 6 uit 7. Peter was op Elo als vierde
geplaatst maar sloeg al snel een gat met zijn concurrenten.
Pas toen Peter 5 uit 5 had kon hij zich in de laatste 2 ronden
remises veroorloven en hield daarmee zelfs een vol punt
voorsprong in de eindrangschikking. Martijn Boele, die op
Elo als eerste was geplaatst, vergooide zijn kansen in feite al
in de eerste 2 ronden waarin hij 1½ punt verspeelde. Vervolgens won hij wel vier partijen op rij maar kon daarmee een
ontketende Peter Boel niet meer achterhalen. Met 5 uit 7
eindigde Martijn tenslotte op een gedeelde 2e plaats.
Uitslagen interne competitie 19e ronde (24 januari 2013):
Wilgenhof - Abrahamse 1-0; Knuiman - R. Wille 1-0; Fassaert - Hogerhorst 1-0; van Amerongen - Vermeer 1-0;
Marks - Huizinga 0-1; R. Verhoef - van Belle 1-0; Boom Eder 1-0; Kooij - Kusters ½-½; Koeweiden - Sulejmani 1-0;
Koen van Keulen - Mollahosseini 0-1; Derendorp - Kooman
1-0; Wijman - Zuidema 1-0; Kees van Keulen-Hageman 0-1;
Meijer - Rijmer 0-1; Hartogh Heijs - J. Sanders 1-0; Kelderman - van der Jagt ½-½; van Vlerken - Diekema 0-1;
Viets - Stibbe ½-½; de Goeij - Visser 1-0.

