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Oploswedstrijd: Sommige thema’s zie je zo vaak, dat je je
afvraagt hoe het kan, dat ze altijd
maar weer slachtoffers maken.
Dit is een oudje: Zajchik-Ivanov,
gespeeld in Tbilisi 1958. Het
blijft leuk om te zien. Zwart
speelt en wint. Oplossing:
1…Dxd1 2. Pxd1,Pf3+ 3. Dxf3,
Te1+ 4. Lf1,Txf1 mat.
Slot 2015: Vanavond onze laatste
clubavond in dit jaar. Nog één
keer een interne ronde en dan
sluiten we 2015 af. Op 7 januari
zien we u graag weer. Het ASV-bestuur wenst u fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling!
Bibliotheek: A.s. zaterdag is er weer een schaakdemo in de
hal van Rozet. Het wordt vast heel gezellig want buiten op het
plein voor het gebouw is er een kerstmarkt en ook in Rozet is
van alles te beleven. Dat moet dus veel toeloop geven. Komt u
ook meespelen?? We zijn er van 13-16 uur.
Externe competitie: Een druk competitieprogramma afgelopen
week. Fraai was de winst voor ASV-1. Door een 6-4 winst op
HWP-Haarlem-1 werd weer aansluiting
verkregen. ASV-2 liet
met 7-1 niets heel van het 2e team uit Haarlem. ASV-3 was
met 3-5 de mindere van Paul Keres-3. ASV-4 krijgt het moeilijk na de 3½-4½ nederlaag tegen SMB-1. ASV-5 maakte het
zich moeilijk tegen De Toren-4 maar won net met 4½-3½.
ASV-6 verloor met 3-5 van Rokade waar mogelijk meer ingezeten heeft. ASV-8 speelde door een misverstand incompleet
en kwam toch tot 3-3 tegen PION-4. ASV-9 kwam met 1-5
duidelijk tekort tegen het sterke Tornado. Ook ASV-10 verloor. Veenendaal-4 was met 1½-4½ te sterk. Onze jeugd van
ASV-12j deed het op zich goed tegen Tornado-4. Verlies met
1-3 kon echter niet worden voorkomen. ASV-15 won met 4-0
tegen een meisjesviertal van SMB-6j. Vanavond spelen nog 3
teams thuis: ASV-7 - Theothorne. ASV-11 - Doetinchem-2 en
ASV-13 - Rhenen-2. Veel wedstrijden dus ook veel verslagen.
Teveel voor dit nummer dus ik moet wat doorschuiven naar
volgend jaar.
Eerste zege ASV-1: Na 3 nederlagen was er de eerste winst
voor ASV-1. Tegen HWP Haarlem-1 lukte dit en op de winst
viel ook niets af te dingen. Geopend werd met een snelle remise bij Eelco de Vries. In zijn partij tegen Pieter de Jager
werden de lichte stukken geruild waarna er weinig spel overbleef om nog een poging te wagen. Peter Boel ging vanaf het
begin op de koningsaanval. Mogelijk heeft zijn tegenstander
ergens wat gemist. Nu sloeg de aanval snel door. Bob Beeke
pakte al vrij snel een pion mee. De weinige compensatie die
zijn tegenstander daarvoor had wist Bob te neutraliseren.
Daarna werd het door hem vlekkeloos uitgespeeld. Zo was het
2½-½ en had ASV-1 de controle over de wedstrijd en liet dit
niet meer los. Niemand stond echt minder en zo leek dit al een
beslissend moment in de wedstrijd. De tegenstander van Dirk
Hoogland haalde ook veel spel uit de stelling. Wel had hij een
minimaal voordeeltje. Voor Dirk was het niet moeilijk om dit
remise te houden. Tom Bus leek in de aanval te winnen van
oud ASV-er René Duchêne. Tom won een stuk tegen 2 pionnen. Het werd gaandeweg een vermakelijke partij met een
aparte materiaalverhouding. In het eindspel wist zijn tegenstander nog net af te wikkelen naar een stelling 2 paarden en 2
pionnen tegen een paard en 3 pionnen. Dit eindigde in remise.
Ongetwijfeld interessant voor ASV-nieuws. Léon van Tol
probeerde het spel uit balans te brengen. Het leek optisch iets
minder te staan en moest uitkijken dat hij niet zou verliezen.
Het toreneindspel resulteerde in remise. Frank Schleipfenbauer kwam wat gedrukt te staan maar hield de stukken netjes bij
elkaar. Zijn tegenstander probeerde hier doorheen te breken
maar Frank hield stand en wist de kansen wat te doen keren.
Hij koos gezien de stand voor een veilige remise. Otto trof in
Harmen Jonkman de grootmeester aan Haarlemse kant. Otto
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stond na de opening prima maar verbruikte wel veel tijd. In
een eindspel van paard tegen loper wist zijn tegenstander een
vrijpion te krijgen. Vermoedelijk was dit nog wel te houden
maar zijn tegenstander was op dat punt net even wat beter. Bij
Jaap Vogel ontstond een dynamische opening. Een pion werd
gegeven en later weer teruggewonnen. Door niet te forceren
hield hij de partij netjes remise. Intussen werd duidelijk dat
Wouter van Rijn het toreneindspel waarin hij een pion meer
had, zou gaan winnen. Dit lukte hem uiteindelijk waarmee de
eerste matchpunten binnen waren.
Gedetailleerde uitslag ASV-1-HWP Haarlem-1: Eelco de Vries
(2238)-Pieter de Jager (2059) ½-½; Jaap Vogel (2175) -FM Bart
Gijswijt (2302) ½-½; Tom Bus (2170)-René Duchêne (2135) ½-½;
Otto Wilgenhof (2222)-GM Harmen Jonkman (2400) 0-1; Frank
Schleipfenbauer (2101)-Juan de Roda Husman (2214) ½-½; Léon
van Tol (2215)-Max Merbis (2126) ½-½; Bob Beeke (2250)-JanWillem van Prooijen (2141) 1-0; Wouter van Rijn (2159)-Collin
Boelhouwer (2142) 1-0; Dirk Hoogland (2112)-Harry Lips (2059)
½-½; Peter Boel (2178)-Indra Polak (2136) 1-0. Eindstand 6-4.

ASV-2 haalt uit: Met een ouderwets grote zege op HWP
Haarlem-2 van maar liefst 7-1 bleef ASV-2 in het spoor van
beide koplopers. Het tweede kwam zelfs op achterstand na
verlies van Pieter Verhoef tegen oud-ASV-er Rob Mulder.
Een openingsfout kostte een stuk en zo was het al snel 0-1.
Misschien was dat voor de anderen meteen een seintje om er
een schepje bovenop te doen. HWP kwam er niet meer aan te
pas. Anne Paul Taal sloeg in het begin van het middenspel na
overleg remise af. Toen de stelling open kwam kreeg onze
ASV-er aanknopingspunten en ontstonden er matbeelden. Zijn
tegenstander moest dekking van stukken loslaten en daarvan
profiteerde Anne Paul. Johan Wolbers staat altijd garant voor
spektakel. Ook nu weer want hij offerde een stuk op h2. Maar
ook zijn eigen koning was kwetsbaar. Het werd een voor
beide spelers moeilijke partij. Voor het publiek natuurlijk heel
boeiend. Johan bleek in de chaos die ontstond het meest handig en won uiteindelijk. Toch was het een partij waar de uitslag ook anders had kunnen uitvallen. Richard van der Wel
kwam beroerd uit de opening na een wat klungelige en kromme start. Maar na een verkeerde paarduitval van zijn opponent
keerden de kansen opeens volledig. Richard kon zijn stukken
laten samenwerken waarna het paard verloren zou gaan. Bovendien dreigde er ook nog mat. Sjoerd van Roosmalen ging
heel minutieus te werk en wist met kleine middelen zijn tegenstander van het bord te drukken. Hij was heel blij met deze
zege want het betekende zijn eerste winst dit seizoen. Jan
Knuiman kwam zijn captain na zo’n 2 uur al vertellen dat hij
een gewonnen stelling had. Jan stond op dat moment veel
beter en had 2 pionnen meer. Wel stond zijn koning nog wat
op de tocht en daar richtte zijn tegenstander zich op. Nog even
was het oppassen geblazen maar Jan wist dit goed te pareren
en daarna was de winst voor het grijpen. Daan Holtackers
kreeg na een rustige opening kansen nadat wit g3 speelde.
Daardoor ontstonden er gaten op de witte velden. Daan profiteerde handig, won 2 pionnen en trok de partij vervolgens
over de streep. Tot slot won ook Koen Maassen van den
Brink. Na een vlakke opening wist hij al manoeuvrerend links
en rechts een pionnetje mee te pakken. Ondanks een stelling
met lopers van ongelijke kleur liep het uiteindelijk vanzelf
met de 7-1 eindstand als resultaat!!

Gedetailleerde uitslag ASV-2-HWP Haarlem-2: Johan Wolbers
(2046)-Enzo Noordhoff (2093) 1-0; Sjoerd van Roosmalen (2084)Hubrecht van den Brekel (1985) 1-0; Pieter Verhoef (2006)-Rob
Mulder (2041) 0-1; Richard van der Wel (2039)-Jan Seeleman
(1971) 1-0; Daan Holtackers (2076)-Peter Beerens (1947) 1-0;
Koen Maassen van den Brink (1971)-David Joziasse (1928) 1-0;
Jan Knuiman (1975)-Ben de Jong (1936) 1-0; Anne Paul Taal
(1914)-Pepijn Steenbergen (1932) 1-0. Eindstand 7-1.

ASV-3 niet scherp genoeg: Tegen een op papier redelijk gelijkwaardig Paul Keres-3 incasseerde ons derde een 5-3 nederlaag. Theo Jurrius verloor ongelukkig. Vanuit een goede stand
begon hij dingen te missen en overzag daarbij de vijandelijke
mogelijkheden. Een blunder maakte een eind aan de partij. Zo
moest ASV-3 vanuit een achterstand terugkomen en steeds

duidelijker werd dat dit niet ging lukken. Invaller Eric Langedijk zorgde nog voor een verdienstelijke remise na een gelijkopgaande partij waarin het evenwicht niet verbroken werd
maar daarna verloor Bent Schleipfenbauer. Hij raakte gaandeweg een pion kwijt. Het eindspel met toren en ongelijke
lopers en pionnen op één vleugel leek
met wat geluk nog
remise te houden maar toen hij een 2e pion verloor was de
strijd gestreden. Jochem Woestenburg is een vaste waarde in
dit ASV-team. Met sterk spel zorgde hij ook nu weer voor een
winstpunt. Hij kwam goed te staan en hield druk. Langzaam
maar zeker werd zijn voordeel groter en zo kwam ASV-3
weer iets terug in de wedstrijd. Hoewel het daarna via Murat
Duman toch nog gelijk werd zag het er desondanks moeilijk
uit. Zijn tegenstander kwam door problemen op het spoor
buiten zijn schuld veel later in de speelzaal. De tijd werd gedeeld en zo speelden beiden met een uur bedenktijd. Zijn
tegenstander kwam wat beter te staan en kreeg op de g-lijn
druk op de stelling van Murat. Dat zag er even lastig uit maar
in de slotfase kwam er een vijandelijke loper in de penning.
Zijn tegenstander koos voor een andere oplossing en gaf zijn
dame tegen een toren. Maar met de dame en de toren kon
Murat de zwarte koning matzetten. Ruud Wille verloor daarna. Iets wat er al lang aan zat te komen. Hij kreeg geen spel,
moest blijven verdedigen, verbruikte veel tijd en na een afwikkeling had zijn tegenstander in het eindspel 2 verbonden
vrijpionnen en een sterke loper. Ruud kon daar op de koningsvleugel niets tegenover stellen. Remco Gerlich kwam op
zich wel lekker uit de opening maar dit vervlakte later wat. In
het eindspel met zware stukken profiteerde zijn tegenstander
doordat de koning van Remco nogal kwetsbaar bleek. Fred
Reulink tenslotte stond na de opening slechter. Hij toonde
echter zijn vechtlust. Steeds bleef wit beter staan maar in het
eindspel werd zijn aanhoudende verdedigen beloond. Zijn
tegenstander had een stelling bereikt met 2 pionnen en een
paard tegen een loper voor Fred. Wit ging met zijn a-pion te
ver naar voren waarna Fred een remisestelling bereikte met
zijn koning op b7 en de loper op de diagonaal zodat beide
vrijpionnen niet zouden promoveren. Het leverde zo nog een
halfje meer op. Een betere uitslag zat er eigenlijk vanaf het
begin niet in.
Gedetailleerde uitslag ASV-3-Paul Keres-3: Fred Reulink (2055) Erik Oosterom (2018) ½-½; Jochem Woestenburg (2068)-Leo van
Houwelingen (1984) 1-0; Theo Jurrius (2069)-Ernst van der Vecht
(1994) 0-1; Remco Gerlich (1974)-Paul van der Kooij (1971) 0-1;
Bent Schleipfenbauer (1908)-Jan Prins (2007) 0-1; Eric Langedijk
(1889)-Rijk Schipper (1968) ½-½; Ruud Wille (1884)-Rolf Dijksterhuis (1959) 0-1; Murat Duman (1891)-Mark Uildriks (1955) 1-0
Eindstand 3-5.

Kostbaar verlies ASV-4: In de wedstrijd tegen SMB-1 was
winst voor ASV-4 belangrijk om wat uit de onderste regionen
weg te komen. De start was goed via winst van Mick van
Randtwijk. Hij gaf in een stelling met tegengestelde rokades
een kwaliteit voor 2 pionnen, waarvan een gevorderde op h6.
Later offerde hij zijn dame voor loper en toren. In het eindspel
kreeg hij zijn beide torens en loper matdreigingen. Dit bleek
niet te pareren. Gerben kwam vanuit de opening steeds beter
te staan. Via de open f-lijn kreeg hij een sterke aanval. Dit liep
haast vanzelf naar winst. Ruud Verhoef slaagde niet in zijn
openingsopzet. Dit liep in het verre middenspel verkeerd af.
Désiré Fassaert kwam met zwart gelijk uit de opening waarna
een remiseaanbod door zijn opponent werd afgeslagen. Na een
mindere voortzetting kreeg Désiré licht voordeel. Dit leverde
een pion op. In een moeilijk eindspel kon hij zetherhaling niet
voorkomen. Barth Plomp zocht naar mogelijkheden na een
rustige opening. Even twijfelde hij aan zijn stelling maar torenruil herstelde dit weer. Na een pionoffer lag de koningsvleugel vast en probeerde Barth met zijn paard een slechte
loper de baas te worden. Dit lukte niet en het werd dus remise.
Ivo van der Gouw kwam in het middenspel onder druk. Ondanks lichte tijdnood speelde hij in die fase heel nauwkeurig
en wist af te wikkelen naar remise in een eindspel met dame
en pion. Bert Duijker kwam na een ingewikkelde partij in een
eindspel terecht met paard tegen loper. Het lukte hem niet de
stelling remise te houden. Steeds kwam hij een tempo tekort.
De beslissing moest komen uit de partij van Cees Sep. Lang
ging het gelijk op. Pas in het eindspel wist zijn tegenstander
voordeel te krijgen toen hij een paard in de stelling van Cees
kreeg en zijn loper mee ging doen. Cees was met zijn beide
paarden gebonden aan zijn pionnen. Een schaakje leverde zijn
tegenstander stukwinst op en daarmee was de 3½-4½ nederlaag voor ASV-4 een feit waarmee nu de voorlaatste plaats op
de ranglijst wordt ingenomen. Dat moet dus beter komend
jaar!!
Ruud Verhoef
Gedetailleerde uitslag ASV-4-SMB-1: Désiré Fassaert (1907)-Paul
Waenink (2032) ½-½; Gerben Hendriks (1970) -Jelle van Deemen
(1919) 1-0; Barth Plomp (1955)-Bram Rijkschroeff (2007) ½-½;
Cees Sep (1925)-Ruben Hogenhout (1987) 0-1; Bert Duijker (1860)
- Jelmer Wedholm (1709) 0-1; Mick van Randtwijk (1786) - Maarten Smit (1754) 1-0; Ruud Verhoef (1803) - Jacques Ottenheijm
(1778) 0-1; Ivo van der Gouw (1791) - Peter Schut (1820) ½-½.
Eindstand 3½-4½.

Uitslagen/stand na 4e ronde KNSB & promotieklasse OSBO:
KNSB 1e klasse A:
1 Groninger Combinatie
2 SG Max Euwe
3 De Wijker Toren
4 De Toren/VSV
5 Zukertort Amstelveen
6 Wageningen
7 HWP Haarlem
8 ASV-1
9 Caissa Eenhoorn
10 Philidor
1847
KNSB 3e klasse C:
1HWP Zaanstad
2 Zukertort A'veen-3
3 Paul Keres-3
4 ASC
5 DSC Delft-2
6 ASV-3
7 Caïssa-4
8 Emanuel Lasker
9 Amsterdam West
10 De Waagtoren-2

8
6
6
6
4
3
2
2
2
1
6
6
5
5
5
4
4
3
2
0

31½
22
20½
19½
20½
20
17½
16½
14½
17½

20
19
17
16½
16
17½
17½
15
14
7½

KNSB 3e klasse E:
1 Westlandse Schaakcomb.
2 BSV Bennekom
3 ASV-2
4 LSG-3
5 Promotie
6 Caïssa-5
7 Charlois Europoort-2
8 HWP Haarlem-2
9 RSR Ivoren Toren-2
10 ZSC Saende-2
OSBO-Promotieklasse:
1 PSV/Dodo
2 Zevenaar
3 Voorst
4 SMB
5 Doetinchem
6 Het Kasteel
7 Wageningen-3
8 VDS
9 ASV-4
10 Zutphen

8
8
6
6
4
4
2
2
0
0

21
20
21
19½
17
16½
14½
11½
12
7

8
8
5
5
4
4
3
2
1
0

19½
19
17½
16½
16½
16
15
15
13½
11½

KNSB 1e klasse A: De Toren/VSV-Groninger Combinatie
2½-7½; De Wijker Toren-Philidor 1847 5½-4½; Zukertort
Amstelveen-Wageningen 6-4; ASV-1-HWP Haarlem 6-4;
Caissa-Eenhoorn-SG Max Euwe 4½-5½.
KNSB 3e klasse E: Westlandse Schaak Combinatie-RSR
Ivoren Toren-2 5-3; Caïssa-5-LSG-3 3-5; Promotie-ZSC
Saende-2 7-1; ASV-2-HWP Haarlem-2 7-1; BSV BennekomCharlois eEuropoort-2 4½-3½.
KNSB 3 klasse C: Emanuel Lasker-HWP Zaanstad 2½-5½;
Caïssa-4-ASC 4-4; Zukertort Amstelveen-3-DSC Delft-2 3½4½; ASV-3-Paul Keres-3 3-5; Amsterdam West-De Waagtoren-2 5½-2½.
OSBO Promotieklasse: Zevenaar-VDS 4½-3½; Het KasteelDoetinchem 4-4; Zutphen-Wageningen-3 3-5; ASV-4-SMB
3½-4½; Voorst-PSV/DoDo 3-5.
ASV-5 nipt naar winst: Het was me wel weer een wedstrijd!
Vooraf had ik de stille hoop dat we eindelijk een ruime zege
zouden behalen (op grond van ratingverschillen). Het liep
anders. Wel begonnen we goed. Quirine Naber scoorde als
eerste. Het was een vreemde opening, waarin ze al snel kansen kreeg. Een schijnoffer met voordeel vertrouwde ze niet
helemaal waarna ze een meer afwachtende zet deed. Even
later maakte haar tegenstander een fout dat een stuk kostte en
de partij. Vervolgens deed de tegenstander van Barth Plomp
in het vroege middenspel een ongelukkige afruil en verloor
een stuk. Winst was even later een feit. Het werd nog fraaier.
Wouter Abrahamse probeerde vanuit de opening spel te houden maar werd langzaam weggeschoven. In de tactische verwikkelingen die hij creëerde raakte zijn tegenstander het spoor
bijster. Aan enkele borden stonden we echter minder en zo
werd het in het laatste uur nog spannend. Anne Paul Taal ging
niet in op een gambiet. In het vervolg kreeg hij echter te maken met een meerderheid op de damevleugel. Zijn tegenstander speelde dat (volgens de boekjes van Euwe) uitstekend. In
tijdnood was er misschien nog een kans op remise of meer,
maar toen Anne Paul een stuk weggaf was het over. Coen
Mekers kreeg een scherpe opening op het bord, waarin zijn
tegenstander een sterk pionnencentrum kreeg. Deze verstevigde langzaam de stelling en kreeg een vrijpion met sterke lopers. Coen probeerde met een kwaliteitsoffer het tij te keren
maar verloor uiteindelijk. Paul Schoenmakers voerde in het
middenspel in een gesloten stelling de druk zo op dat hij een
kwaliteit won tegen Dick Vliek.Om winstkansen te houden
gaf hij de kwaliteit terug en hield een pion over. Het eindspel
bleek echter vrij eenvoudig remise te houden. Paul van der
Lee speelde een ongelukkige partij. Hij kwam wel iets beter te
staan. Helaas volgde een fout die een kwaliteit en een pion
kostte. Alles hing nu af van Siert Huizinga. Vanuit de opening
had hij vrijwel vanaf het begin voordeel dat geleidelijk groter
werd. Tegen het eind werden iets teveel stukken geruild waardoor het nog niet zo eenvoudig was. Voor zijn tegenstander
was het echter moeilijk steeds de juiste verdediging te vinden.
In tijdnood ging hij onderuit. Zo werd het tegen de verwachting in een zwaar behaalde 4½-3½ overwinning. Maar de
punten zijn opnieuw binnen!
Siert Huizinga

Gedetailleerde uitslag ASV-5-De Toren-4: Anne Paul Taal (1901)Lex v. Hattum (1707) 0-1; Wouter Abrahamse (1940)-Koen Venne
(--) 1-0; Barth Plomp (1967)-Niels Matser (1816) 1-0; Paul v.d. Lee
(1847)-Peter Lincewicz (1604) 0-1; Siert Huizinga (1753)-Stephan
Antonijevic (1524) 1-0; Coen Mekers (1870)-Tom Brans (1648) 0-1;
Quirine Naber (1688)-Hendrik Elsinga (1522) 1-0; Paul Schoenmakers (1837)-Dick Vliek (1628) ½-½. Eindstand 4½-3½.
Uitslagen interne competitie 12e ronde (10 december 2015):
Beeke-F. Schleipfenbauer 0-1; Bus-Reulink ½-½; P. Verhoef Holtackers 0-1; Gerlich-R. Verhoef ½-½; van der Linde-Braun 1-0;
Peters-Fassaert 0-1; Mercan-Wong ½-½; Mollahosseini - Manschot
0-1; de Groot-Wijman 0-1; Sulejmani-Rijmer 0-1; Stibbe-van
Lotringen 0-1; J. Sanders-Visser 1-0; Maas-Gubbels 0-1.

