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53e jaargang no. 2
Oploswedstrijd: Vorige week openden we het jaar 2014 met
een tweezet. Het is een Meredith. Zo worden problemen
genoemd met 8 tot 12 stukken. William Meredith was een
Amerikaanse
componist
(1835-1903), die veel reclame maakte voor zulke
problemen omdat ze meestal niet al te moeilijk op te
lossen zijn. Dit is er een uit
1927 van Mansfield. Dus
wit aan zet geeft mat in 2
zetten! Oplossing: 1. Kc6.
Externe competitie: We
kunnen terugkijken op een
goede zaterdagronde van
onze eerste 4 teams. ASV-1
boekte tegen het Rotterdamse RSR Ivoren Toren een belangrijke 6½-3½
zege.
ASV-2 blijft het goed doen. Zij wonnen in deze 4e ronde met
5-3 van Oegstgeest ’80. ASV-3 verloor nipt met 3½-4½ van
Messemaker 1847 uit Gouda, het op Elo sterkste team in de
poule. In de OSBO-Promotieklasse stelde ASV-4 een
matchpunt veilig met een prima gelijkspel tegen het sterke
team van Het Kasteel uit Wijchen. De komende
week beginnen de “doordeweekse” teams aan hun 4e ronde. ASV-12 bijt
hiervoor het spits af. Zij spelen a.s. maandag uit bij Bennekom-4. In de volgende EP meer
over de komende wedstrijden van onze teams in deze 4e ronde in de OSBO-competitie.
Deze EP staat bol van de verslagen met naast de zaterdagteams ook nog het verslag van ASV-5 uit de vorige ronde.
Alleen het verslag van ASV-13 heeft u nu nog tegoed.
ASV-1 doet goede zaken: De wedstrijd van ons eerste tegen
het Rotterdamse RSR Ivoren Toren was belangrijk omdat bij
winst wellicht zelfs definitief afstand zou worden genomen
van de onderste regionen. Met 6½-3½ lukte dit ruim en de
overwinning had volgens captain Léon van Tol, die uw redacteur de volgende dag telefonisch over de wedstrijd informeerde, nog hoger kunnen uitvallen. Otto Wilgenhof gaf
al snel aan hoe het zou moeten die middag. Hij ging dwars
door de vijandelijke stelling heen en gaf zijn tegenstander
geen enkele kans. Een overtuigende zege dus! Eelco de
Vries verdubbelde de voorsprong. Na de opening stond het
gelijkwaardig, daarna wist hij zijn stelling vrij snel te versterken hetgeen zijn tegenstander niet lukte. Dit verkregen
voordeel zette Eelco vervolgens klip en klaar in winst om.
Ook Bob Beeke zette zijn partij in winst om. Dat ging in
feite heel regelmatig. Na de opening had hij al een voordeeltje. Hij hield druk op de vijandelijke stelling en mede daardoor won hij materiaal. Na verlies van Dirk Hoogland kwam
Ivoren Toren iets terug. Dirk speelde iets te passief daar
waar hij iets actiever tegenspel had moeten zoeken. Toen hij
dit naliet werd hij langzaam maar zeker van het bord geduwd. Wouter van Rijn kreeg ruimtevoordeel en wist met
een lichte tactische combinatie een kleine kwaliteit te winnen. Hij deed vervolgens de ene na de andere goede zet en
ging zo rap naar een vol punt. Zijn tegenstander, die bovendien in tijdnood kwam, vond geen verdediging meer. Bij
Michiel Blok ging het in de opening gelijk op. Daarna won
hij een pion door een onnauwkeurigheid van zijn tegenstander. Deze koos voor het geven van een kwaliteit tegen een
pion. Dit hielp weinig want hier en daar maakte Michiel nog
een paar pionnetjes buit. Toen de kwaliteit werd teruggegeven kwam hij in een toreneindspel terecht met een paar pionnen meer dat daarna simpel werd uitgeschoven naar winst.
Bij Jaap Vogel ging het lang gelijk op. Met nog weinig tijd
op de klok koos hij voor een kwaliteitsoffer. Maar toen de
rookwolken van de tijdnood waren opgetrokken stond hij
nog steeds een kwaliteit achter. Dit bleek niet meer houdbaar. Léon van Tol overspeelde zijn tegenstander volledig.
Hij kwam een gezonde pion voor en er leek niets aan de
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hand. De pion werd echter weggeblunderd waardoor het
evenwicht weer werd hersteld. Maar daarna volgden er nog
een paar mindere zetten van onze ASV-er in een stelling die
hij volledig verkeerd had ingeschat. Een totaal onnodige
nederlaag dus. Frank Schleipfenbauer kwam aanvankelijk
wat moeilijker te staan. Zijn stukken werkten niet samen en
om meer spel te krijgen offerde hij een pion. Hoewel het niet
overduidelijk was moet hij ergens verloren hebben gestaan
maar door te blijven knokken voor een goed resultaat wist
hij er tenslotte toch een remise uit te slepen. Remco de
Leeuw kwam in zijn partij goed uit de opening. Zijn tegenstander bleef met een paar zwakke pionnen zitten. Remco
won een pion en later nog een tweede. Het dame-eindspel
wat uiteindelijk ontstond was nog even lastig maar Remco
wist uit de schaakjes te lopen en met een vrijpion te promoveren naar winst. Daarmee was een belangrijke zege richting
handhaving een feit!
Gedetailleerde uitslag ASV-1 – RSR Ivoren Toren-1: Eelco
de Vries (2212) - Leo Kranenburg (2192) 1-0; Jaap Vogel
(2209) - Oscar van Veen (2301) 0-1; Dirk Hoogland (2118)
- Dolf Meijer (2234) 0-1; Bob Beeke (2228) - Richard Ammerlaan (2159) 1-0; Léon van Tol (2208) - Nathanael
Spaan (2148) 0-1; Wouter van Rijn (2206) - Joost van
Rosmalen (2112) 1-0; Otto Wilgenhof (2217)-Stijn Gieben
(2041) 1-0; Frank Schleipfenbauer (2079) - Herbert van
Buitenen (2132) ½-½; Michiel Blok (2173) - Wim Koster
(2197) 1-0; Remco de Leeuw (2197) - Harmen van de Werken (2078) 1-0. Eindstand 6½-3½.
Verdiende zege ASV-2: Ook bij de start van het nieuwe jaar
heeft ASV-2 de goede lijn keurig voortgezet hetgeen resulteerde in een terechte 5-3 winst op Oegstgeest ’80. Belangrijk was dat de staartborden van ASV-2 gezien de sterke top
met 2 titelhouders bij de tegenstander. Dit ondervonden
Richard van der Wel en Johan Wolbers. Zo kwam Richard in
een huisvariantje terecht dat zijn tegenstander hem voorschotelde. Hij speelde de opening niet nauwkeurig genoeg en kon
dit niet meer repareren. Na pionverlies liep een vijandelijke
pion door. Johan hield lang stand en verloor als laatste. De
Arnhemse zege was toen al een feit. De overwinning die zijn
tegenstander boekte was vooral zakelijk. Nadat er in de opening het nodige was geruild zocht zijn tegenstander de
zwakke pion op in de stelling van Johan. Lang hield hij stand
maar het verschil in sterkte besliste de partij. Een fout van
Johan in het eindspel bepaalde de eindstand op 5-3. In de
andere partijen moest het dus gebeuren . Als eerste zorgde
Jan Knuiman daarvoor met een prima winst. Hij won gaandeweg een stuk en voor zijn tegenstander kon hergroeperen
werd een volgend stuk buitgemaakt. John Sloots boekte een
degelijke remise. Complicaties gingen beide spelers uit de
weg waarna een gelijke stelling overbleef. Een nuttig halfje
dus! Ook bij Remco Gerlich leek een tot dan vlakke partij in
remise uit te monden. Maar toen Remco zijn stukken vervolgens actiever opstelde kreeg hij al snel voordeel en niet veel
later zelfs een gewonnen stelling. Dit zette hij tenslotte om
in een vol punt. Sander Berkhout kwam na de opening in een
stelling terecht waarin zwart bleef staan en het aan Sander
met wit was om iets te creëren. Hij deed dat heel geduldig.
Na verloop van tijd kreeg hij meer lijnen in bezit en wist
tenslotte via de a- en b-pion promotie af te dwingen. Peter
Boel kwam maar moeizaam uit de opening. Hij kwam dan
ook iets minder te staan en moest vervolgens taai verdedigen. Zijn tegenstander wist het gaatje in de verdediging niet
te vinden en Peter heeft ook hard geknokt om de stelling
bijeen te houden. Dit werd beloond met een verdiend halfje.
Bij Koert van Bemmel was aanvankelijk niets aan de hand.
Nadat hij 2 lichte stukken had buitgemaakt voor een toren en
hij zijn tegenstander van het bord leek te gaan duwen kwam
de haast onvermijdelijke tijdnood. Koert deed een hele slechte zet en zijn tegenstander kwam met dame en toren de stelling binnen. Met het nodige kunst en vliegwerk wist Koert
de stelling te repareren. Koert wist tenslotte de vijandelijke

toren te vangen die te diep in de stelling was gedrongen
waarmee hij uiteindelijk na een hele spannende tijdnoodfase
de winst toch veilig stelde.
Gedetailleerde uitslag ASV 2 - Oegstgeest `80: Richard van
der Wel (2085) - IM Fred Slingerland (2355) 0-1; Johan
Wolbers (2036) - IM Nebojsa Nikolic (2346) 0-1; Peter
Boel (2081) - Joop Piket (2047) ½-½; Sander Berkhout
(2121) - Evert Leeuwenburgh (2004) 1-0; John Sloots
(2058) - Jerry Bey (1993) ½-½; Koert van Bemmel (2093) Jan Willem van Drunick (1941) 1-0; Remco Gerlich (1992)
- Joop Bakker (1935) 1-0; Jan Knuiman (1932) - Jan Hellenberg (1915) 1-0. Eindstand 5-3.
ASV-3 komt net tekort: Tegen het sterke Messemaker 1847
uit Gouda incasseerde ASV-3 de eerste nederlaag van het
seizoen. Op zich geen schande natuurlijk want qua sterkte
was dit een maatje groter maar het derde heeft zich uitstekend geweerd. Met daarbij natuurlijk als topprestatie de
winst van Murat Duman op IM Peter Scheeren met een verschil van maar liefst bijna 600 Elo-punten!! Fred Reulink
verloor al snel. Hij experimenteerde in de opening en kwam
wat onhandig te staan. Een paar stukken speelde hij naar de
achterste rij om zo te hergroeperen, maar dit maakte een
combinatie mogelijk waarmee zijn tegenstander beslissend
materiaal won. Invaller Pieter Verhoef (voor de verhinderde
Leor Nadison) speelde een degelijke partij. Na stukkenruil
kwam er al snel een eindspel op het bord dat uitmondde in
een paard-lopereindspel, waarin hij vooral moest opletten dat
zijn vrije maar ook zwakke e-pion niet verloren ging. Hij
bleef heel alert en remise was een knap resultaat. Daan Holtackers koos aan het eind van de opening voor een wat
merkwaardige opstelling, waar zijn tegenstander echter niet
handig op reageerde. Het middenspel was wat gunstiger voor
Daan, maar het was lastig de beste zetten te blijven vinden
en hij wist het voordeel uiteindelijk niet vast te houden. De
partij van Theo Jurrius was weer mooi om te volgen. Hij
kwam in één van zijn lijfvarianten terecht, offerde een kwaliteit in ruil voor gevaarlijk initiatief en dwong zijn tegenstander uiteindelijk een dame en loper te geven voor twee torens.
Deze kreeg daar tijdelijk wat activiteit voor terug maar Theo
wist dit goed te neutraliseren waarna winst snel volgde.
Ruud Wille trachtte een aanval op de koningsvleugel op te
zetten maar zijn tegenstander nam het initiatief op de damevleugel en vervolgens in het centrum over. Zijn tegenstander
kreeg daarbij een sterke vrijpion. De aanval van Ruud bleek
bovendien niet sterk genoeg. In de tijdnoodfase ging het mis
en na een fout verloor Ruud via een aftrekschaak beslissend
materiaal. Wouter Abrahamse won weliswaar vrij snel een
pion maar zijn tegenstander kreeg er actief spel voor terug.
In het vervolg bleken de stukken van Wouter maar langzaam
actief te kunnen worden. Pas in het eindspel had hij voldoende spel maar zwart had intussen 2 pionnen teruggewonnen. Een vrijpion bleek beslissend. Bij Koen Maassen van
den Brink koerste de partij al vrij snel aan op een eindspel
met ongelijke lopers en ieder nog een toren. Zijn tegenstander probeerde nog van alles, maar remise was eigenlijk van
begin af aan al onvermijdelijk. Murat Duman werd in de
beginfase van de partij geleidelijk aan teruggedrongen en
leek langzaam maar zeker te worden overspeeld. In de tijdnoodfase probeerde zijn tegenstander een doorbraak te forceren, maar deed dit niet handig genoeg waardoor Murat zijn
kans greep om met een schijnoffer terug in de partij te komen. Hij won een kwaliteit en wikkelde verder af. Daarbij
liet hij onnodig een in tijdnood lastig te zien mat in 2 toe
maar dat werd ook door zijn tegenstander gemist. Zo kwam
hij in een eindspel van K+D tegen K+D met a- en b-pion, dat
Murat uiteindelijk naar winst wist te voeren. Daarmee had
hij een titelhouder verslagen!! Zo werd hij de held van de
dag!
Daan Holtackers
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Messemaker 1847: Murat
Duman (1843) – IM Peter Scheeren (2439) 1-0; Wouter
Abrahamse (1967) - Peter Ypma (2189) 0-1; Fred Reulink
(1976) - Henk Jan Evengroen (2170) 0-1; Daan Holtackers(2085) - Ed Roering (2107) ½-½; Koen Maassen van
den Brink (1987) - Jan Evengroen (2103) ½-½; Ruud Wille
(1839) - Jan Cheung (2081) 0-1; Theo Jurrius (1997) Erik Hennink (2061) 1-0; Pieter Verhoef (1804) - Ben van
Geffen (2058) ½-½. Eindstand 3½-4½.
Keurig gelijkspel ASV-4: In de 4e competitieronde speelde
ASV-4 afgelopen zaterdag weer tegen een topploeg in de
promotieklasse en wel Het Kasteel uit Wijchen. De start was
wat ongelukkig nadat Xadya van Bruxvoort zich in de opening liet overrompelen door één van de getalenteerde broers
Loutragotis. Hierna kwam de stand weer in evenwicht door
Gerben Hendriks die heel actief speelde en tegenstander
Willem van Berkel veel tijd liet gebruiken. Toen er trucs in
de stelling kwamen en Willem in tijdnood kwam, greep deze

mis en won Gerben met een paardvork een stuk. Vervolgens
werd het remise bij Ivo van der Gouw, die Paris Loutragotis
in een rustige partij in bedwang hield. Onverwacht kwamen
we in de problemene toen Bent Schleipfenbauer door zijn
vlag ging op de 39 zet, omdat hij dacht dat hij 35 zetten
voor de tijdcontrole moest doen. Erg jammer want hier zat
toch zeker een half punt voor ons in. Toen ook nog Cees Sep
in goede stelling een kwaliteit weggaf en verder kansloos
was stonden ASV-4 ineens met 1½-3½ achter en werd het
nog erg spannend. Désiré Fassaert verkleinde de achterstand
door ons oud-lid Henk van Kortenhof goed partij te geven en
in het verre middenspel een pion te winnen. Het eindspel
werd daarna met een kleine hapering keurig gewonnen.
Invaller Jochem Woestenburg (Pieter Verhoef was doorgeschoven naar het derde) speelde een secure partij tegen de
sterkste man van Het Kasteel Wesley van Nie. Jochem had
telkens net de betere stelling, maar zijn tegenstander verdedigde taai en wist de stelling net te keepen. Om een matchpunt te pakken moest Gonzalo Tangarife dus winnen. Hij
had na een manoeuvreerpartij aanknopingspunten op de
koningsvleugel gekregen en won daarbij een kwaliteit en
vervolgens nog een pion. Langzaam maar zeker wist hij
daarna dame te halen. Zijn tegenstander was inmiddels in
opperste tijdnood maar wist met veel materiaal achter nog
een gevaarlijke aanval op te zetten. Gonzalo zag bijna alle
dreigingen en gelukkig zag zijn opponent niet al zijn kansen
in tijdnood. Zo werd het uiteindelijk na een opwindende
middag 4-4 en haalde ASV-4 weer een belangrijk matchpunt
binnen.
Anne Paul Taal
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Het Kasteel-1: Gerben
Hendriks (1896) - Willem van Berkel (1984) 1-0; Jochem
Woestenburg (1981)- Wesley van Nie (2070) ½-½; Gonzalo
Tangarife (2032) - Hans Quint (1909) 1-0; Bent Schleipfenbauer (1717) - Maarten Rossen (1947) 0-1; Désiré Fassaert (1821) - Henk van Kortenhof (1886) 1-0; Kees Sep
(1913) - Twan Rutjes (1791) 0-1; Xadya van Bruxvoort
(1597) - Dimitri Loutragotis (1445) 0-1; Ivo van der Gouw
(1848) - Paris Loutragotis (1645) ½-½. Eindstand 4-4.
ASV 5 herpakt zich tegen UVS 3: Na de kansloze nederlaag
tegen Rokade moest ASV-5 tegen UVS-3 de weg omhoog
weer inslaan. Dat lukt prima getuige de 5½-2½ zege. Paul
Schoenmakers opende met een puntendeling. Het kostte Paul
veel tijd om oplossingen voor de stellingsproblemen te vinden. Dat lukte hem, maar gebrek aan tijd noopte hem remise
te aanvaarden. Bij Anne Paul Taal ging het vervolgens mis.
Als captain van ASV-12 dat team leiden en tegelijkertijd
spelen in het vijfde was een zware klus. Kwaliteitsverlies
leidde zijn verlies in. René van Alfen speelde ook remise. In
tijdnood ging de ASV-er risico’s uit de weg. Jochem Woestenburg profiteerde van verzwakkingen in de koningsstelling
van de tegenstander. Een kwaliteitsoffer leidde een beslissende koningsaanval in. Martin Weijsenfeld ving de aanval
van zijn tegenstander op. In de counter brak hij de koningsstelling van de tegenstander open en Martin sloeg vervolgens
in de aanval toe. Barth Plomp kreeg druk op de vijandelijke
stelling en won een stuk. Genoeg voor de zege. Coen Mekers
stuitte op een planloos spelende oud-ASV-er. Marco Braam
moest ervaren dat Coen met een pionnenopmars op de damevleugel wel een plan had. Dat kostte Marco een pion en
later een stuk. Daarmee was de zege veiliggesteld. In het
slotduel had Tony Hogerhorst een pion minder, maar een
actieve toren. Omdat de wedstrijd al beslist was, gingen de
spelers verdere strijd uit de weg. Door deze zege heeft ASV
5 met twee punten achterstand de derde plaats in handen
achter De Elster Toren en Rokade.
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - UVS-3: Jochem Woestenburg (1981) - Ivar Heine (1920) 1-0; Anne Paul Taal
(1921) - Mathijs Broeren (1751) 0-1; Barth Plomp (1956) Michiel de Kruyf (1837) 1-0; Martin Weijsenfeld (1919) Elwin Berlijn (1868) 1-0; René van Alfen (18348) - Erik
van Oosterhout (1741) ½-½; Paul Schoenmakers (1870) Ismail Jamshedy (1680) ½-½; Coen Mekers (1878) - Marco
Braam (1776) 1-0; Tony Hogerhorst (1822) - Marcel Verstappen (1737) ½-½. Eindstand 5½-2½.
Uitslagen interne competitie 15e ronde (2 januari 2014):
F. Schleipfenbauer - Wilgenhof 0-1; Plomp - Knuiman 0-1;
van Alfen - Weijsenfeld ½-½; Huizinga - Huberts ½-½;
Hogerhorst - Fassaert ½-½; van der Gouw - Groen ½-½; P.
Verhoef - van Belle 1-0; Eder - Boom 0-1; Manschot - van
Buren 1-0; Kooman - Mercan 0-1; Mollahosseini - Derendorp ½-½; Kees van Keulen - Hageman 1-0; van Deursen Liscaljet 1-0; Kelderman - de Goeij 1-0; Visser - van Vlerken 0-1; Burger - P. van Bruxvoort 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: R. Wille - R. Verhoef 1-0;
Vermeer - Kusters 0-1; N. Schoenmakers - Dijkstra 1-0; van
der Lee - Abrahamse 1-0; Kooij - Naasz ½-½.

