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Oploswedstrijd: Ook vorige week was er weer een gouden
ouwe. De partij Schallop - Paulsen werd in 1880 in Wiesbaden gespeeld. Schallop boekte een mooie winst. Wit speelt
en wint. Oplossing: 1. Th3,
Tg8 2. Dxg8+, Kxg8 3.
Txh6 en wit zal winnen.
Fischer Random Chess:
Volgende week donderdag,
op de avond vóór Sinterklaas, onderbreken we de
interne competitie voor een
gezellig avondje Fischer
Random Chess!
Bekerstrijd: Vanavond kunt
u getuige zijn van het treffen
tussen ASV-1 en De Toren
in de 2e ronde van de KNSB-beker. Dat wordt ongetwijfeld
een mooi duel!
Ook de strijd in de OSBO-cup gaat binnenkort beginnen.
Slechts 19 teams nemen daar dit seizoen aan deel waaronder
3 ASV-teams. Om op
het aantal van 16 uit te komen zijn er 3
wedstrijden in de 1e ronde met daarbij het duel ASV-6 tegen
PION-2. Deze thuiswedstrijd wordt waarschijnlijk 4 december gespeeld. Aardige bijkomstigheid is dat wanneer ASV-6
deze wedstrijd
wint ASV-4 de volgende tegenstander is. Ook
in deze 2e ronde speelt ASV-5 tegen Doetinchem-2.
Externe competitie: De 2e ronde in de OSBO-competitie was
zeer succesvol. Van de 8 wedstrijden werd er geen enkele
verloren! Maar liefst 5x winst
en 3 keer gelijk was de prachtige eindbalans!! In de 2e speelweek wist ASV-6 ook de 2e
wedstrijd te winnen. In Dieren werd het 6-2 tegen Theothorne. Ook ASV-7 won met 6-2 thuis van Doetinchem-2. Het
duel ASV-9 tegen PION-4 tenslotte eindigde in 3-3.
Hoe
anders verliep het met onze zaterdagteams in de 3e ronde.
Daar viel juist geen enkele winst te noteren. Twee keer werd
het 4-4 en wel van ASV-2 tegen RSR Ivoren Toren-2 en
ASV-4 tegen Schaakstad Apeldoorn-3. Maar daar stond het
6½-3½ verlies van ASV-1 tegen het sterke Schaakstad Apeldoorn-1 tegenover terwijl ASV-3 net tekort kwam tegen ZSC
Saende. Het werd daar een 4½-3½ nederlaag. Veel teams dus
ook veel verslagen. In deze EP de eerste serie!
Eerste punt voor ASV-2: Na 2 nederlagen werd het wel eens
tijd voor een overwinning. Maar het tweede slaagde er opnieuw niet in. Tegen koploper RSR Ivoren Toren-2 werd het
uiteindelijk 4-4. Daarmee was men van de hatelijke nul af,
het eerste matchpunt was binnen. Bij Johan Wolbers werd de
partij in sneltreinvaart afgeraffeld. “Het ging zo snel, ik heb
niet alles meegekregen”, aldus captain Richard van der Wel
de volgende dag aan de telefoon. Een beetje losbandig werden maar liefst 59 zetten gedaan in zo’n 2 uur spelen. In een
speciaal variantje,waarbij een kwaliteit werd geofferd die hij
later terugwon, kwam hij in een eindspel terecht waarin een
pion werd gewonnen. Beiden wisten een pion te laten promoveren tot dame. Johan slaagde erin de dames te ruilen
waarna hij nog steeds een pion meer had en de partij vervolgens in winst omzette. In tegenstelling tot deze partij verliep
het bij John Sloots nogal tam. Hij wist geen voordeel te bereiken en na dameruil was het snel remise. Ook bij Sander
Berkhout werd het een puntendeling. Zijn tegenstander ging
nergens op in en zo werd het een bloedeloze remise. Richard
van der Wel kreeg voordeel nadat zijn tegenstander op de
damevleugel wat onhandig was geweest. Het voordeel dat
Richard daarna kreeg met een sterke pion op de d-lijn besliste de partij. Daarmee was het 3-1. Zou ASV-2 eindelijk gaan
winnen? Helaas, de thuisploeg kwam terug. Eerst verloor
Remco Gerlich. Hij wist wel de vijandelijke rokadestelling te
bestoken maar de aanval kwam niet echt van de grond. Zijn
tegenstander brak door via het centrum en daarop had Remco
geen verweer. Vervolgens verloor ook Koen Maassen van
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den Brink, invaller voor Pieter Verhoef. Het wilde bij hem
niet lukken. Aanvankelijk was er niet zoveel aan de hand
maar in een dubbeltoreneindspel verloor hij een pion. Het
was hard werken voor Koen maar hij kon het tij daarna niet
meer keren. Peter Boel kwam redelijk uit de opening maar
moest alles uit de kast halen toen hij probeerde te forceren.
Hij kwam in een stelling terecht met allerlei penningen. Het
zag er allemaal heel moeizaam uit. Maar er kwam toch redding via een heel slinks trucje. Daarmee won hij een stuk en
de partij. Bij Jan Knuiman was gaandeweg de partij de stelling dichtgeschoven maar via enkele complicerende zetten
probeerde Jan voordeel te bereiken. Dit bleek niet goed ingeschat want hij kwam in het nadeel en wist zijn stelling niet
meer te houden. Zo werd het 4-4. Het begin is er, nu op naar
de eerste winst!!
Gedetailleerde uitslag RSR Ivoren Toren-2 – ASV-2: Arno
Beljaars (2060) - P. Boel (2143) 0-1; Philip Westerduin
(2016) - Sander Berkhout (2142) ½-½; Paul Batenburg
(2018) - Richard van der Wel (2072) 0-1; Peter Torczynski
(2062) - Johan Wolbers (2060) 0-1; Tinm Benning (1980) John Sloots (2027) ½-½; Paul Tromp (2011) - Remco Gerlich (1992) 1-0; Maarten van Doorn (1818) - Jan Knuiman
(1977) 1-0; Wil Sparreboom (1914) - Koen Maassen van
den Brink (1966) 1-0. Eindstand 4-4.
ASV-3 ziet vechtlust niet beloond: De slotwedstrijd van het
afgelopen seizoen tegen het sterke ZSC Saende in Zaandam
stond nog vers in het geheugen. Toen werd het een 5½-2½
nederlaag. Met dit gegeven werd zaterdag opnieuw de reis
naar Zaandam ondernomen. Van het basisteam waren Jochem Woestenburg en Murat Duman verhinderd. Invaller
Xadya van Bruxvoort was niet geheel fit en zag de opening
mislukken en verloor vrij snel. Anne Paul Taal volgde met
een degelijke remise. In het middenspel ontstond een grootscheepse afruil. In het eindspel met zware stukken en een
loper op de zwarte velden hadden beide spelers nog wat trucs
maar nadat deze waren omzeild was remise de juiste uitslag.
Fred Reulink bracht ASV-3 heel even op gelijke hoogte in
een prima gespeelde partij. Na een mindere zet van zijn tegenstander in de opening moest deze het loperpaar geven.
Diens stukken waren meer gericht op de damevleugel zodat
Fred de kans greep om op de koningsvleugel ten aanval te
gaan. Dit pakte goed uit. Na stukwinst was het verzet gebroken. Bij Theo Jurrius ging het duidelijk minder. Hij trof
weliswaar een IM als tegenstander maar stelde zich met
zwart iets te passief op en werd langzaam weggedrukt. Maar
met nog 4 partijen zag het er rond de eerste tijdscontrole
opeens niet slecht uit. Er waren zomaar kansen op een gelijkspel. De ASV-ers kregen weer een sprankje hoop hoewel het
allemaal lastige stellingen waren. De remise van Daan Holtackers was daarna al een voorbode dat het ook wel eens niet
goed uit kon pakken. Daan kwam goed uit de opening mede
doordat zijn tegenstander het niet zo handig speelde. Na
dameruil werd een goede mogelijkheid gemist. Zijn tegenstander kwam terug in de partij via actieve torens. Daan wist
dit op te lossen door met zijn koning naar voren te gaan. In
tijdnood werd een stuk gegeven voor een paar pionnen. In
een remisestelling deed zijn tegenstander het nog weer verkeerd. Zo kreeg Daan weer kansen maar vond de juiste
winstweg niet waarna het alsnog remise werd. Onze tweede
invaller Tony Hogerhorst kreeg in een stelling met rokade op
verschillende vleugels aanvalskansen maar zette dit iets te
snel in daar waar hij wat extra voorbereidende zetten had
kunnen spelen om de aanval meer kracht te kunnen geven.
Hij gaf nu een pion die hij later dankzij een penning terugwon. De stelling bleef spannend maar in de slotfase in een
toreneindspel koos zijn tegenstander mede gelet op de geringe bedenktijd voor zekerheid door zetherhaling. Ruud Wille
trof dezelfde sterke opponent als bij de wedstrijd in april dit
jaar. Ruud kwam in het middenspel in een lastige stelling
terecht maar wist de stelling te keepen. Net na de tijdnoodfase kreeg hij een eindspel met loper tegen paard op het bord
wat houdbaar leek. Hij maakte echter een verkeerde keuze en

miste daarmee een remise. Lang dacht hij nog een vesting te
hebben maar uiteindelijk kon hij niet verhinderen dat de
vijandelijke koning achterlangs liep. Daarna was hij meteen
kansloos. Bent Schleipfenbauer wist uiteindelijk het lastige
eindspel te winnen maar dat mocht niet meer baten. Hij had
aanvankelijk een pion geofferd en won in wederzijdse tijdnood een kwaliteit. Maar er restte een lastig eindspel met een
kleine kwaliteit meer. Heel handig wist hij het zo te spelen
dat hij een pion terugwon en even later de kwaliteit kon teruggeven waarna er een pion doorliep naar winst! Zo werd
het 4½-3½, een nipte nederlaag tegen een team dat gemiddeld op rating zo’n 200 Elopunten sterker was. Met deze
inzet gaat ASV-3 het zeker redden.
Gedetailleerde uitslag ZSC Saende - ASV-3: Eric Bark
(2074) – Daan Holtackers (2059) ½-½; Hans Klarenbeek
(2383) – Theo Jurrius ((2048) 1-0; Hans Galjé (2091) –
Bent Schleipfenbauer (1876) 0-1; Seréyo Bekkink (2034) –
Fred Reulink (1991) 0-1; Yuri Eijk (2022) – Tony Hogerhorst (1746) ½-½; Mark van Schaardenburg ((2284) –
Ruud Wille (1871) 1-0; Erik Janssen (2001) – Anne Paul
Taal (1931) ½-½; Robert Boes (1943) – Xadya van Bruxvoort (1594) 1-0. Eindstand 4½-3½.
ASV-6 wint ruim van Theothorne: April 2013 was de finalepartij van het zesde tegen Theothorne beslissend voor het
kampioenschap. We eindigden toen met een gelijk aantal
wedstrijdpunten, maar werden kampioen op bordpunten. Na
1 jaar eerste klasse volgde echter degradatie en zijn we weer
terug in de tweede klasse. Dit jaar zijn beide teams met een
overwinning de competitie begonnen en beloofde het een
spannende wedstrijd te worden. Al snel kreeg Robert Naasz
pardoes een loper tegen een pion aangeboden. Het slaan van
de pion op h2 was een blunder. Theo van Amerongen miste
een kleine combinatie, waardoor hij f7 had kunnen veroveren, de partij vervlakte waarna tot remise werd besloten. Het
geheel bleef daarna lang onduidelijk. Jan Groen stond een
pion achter, Jacques Boonstra stond moeilijk, maar Robert
had nog steeds een stuk meer en Jeroen Kersten stond veelbelovend. Albert Marks kwam in een pionneneindspel terecht, waarvan we dachten dat zijn pluspion beslissend zou
zijn. Helaas was het net niet te winnen. Marco Braam kreeg
remise aangeboden, maar kreeg het advies nog even door te
spelen. Het wedstrijdbeeld was nog te onduidelijk. Bij Jacques begon de victorie. Hij overzag weliswaar dat pion f5
geslagen kon worden, maar zijn tegenstander blunderde
direct daarna een volle toren. Jeroen bracht het volgende
volle punt binnen. Hij verzilverde met nauwkeurig spel zijn
pion voorsprong. Ook bij Jan Groen waren de kansen inmiddels volledig gedraaid. Zijn tegenstander blunderde een stuk
en bleef met een kerkhofstelling zitten. Nico Schoenmakers
bracht het beslissende halfje binnen. In een scherpe stelling
vond zijn tegenstander, die overspeeld dreigde te worden, via
een venijnig pionzetje de weg naar remise. Robert Naasz had
nog steeds zijn stuk voorsprong tegen een pion. Met geconcentreerd spel wikkelde hij af naar een glad gewonnen eindspel. Toen was onze dappere Marco nog bezig om zijn plusje
in de stelling te verzilveren. Lopers van ongelijke kleur, een
toren en een pluspion. Het was en bleef remise. Einduitslag
6-2 voor ASV-6. Hiermee is het zesde deze competitie gestart met twee ruime overwinningen op Schaakstad en Theothorne en goed op weg om de degradatie van vorig seizoen
uit te wissen.
Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag Theothorne – ASV-6: Cor Vrouwenraets (1866) - Nico Schoenmakers (1810) ½-½; Piet Gommers (1890) - Jeroen Kersten (1827) 0-1; Harm Boertien
(1710) - Marco Braam (1776) ½-½; Dick van Rumpt (1760)
- Jacques Boonstra (1772) 0-1; Dick Vermeulen (1559) Robert Naasz (1737) 0-1; Bob Coenen (--) - Jan Groen
(1746) 0-1; Roderik Kant (1482) - Theo van Amerongen
(1788) ½-½; Joop van Delft (1573) - Albert Marks (1723)
½-½. Eindstand 2-6.
ASV-7 pakt opnieuw de winst: Na een mooie seizoenstart
ontving ASV-7 ditmaal Doetinchem 2. Op papier een “te
kloppen” tegenstander, maar juist dan dreigt het gevaar van
onderschatting. Theo Koeweiden opende de score met een
gedegen winstpartij. Theo kwam goed uit de opening, won
twee pionnen en vervolgens kwaliteit, waarna zijn tegenstander opgaf. Rob van Belle verdubbelde de score. Zijn tegenstander liet zich “vrijwillig” opsluiten en Rob kon rustig alle
stukken naar de koningsvleugel dirigeren. Na afruil restte een
vernielde stelling en zette Rob hem mat met paard, loper en
pion. In een opening met het damegambiet had Edwin Peters
licht voordeel. Hij zag echter een damezet over het hoofd
waarna beide spelers berustten in remise. Edwin was zeer
tevreden met zijn eerste halve punt voor ASV in de externe
competitie. In een variant van de Leeuw zocht de tegenstander (wit) van Hedser Dijkstra de aanval met Pf5. Hedser kon
dit gemakkelijk pareren en won een kwaliteit. Vervolgens

was het voor hem niet zo moeilijk om via de koningsvleugel
mat te geven. Met wit kwam Tom Bentvelzen in een rustige
opening tot een iets betere stelling. Zijn tegenstander dacht
een mooie vork te plaatsen maar had niet gezien dat Tom het
paard gewoon kon slaan met zijn eigen paard. Na deze stukwinst wikkelde Tom af naar een gewonnen pionneneindspel.
Onze vaste zwartspeler Tijs van Dijk kon net als in de eerste
ronde zijn favoriete opening spelen. Vanuit een stevige stelling maakte hij een pion buit. Wederom was dit voldoende
voor Tijs om de winst te pakken. Jan Vermeer gaf in de opening zomaar zijn belangrijke e-pion weg. Van schrik schudde
Jan wakker en met actief spel pakte hij het initiatief in de
partij. In een eindspel met ongelijke lopers werd het punt
echter gedeeld. Aan bord 1 speelde Hans Rigter een goede
partij. In de tijdnoodfase ontstond er wat onduidelijkheid
over de vraag of Hans moest blijven noteren. Dit was niet het
geval: als een speler op enig moment minder dan vijf minuten over heeft op zijn klok en hij er niet minstens dertig seconden toegevoegde tijd per zet bij krijgt, dan is hij niet
verplicht te noteren. Na dit voorval werd het spel van Hans
minder en verloor hij uiteindelijk. Op basis van het verloop
van de partij en verschil in rating zeker geen schande. Einduitslag 6-2, op naar de derde speelronde! Tom Bentvelzen
Gedetailleerde uitslag ASV-7 – Doetinchem-2: Hans Rigter
(1734) – Thomas Bijl (1874) 0-1; Jan Vermeer (17109) –
Philip Schyns (1499) ½-½; Tijs van Dijk (1765) – Niels van
der Mark(1726) 1-0; Tom Bentvelzen (1690) – Frans Kuggeleijn (1675) 1-0; Rob van Belle (1766) – Gerard Ruckert
(1646) 1-0; Edwin Peters (1687) – Adri Maranus (1609) ½½; Hedser Dijkstra (1673) – Wim Lenderink (1429) 1-0;
Theo Koeweiden (1620) – Micha van Doren (1426) 1-0.
Eindstand 6-2.
Remco Menger opnieuw de held van ASV-9: Het negende
had in de openingsronde een bar slechte start. We verloren
met 5½-½. Alleen invaller Remco Menger scoorde. De tweede wedstrijd moest dus veel rechtzetten. We zitten toch al
met structureel een invaller en nu belde ook het eerste bord
nog met een door griep verstikte stem op. Remco kreeg het
verzoek opnieuw zijn kunsten te vertonen, maar nu aan het
eerste bord en dan ook nog met zwart. Hij moest het dan
opnemen tegen een tegenstander van opponent PION-4 met
een veel hogere rating. Over zijn partij verderop meer. Eerst
ging Bob Kooij namelijk onderuit en keken we dus tegen een
0-1 stand aan. Hij kwam goed uit de opening en had al snel
een pion geofferd in ruil voor veel initiatief. Dat lukte en
toen zijn tegenstander een fout leek te maken, dacht Bob dat
direct te kunnen afstraffen. Echter, het bleek geen fout (al
dacht ook Bob's tegenstander aanvankelijk dat hij een fout
gemaakt had!), er bleek toch nog een goed antwoord mogelijk en een onvermijdelijke nederlaag volgde. Verder zag het
er niet echt inktzwart uit. Zekria Amani dacht dat hij iets
beter kwam te staan, maar dat was uiteindelijk niet zo. Remco stond absoluut niet minder. Koen van Keulen leek een
plusje te hebben. Ikzelf stond uiterst ingewikkeld, maar niet
slechter en Lion de Kok leek de stelling onder controle te
hebben. Daarop begon het remises te regenen. Bij Zekria en
Remco kwam dit resultaat zonder veel emoties op het bord.
Lion kwam daarop zijn winst melden. Wit probeerde veel,
maar onze man pareerde alles en kwam toen met een onstuitbare tegenaanval. 2-2 en nog twee borden te gaan. Ik moet
optisch niet slecht gestaan hebben. Na afloop kreeg ik een
paar maal te horen, dat ik zeker gewonnen had. Maar mijn
tegenstander wist het plaatje te keren en uiteindelijk moesten
ongelijke lopers nog voor de remise zorgen. Bleef alleen
Koen nog over. Hij had de hele partij overwicht gehad. Dat
had hij ook in het eindspel nog. Maar zijn plus moest hij uit
een dame-eindspel halen. Dat is vaak erg moeilijk en nu
ondoenlijk. Terecht gaf hij remise (3-3) en heeft ASV-9 dus
niet meer 0 punten.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag ASV-9 – PION-4: Remco Menger
(1368) – Jacques Thijssen (1627) ½-½; Bob Kooij (1647) –
Henk Arts jr. (1700) 0-1; Zekria Amani (1609) – Gregor
Plum (1538) ½-½; Hendrik van Buren (1512) – Anton
Grutters (1649) ½-½; Lion de Kok (1529) – Toon Rouwhorst (1338) 1-0; Koen van Keulen (1459) – Rene Slaa
(1268) ½-½. Eindstand 3-3.
Uitslagen 10e ronde interne competitie (20 november 2014):
Reulink - Hoogland 0-1; Knuiman - Holtackers ½-½; Haggeman - P. Schoenmakers 0-1; de Mol - R. Wille 0-1; Hogerhorst - Huberts 1-0; Huizinga - van der Lee 0-1; Manschot
- Kusters 0-1; Kooman - Mercan 1-0; Veerman-Wijman 1-0;
Kees van Keulen - Zuidema 1-0; A. Meijer-van Deursen 0-1;
Stomphorst - Witmans 1-0; Rijmer - van Lotringen 0-1;
Gubbels - Diekema 1-0; Hartogh Heijs - van Dam 1-0; Stibbe - Burger 1-0; Wong - Naber ½-½.
Uitslagen ASV-Beker: E. Wille - Taal 1-0; Hageman Brachten 0-1; Arends - Hieltjes 1-0.

