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Oploswedstrijd: Vorige week stond er een hedendaagse
tweezet op het
demonstratiebord.
De maker was de
Rus Startsev, die
het probleem in
2014 componeerde. Overigens zijn
nieuwe tweezetten
niet moeilijker dan
die van vroeger.
Wit geeft mat in
twee zetten. Oplossing: de sleutelzet is 1. Lc8.
Bibliotheek: A.s.
zaterdag zijn we
van 13-16 uur
weer te vinden in de hal van Rozet voor onze eerste demo dit
najaar in de bibliotheek. Bent u toevallig in de stad kom dan
ook even een partijtje meespelen!
Fischer Random Chess: Volgende week is er geen interne
maar zo rond Sinterklaas wel weer een gezellig avondje
Fischer Random Chess onder leiding van Nico Schoenmakers. Wij hopen ook dan natuurlijk op een grote opkomst!
Externe competitie: In de tweede speelweek kwamen er nog
diverse ASV-teams voor de OSBO-competitie in actie.
Daarbij weerde ASV-7 zich prima tegen Velp-1 maar moest
toch een 3-5 nederlaag incasseren. ASV-14 speelde met 2-2
gelijk tegen De Schaakmaat-4. Doordat diverse poules een
oneven aantal hebben waren ASV-9, ASV-11 en ASV-13
deze ronde vrij. Dan hebben ze dat maar gehad en kunnen ze
vanaf nu steeds blijven spelen. In deze EP een vervolg van
de teamverslagen.e Volgende week volgen de uitslagen en
standen na deze 2 ronde.
Verwachte nederlaag ASV-7: Helaas kwam de nederlaag van
ASV-7 tegen Velp-1 uit, maar het had in de slotfase zomaar
een gelijkspel kunnen worden. Dit lukte net niet. Het begon
goed. Edwin Peters speelde een kort potje. Tegenstander,
ons dubbellid, Erwin Velders kwam in een stikmatmotief
terecht na het spelen van de f-pion. Hij moest een kwaliteit
geven of mat gaan. Hij koos ervoor op te geven. Maar het
werd daarna ook al weer snel gelijk. Werner Passchier werd
weggespeeld. Matdreigingen gevolgd door dameverlies en
Werner kon opgeven. Jan Vermeer speelde teveel op winst,
zodat Erika Belle een schijnoffer kon plaatsen. Maar de
aanval sloeg niet door en Erika kon kiezen tussen paardverlies of eeuwig schaak. Ze koos voor het laatste. Hans Rigter
en Hedser Dijkstra gaan het gemis aan weinig schaken merken. Beiden kwamen in tijdnood. Hans maakte met zijn witte
loper het Martijn Boele lastig, maar hij kon steeds net de
stelling verdedigen. De vijandelijke stukken in het centrum
maakte het Hans langzaam maar zeker zo moeilijk dat hij in
tijdnood toch een paardzet overzag en kon opgeven. De
tegenstander van Hedser maakte het de koning van onze
ASV-er lastig. Tijdnood was er ook waardoor er foutjes
ontstonden en een vijandelijke vrijpion een einde aan de
partij maakte. Bij een 1½-3½ tussenstand waren de partijen
van Tijs van Dijk, Ron Brachten en Rob van Belle nog te
gaan. Alle drie de partijen stonden remiseachtig maar er
onstonden kansen. In deze fase werd zelfs even gedacht dat
een gelijkspel mogelijk was. Ron kreeg een kwaliteit in de
schoot geworpen. De Velpenaar dacht een loper te winnen,
maar overzag een tussenschaak. Ron won de loper en schoof
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de partij daarna rustig uit. Rob van Belle kwam in een moeilijk eindspel terecht. Een stelling waarin een loper en zijn
tegenstander een paard, beide 5 pionnen. Uiteindelijk bleef
de loper over. Die moest het opnemen tegen 2 pionnen. Rob
hield dat keurig op remise. Tijs van Dijk speelde weer een
prima partij. De partij was licht in het voordeel van Tijs. Die
veroverde twee pionnen. In het eindspel was Tijs niet alert
genoeg en slaagde zijn tegenstander er in om via de open
lijnen een matdreiging te vlechten. Tijs gaf nog een toren
maar wit wikkelde eenvoudig af naar winst. De rest was
daarna simpel. Jammer voor ons, maar gezien het wedstrijdJan Vermeer
verloop was toch spannend.
Gedetailleerde uitslag ASV-7 - Velp-1: Tijs van Dijk (1802)
- Eric de Winter (1785) 0-1; Hans Rigter (1749) - Martijn
Boele (2031) 0-1; Werner Passchier (1704) - Jan Schadd
(1849) 0-1; Jan Vermeer (1748) - Erika Belle (1887) ½-½;
Ron Brachten (1597) - René Kniest (1859) 1-0; Rob van
Belle (1740) - Hans van Capelleveen (1821) ½-½; Hedser
Dijkstra (1699) - Victor Tichelman (1692) 0-1; Edwin Peters (1643) - Erwin Velders (1642) 1-0. Eindstand 3-5.
Tweede verlies ASV-10: Na de nederlaag in de openingsronde heeft ASV-10 het opnieuw niet kunnen redden. Dit
keer was Wageningen-6 3½-2½ net te sterk. Met invaller
Jonathan van der Krogt voor de verhinderde Tom Verberk
was het team weer compleet en reden met een gezond optimisme naar Wageningen. Ook tegenstander Wageningen-6
had de vorige wedstrijd verloren dus was er nu kans om
punten te halen. Maar ja, zo dat dacht Wageningen er natuurlijk ook over en zij gingen uiteindelijk verdiend met de winst
aan de haal. Het begon goed met winst van Wisse Witmans.
Hij werd geconfronteerd met een variant die hij kende en
zelf ook regelmatig speelt en kwam met een klein plusje uit
de opening. Omdat zijn tegenstander de stelling zeer gesloten hield had Wisse Witmans veel tijd nodig voor een goede
ontwikkeling van zijn stukken. Met een breekzet met een
pion kwam de stelling open en veroverde hij een 4-tal pionnen. Zijn tegenstander had hierop geen antwoord en gaf op.
Bij Henk Schunck ging het op bord 2 gelijk op en dat resulteerde al snel in remise. De 1½-½ tussenstand in ons voordeel was hoopvol, maar toen volgden er 3 verliespartijen op
rij. Ko Kooman speelde matig en raakte bij een ingewikkelde combinatie een pion achter. Vervolgens werd door de
tegenstander alles afgeruild wat maar kon, waardoor de
pluspion steeds belangrijker werd en de partij verloren ging.
Jonathan van der Krogt ging met zwart in de opening al snel
in de fout. Daarvan maakte zijn tegenstander dankbaar gebruik. Toen Jonathan door een nieuwe fout ook nog een
paard kwijtraakte, was ondanks heftig verweer verlies onvermijdelijk. Bryan Hieltjes hield zich ondanks hoofdpijn
lang staande maar zijn tegenstander was duidelijk te sterk
voor hem. Toen was alleen Horst Eder nog aan het strijden.
De gehele partij stond hij slechter. Het eindspel zag er niet
rooskleurig uit. Zijn koning was volledig omsingeld en er
dreigde verlies. Om de koning nog meer onder druk te brengen deed zijn tegenstandster echter een verkeerde paardzet.
Horst kwam daardoor enigszins in de partij terug en toen
onder tijdsdruk nog een paar minder goede zetten volgden
kon Horst tot eigen verbazing zomaar mat zetten. Toch per
saldo jammer genoeg een verlies van 3½-2½. Ko Kooman
Gedetailleerde uitslag Wageningen-6 – ASV-10: Inge
Oostvogels (1516) – Horst Eder (1590) 0-1; Gerbert Kets
(1505) – Henk Schunck (1532) ½-½; Hans van Wijk (1459)
– Wisse Witmans (1339) 0-1; Marius Bolck (1490) – Jonathan van der Krogt (1456) 1-0; Leen Vegter (1439) – Ko
Kooman (1387) 1-0; Jan Willem Koekebakker (1393) –
Bryan Hieltjes (1216) 1-0. Eindstand 3½-2½.

Gelijkspel voor ASV-14: Na het verlies
in de 1e ronde here
stelde ASV-14 zich goed. In de 2 ronde werd op maandag
16 oktober jl. in een uitwedstrijd in Apeldoorn tegen De
Schaakmaat-4 een keurig 2-2 gelijkspel behaald. De start
was niet zo goed. Nedzat Sulejmani maakte een foutje en
verloor al snel een paard. Hoewel hij uit alle macht probeerde dit te herstellen en zelfs een kwaliteit terugwon, werd hij
toch langzaam de verdediging in gedrongen. Verdere afruil
van stukken zorgde voor een logisch verlies. André de Groot
ging in een lastige stelling heel lang gelijk op met zijn tegenstander. Hij dacht een pion te kunnen winnen, maar dat lukte
toch niet en kwam vervolgens remise overeen. Ook Thijs
Stomphorst kwam in een gelijkwaardige stelling terecht
waarbij beide partijen geen kans zagen door elkaars stelling
heen te breken. Ook hier dus remise. Kazem Mollahosseini
pakte een vol punt en daarmee het gelijke spel voor ons team
door vrij snel een pion te winnen. Hij bouwde dit voordeel
pion voor pion verder uit en rolde zijn tegenstander langzaam op. Die moest uiteindelijk opgeven. Thijs Stomphorst
Gedetailleerde uitslag De Schaakmaat-4-ASV-14: Hennie
Zimmerman (1568)-Kazem Mollahosseini (1406) 0-1; Wilko Fennema (1428)-André de Groot (1368) ½-½; Jan van
Ommen (1515)-Nedzat Sulejmani (1441) 1-0; Jan v. Garderen (1410)-Thijs Stomphorst (1351) ½-½. Eindstand 2-2.
Opnieuw winst voor ASV-15: Tegen Velp-3 kwam ASV-15
wederom tot de volle winst. Danny Hageman pakte als eerste
al heel snel het punt. Eerst moest hij wachten op zijn tegenstander Jean Lewin, die we nog kennen uit zijn periode bij
onze ASV-jeugd. Hij was vergeten dat hij moest spelen.
Heel gehaast verscheen hij 15 minuten te laat aan het bord.
Die gehaastheid zette hij voort en speelde ongeconcentreerd
en zag daarbij zomaar mat in 1 over het hoofd. Er waren net
9 zetten gedaan. Jelle Noordhuis won op een gegeven moment fors materiaal. Vervolgens joeg hij de koning van zijn
tegenstander op met schaakjes helemaal uit diens eigen bescherming richting pionnen en koning van Jelle. Daardoor
was het eenvoudig om die koning daar mat te zetten. Na
afloop zei Jelle dat zijn tegenstander de dame gewoon weggegeven had. André de Groot zag dat hij een pion kon winnen in de opening. Dat gebeurde dan ook maar dat was op
zich nog niet zo erg. Fritz gaf er nog niet veel voor. Doordat
hij die pion won met een paard en daarmee de vijandelijke
dame aanviel, dacht zijn tegenstander dat hij door schaak te
geven eruit kon komen. De loper die schaak gaf stond echter
gedekt door een gepend paard. En zo kon André dus gewoon
die loper winnen. Met een pion en stuk voor kon zijn tegenstander het André nog wel lastig maken maar niet genoeg
om terug te komen in de partij. Hans Meijer had een partij
waar het materieel gezien gelijk op ging. Er ontstond een
eindspel met voor beiden een dame en loper. Hans had op
een gegeven moment 2 verbonden vrijpionnen, maar zijn
tegenstander had ook wel dreigingen. Op het remiseaanbod
van zijn tegenstander ging Hans in. De wedstrijd was al
gewonnen en Hans zag niet echt een goede mogelijkheid om
de stelling in winst om te zetten.
André de Groot
Gedetailleerde uitslag ASV-15 – Velp-3: André de Groot
(1368) – Jan van Galen (1540) 1-0; Hans Meijer (1371) –
Menke van Deth (--) ½-½; Jelle Noordhuis (1273) – Hans
van Riek (--) 1-0; Danny Hageman (1277) – Jean Lewin
(754) 1-0. Eindstand 3½-½.
Jeugd op de goede weg: Op zaterdag 14 november speelde
ons AB-jeugdteam wederom 2 ronden in de KNSB Promotieklasse. In de eerste ronde van die dag stond de wedstrijd
tegen medekoploper Leiderdorp A1 op het programma. Dit
team stond zowel op match- als bordpunten gelijk en wij
misten onze vaste kracht Quirine Naber. Gelukkig hadden
we wel de beschikking over onze vaste invaller Wisse Witmans en was de ratingverdeling, doordat ook Leiderdorp een
vaste speler miste, weer vrijwel gelijk. De wedstrijd begon
niet goed. Pieter Verhoef verloor in de opening een pionnetje
en terwijl van zijn aanval niets terecht kwam, kreeg de witspeler een overwicht op de koningsvleugel. Ook Bent
Schleipfenbauer begon matig. Net als bij Pieter rokeerden
beide spelers tegengesteld. Echter in tegenstelling tot Pieter
had Bent wel een aanval maar deze leek iets trager te verlopen dan de zwarte tegenaanval. Bij Xadya van Bruxvoort
bleef de stelling lang gesloten en leek het evenwicht niet
verstoord te worden. Wisse bouwde een goede stelling op
maar accepteerde tot onze schrik een dubbelpion waarna zijn

stelling totaal uit elkaar leek te vallen. De stemming bij de
supporterschare (Peter van Bruxvoort en Frank Schleipfenbauer) was dan ook iets gedrukt maar dit bleek geheel onterecht. Wisse had namelijk zijn stelling beter bekeken en
wikkelde langzaam maar zeker af naar een eindspel waarin
hij een pion won en zijn stukken oppermachtig waren. De
tegenstander dacht wel nog even gebruik te maken van een
dubbelaanval. Echter Wisse had het gezien en zette haar
mooi mat. Kort daarna speelde ook Bent zijn troef uit. Net
toen de aanval van de tegenstander door leek te slaan zette
hij alles op zijn h-lijn aanval. De zwartspeler won een stuk
echter dat had, bij 100% correct spel, tot eeuwig schaak
moeten leiden. Alleen bleek dat te moeilijk om te vinden
waardoor het mat niet meer te verhinderen was en ook Bent
het punt kon bijschrijven. Pieter bleek zijn partij echter niet
meer te kunnen redden. De tegenstander bouwde zijn voordeel mooi uit en won er nog wat pionnetjes bij. Ook al bleek
Pieter op het einde, in een lopereindspel met 3 pionnen minder(!), nog wat valletjes in te kunnen bouwen, uiteindelijk
ging het punt naar Leiderdorp. Toen restte alleen nog Xadya.
Haar stelling was, mede door haar tijdnood, plotseling veranderd van gelijk naar zeer moeilijk. De witspeler had een
hele sterke koningsaanval opgebouwd terwijl Xadya's stukken op de damevleugel afgesneden waren. Uiteindelijk bleek
de strijd van een zwarte loper en de koning tegen een dame
en een toren niet te houden. Eindstand 2-2! Daarmee was
nog niets beslist. Wel was de concurrentie iets dichterbij
gekomen en hadden wij onze gevaarlijkste tegenstander in
ieder geval bijgehouden. De middagronde speelden wij tegen
Opsterland A1. Gezien het ratingverschil zou dat makkelijk
moeten kunnen, echter het wedstrijdverloop was wederom
lang spannend. De wedstrijd startte bij Xadya voortvarend.
Na 10 minuten spelen was zij met haar dame binnengevallen
op f7 en dacht ik dat duurt niet lang meer. Echter ook dit had
ik verkeerd ingeschat. De aanval leverde wel een pionnetje
meer op maar met de dames van het bord restte alleen een
eindspel met verder alle stukken en op één na, alle pionnen.
Dit kon dus nog lang duren. Zo was Bent als eerste klaar. Hij
kwam goed uit de opening en hield druk op de witte koning
die niet wegkwam uit het midden zonder een pion te moeten
inleveren. Daarna kon Bent afwikkelen naar het eindspel
waarin hij druk hield. Toen de tegenstander ook nog een
kwaliteit moest inleveren gaf deze op. Daarna scoorde Pieter
zijn punt. Na de opening bouwde hij in een vrij open stelling
grote druk op de zwarte koning op. Toen ging deze ook nog
met zijn dame op avontuur in de witte damevleugel. Echter
deze dame werd zwaar gemist bij de zwarte koning waardoor
Pieter mat kon forceren. De score werd uitgebouwd door
Wisse. Deze bouwde zijn stelling rustig en gezond op terwijl
zijn tegenstander geen duidelijk plan leek te hebben. Toen
deze ook nog zijn koningspionnen wild begon op te spelen
kwam Wisse in actie en zette hem binnen de kortste keren
mat. Bleef Xadya nog als enige over. Zij had inmiddels wat
stukken en pionnen geruild maar er restte nog steeds een
lastig dubbel toreneindspel met ook nog lopers en pionnen.
Remise zou gezien de stand geen probleem geweest zijn
echter het tekende Xadya's mentaliteit dat zij dat helemaal
niet zag zitten en dat zij er helemaal voor wilde gaan. Zij
ruilde dan ook langzaam de stukken af en zocht naar de
winst tot ze dit vond. Uiteindelijk verlieten wij als een van
de laatsten de speelzaal met 2 matchpunten en 4 bordpunten
extra. Aangezien ook Leiderdorp won, echter met slechts
2½-1½, staan wij dus wederom gezamenlijk op kop, alleen
nu met 1½ bordpunt voor op Leiderdorp! Nog 1 wedstrijddag te gaan en wel a.s. zaterdag 28 november in Spijkenisse!
Kunnen we dan het eerste ASV kampioenschap van dit seizoen die dag vieren? Speelt ons AB-team volgend jaar in de
hoogste jeugdcategorie van Nederland? We zullen het zien!
Frank Schleipfenbauer
e

Uitslagen interne competitie 10 ronde (19 november 2015):
van Tol - Hendriks 1-0; Huizinga - Gerlich ½-½; Boom - de
Mol 1-0; Naber - Kusters1-0; Marks - Wong ½-½; Witmans
- Mercan 1-0; van Buren - Eder 1-0; Koeweiden-Veerman 10; de Kok - Mollahosseini 0-1; van Lotringen - Kees van
Keulen 1-0; J. Sanders - Zuidema ½-½; Stomphorst - Stibbe
1-0; Maas - Wijman 0-1; Burger - Visser 0-1.
Uitslagen ASV-Bekercompetitie: Plomp - Boel 0-1; Fassaert
- P. Verhoef ½-½ (na 2 rapidpartijen ½-1½. Pieter bekert
verder); Arends - Kooman 0-1; Braun - R. Wille ½-½.

