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53e jaargang no. 4

Oploswedstrijd: Een Duits tijdschrift gaf 9 probleemstanden
in opklimmende moeilijkheid. Deze stond nummer 2 en
wordt dus niet geacht
moeilijk te zijn. Zelf
moest ik er toch lang mee
puzzelen alvorens tot de
oplossing te geraken. En
u…? Wit speelt en wint.
De stand is uit Masserey –
Rufener uit het toernooi in
Biel in 2001. Oplossing:
1. Txd5, exd5 2. Dd6 en
nu is de manoeuvre 3.
Lb5+ gevolgd door 4.
Te1+ niet meer tegen te
houden.
Externe competitie: De 4e
competitieronde in de OSBO begon, zoals ik u vorige week
kon melden met een fraaie zege van ASV-7 waarmee de
koppositie werd veroverd. Intussen werden al meer wedstrijden gespeeld met wisselende uitslagen. ASV-12 verloor uit
bij Bennekom-4 met 4-2. Daarna moest ASV-5 winnen bij
Elster Toren om te blijven meedoen. Dat lukte net via een
4½-3½ zege. ASV-9 verloor diezelfde avond uit bij de Edese
SV-2 met 4-2 terwijl ASV-8 en Dodewaard de punten deelden met een 3-3 gelijkspel. Een dag later raakte ASV-6 diep
in de degradatiezorgen na de 5½-2½ nederlaag in Groesbeek
tegen PION-2. Vanavond zijn er 3 thuiswedstrijden t.w.
ASV-10 - SMB-5 voor de competitie en voor de OSBO-cup
ASV-4 - Velp-1 en ASV-5 - Veenendaal-4. Zowel ASV-11j
als ASV-13 zijn in deze ronde vrijaf. In deze EP de eerste
verslagen van deze competitieronde.
ASV-5 verslaat koploper Elster Toren: ASV-5 moest vorige
week donderdag winnen van Elster Toren. Onze tegenstander
ging met Rokade samen aan de leiding en het vijfde volgde
op 2 punten. Aanhaken of afhaken, dat was de vraag. Barth
Plomp zette de toon: aanhaken! Onze captain kreeg na dameruil de c-lijn in handen en drong binnen. Handig sloot
Barth de vijandelijke toren in. Hierna volgde een rustige
remise van René van Alfen. Erik Wille stond na 19 zetten
vier pionnen voor, maar raakte na nog wat offers het spoor
bijster. In plaats van af te wikkelen naar een gewonnen eindspel, koos Erik voor zetherhaling en remise. Coen Mekers
haalde dat verloren halfje echter meteen weer terug. Een
eindspel met een pion minder, maar actievere stukken werd
nog gewonnen van onze oud-penningmeester Eric Hartman.
Coen kreeg een vrijpion en met een truc won hij een stuk.
Zeker na een sterke remise van Jochem Woestenburg tegen
Sjoerd van Roosmalen, ook al een oude bekende van ons kon
er niets meer fout gaan, dachten we. Anne Paul Taal had met
handig spel een slechtere stelling omgebouwd in een beter
eindspel met een pion meer. Na veertig zetten verzonk Anne
Paul echter in gepeins en overschreed
de tijd. Tot zijn verbazing kreeg hij er na de 40e zet geen tijd meer bij. Het Tata
Steeltoernooi met een ander speeltempo was duidelijk geen
goede voorbereiding geweest. Martin Weijsenfeld zou vervolgens het winnende punt wel scoren, want hij had twee
pionnen meer. In tijdnood ging er echter het een en ander
mis. Het moest daardoor van Tony Hogerhorst komen. Na
een vroeg stukoffer van de Elstenaar moest Tony lang knokken tegen veel pionnen. Vakkundig wist hij die pionnenstorm
te keren. In de tijdnoodfase die volgde, won Tony de laatste
pionnen. Nog even leek Tony een dolle toren toe te laten,
maar dat bleek gelukkig niet waar. Uitgeput overschreed de
tegenstander de tijd. ASV 5 had ouderwets met een rondje
4½ gewonnen van de koploper, maar het viel niet mee om op
4½ uit te komen. Voorlopig spint Rokade garen bij onze
Erik Wille
winst, maar het seizoen is nog lang.
Gedetailleerde uitslag Elster Toren - ASV-5: Sjoerd van
Roosmalen (2042) - Jochem Woestenburg (1981) ½-½;
John Remmerts (1891) - Erik Wille (1980) ½-½; Stefan
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Brouwers (1918) - Anne Paul Taal (1921) 1-0; Marc
Groenhuis (1931) - Barth Plomp (1956) 0-1; John van
Ginkel (1834) - Martin Weijsenfeld (1-0; Theo Meijer
(1869) - René van Alfen (1848) ½-½; Eric Hartman (1799)
- Coen Mekers (1878) 0-1; Wiely Martens (1809) - Tony
Hogerhorst (1822) 0-1. Eindstand 3½-4½.
ASV 6 verliest van PION-2: Het zesde heeft in Groesbeek
tegen een sterk spelend PION-2 met 5½-2½ verloren. We
traden aan met maar liefst 3 invallers, alhoewel we daarvoor
3 bijna even sterke schakers bereid vonden om in te vallen.
De Groesbekers, die vorig jaar degradeerden uit de Promotieklasse, gingen furieus van start. Binnen de kortste keren
namen zij een 2½-½ voorsprong. Paul van der Lee kreeg
onmiddellijk een aanvalsstorm te verwerken, waaronder zijn
stelling bezweek. In de analyse achteraf duurde het lange tijd
voor er een weerlegging was gevonden. Het was voor Paul
één van zijn eerste nederlagen bij ASV. Bij topscorer Jan
Groen (3 uit 3) was het Jan die in de aanval ging, maar hier
vond zijn tegenstander een goede verdediging en toen deze
het initiatief over dreigde te nemen, werd tot remise besloten.
Theo van Amerongen overleefde dit keer de opening, maar in
het middenspel volgden enkele mindere zetten, waardoor zijn
tegenstander op de koningsvleugel doorbrak en beslissend
materiaal veroverde. In de andere partijen stond Siert Huizinga een gambietpion voor en had Jacques Boonstra een
pion in moeten leveren. Rob van Belle stond moeilijk in een
gecompliceerde stelling en bij Ruud Verhoef en Robert
Naasz was het gelijk. Bij Rob stortte het als eerste in en toen
er bij Jacques nog een pion en kwaliteit verloren ging was de
compensatie van een verbonden vrijpion in het centrum niet
voldoende. Daarmee was de zege voor PION-2 een feit. Bij
Robert bleef het evenwicht gehandhaafd en werd tot remise
besloten. De mooiste partij van de avond speelde Ruud Verhoef tegen de sterke John Molenaar. Een sterk pionoffer
leverde prachtige open lijnen op voor Ruud’s lopers. Hij ging
dameruil uit de weg en combineerde via een mooie aanval
zijn tegenstander van het bord. De partij werd met mat besloten. Inmiddels was alleen Siert nog actief. Het loperpaar met
pluspion tegen paard en loper. Uiteindelijk werd dit, mede
door tijdgebrek, net niet gewonnen en kwam de eindstand op
5½-2½ in het voordeel van PION-2. Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag PION-2 – ASV-6: John Molenaar
(1839) – Ruud Verhoef (1891) 0-1; Michel Auwens (1878)
– Siert Huizinga (1773) ½-½; Arno Arents (1856) – Paul
van der Lee (1807) 1-0; Wim Gielen (1808) – Jacques
Boonstra (1791) 1-0; Mattanja de Jonge (1859) – Theo van
Amerongen (1811) 1-0; Jack Janssen (1776) – Rob van
Belle (1747) 1-0; Ronald Zollinger (1759) – Jan Groen
(1691) ½-½; Jo de Valk (1704) – Robert Naasz (1722) ½-½.
Eindstand 5½-2½.
ASV-7 pakt koppositie: Bij het verzamelen op de speellocatie in Wijchen werd voor de wedstrijd al druk gespeculeerd
over het feit dat we bij winst op Het Kasteel-2 bovenaan
zouden staan. Dus zat er niets anders op dan te winnen was
de conclusie! Op rating zouden we geen kans maken maar
ASV-7 heeft in de breedte een sterk team vooral als de lagere
borden op dreef zijn! Ron Brachten kwam na een regelmatige Siciliaan in een gelijkwaardige stelling terecht. In een
poging de torens te verdubbelen sloot zijn tegenstander alle
vluchtvelden voor zijn witte loper af. Met een stuk voorsprong ging Ron het eindspel in. Zijn tegenstander kwam in
een matnet terecht en gaf 1 zet voor hij mat gezet zou worden
op. Het eerste punt was binnen. Ook Theo Koeweiden won.
Hij kwam een stuk voor maar moest toen nog hard werken
voor de winst. Hij deed dat voortreffelijk. De tegenstander
moest alle zeilen bijzetten om een vrijpion te stoppen. Theo
dacht: laat die vrijpion maar zitten, ik ga voor mat en dat
deed hij met zijn extra stuk. Tijs van Dijk kreeg gelukkig
weer zijn favoriete opening op het bord. Zijn jonge tegenstander maakte het hem heel lastig met een loperzet die van
alles dreigde maar er zat een lekje in en met een paar subtiele

wendingen was het Tijs die met zijn dame diep in de witte
stelling kwam. De dreigingen werden zijn tegenstander daarna teveel. De lage borden hadden hun werk voortreffelijk
gedaan. Aan bord 1 was Paul van der Lee in een voor hem
totaal onbekende variant terecht gekomen. Zijn jonge talentvolle tegenstander speelde super actief maar Paul pareerde
alles goed en kwam tot een goede remise. Tom van Bentvelzen stond vanaf het begin iets slechter. In het middenspel gaf
hij een pion om een dreigende koningsaanval te weerstaan. In
het eindspel blunderde de tegenstander een stuk weg, maar
Tom profiteerde hier onvoldoende van. Een terechte remise
werd zo het resultaat. Rob van Belle kwam langzaam in een
slechtere stand terecht en vreesde voor zijn leven. Dankzij
inventieve verdedigingszetten en een steeds onzeker wordende tegenstander wist hij de verloren kwaliteit terug te winnen
en hield de partij vervolgens remise. Hans Rigter had steeds
een gelijkopgaande partij die daarom ook in remise eindigde.
Hedser Dijkstra tenslotte kwam in een goede stelling terecht
waarbij de tegenstander erg veel tijd verbruikt had. Remise
werd daarom ook afgeslagen maar zoals wel vaker kon Hedser zijn tijd- en stellingsvoordeel niet verzilveren. Hij kwam
nu zelf in tijdnood en verloor ook nog een pionnetje. Zijn
tegenstander tikte het daarna behendig uit. Dus alle topborden remise, het middelste bord verloren en de onderste borden gewonnen! De tactiek was uitgekomen. Hedser Dijkstra
Gedetailleerde uitslag Het Kasteel-2-ASV-7:Jorik Quint
(1701)-Paul van der Lee (1807) ½-½; John Klein Douwel
(1899)-Tom Bentvelzen (1662) ½-½; Kaz Haans (1681)Rob v Belle (1747) ½-½; Rob Duin (1861)-Hans Rigter
(1701) ½-½; Ritchy Duin (1871) - Hedser Dijkstra (1645) 10; Simon v. Dijk (1586)-Tijs van Dijk (1745) 0-1; Clemens
Levink (1637)-Ron Brachten (1663) 0-1; Jos Steinman
(1586)-Theo Koeweiden (1626) 0-1. Eindstand 3-5.
Prima gelijkspel ASV-8: We moesten in de 4e ronde met
ASV-8 tegen het opgewekte en sympathieke Dodewaard. Dit
team had nog geen matchpunten weten te verzamelen, maar
dat was niet aan ze af te zien. Geheel ontspannen zaten ze
achter de borden. Op bord 1 speelde Hub Kusters tegen een
sterke tegenstander. Hub kwam onder druk te staan en moest
in de verdediging. Hij liet zijn toren opsluiten en dit koste
een kwaliteit. Hub kon alleen maar verdedigen, vocht tot het
eind maar kon uiteindelijk niet meer dan opgeven. Op bord 2
speelde Bob Kooij een goede partij. Hij speelde gedurfd en
voerde de druk op de koningsvleugel met al zijn pionnen en
ondersteunende stukken flink op. Hij had een sterke aanval
met matdreiging. Zijn tegenstander verdedigde goed en Bob
moest genoegen nemen met een stuk voor en de nodige druk.
Ergens heeft Bob toch een slippertje gemaakt, want voor een
zekere overwinning moest in het eindspel en met 2 minuten
op de klok nog hard geknokt worden. Uiteindelijk bleef er
een koning en twee verbonden pionnen over tegen de koning
van de tegenstander. Dit manoeuvreerde Bob naar winst. Op
bord 3 had Horst Eder het zwaar. Hij kwam in het middenspel onder druk te staan maar kwam daaronder uit ten koste
van een pion. Horst had nog een leuke mataanval met paard
en dame maar kwam daarvoor een zet tekort. De dames gingen van het bord af. Koning, toren en drie pionnen van Horst
moesten het opnemen tegen een koning, toren en vier pionnen van de tegenstander. Horst besloot de torens te ruilen,
maar dit maakte dat zijn tegenstander een pion sowieso kon
laten promoveren. Horst probeerde nog remise te maken door
zelf ook te promoveren, maar kon dit met de dame van de
tegenstander al op het bord niet meer realiseren. Oscar speelde op bord 4 een rustige en degelijke partij. Hij kreeg leuke
verwikkelingen op zijn bord en bouwde een positionele en
vervolgens materiële voorsprong op. Beide spelers kwamen
in tijdnood, wat de spanning verhoogde. Hierin volgden niet
de beste zetten, maar Oscar speelde beter en zijn tegenstander maakte grotere fouten met verlies van de dame en opgave
tot gevolg. Jonathan van der Krogt speelde op bord 5 een
gemakkelijke partij. Hij trok te enthousiast ten aanval zonder
zijn e4 pion in het centrum te dekken, wat tot verlies van
deze pion zou leiden maar zijn tegenstander was te bang voor
de paardvork die ingezet werd en gaf daardoor een paard
voor deze pion. Vanaf dat moment is Jonathan niet meer in
de problemen geweest. Door fouten van zijn tegenstander
kon hij richting het eindspel pionnen oppikken waarna zijn
tegenstander opgaf. Op bord 6 speelde Remco Menger een
partij waar hij met gemengde gevoelens aan zal terugdenken.
In eerste instantie ging het gelijk op, waarna Remco een
mooie aanval en druk wist op te bouwen. Zodoende was het
overwicht voor hem. Door passief spel verdween deze druk
en wist zijn tegenstander in het eindspel een stuk te winnen
waarop Remco meteen maar opgaf. Bij nader inzien was er
nog voldoende om voor door te spelen, maar de teleurstelling
van het moment had de overhand. We moesten genoegen
nemen met een gelijkspel wat enerzijds gemengde gevoelens
gaf, zowel bij ons als bij Dodewaard, maar anderzijds waren

we het er over eens dat we leuke en mooie partijen gespeeld
hadden.
Jonathan van der Krogt
Gedetailleerde uitslag ASV-8 – Dodewaard: Hub Kusters
(1617) – Wim Janssen van Doorn (1686) 0-1; Bob Kooij
(1615) – Jurgen Vermeer (1516) 1-0; Horst Eder (1530) –
Marinus Bitter (1635) 0-1; Oscar Mercan (1549) – Hans
Fintelman (1547) 1-0; Jonathan van der Krogt (1511) –
Bart Crum (1508) 1-0; Remco Menger (1407) – Jonathan
Bitter (1391) 0-1. Eindstand 3-3.
Verlies voor ASV-12: In de eerste 3 ronden hadden zowel
Bennekom-4 als ASV-12 twee matchpunten vergaard. Alleen
op bordpunten moest ASV-12 voorrang verlenen aan hun
tegenstander. Een redelijk gelijk uitgangspunt dus. Hein van
Vlerken was als eerste klaar. Hij kwam weliswaar 3 pionnen
achter maar had aanval. Dit liep echter dood en zijn tegenstander nam het initiatief over. Dit was beslissend. Bij André
de Groot werd het een goede maar nogal wilde partij. Materieel gezien ging het gelijk op maar zijn tegenstander slaagde
erin om met afruilen de rokadestelling van André te slopen.
In het eindspel bleek dit voor hem niet meer te verdedigen.
Nedzat Sulejmani kreeg een stuk voor 3 pionnen. Met een
combinatie wist hij echter een kwaliteit te winnen. Daarna
ging hij zijn pionnen terugwinnen en maakte het daarna vrij
eenvoudig af. Thijs Stomphorst was met zijn pionnen op de
damevleugel ver opgerukt. Met afruilen echter wist zijn tegenstander een eindspel met pionnen en lopers van gelijke
kleur te krijgen. Daarbij stond Thijs een pion achter. De
vijandelijke koning wist achter de pionnen te komen. Maar
een winstweg was er voor beide spelers niet te vinden. Remise was dus een terechte uitslag. Kazem Mollahosseini had
wisselende materiaalverhoudingen, maar stond op gegeven
moment goed. Hij kon zelfs een toren weggeven om een
gewonnen stelling te bereiken. Zijn tegenstander echter nam
de toren niet, maar bleef schaak geven. Eeuwig schaak dus
en daarmee werd 3x dezelfde stelling bereikt. Hans Derendorp had een lange partij waarin lang slechts 1 pion en een
stuk waren geruild. Met een bord vol stukken konden er
eigenlijk geen goede zetten meer gedaan worden. Hans wilde
echter geen remise aannemen gezien de 3-2 achterstand op
dat moment. Hans speelde dus door en moest een zet doen,
die niet goed was, waarna hij langzaam naar de ondergang
werd gespeeld. Zo eindigde deze wedstrijd in een 4-2 nederlaag.
André de Groot
Gedetailleerde uitslag Bennekom-4 - ASV-12: Gerard Bakker (1550) - Nedzat Sulejmani (--) 0-1; Sjoerd de Rave
(1403) - Kazem Mollahosseini (1370) ½-½; Joop de Bruin
(1516) - Thijs Stomphorst (1308) ½-½; Anton Suuring
(1404) - André de Groot (1394) 1-0; Sake van der Schaaf
(1450) - Hans Derendorp (1366) 1-0; Dick Breher (--) Hein van Vlerken (1188) 1-0. Eindstand 4-2.
Tata Steel: Wijk aan Zee is natuurlijk een begrip in de
schaakwereld en met u volgen velen dit prachtige jaarlijkse
schaakevenement. Ook verschillende ASV-ers wanen zich
even grootmeester tussen de grootmeester . Succes was er al
meteen bij het begin van het toernooi doordat Anne Paul Taal
bij de weekendvierkampen zijn groep 3C overtuigend wist te
winnen met 2½ uit 3. Na een remise op vrijdagavond won hij
vervolgens de resterende partijen op zaterdag en zondag. Met
een TPR van maar liefst 2255 een uitstekend resultaat!! De
dagvierkampen begonnen direct daarna op maandag 13 januari. Goed voorbeeld deed goed volgen want ook Barth
Plomp won zijn groep 3C met 2½ uit 3 (TPR 2131). Hij won
meteen de eerste 2 partijen met een remise als slot stelde hije
de eindzege veilig. René van Alfen bereikte een gedeelde 1
plaats in groep 4B met 2 uit 3. Ook hij bleef in zijn groep
ongeslagen via 2 remises en een winstpartij. Siert Huizinga
werd in groep 5C met 2 uit 3 tweede. Nadat hij in de 1e partij
toch wel wat verrassend had verloren maakte hij dit door
winst in de resterende 2 partijen weer goed. In groep 6Pe werd
Bob Kooij gedeeld tweede. Na een nederlaag in de 1 partije
tegen de uiteindelijke groepswinnaar speelde hij in de 2
ronde remise. De 3e partij werd na lange strijd gewonnen. De
zaal was al bijna verlaten toen hij als een van de laatsten in
een spannende slotfase nog zat te spelen in een stelling met
wisselende kansen. Bob greep tenslotte toch de winst. Volgende week het vervolg van de resultaten van onze clubgenoten Nico Schoenmakers in zijn tienkamp en Peter Boel in de
journalistengroep.
Uitslagen interne competitie 17e ronde (16-1-2014):
Hoogland - R. Wille ½-½; Fassaert - Hendriks ½-½; Huberts
- van Amerongen ½-½; Boonstra - Huizinga 0-1; BentvelzenP. Verhoef 0-1; Dijkstra - van Belle ½-½; Koeweiden Wong 0-1; Derendorp - Schunck ½-½; Zuidema - Sulejmani
1-0; H. Meijer - Kees van Keulen ½-½; Noordhuis - J. Sanders 1-0; Liscaljet - Hageman 0-1; Hartogh Heijs-Stibbe 1-0;
Kelderman - Gubbels 0-1; de Goeij - van Vlerken 0-1;
Kooman - Mollahosseini 0-1.

