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53e jaargang no. 42
Oploswedstrijd: Vorige week bleven we dicht bij huis: het
Open NK in Dieren 1984. Het betreft een fragmente uit de
partij Gert Ligterink - Coen Janssen, gespeeld in de 1 ronde
van dit jaarlijkse
zomertoernooi. Wit
speelt en wint. De
opgave heeft 2 varianten, die je allebei
moest geven. Oplossing: 1. Txf7, Kxf7
2. Df4+, Kg8 3.
Le6+, Kh7 4. Txd8,
Dxc6 5. Th8+,
Kxh8 6. Dh4# maar
ook via 1. Txf7, Lf8
2. Txg7+, Lxg7 3.
Le6, Tf7 4. Txd8+,
Dxd8 5. c7, Dd1+ 6.
Kh2 kan zwart alle
dreigingen daarna
niet meer pareren.
Fischer Random Chess: Vanavond, op de avond vóór Sinterklaas, laten we de interne competitie weer een keer rusten.
Tijd voor iets gezelligs dus en dat doen we in de vorm van
de eerste avond Fischer Random Chess in dit seizoen! Nico
Schoenmakers, Mr. Fischer himself, zal ons weer een aantal
interessante beginstellingen voorschotelen waar we dan weer
iets van moeten zien te maken. Voor degenen die liever een
partijtje in de extra competitie spelen is daar natuurlijk ook
gelegenheid voor. Dus wederom een avondje schaken met
voor elk wat wils.
Externe competitie: Vorige week eindigde het duel in de 2e
ronde van de KNSB-beker tussen ASV-1 en De Toren in een
duidelijke ½-3½ zege voor onze e zuiderburen. Vanavond
wordt voor de OSBO-cup in de 1 ronde het duel ASV-6
tegen PION-2 gespeeld. Verder loop ik nog wat verslagen
achter. Dus in deze EP een inhaalslag daarvan!
ASV-1 verliest bekerduel: Waar de liefhebber vooraf hoopte
op een bekerduel met van alles er op en aan kwam bedrogen
uit. De werkelijkheid was anders. De verwachte spanning
bleef uit en De Toren won verdiend ruim met ½-3½. Zo ging
het bij Otto Wilgenhof aan bord 1 mis. Naar eigen zeggen
speelde hij slecht en miste hij een zet met stukverlies tot
gevolg. De compensatie van ver opgerukte vrijpionnen was
niet voldoende. Zijn tegenstander maakte het bekwaam uit.
Bij Dirk Hoogland ging het aanvankelijk gelijk op. Toen hij
een tussenzet overzag kreeg wit hierdoor goed stukkenspel.
Dirk werd daarna langzaam maar zeker teruggedrongen. Bij
een alles of niets poging verloor hij vervolgens na een eenvoudig offer. Bij Bob Beeke kwam een voor hem lastige
openingsvariant op het bord waarin hij 45 minuten heeft
moeten zwoegen om gelijk spel te bereiken. Mogelijk heeft
hij daarna ergens kansen gemist. Met weinig tijd op de klok
koos hij toch maar voor de veilige remise. Michiel Blok
moest het opnemen tegen GM Ruud Janssen. Vanuit een
Nimzo-Indiër werd het een alles-of-niets aanval van de zijde
van Michiel. Zijn tegenstander ving echter alles keurig op
waarna de pionnenzwaktes in de stelling van onze ASV-er
gingen tellen. Optisch leek wit wel wat te hebben maar zwart
toonde het tegendeel aan. Het was wel een spannende partij
en dat maakte Michiel ondanks het resultaat op zich wel
tevreden. Door deze bekernederlaag bekert De Toren door
ten koste van ASV.
Gedetailleerde uitslag ASV-1 – De Toren-1: Otto Wilgenhof (2223) – Jeroen van Onzen (2075) 0-1; Bob Beeke
(2258) – Mees van Osch (2236) ½-½; Michiel Blok (2146)
– Ruud Janssen (2471) 0-1; Dirk Hoogland (2144) – Justin
Gunther (2056) 0-1. Eindstand ½-3½.

donderdag 4 december 2014
ASV-1 verliest van sterk Schaakstad: Dat de kans op succes
heel klein zou zijn tegen het sterke Schaakstad Apeldoorn-1
was vooraf duidelijk. Wat dat betreft werden er geen illusies
gemaakt. ASV-1 kwam in deze wedstrijd nog wel op een 1-0
voorsprong maar later waren de bordjes verhangen in een
achterstand van 5-1. De 6½-3½ eindstand is gezien de sterkte van deze opponent nog niet eens zo slecht. Ook bordpunten zijn in zo’n wedstrijd van belang en elk extra halfje is
dan meegenomen en kan aan het eind van het seizoen een
belangrijke rol spelen. Zoals gezegd was er eerst een voorsprong. Michiel Blok zorgde hiervoor na een goed gespeelde
partij. Hij offerde een stuk waarbij zijn tegenstander met een
lelijke penning werd opgescheept. Bovendien hield Michiel
aanval. Zijn tegenstander dacht op een gegeven moment via
een combinatie met een dameoffer de pion terug te winnen
maar verspeelde daarmee groot materiaal. Daarna was het de
beurt aan Schaakstad. “Ik weet nog dat we op 1-0 kwamen,
aldus Otto, maar toen ik weer keek stond het opeens 5-1”.
Jaap Vogel was een van degenen die verloor. Hij bleef met
zijn koning in het centrum en probeerde via de a- en h-pion
ruimte te krijgen. Maar zijn tegenstander kwam dwars door
het midden. Recht op het doel af offerde deze een stuk en liet
Jaap kansloos. Ook Dirk Hoogland had ditmaal weinig in te
brengen. Hij werd steeds meer teruggedrongen, verloor een
pion en kon zich niet meer uit zijn passieve opstelling bevrijden. Toen hij een tweede pion zou gaan verliezen hield
hij het voor gezien. Ook Remco de Leeuw verloor. Hij rokeerde lang en ging met wit op koningsaanval. Maar het was
juist zwart die profiteerde van de onveilige positie van de
koning van Remco. Captain Léon van Tol kwam goed uit de
opening en won een pion. Léon had zeker de betere kansen
maar ook zijn kwetsbare koningsstelling baarde zorgen. In
de tijdnoodfase veranderde het strijdtoneel. Nu nam zwart de
touwtjes in handen met zijn zware stukken en besliste het
duel in zijn voordeel. Bob Beeke kwam met nadeel uit de
opening en wist het juiste plan niet te vinden. De stukken
van zijn tegenstander werden steeds actiever. In een uiterste
poging van Bob om zich te bevrijden ging hij te ver waarna
zijn tegenstander de partij besliste met een koningsaanval.
Daarmee was het 5-1 en de wedstrijd was feitelijk beslist. In
het slot deed ASV nog iets terug. Winst was er in die slotfase voor Wouter van Rijn. Langzaam maar zeker kwam hij na
de opening met zijn stukken naar voren en wit wist Wouter
niet te stoppen. Hij probeerde dit nog via een kwaliteitsoffer
maar Wouter liet zich daardoor niet van de wijs brengen, De
kwaliteit werd teruggegeven en wouter hield in een toreneindspel 2 pionnen meer over. Degelijk spelend zette hij dit
om in winst. Frank Schleipfenbauer moest al snel het loperpaar opgeven waarna zijn tegenstander via actief spel de
betere kansen kreeg en later zelfs een stuk won. Frank had
wel wat activiteit en doordat zijn tegenstander het niet secuur
genoeg speelde wist Frank nog de veilige remisehaven te
bereiken. Otto Wilgenhof kreeg makkelijk gelijk spel na de
opening. Na een mindere zet van zijn tegenstander sloeg
Otto remise af. Otto kreeg de beste kansen maar zijn tegenstander verdedigde goed en wist er nog net een remise uit te
slepen. Eelco de Vries kwam na de opening wat in het nadeel. Zijn tegenstander kreeg ruimtevoordeel en wat makkelijker stukkenspel. Eelco verdedigde zich prima en wist
zwarte in toom te houden zelfs toen de beide zwarte torens op
de 2 rij binnenkwamen. Via zetherhaling werd het remise.
Zo eindigde deze wedstrijd in een terechte nederlaag.
Gedetailleerde uitslag Schaakstad Apeldoorn – ASV-1:
Alexander Kabatianski (2399) - Eelco de Vries (2223) ½-½;
Merijn van Delft (2422) - Otto Wilgenhof (2223) ½-½;
Stefan Kuipers (2375) - Bob Beeke (2258) 1-0; Sjef Rijnaarts (2349) - Jaap Vogel (2222) 1-0; Nico Zwirs (2310) Léon van Tol (2210) 1-0; Thomas Beerdsen (2325) - Wouter van Rijn (2195) 0-1; Tim Lammens (2309) - Remco de
Leeuw (2184) 1-0; Armen Hachijan (2248) - Dirk Hoogland (2144) 1-0; Arthur van de Oudeweetering (2265) -

Frank Schleipfenbauer (2085) ½-½; Freddie van de Elburg (2219) - Michiel Blok (2146) 0-1. Eindstand 6½-3½.
ASV-4 blijft op gelijkspel steken: Tegelijkertijd met de wedstrijd van ASV-1 moest ASV-4 het in Apeldoorn opnemen
tegen Schaakstad 3. Dit team degradeerde in het afgelopen
seizoen uit de KNSB. Voor ASV-4 dat met 2 overwinningen
was gestart, was het belangrijk om deze wedstrijd zeker niet
te verliezen om ruimte te houden met de laag geklasseerde
ploegen. Het werd uiteindelijk 4-4. Gonzalo Tangarife kwam
aan bord 1 via een omweg terecht in een type stelling dat
bekend is uit het Wolga gambiet. Zijn koning werd ineens
fel belaagd en toen was er geen houden meer aan. Hij moest
zijn dame geven tegen toren en stuk maar de vijandelijke
dame hield Gonzalo zo bezig dat er niet meer uit kwam.
Barth Plomp won na een rustige opening een pion maar zijn
tegenstander kreeg er goed spel voor terug . Weliswaar stond
een loper van hem gepend, maar Barth was het slachtoffer
toen de loper uit de penning ging. Onze ASV-er verloor een
kwaliteit en daarmee ook de partij. Eric Langedijk won met
wit op de 18e zet ineens een pion door een fout van zijn
tegenstander en kwam daardoor zo goed als gewonnen te
staan. De positie van de zwarte was er ook niet bepaald veiliger op geworden. Met een betere structuur, een pion voor
en een aantal stukken in de buurt van de zwarte koning vermoedde Eric snel te gaan winnen. Helaas te snel want hij zag
een loperzet over het hoofd waardoor zijn dame in de knel
kwam. En dat terwijl Eric meer dan genoeg tijd had! Hij
moest kiezen tussen torenverlies of een dame voor een toren
geven. Hij koos voor het laatste en stond ineens volkomen
verloren. Na de nodige slordigheden en een blunder van zijn
tegenstander zat er ineens een toevalligheidje in de stelling
waardoor het plotseling remise was. Zijn tegenstander moest
zijn dame teruggeven of het verder doen met 1 dame tegen
een toren en 2 lopers. Hij koos heel verstandig voor de veilige weg en er bleef een potremise stelling over in een ongelijk lopereindspel over. Bert Duijker kwam met zwart redelijk uit de opening. Beiden wilden niet beginnen met ruilen
waardoor het lang vol bleef. Het kostte veel tijd en bij zet 30
ging zijn tegenstander op herhaling van zetten in. Reden dus
om maar remise aan te bieden. Kees Sep kreeg een voor hem
bekende variant op het bord. Zijn tegenstander besloot een
pion te offeren in ruil voor aanvalskansen. Die pion kreeg hij
nooit meer terug en met nauwkeurig verdedigen werden de
aanvalskansen in de kiem gesmoord. Het duurde daarna nog
wel even voor zijn geroutineerde tegenstander opgaf. Ruud
Verhoef kwam met zwart al vrij snel comfortabel te staan
toen zijn tegenstander de opening incorrect speelde. Ruud
had een sterk paard op c5, een sterke witveldige loper en een
betere structuur en besloot om te spelen op het structuurvoordeel. Hij wikkelde vanuit een toreneindspel af naar een
pionneneindspel met een actieve koning. De winst was daarna snel binnen. Désiré Fassaert bouwde met wit geleidelijk
aan een voordeeltje op. Om de druk te verlichten offerde
zwart een pion en wikkelde af naar een dame-eindspel. Op
twee momenten in de tijdnoodfase vóór de eerste tijdcontrole
had Désiré de gelegenheid af te wikkelen naar een gewonnen
pionneneindspel. Hij kon dit evenwel in de beperkte bedenktijd niet ver genoeg doorrekenen en nam daarom geen risico.
Na de tijdcontrole bleek, ondanks verscheidene pogingen,
dat de witte koning niet kon ontsnappen aan de schaakjes
van de zwarte dame en zo eindigde de partij, teleurstellend
voor Désiré, in remise. De jeugdige tegenstander van Siert
Huizinga trok direct vol ten aanval. Nadat deze aanval op
niets was uitgelopen stond wit iets minder en bood remise
aan. Siert zag echter nog kansen. Door een minder goede zet
vervloog het voordeel waarna Siert gezien het geringe aantal
stukken op het bord op zijn beurt remise aanbood dat nu op
zijn beurt geweigerd werd door de Apeldoorner vanwege de
stand in de wedstrijd. Uiteindelijk werd het toch remise. Hij
kon tegen de pluspion van Siert de oppositie met zijn koning
bereiken. Al met al had er meer voor ons ingezeten, maar het
was een wedstrijd die we, zoals gezegd, niet moesten verliezen.
Barth Plomp
Gedetailleerde uitslag Schaakstad Apeldoorn-3 - ASV-4:
Reint van der Kneiff (2064)-Gonzalo Tangarife (2004) 1-0;
Tom Caljé (1983) – Barth Plomp (1968) 1-0; Cees Beekhuis (1889) – Eric Langedijk (1889) ½-½; Anton Weenink
(1852) – Bert Duijker (1875) ½-½; Dick van der Klis (1826)
– Kees Sep (1883) 0-1; Hans Bouwer (1799) – Ruud Verhoef (1841) 0-1; Nico Olivier (1799) – Désiré Fassaert
(1840) ½-½; Mick van Randwijk (17437) – Siert Huizinga
(1756) ½-½. Eindstand 4-4.
ASV-8 komt niet tot winst: Op maandag 10 november stond
de tweede externe competitiewedstrijd van ASV 8 op het
programma en wel in en bij het altijd gezellige Doesburg.
We hadden twee invallers nodig. Bob Kooij en Lion de Kok

wilde graag spelen en kwamen ons team versterken. Na wat
geklungel met het komen in Doesburg van mijzelf, Horst
Eder en Tom Katoen waren we alsnog om vijf voor acht
compleet. Ron Brachten kwam na de opening in een gelijkwaardig middenspel terecht. Op een gegeven moment kon
hij via de zwarte diagonaal druk uitoefenen op de koningsstelling. Echter zijn aanval werd goed gepareerd. Na een
grote afruil van stukken ontstond een eindspel met aan beide
zijden 1 toren en 5 pionnen. Ron had echter het initiatief. Na
het afruilen van enkele pionnen liep 1 pion door naar de 7e
rij. Zijn tegenstander was uiteindelijk niet meer in staat deze
pion van promotie af te houden en gaf op. Met zwart had
Bob Kooij het lastig in de opening. Bob wist zich wat los te
maken, maar bleef onder druk staan. Toen zijn tegenstander
in een listig valletje trapte, won Bob een kwaliteit en kreeg
hij een gewonnen stelling. Hij had toen echter nog maar heel
weinig tijd en het eindspel zag er niet echt eenvoudig uit. Na
overleg aanvaarde hij derhalve een remiseaanbod. Dit bleek
een belangrijk halfje te zijn. Horst Eder speelde een gelijkopgaande partij wat uiteindelijk ook resulteerde in een
remise. Lion de Kok verloor door een misplaatste pionzet
een kwaliteit. Zijn tegenstander dacht dat het een bewuste
actie was omdat Lion met een loperoffer op h3 wel een koningsaanval kreeg om aanvalsspel te creëren of de kans op
eeuwig schaak te krijgen. Zijn tegenstander counterde keurig
deze aanval en zette vervolgens zelf een mooie mataanval
op. Verlies dus voor Lion helaas. Tom Katoen had een makkelijke avond. Hij was vele malen sterker dan zijn tegenstander en zonder veel inspanning won hij de partij. Tom
mag duidelijk wat meer weerstand hebben. Op bord 6 speelde Jonathan van der Krogt. In het middenspel verloor hij
door ondoordacht spel een pion. Jonathan zag de mogelijkheden niet en zijn tegenstander speelde langzaam naar het
eindspel toe en won deze. De uitslag werd zo 3-3. Gezien de
krachtsverhoudingen hebben we onszelf tekort gedaan, maar
we kunnen in ieder geval weer een matchpunt bijschrijven.
Op naar de volgende wedstrijd.
Jonathan van der Krogt
Gedetailleerde uitslag Doesborgh-2 - ASV-8: Emile Okel
(1497) - Ron Brachten (1691) 0-1; Jan Ravensteijn (1486)
- Bob Kooij (1647) ½-½; Steffen Brouwer (1424) - Horst
Eder (1574) ½-½; Joop Crooy (1460) - Lion de Kok (1529)
1-0; Eric Visser (--) - Tom Katoen (1438) 0-1; Albert Lebbink (1379) - Jonathan van der Krogt (1487) 1-0. Eindstand 3-3.
Probleemschaak: Wouter van Rijn nam op zaterdag 15 november jl. deel aan het Henk Hagedoorn-oplostoernooi, dat
vorig jaar bij ASV werd gehouden. Dit jaar was HMC Den
Bosch (speellocatie in Hintham) de gastheer. Het toernooi
verliep uitstekend voor Wouter. Hoewel hij het gevoel had
dat het pittige opgaven waren in ook nog eens 1½ uur bedenktijd per ronde, scoorde hij toch beter dan in België een
paar weken geleden, waar hij juist dacht dat hij het wel goed
deed. Daar waar in België de eindstand hem nogal tegenviel
verbaasde hij zichzelf nu met een 5e plaats! Zo raar kan het
soms gaan!! Het kon ook te maken hebben met het feit dat in
België bijna alleen maar de Nederlandse en Belgische teamspelers aanwezig waren en nu zaten er ook wat mindere
goden tussen en dat Wouter de vorige keer behoorlijk snel de
tweezetters en studies feilloos oploste, hij dit keer voor beide
tweezetters zo'n 20 minuten de tijd nodig had (op dus een ½
uur minder tijd dan in België!) en ook de studies naar zijn
idee moeilijker waren. Het verschil zat 'm vooral in de meerzetters die Wouter in beide ronden wist op te lossen. Titelverdediger Jorma Paavilainen, die aanvankelijk zijn titel niet
zou verdedigen (ander toernooi ein Polen was een optie voor
hem), was er toch bij en werd 2 , een half puntje achter Dolf
Wissmann. Hans Uitenbroek werd 3e. Een groter gat zat er
naar de nummer 4. Wouter zat daar weer een paar puntjes
achter. De rest volgde toch op behoorlijke afstand.
Toernooien: In de volgende EP volgt een inhaalslag van alle
resultaten van onze ASV-ers bij de verschillende toernooien
die door de vele teamverslagen zijn blijven liggen!
Uitslagen 10e ronde interne competitie (27 november 2014):
Boel - Holtackers 1-0; Knuiman - P. Schoenmakers 1-0;
Reulink - R. Wille ½-½; de Mol - Hogerhorst 0-1; van
Amerongen - Groen 1-0; Marks - Huizinga 1-0; van Dijk Bentvelzen 1-0; Vermeer - van Belle 0-1; Brachten - Wong
1-0; Koeweiden - Kusters 0-1; Kooij - Koen van Keulen 1-0;
Veerman - Manschot 0-1; van Buren - Kooman 1-0; de Kok
- Mercan 0-1; Kees van Keulen - Mollahosseini 0-1; Wijman
- van den Born 1-0; Meijer - Menger 1-0; Witmans - Zuidema 1-0; Stomphorst - van Lotringen 1-0; Rijmer - Hartogh
Heijs 0-1; Stibbe - J. Sanders ½-½; Diekema - van Dam 1-0.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Fassaert - Huberts ½-½;
Sulejmani - Peters 0-1.

