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Oploswedstrijd: Vorige week was het een gemakkelijke
opgave. Misschien zelfs
te eenvoudig. Maar dat
mag wel eens een keertje. Het was overigens
een stand uit het correspondentieschaak.
De
spelers zijn: Mooy en
Eichhorn. Wit aan zet
vond een eenvoudige
winst.
Oplossing:
1.Txd5, Dxd5 2. Te8+
en zwart verliest flink
wat materiaal.
Externe competitie: Het
duel van de dag was
zaterdag natuurlijk die
tussen ASV-1 en stadgenoot De Toren-1. Maar eigenlijk
werd het nooit echt spannend meer zeker toen de tussenstand
niet op 3-4 kwam maar op 2-5. De Toren-1 won uiteindelijk
met duidelijke cijfers 3½-6½. ASV-2 en LSG-3 gingen op
herhaling. Evenals vorig seizoen werd het een 4-4 eindstand.
ASV-3 liet de winst liggen tegen VAS-2 en bleef op 4-4
steken. Een superieure dag kenden onze beide teams in de
OSBO-promotieklasse. ASV-4 won zomaar van favoriet
SMB-1 met 4½-3½ en ASV-5 haalde met 6½-1½ uit tegen
De Schaakmaat. In deze EP de eerste verslagen. Deze week
zijn ook de andere ASV-teams in de OSBO-competitie gestart. Daarover volgende week meer. Zo kunt u morgenavond
in ons clubgebouw komen kijken naar ASV-13 dat tegen de
jeugd van Tornado-3 speelt. Aanvang 19.30 uur!
ASV-1 ten onder in stadsderby: Vol vertrouwen ging het
eerste de strijd aan met De Toren. Het lukte helaas niet. Na
een aanvankelijk gelijk opgaande strijd was het Dirk Hoogland die als eerste verloor. Hij kwam iets minder te staan
maar dat was niet doorslaggevend. Een blunder dat hem
materiaal kostte daarentegen wel. Tom Bus kwam in een
mindere stelling terecht maar hij toonde zich de betere in de
verwikkelingen die er ontstonden. Zijn tegenstander won wel
een kwaliteit maar diens loper op a8 werd opgesloten. Technisch wist Tom de partij daarna in zijn voordeel te beslissen.
Frank Schleipfenbauer bleef op remise steken. Misschien
mocht hij daarmee nog het meest blij zijn omdat hij zelfs
heel even verloren stond. Bij Jaap Vogel werd het pas op de
25e zet eindelijk interessant. Echter beide spelers hadden
toen nog maar 10 minuten. Aanvankelijk leek Jaap het betere
van het spel te hebben later was zijn tegenstander wat handiger. Nadat Jaap op zet 33 een pion had gewonnen, uiteraard
in hevige tijdnood, besloot zijn tegenstander via een stukoffer vrijwel geforceerd remise te maken. Rond de tijdcontrole
nam De Toren het heft in handen. Léon van Tol moest het
opnemen tegen GM Ruud Janssen. Aanvankelijk was Léon
wel tevreden maar nadat hij wat had overzien kreeg Janssen
steeds meer voordeel en Léon raakte materiaal achter. Daarna was het nog een kwestie van tijd. Peter Boel experimenteerde met zwart in een soort Konings-Indisch. Dat pakte
goed uit, hij kreeg druk op het witte centrum en op de damevleugel. Maar toen zijn tegenstander switchte naar de koningsvleugel was Peter niet alert genoeg. Het werd heel onduidelijk en hij besloot de kwaliteit voor een pion en spel te
geven, maar hierna wikkelde zijn tegenstander heel sterk af
en verhinderde daarbij nog een paar tactische grappen. Net
als in de vorige partij leek het alsof Wouter van Rijn als één
van de eersten klaar zou zijn, maar hij was uiteindelijk pas
als één van de laatsten klaar. Zijn tegenstander schotelde hem
een gambiet voor. Wouter ging er op in waarbij wit natuurlijk compensatie kreeg in de vorm van ontwikkelingsvoorsprong. Maar Wouter bleef staan, kreeg tijd om te ontwikkelen en stond zo gewoon een pion voor. Zijn tegenstander
kwam daarom met een toch wel verrassend stukoffer. Goed
leek het niet en dat klopte ook. Het beste wat er kon gebeu-
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ren was in een stelling te komen met een kwaliteit en een
pion voor met als enige compensatie dat het geen hele duidelijke winststelling was voor Wouter. Toen hij echter met zijn
dame op pad ging bracht hij zich onnodig in moeilijkheden.
Jeroen van Onzen bleef alert dat Wouter de dames niet kon
ruilen. Die zag het op zijn beurt zo snel niet meer en in lichte
tijdnood blunderde Wouter. Met een venijnig zetje haalde
Jeroen de winst binnen daar waar ASV juist in deze partij
een punt had verwacht. Dit was de beslissing in de wedstrijd.
Het was nu opeens 2-5 daar waar 3-4 mogelijk was geweest.
Wie weet waar dat nog toe had geleid ook al had De Toren
nog steeds de beste papieren. Eelco de Vries kwam gewonnen uit de opening en had middels een lange variant de vis op
het droge kunnen trekken. Nu ging hij in op een mindere
variant waardoor hij slechts iets beter kwam te staan. Zijn
tegenstander zette zijn stukken handig neer. Eelco kreeg nog
een winstkans in de schoot geworpen en had daar middels
een kwaliteitsoffer van kunnen profiteren maar zag het niet.
De stelling vervlakte en raakte de laatste 25 zetten niet meer
uit evenwicht. Bob Beeke kreeg tegen Willy Hendriks door
een fout in de openingsfase een lelijke dubbelpion maar had
wel 2 lopers tegen 2 paarden wat altijd wel een soort van
compensatie geeft. Hij probeerde zoveel mogelijk af te ruilen
om de slagkracht wat te verkleinen. In een stelling met damepaard tegen dame-loper ruilde Willy zijn dame omdat hij
dacht dat het eindspel won. Al gelijk vond Bob echter een
smerige tegentruc met een tijdelijk pionoffer waardoor hij
zelfs de betere kansen kreeg in het eindspel (loper tegen
paard in een open stelling). Het was niet genoeg omdat Bob
dat niet optimaal speelde in tijdnood. Op een gegeven moment bood Willy remise aan. Bob wist de stand niet en kon
niemand van zijn team vinden om het te vragen dus vroeg het
toen maar aan Ruud Janssen. Die zei dat hij door moest spelen. Nou ja, uiteindelijk bleek het niet genoeg, Bob zat met
een verkeerde randpion en zo werd het remise. Teamleider
Otto Wilgenhof speelde een spannende partij dat veel energie
kostte. Zijn tegenstander kreeg op een gegeven moment de
overhand. Nadat Otto de dames kon ruilen verbeterde dit zijn
stelling hoewel de beste kansen nog steeds bij de Torenaar
lagen. Maar Otto wist door knap te verdedigen het eindspel
remise te houden. Hiermee werd de einduitslag: 3½-6½.
Toen alle schakers aan het begin van de avond het Lorentz al
hadden verlaten zaten beiden nog volop in de vergaderruimte
hun partij uitvoerig te analyseren. Helaas voor hen moest er
toch een eind aan worden gemaakt, het gebouw ging sluiten!

Gedetailleerde uitslag: Bob Beeke (2296) – IM Willy Hendriks
(2401) ½-½; Otto Wilgenhof (2189) - Noud Lentjes (2248) ½-½;
Tom Bus (2246) – IM Etienne Goudriaan (2339) 1-0; Léon van
Tol (2210) – GM Ruud Janssen (2510) 0-1; Jaap Vogel (2134) Justin Gunther (2135) ½-½; Eelco de Vries (2240) - Rik Roelofs
(2073) ½-½; Wouter van Rijn (2171) - Jeroen van Onzen (2082)
0-1; Frank Schleipfenbauer (2137) - Dries Wedda (1877) ½-½;
Peter Boel (2130) - Tjaart Offringa (2050) 0-1; Dirk Hoogland
(2117) - Sebas Beumer (2074) 0-1. Eindstand 3½-6½.

Prima gelijkspel ASV-2: “Nee, ik ben niet tevreden” dat was
het eerste wat teamleider Richard van der Wel zei toen ik
hem de volgende ochtend over de wedstrijd tegen LSG-3
vroeg. “We hadden een puntje meer moeten hebben”. Het
ging eerst al mis bij Sander Berkhout. Zijn tegenstander ging
met wit vol ten aanval en Sander moest aardig aan de noodrem hangen. Zo kreeg hij het positioneel weer op orde en had
hij aardig stukkenspel. Maar net toen dat was bereikt was hij
even niet bij de les en was de concentratie zoek. Zo miste hij
opeens mat in twee. Pieter Verhoef speelde weer een hele
sterke partij. Hij stelde zich uiterst solide op. Na verloop van
tijd verloor zijn tegenstander zijn geduld en gooide er een
pion tegen aan. Pieter raapte daarna nog enkele pionnen op
die te geef stonden en in het eindspel met 3 pionnen meer gaf
zijn tegenstander in een kansloze stelling op. Richard van der
Wel was zeer tevreden over zijn partij. Na een vreemde opening waarin hij een pion offerde ontstond er een koningsaanval waarin zijn tegenstander een kwaliteit moest geven maar
dat baatte niet. In no time wist Richard de vijandelijke stel-

ling daarna te slechten. Het ging op en neer want nu pakte
LSG-3 weer een puntje dit keer ten koste van John Sloots.
Onze ASV-er stelde zich passief op en gaf zo wit de gelegenheid om de stukken goed te zetten voor een mataanval.
John zag het al van verre aankomen maar wist zich hier niet
tegen te verweren. Johan Wolbers speelde een positioneel
goede partij. Hij wist daarbij veel ruimte te winnen. Van de
gaten die ontstonden in de vijandelijke stelling wist hij optimaal te profiteren. Bij Koen Maassen van den Brink gebeurde lang niet veel. Pas in de tijdnoodfase won hij een pion. In
het dame/toreneindspel dat op het bord kwam kon hij eeuwig
schaak niet uit de weg gaan. Sjoerd van Roosmalen zette zijn
partij heel goed op tegen een sterke tegenstander en kwam
ook goed te staan. In tijdnood volgde een wat mindere fase.
De resterende stelling kon hij daarna niet meer verdedigen en
dat was jammer gezien zijn goed gespeelde partij. Bij Jan
Knuiman moest nu de beslissing komen. In een dame/toreneindspel had hij aanvankelijk een pion meer maar in
tijdnood ging het een paar keer mis waardoor hij zelfs een
pion achter raakte. Hij moest er toen nog even goed voor
zitten maar wist het toreneindspel remise te houden. Toch is
de 4-4 eindstand niet slecht tegen een team dat vooraf toch
licht favoriet was maar er had zeker meer ingezeten.

Gedetailleerde uitslag ASV-2 - LSG-3: Sander Berkhout (2114) Quirinius van Dorp (2108) 0-1; Sjoerd van Roosmalen (2058) Eelco Kuipers (2307) 0-1; Pieter Verhoef (2045) - Robert Straver
(2121) 1-0; Richard van der Wel (2037) - Ernst Gevers (2054) 1-0;
Johan Wolbers (2054) - Jan Hellenberg (1942) 1-0; Jan Knuiman
(1987) - Albert Termeulen (2093) ½-½; John Sloots (1970) - Marcel Mol (2062) 0-1; Koen Maassen van den Brink (2008) - Adinda
Serdijn (1981) ½-½. Eindstand 4-4.

Verrassende winst ASV-4: Onverwacht was de zege van
ASV-4 op het als favoriet gestarte SMB zeker. Dat team kent
een sterke top dus het was zaak het daar gelijk te houden en
te scoren aan de onderste borden. Als eerste verloor Freek
Hooning aan bord 5. Het begin was grootmeesterlijk (de
eerste 16 zetten waren gelijk aan Janosevic-Matulovic, Maribor 1967), daarna week zijn tegenstander, oud-ASV-er Paul
Waenink, als eerste af. Nadat Freek op zet 18 gelijk spel had
gemist belandde hij in een verloren eindspel. Remco Gerlich
besloot met wit tegen ons dubbellid Jaap Amesz al direct de
knuppel in het hoenderhok te gooien met een pionoffer in de
hoop hiervoor compensatie te krijgen door de zwarte dame
op te jagen en een paar tempi te winnen. Even leek dit te
lukken. Jaap kon echter consolideren en had daarna de betere
stelling en het materiaal. Remco overzag tenslotte nog een
kleine truc en gaf op. Na de opening stond Barth Plomp zeer
gedrukt. Zijn tegenstander ging op avontuur op de koningsvleugel. Daar won hij ook een pion maar Barth kwam daarna
los. De pion werd terugveroverd en hij won er nog een pion
bij. Daarna stond zijn tegenstander zeer gedrukt en met twee
pionnen meer en actievere stukken in een eindspel leidde dit
tot de winst. Désiré had na het verlies van Freek remise aangeboden gekregen van zijn tegenstander oud ASV-er Hans
van Leeuwen. Na een vluchtige blik op de andere borden
besloot hij door te spelen. Zijn stelling zag er niettemin erg
remise uit. Maar hij wist de stelling toch in zijn voordeel te
laten kantelen en kreeg 2 pionnen meer in een lopereindspel
met gelijke lopers met 3 tegen 1 pion. Dat leek inderdaad
totaal gewonnen. Toen hij ook de laatste pion won hield zijn
tegenstander het voor gezien. Het begon er onverwacht opeens heel goed uit te zien voor ASV-4 zeker toen ook Gerben
Hendriks won. Hij kwam niet slecht uit de opening mede
doordat zijn tegenstander de dames niet ruilde. Hierdoor
kwam zwart erg passief te staan. Gerben bouwde behoorlijke
druk op en zijn tegenstander kon eigenlijk niks doen. Met de
dame en beide torens op de h-lijn werd een kwaliteit gewonnen en de druk en aanval bleef bestaan. Toen er nog meer
materiaal verloren ging, gaf zijn tegenstander op. Bij Anne
Paul Taal, invaller voor Wouter Abrahamse, ging het de hele
tijd gelijk op, tot hij een stuk aanviel. De tegenstander dacht
erg lang na en speelde een pion op met het idee dame te
halen. Dat klopte totaal niet. Anne Paul nam gewoon het stuk
en het was direct uit. Zo stond ASV-4 zelfs met 4-2 voor.
Nog een halfje was er nodig. Dat zou zeker niet komen uit de
partij van Ruud Wille. Hij stond intussen totaal verloren. Hij
kwam nog wel gelijkwaardig uit de opening maar liet zich
daarna steeds verder terugdringen tot hij geen vin meer kon
verroeren. Met een sterk paard op d6 midden in zijn stelling
liep de witte aanval vanzelf naar winst. Paul de Freytas zorgde voor het beslissende halfje. In een eindspel met lopers van
ongelijke kleur had hij met 3 tegen 2 pionnen er eentje meer.
De stelling leek echter remise. Hij bood remise aan, maar
zijn tegenstander mocht het niet aannemen maar zag later in
dat winst niet mogelijk is en stemde alsnog in met remise. Of
zoals dat in bepaalde ASV-kringen genoemd wordt: Een
rondje 4½ was een feit!!
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - SMB-1: Ruud Wille (1899) - Roy
van den Hatert (2111) 0-1; Remco Gerlich (1924) - Jaap Amesz

(2215) 0-1; Barth Plomp (1984) - Bram Rijkschroeff (2072) 1-0;
Gerben Hendriks (1930) - Jelle van Deemen (1870) 1-0; Freek
Hooning (1863) - Paul Waenink (2025) 0-1; Désiré Fassaert
(1919) - Hans van Leeuwen (1742) 1-0; Anne Paul Taal (1901) Jacques Ottenheijm (1801) 1-0; Paul de Freytas (1921) - Jelmer
Wedholm (1749) ½-½. Eindstand 4½-3½.

ASV-5 slaat hard toe: ASV-5 streeft naar handhaving in de
promotieklasse, een voorwaarde hiervoor is om van gelijke
teams te winnen aangezien er veel sterke teams in deze klasse spelen. Zaterdag was zo'n kans, deze hebben we met beide
handen gegrepen. Bert Duijker begon met een degelijke
remise tegen ons dubbellid Steven Braun. Vervolgens speelde Jan van de Linde op bord 1 remise in een solide partij
waar hij net niet het voordeel had om op winst te spelen.
Daarna volgden de punten in rap tempo. Eerst won Ruud
Verhoef tegen ons sympathieke oud-lid Gonzalo Tangarife.
Na eerst een pionoffer voor activiteit kwam er een torenoffer
in de stelling. Dit werd niet aangenomen echter het voordeel
was zo groot dat Ruud het punt kon incasseren. Tony Hogerhorst speelde met zwart op winst en wist een voordeeltje slim
uit te bouwen tot een vol punt. Ivo van der Gouw offerde met
zwart bewust een pion voor spel. Hij speelde het vervolgens
door goed stukkenspel knap uit. Xadya van Bruxvoort zette
haar partij goed op en kreeg aanknopingspunten, waarbij zij
het winnende punt wist te scoren. Esther Wolbers scoorde
haar tweede punt op rij. In een echte aanvalspartij liet zij
weinig heel van de stelling van de tegenstander. Ten slotte
speelde Siert Huizinga een degelijke remise tegen de hoogste
ratinghouder. In de analyse bleek dat Siert nog kans had op
groot voordeel, echter dit plan was in tijdnood lastig te vinden. Een fantastische dag voor het 5e, matchpunten en een
vracht bordpunten, voor het geval dat ......! Ruud Verhoef
Gedetailleerde uitslag De Schaakmaat-1 - ASV-5: Cees Beekhuis
(1859) - Jan van de Linde (2030) ½-½; Steven Braun (1763) - Bert
Duijker (1897) ½-½; Gonzalo Tangarife (1940) - Ruud Verhoef
(1805) 0-1; Veronique Hijl (1648) - Tony Hogerhorst (1781) 0-1;
Tom Galjé (2000) - Siert Huizinga (1749) ½-½; Casper Wouters
(1766) - Ivo van der Gouw (1804) 0-1; Tobias de Vries (1600) Esther Wolbers (1615) 0-1; William Shakhverdian (1686) - Xadya
van Bruxvoort (1547) 0-1. Eindstand 1½-6½.

Stand/uitslagen na de 2e ronde KNSB/promotieklasse OSBO:
e

KNSB 1 klasse A:
1 BSG
2 Zukertort Amstelveen
3 De Toren Arnhem
4 Messemaker 1847
5 Paul Keres
6 ASV-1
7 SG Max Euwe
8 Philidor 1847
9 Caïssa
10 SSC 1922
e
KNSB 3 klasse C:
1 MuConsult A’doorn-2
2 Amsterdam-West
3 Caïssa-4
4 Zukertort A’veen-3
5 Wageningen-2
6 Paul Keres-3
7 VAS-2
8 Caïssa Eenhoorn-2
9 ASV-3
10 Philidor Leiden-2

e

4
4
4
2
2
2
2
0
0
0

15
14
12
11½
10½
9½
7½
8½
7½
4

4
4
3
2
2
2
1
1
1
0

10
9½
8½
8½
8
8
7½
7
7
6

KNSB 3 klasse E:
1.ASV-2
2 LSG-3
3 Promotie
4 Santpoort-2
5 Charlois Europoort-2
6 De Wijker Toren-2
7 Caïssa-5
8 ASC
9 BSV-Bennekom
10 Boven IJ
OSBO-Promotieklasse:
1 VDS
2 ASV-5
3 ASV-4
4 Doetinchem
5 SMB
6 Rokade
7 Het Kasteel
8 UVS-3
9 Voorst
10 De Schaakmaat

3
3
3
3
2
2
2
2
0
0

9
9
8½
8½
9
8
8
8
6½
5½

4
3
3
2
2
2
2
2
0
0

11½
10½
8½
8½
8
8
7½
6
7
4½

KNSB 1e klasse A: ASV-1 - De Toren 3½-6½; Messemaker
1847 - Paul Keres 3½-6½; BSG - SSC 1922 8-2; SG Max
Euwe - Caissa 5½-4½; Philidor 1847 - Zukertort Amstelveen-1 4-6.
KNSB 3e klasse E: ASV-2 - LSG-3 4-4; Boven IJ - Charlois
Europoort-2 2-6; Santpoort-2 - De Wijker Toren-2 4½-3½;
ASC - Caissa-5
4-4; BSV Bennekom - Promotie 3½-4½.
KNSB 3e klasse C: ASV-3 - VAS-2 4-4; MuConsult Apeldoorn-2 - Paul Keres-3 5-3; Wageningen-2 - CaissaEenhoorn-2 4-4; Philidor Leiden 2 - Caissa-4 3½-4½; Amsterdam West - Zukertort Amstelveen-3 5-3.
OSBO Promotieklasse: ASV-4 - SMB 4½-3½; De Schaakmaat - ASV-5 1½-6½; VDS - Rokade 5-3; Voorst - UVS-3
3½-4½; Doetinchem - Het Kasteel 5-3;
Uitslagen interne competitie 5e ronde (6 oktober 2016):
Amesz - Hogerhorst 1-0; van Ginneken - Fassaert ½-½; Huizinga - Naber ½-½; de Mol-Braun 0-1; Peters-van Belle 1-0;
Mercan - Kooij 0-1; Boonstra - Veerman 1-0; van Buren Vermeer 1-0; de Kok - Witmans 1-0; Rietbergen - Kees van
Keulen 0-1; Arends - Schunck ½-½; Derendorp - Sulejmani
0-1; Hartogh Heijs - Zuidema 0-1; Visser - J. Sanders 0-1;
Diekema - Gubbels ½-½.
Uitslagen bekercompetitie: Hoogland - R. Wille 1-0; van
Amerongen - van Lotringen 1-0; Vliek - Kooman 1-0; Koen
van Keulen - Kusters ½-½; Eder - Passchier 0-1.

