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Oploswedstrijd: Uit de correspondentiewedstrijd Engeland –
Duitsland, die startte in
1964 is deze stelling.
Luke werd door Frau
Kübel van het bord
gezet. Dit is een mogelijke variant uit dat spel.
Zwart speelt en wint.
Oplossing: 1…Tb2 2.
Lb2, axb2 3. Tb1,
Dxb1 en de vork beslist
de partij.
Boekpresentatie:
Op
vrijdag 15 maart a.s.
organiseren ASV en De
Toren een leuke activiteit voor club- en huisschakers. De toegang voor deze presentatie is gratis. Op die avond presenteert IM Hans Böhm
het boek: ‘Het paard, de bestormende kracht van het
schaakspel’ dat hij samen met IM Yochanan Afek heeft
geschreven. Dit zal plaatsvinden in ons clubgebouw Activiteitencentrum Schreuder. Op een demonstratiebord laat
Böhm zien welke voorname rol het paard speelt op het
schaakbord. Natuurlijk is er voor u een speciaal aanbod.
Hans Böhm zal het boek desgewenst signeren en voor de
aanwezigen geldt het aanbod dat het boek voor 15 euro te
koop is (winkelprijs 23 euro). Het belooft weer een unieke
schaakavond te worden, die u natuurlijk niet mag missen. U
kunt zich hiervoor aanmelden bij Ruud Wille op de clubavond of via de mail r.wille@planet.nl. Wij hopen natuurlijk
op een grote belangstelling! U komt toch ook…?!
Externe competitie: Ondanks de sneeuw vorige week donderdag gingen er 4 teamwedstrijden gewoon door. Alleen
Lochem zag af van de reis naar Arnhem en bleef thuis. Deze
wedstrijd tegen ASV-6 wordt nu vanavond gespeeld. ASV-8
speelde keurig met 3-3 gelijk tegen VDS-2. ASV-13 heeft
door een 5½-½ zege op De Cirkel-4 de laatste plaats verlaten. Een uitwedstrijd was er diezelfde avond voor ASV-5.
Zij wonnen in Beekbergen van VDS-1 met 5-3. ASV-7 pakte
via een sterk 4-4 gelijkspel een punt in Ede tegen koploper
de Edese SV. Onze jeugd van ASV-11j won vrijdag jl. met
4-2 van De Toren-9. Een uitstekend resultaat. Onze zaterdagteams kwamen ook weer goed voor de dag. ASV-1 verstevigde de koppositie via een 5-3 zege op de Westlandse
Schaakcombinatie en zag de concurrentie punten verspelen.
ASV-2 won knap met 4½-3½ van het Leidse LSG-2. ASV-3
won probleemloos van LSG-4 met maar liefst 6-2. Alleen
ASV-4 verloor. PSV/DoDo was met 3½-4½ net te sterk.
Naast ASV-6 speelt vanavond ook ASV-10 nog tegen Twello-2. In deze EP de eerste verslagen.
ASV-1 dendert maar door: Ook in de 6e ronde kwam ASV-1
tot winst door tegen de Westlandse Schaakcombinatie zonder groots te spelen een eenvoudige 5-3 zege te boeken. Met
een maximale score van 12 punten heeft het team nu 3 punten voorsprong op de nummer 2. ASV-1 speelde met 2 invallers. Dirk Hoogland was ziek en Michiel Blok verhinderd.
Daardoor schoven Frank Schleipfenbauer (vanuit ASV-2) en
Daan Holtackers (vanuit ASV-3) door. Al voordat Eelco de
Vries aanwezig was stond ASV-1 met 1-0 voor. Door ziekte
kon de tegenstander geen vervanger meer regelen. Zo bleef
de stoel tegenover Otto Wilgenhof dus onbezet. Bij Frank
stond het bord al vrij snel na de opening in brand. Het oogde
spectaculair omdat zijn koning al snel aan de wandel moest
maar het bleek allemaal een bekende variant. De partij eindigde in eeuwig schaak waarbij de witte koning heen en
weer ging tussen e3 en f4 en de zwarte dame schaak gaf op
e1 en h4. Daarna volgden meerdere remises. Eerst gebeurde
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dit bij Remco de Leeuw. Eén zet daarvoor had hij een betere
zet kunnen doen waarmee hij voordeel had kunnen bereiken.
Wouter van Rijn kreeg daarna remise aangeboden op een
moment dat juist zijn tegenstander een pion had kunnen
winnen. Na enige overwegingen werd ook dit aangenomen.
Léon van Tol kwam met zwart al vrij snel gelijk uit de opening. Hij kreeg een klein plusje en heeft het even geprobeerd
om wat meer aan te dringen maar ook hier werd niet veel
later het punt gedeeld. Bob Beeke stelde zich iets te passief
op. Het was allemaal net even te voorzichtig. Zijn tegenstander speelde daarentegen agressief en won overtuigend. Daan
Holtackers speelde een sterke partij. Na de opening had hij
een fractie voordeel. Tegen de tijdnoodfase gooide zijn tegenstander olie op het vuur. Daan bleef echter ontzettend
koel en deed steeds de juiste zetten en wist ook exact wanneer hij de 40 zetten en de tijdcontrole had gehaald. Na de
reconstructie zette hij de partij zorgvuldig in winst om. Een
keurig opgevangen aanval en daarna goed toegeslagen. Intussen had Eelco de Vries voordeel bereikt na een afwikkeling naar een toreneindspel. Dit werd door hem vakkundig in
winst omgezet. Een mooie strategische overwinning. Zo
werd het 5-3. Met nog 3 ronden te spelen is weer een flinke
stap gezet naar promotie.
Gedetailleerde uitslag ASV 1 - Westlandse Schaakcombinatie: Remco de Leeuw (2170) - Michiel van Woerden
(2077) ½-½; Wouter van Rijn (2163) - Menno Pietersma
(2216) ½-½; Eelco de Vries (2172) - Marnix Hofman
(2130) 1-0; Otto Wilgenhof (2194) – N.O. 1-0 (Regl.); Léon
van Tol (2210) - Johan Valstar (2025) ½-½; Daan Holtackers (2012) - Timon van Dijk (2130) 1-0; Bob Beeke (2272)
- Michael Aagaard (2086) 0-1; Frank Schleipfenbauer
(2090) - Manfred Kindt (1943) ½-½. Eindstand 5-3.
Uitstekende zege ASV-2: Tegen het op papier sterke LSG-2
pakte ASV-2 een hele goede 4½-3½ zege. Frank Schleipfenbauer was doorgeschoven naar ASV-1 en verder speelden
Koert van Bemmel en Martijn Boele niet mee. Daarvoor in
de plaats speelden Jochem Woestenburg, Remco Gerlich en
Anne Paul Taal. Om met de laatste te beginnen. Hij pakte de
partij wat al te enthousiast aan en moest daarna ervaren hoe
zijn tegenstander gebruik maakte van de geboden mogelijkheden. Een noodaanval mocht ook niet meer baten. Ook bij
Remco ging het al snel mis. Hij zag naar eigen zeggen al na
een zet of 10 spoken. Na een wat vreemde koningszet kon
hij op de koningsvleugel geen kant op en verloor vervolgens
kansloos. Daarvoor had Sander Berkhout ASV-2 eerst nog
op gelijke hoogte gebracht. Hij deed dat weer op zijn bekende speelwijze. Sander blijft dan ook een vreselijk goede
speler. Na de opening had hij al een tempo of 2 meer. Een
doorbraak op de koningsvleugel bracht allerlei combinatiemogelijkheden in de stelling. Via wat grappen op de onderste rij werd een stuk gewonnen en de partij. Eerst werd het
zelfs nog 1-3 toen na Remco Gerlich ook Sjoerd van Roosmalen nog verloor. Hij koos voor een openingsopzet waarin
hij veel vertrouwen heeft. In de praktijk viel het wat tegen.
Zijn koning bleef in het midden en hij kreeg problemen via
de e-lijn. Een vervelende combinatie kostte een stuk en de
partij. John Sloots zorgde voor de partij van de dag. Met een
prachtige overwinning verkleinde hij de achterstand. Hij
bouwde een prachtig centrum op, rekende alles goed door,
ruilde op het juiste moment stukken en brak op het juiste
moment met een pion door. Zonder enige schroom pakte hij
zijn tegenstander aan en won overtuigend! Peter Boel kwam
op zich redelijk uit de opening maar daarna werd het allemaal wat moeizamer. De stelling werd daarna zo gecompliceerd mogelijk. Kennelijk voelde Peter zich daarin het beste
thuis want met enkele handige zetten wist hij een stuk te
winnen. Bij Richard van der Wel moest zijn tegenstander op
winst gaan spelen daar waar onze ASV-er rustig af kon
wachten. Aanvankelijk had Richard een kwaliteit geofferd

om de stelling te houden. De loper werd gaandeweg juist
heel sterk en zijn tegenstander moest forceren mede gezien
de stelling van Jochem Woestenburg. Dit liep voor de Leidenaar verkeerd af en een vrijpion van Richard besliste de
partij. De aandacht richtte zich nu op de partij van Jochem.
Hij had een gewonnen stelling bereikt maar vond de winste
niet waardoor zijn tegenstander met de beide torens op de 2
rij met remise via eeuwig schaak kon ontsnappen. Al met al
een uitstekende overwinning op een sterk Leids team dat
voor haar doen veel te laag staat geklasseerd.
Gedetailleerde uitslag ASV 2 - LSG 2: Richard van der Wel
(2111) - Mark Irwin (2224) 1-0; Sjoerd van Roosmalen
(2097) - Raoul van Ketel (2252) 0-1; Peter Boel (2013) Gerrie Bloothoofd (2026) 1-0; John Sloots (2091) - Wim
Heemskerk (2248) 1-0; Sander Berkhout (2074) - Sven
Bakker (2228) 1-0; Jochem Woestenburg (2026) - Albert
Termeulen (2114) ½-½; Remco Gerlich (1961) - Robert
Straver (2091) 0-1; Anne Paul Taal (1948) - Chris Roosendaal (2120) 0-1. Eindstand 4½-3½.
Eenvoudige zege ASV-3: Er moest een blik invallers worden
opengetrokken maar dat stond een makkelijke zege op het
puntloze LSG-4 niet in de weg. Met 5 invallers werd het een
6-2 overwinning. Daan Holtackers was doorgeschoven naar
ASV-1, Jochem Woestenburg en Remco Gerlich vielen in
bij ASV-2, John Wolbers was ziek en Koen Maassen van
den Brink was op vakantie. Zo verbruikte ASV-2 dit seizoen
al 19 verschillende spelers. Dat moet haast een record zijn?!
Als eerste won Martin Weijsenfeld die geen strobreed in de
weg werd gelegd. Zijn tegenstander reageerde niet goed op
de aanvalsplannen van Martin. Pionpromotie besliste de
partij. Ook Theo Jurrius won vrij eenvoudig. De vijandelijke
koning bleef in het midden en zijn tegenstander moest steeds
de goede zetten vinden. Dit liep een keer spaak hetgeen
materiaal kostte en de partij. Barth Plomp kreeg in een toreneindspel remise aangeboden op een moment dat zijn
tegenstander koos voor torenruil. Deze had echter niet goed
berekend dat Barth hierdoor een gewonnen eindspel overhield. Zulke buitenkansjes moet je Barth niet geven want die
maakt daar onberispelijk gebruik van. Jan Knuiman zette
ASV op 4-0. Zijn aanvallende aspiraties zette zijn tegenstander onder druk. Deze vond geen goede verdediging waar Jan
tenslotte van profiteerde en via stukwinst het punt kon bijschrijven. Ivo van der Gouw kwam met zwart in een lastige
stelling terecht. Dit kostte veel tijd waarbij zijn tegenstander
bovendien het voordeel vast hield en een vrijpion had. De
vlag besliste de partij maar het was twijfelachtig of de stelling nog houdbaar was voor Ivo. René van Alfen had ook
een prima invalbeurt. De partij bleef steeds in evenwicht en
dit werd ook niet verbroken. Een keurige remise derhalve.
Paul Schoenmakers zag een vroeg remiseaanbod afgeslagen
worden toen ASV-3 al op voorsprong stond en er nog enkele voordelige stellingen waren. Zijn tegenstander moest dus
wel doorspelen. Hij deed dit echter wat onnauwkeurig en
verspeelde 2 pionnen. Het resterende toreneindspel werd
door Paul keurig in winst omgezet. Alleen Fred Reulink zat
toen nog te spelen. Eigenlijk was er weinig aan de hand
geweest maar op een bepaald moment schoot hij er een pion
bij in. In een eindspel met dame en loper voor Fred tegen
dame en paard had zijn tegenstander een vrijpion maar er
waren goede kansen op remise. Via een fraaie patgrap lukte
dit in de slotfase. Al met al was ASV-3 gewoon scherper dan
de tegenstander. Een verdiende zege derhalve met complimenten aan de invallers!
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - LSG-4: Theo Jurrius (1991)
- Marco de Mooij (1836) 1-0; Paul Schoenmakers (1899) Aart van de Peut (1812) 1-0; Fred Reulink (1984) - Leendert Pols (1947) ½-½; Jan Knuiman (1877) - Joop Bakker
(1919) 1-0; Barth Plomp (1981) - Albert van Os (1930) 1-0;
René van Alfen (1774) - Herman Heijboer (1835) ½-½; Ivo
van der Gouw (1866) - Michael Kubbenga (1902) 0-1;
Martin Weijsenfeld (1869) - Rag de Graaff (1913) 1-0.
Eindstand 6-2.
ASV-4 verliest nipt: Dat het vervolg van de wedstrijd van
ASV-4 tegen PSV/DoDo spannend zou worden was wel
duidelijk na de 2 vooruitgespeelde partijen waarbij door
verlies van Murat Duman en winst van Tony Hogerhorst een
1-1 tussenstand was bereikt. Beide teams hielden elkaar
aardig in evenwicht hoewel ASV-4 toch de licht bovenliggende partij was. ASV-4 kwam dan ook op voorsprong via
een fraaie slotcombinatie van Wouter Abrahamse. Hij had in
een gambiet een paar pionnen geïnvesteerd wat onduidelijk
spel gaf maar plots was het na een kwaliteitsoffer uit. Daarna
volgde een remise van Ruud Wille. Op één moment na toen
zijn tegenstander voordeel leek te halen was de partij steeds

in evenwicht. Zijn tegenstander ging echter niet op een door
Ruud verwachtte voortzetting in. Na een afwikkeling koos
Ruud in een dame-eindspel met zetherhaling voor remise.
Het punt voorsprong en de voordelige stellingen bij Siert
Huizinga en Gerben Hendriks speelde in zijn keuze voor een
puntendeling een rol. Helaas ging het bij Siert mis. Hij had
een uitstekende partij gespeeld en kreeg aanval op de vijandelijke koning. Maar zijn tegenstander bleef hardnekkig
verdedigen en Siert raakte in tijdnood. In deze fase werd
plots de dame verspeelt. Gerben zette ASV-4 weer op voorsprong. Het werd een wilde partij waarbij Gerben een pion
verloor maar kansen hield. Zijn tegenstander verbruikte ook
veel tijd. Deze haalde de 40 zetten maar Gerben hield druk
op de witte stelling. Dit leverde een kwaliteit op en niet veel
later de partij. 3½-2½ voor met nog 2 moeilijke stellingen bij
Désiré Fassaert en Cees Sep. Laatstgenoemde miste in het
derde speeluur kwaliteitswinst en raakte daarna de grip op de
stelling kwijt. Na veel gemanoeuvreer bleek zijn stelling niet
houdbaar. Even daarvoor had ook Désiré zijn stelling verloren. Bij hem ontwikkelde zich een complexe manoeuvreerpartij die beide spelers veel tijd kostte.
Na twintig zetten was
er pas één pion geruild. Op de 28e zet offerde Désiré een
pion voor aanvalskansen. Er ontstond een ingewikkeld
tijdnoodgevecht waarin zijn sterke tegenstander op de 40e zet de
reddende verdedigingszet speelde. Daarmee was de strijd in
feite beslist. Acht zetten later stond Désiré zelf mat. Een
kwaliteitsoffer bleek niet correct waarna de open koningsstelling hem fataal werd. ASV-4 zit na deze nieuwe nederlaag nog steeds in grote problemen. Degradatie dreigt maar
er zijn nog 3 wedstrijden om dit af te wenden.
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - PSV/DoDo: Murat Duman
(1830) - Rogier Dijk (1988) 0-1; Tony Hogerhorst (1758) Ruben Kuijper (1941) 1-0; Desiré Fassaert (1822) - Ewout
't Jong (2073) 0-1; Kees Sep (1934) - Olger van Dijk (1972)
0-1; Ruud Wille (1892) - Jasper Valstar (1800) ½-½; Wouter Abrahamse (1977) - Mark Kortrijk (1926) 1-0; Gerben
Hendriks (1885) - Kasper Dokter (1737) 1-0; Siert Huizinga (1853) - Mark de Graaf (1832) 0-1. Eindstand 3½-4½.
ASV-5 blijft aan kop: Zonder Paul Schoenmakers maar met
de vaste stand-in René van Alfen verdedigde ASV-5 vorige
week donderdag de koppositie tegen concurrent VDS. René
was ook als eerste klaar. Hij had steeds een plus, maar toch
kwam René er niet door. Kort daarna volgde een puntendeling van Anne Paul Taal. Tegen de sterke Martijn London
bleef onze kopman gewoon staan. Het leverde een enorm
tijdvoordeel op en uiteindelijk moest London met zetherhaling in remise berusten. De 1-2 kwam van onze topscorer
Coen Mekers. In een gelijkopgaand duel was Coen beter
thuis in de finesses van het eindspel. Een vrijpion besliste.
Erik Wille zorgde na een vijandelijke blunder in de opening
voor een vol punt. De aanhoudende druk leverde eerst een
stuk op en dat werd zelfs nog een toren. Op de resterende
borden had eigenlijk alleen Barth Plomp uitzicht op een
resultaat. De anderen hadden het moeilijk. Jacques Boonstra
was na een truc een pion achter geraakt. Hij kon echter de
stelling juist dichthouden. En de tegenstander durfde geen
risico’s te nemen met een dubieus stukoffer, dus remise.
Barth had intussen een pion meer, maar in een moment van
onachtzaamheid liet hij zich min of meer matzetten. Net één
zet voor het mat vond Barth echter nog een redding met een
torenoffer naar eeuwig schaak. Het gelijkspel was veiliggesteld en daarmee de koppositie. Martin Weijsenfeld raakte
in de opening een pion achterop en de compensatie werd
langzaam maar zeker minder. Misschien waren er nog remisekansen in het eindspel, maar de puntendeling kwam er
niet. Rob Huberts stond lange tijd heel slecht. Toen de VDSer ging combineren naar de winst ging er het een en ander
mis. Rob Huberts combineerde zijn opponent pardoes mat.
En zo blijft ASV 5 een punt voor op De Elster Toren. Nog 2
ronden te gaan. Duimen maar!
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag VDS - ASV-5: Martijn London
(2050) - Anne Paul Taal (1948) ½-½; George van den Esschert (2040) - Barth Plomp (1981) ½-½; Henk Greevenbosch (1924) - Martin Weijsenfeld (1869) 1-0; Erwin
Greeven (1858) - Erik Wille (1943) 0-1; Harm Schoten
(1789)-René van Alfen (1774) ½-½; Diderick Holtland (--)
- Coen Mekers (1849) 0-1; Carlo Buijvoets (1728) - Jacques Boonstra (1766) ½-½; Johan van Ommen (1647) Rob Huberts (1848) 0-1. Eindstand 3-5.
Uitslagen interne competitie 21e ronde (14 februari 2013):
Abrahamse - van Rijn 0-1; van Amerongen - Knuiman 0-1;
R. Wille-Hogerhorst 1-0; Huizinga-B. Schleipfenbauer 1-0;
Koen van Keulen - Kees van Keulen 1-0; Kooman - J. Sanders 1-0; van Vlerken - van der Velden 0-1.

