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Oploswedstrijd: Was het vorige week heel erg moeilijk? Het
ging om een winnende combinatie, die door een grootmeester werd gemist. In Yerevan 1980 vond grootmeester Vaganian de winst tegen Arshak Petrosian in deze stelling niet.
Het gebeurt wel vaker,
dat lager geklasseerde
spelers een grootmeester
kunnen corrigeren. Dat
kon u dus vorige week
met uw goede oplossing.
Wit speelt en wint. Oplossing: 1. h5+, Kg5 2.
Ld1! en nu is mat met f4
nog slechts één zet op te
houden.
Externe competitie: Een
volle bak afgelopen
zaterdag in het Lorentz
met de vijf thuiswedstrijden van onze zaterdagteams. ASV-1 en Messemaker 1847 uit Gouda waren aan
elkaar gewaagd en zo werd 5-5 de eindstand. ASV-2 verloor
met 5-3 van Boven IJ en zakte daardoor terug naar de middenmoot. ASV-3 speelde knap met 4-4 gelijk tegen kampioenskandidaat MuConsult Apeldoorn-2. Dit mag dan ook als
een winstpunt worden gerekend. In de OSBO-promotieklasse
won ASV-4 met 6-2 ruim van De Schaakmaat. ASV-5 was
net een maatje te klein voor VDS. Het werd 3½-4½ voor het
team uit Beekbergen! Intussen
zijn ook onze andere OSBOteams gestart voor hun 2e ronde. Daarvoor speelde ASV-12
gisteravond uit bij Schaakstad Apeldoorn-5. Vanavond zijn
er 2 thuiswedstrijden: ASV-6 ontmoet Combinatie uit Harderwijk. Het bijzondere aan deze wedstrijd is dat deze op
verzoek van de tegenstander wordt verdeeld over 2 clubavonden. Van de zijde van ASV is hiervoor medewerking
verleend. Vanavond zijn er 4 borden en volgende week worden de andere 4 gespeeld. Verder speelt ook thuis ASV-13
tegen De Toren-10. Daarnaast is er een uitwedstrijd. ASV-11
reist af naar Koningswaal-2 in Beuningen. Volgende week
meer over al deze wedstrijden. Dan komen ook de andere
teams aan bod.
ASV-1 kent onbesliste strijd: De wedstrijd van ons eerste
tegen Messemaker 1847 uit Gouda kende geen vredelievende
remises maar louter winst en verliespartijen die eerlijk verdeeld werden zodat er een 5-5 eindstand ontstond. Op zich
lijkt dit vrij uniek aan 10 borden zonder puntendeling. De
sympathieke tegenstander Messemaker omschreef het zo op
hun site: “Vlaggenschip rookt vredespijp na slagveld” waarbij onze speellocatie “het glazen huis van Arnhem” werd
genoemd. De wedstrijd kende een prachtige apotheose met
de partij van Dirk Hoogland. Ik loop de partijen even met u
door. Bob Beeke, de laatste tijd goed in vorm, mocht het
opnemen tegen Peter Scheeren, toch altijd nog goed voor
2400+. Bob won een pion, en schoof het netjes uit nadat hij
beide torens won tegen de dame. Kortom een prima winst!
Tom Bus kwam, zo leek het wel goed te staan. Hij wist de
vijandelijke koningsaanval ogenschijnlijk gemakkelijk te
verdedigen. Zo stond Tom feitelijk beter maar het bleef nog
wel lastig. Een blunder zorgde voor de ommekeer. Zijn tegenstander besliste de partij uiteindelijk met een dameoffer
en kreeg deze met rente terug of het werd mat. Bij Léon van
Tol ontstond een scherpe partij waarin hij een pion voor
kwam maar waarbij zijn tegenstander goed stukkenspel
kreeg. In het eindspel kwam Léon een pion in het nadeel.
Een blunder kostte echter fors materiaal. Otto Wilgenhof en
zijn tegenstander speelden een leuke partij. Beiden vol op de
aanval zo gingen ze vervlakkende varianten uit de weg. In
een wat mindere fase verspeelde Otto uiteindelijk een stuk en
daarmee de partij. Bij Eelco de Vries zag het er al snel goed
uit. Hij overspeelde zijn tegenstander en stond met zwart
uitstekend. Het werd echter een tegenvaller want onze ASV-
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er ging in de fout en verspeelde materiaal. Dit bleef tot een
stuk beperkt maar dat was natuurlijk teveel om er nog iets
van te kunnen maken. Jaap Vogel kwam zeer prettig uit de
opening met alle voordelen die je vanuit die fase maar kunt
wensen: meer ruimte, goede plekken voor de stukken en een
pion meer. Dit bouwde hij goed uit en gaf zijn tegenstander
geen kans. De routine van Jaap was in deze partij doorslaggevend. Peter Boel kreeg aanval op de koningsvleugel en het
hielp daarbij dat de stukken van zijn tegenstander meer op de
andere vleugel gericht stonden. Peter werd bovendien geholpen daar hij een stuk cadeau kreeg. Wel kwam hij nog in wat
lichte tijdnood maar toen dit voorbij was kon het punt worden bijgeschreven. Dan eerst het bord van Frank Schleipfenbauer die ASV-1 op 5-4 zette. Al snel in de opening werden
de dames geruild. Frank kwam wel lekker te staan en wist
zijn tegenstander terug te dringen. Frank stond actiever en in
het eindspel gaf dit de doorslag waarbij de rol van de toren
beslissend was. Dan de partij van Dirk die in de slotfase
drommen mensen om zich heen had staan die niets van het
slot wilden missen. Pionverlies betekende nog niet zoveel
maar Dirk offerde later nog een kwaliteit. De stelling balanceerde in die spannende slotfase voornamelijk tussen remise
en verlies. En juist met een remise zou ASV-1 de winst pakken met 5½-4½. Dus het belang was voor beiden groot. Zeker een mooi moment om in ASV-Nieuws nog een keer op
terug te komen. Dirk ging voor eeuwig schaak maar slaagde
er uiteindelijk net niet in. Na 6 uur spelen en 115 zetten
moest hij opgeven. Zo werd het na een spannende wedstrijd
5-5 en moesten beide teams zich met 1 matchpunt tevreden
stellen.
Gedetailleerde uitslag ASV-1-Messemaker 1847: Bob
Beeke (2296)-IM Peter Scheeren (2419) 1-0; Tom Bus
(2246)-Peter Ypma (2214) 0-1; Léon van Tol (2210)-Liam
Vrolijk (2264) 0-1; Otto Wilgenhof (2189)-Henk-Jan Evengroen (2182) 0-1; Eelco de Vries (2240)-Ed Roering (2188)
0-1; Wouter van Rijn (2171)-Wim Heemskerk (2199) 1-0;
Jaap Vogel (2134)-Ben van Geffen (2119) 1-0; Peter Boel
(2130)-Jan Evengroen (2108) 1-0; Dirk Hoogland (2117)Gert-Jan Ludden (2208) 0-1; Frank Schleipfenbauer
(2137)-Remco Hylkema (2025) 1-0. Eindstand 5-5.
ASV-2 moet meerdere erkennen: Natuurlijk was captain
Richard van der Wel wat teleurgesteld over het resultaat
maar hij kon de 5-3 winst van Boven IJ niet onverdiend
noemen. Zelf pakte hij het eerste halfje. Daar was hij wel blij
mee want hij was overklast in de opening. Zijn tegenstander
investeerde daarna veel tijd. Toen Richard erin slaagde de
dames te ruilen was de kracht uit de stelling. Met het oog op
de tijd bood zijn tegenstander daarop remise aan dat Richard
gretig aannam. Niet veel later verloor Gerben Hendriks. Hij
was als invaller voor John Sloots doorgeschoven vanuit
ASV-4. Vanaf dat moment moest ASV-2 de achterstand zien
goed te maken. Johan Wolbers leek een eind te komen in zijn
pogingen. Hij koos met wit voor de aanval waarna een dynamische maar ook moeilijke stelling ontstond. In die fase
wilde Johan het te mooi doen iets wat nu eenmaal in zijn spel
zit opgesloten. Als het lukt dan is het genieten, nu liep het
verkeerd af. Na een wat brakke zet blokkeerde hij zijn eigen
koningsaanval. Materiaal zou verloren gaan en daarmee de
partij. Een tegenvaller dus want zo was de achterstand al 2
punten. Positief was de sterke remise daarna van Pieter
Verhoef. Hij verstaat als geen ander de kunst om tegen een
sterkere speler de stelling binnen de remisemarge te houden
door daar waar nodig stukken te ruilen en geen kans weg te
geven. En zo geschiedde. Sjoerd van Roosmalen had misschien wel de mooiste partij van de middag. Een partij waar
veel tacktiek bij kwam kijken. Remise mocht hij niet aannemen toen die gedachte even speelde. Zo ontstond er tijdnood
voor beiden. Sjoerd verloor hierin een kwaliteit maar gelukkig was er nog net een escape via eeuwig schaak. Bij Sander
Berkhout ging de opening uit het boekje. Er ontstond een
goede stelling waarbij na zetverwisseling zijn tegenstander
leek te ontsnappen via een kwaliteitsoffer. Er waren zeker

nog mogelijkheden om het te proberen maar Sander legde
zich wat te snel bij remise neer omdat hij in de veronderstelling was dat hij in een technisch remise-eindspel terecht was
gekomen. Koen Maassen van den Brink zorgde voor het
volle punt. Daar zag het lang niet naar uit in een moeilijke
stelling. Maar opeens was het punt daar. Dat bood weer perspectief met een 4-3 achterstand hoewel de stelling van Jan
Knuiman daar geen aanleiding voor gaf. Maar hoop doet
leven nietwaar! Jan had een off-day en had een materiële
achterstand opgelopen. Zijn tegenstander wist het niet uit te
maken en Jan kwam langzaam weer wat terug in de partij en
er ontstonden mogelijkheden tot eeuwig schaak. Ook dat was
niet genoeg voor 4-4 maar het bood enige kans op meer.
Helaas, het mocht niet zo zijn, na dameruil was Jan daarna
kansloos en werd de 3-5 nederlaag zo een feit.
Gedetailleerde uitslag ASV-2 – Boven IJ: Sander Berkhout
(2114) - Martin Beugel (2003) ½-½; Johan Wolbers (2054)Eric Tetteroo (2026) 0-1; Pieter Verhoef (2045) - Cor Croese (2275) ½-½; Sjoerd van Roosmalen (2058) - Arthur
Bauduin (1984) ½-½; Richard van der Wel (2037) - Cyriel
Pex (2055) ½-½; Koen Maassen van den Brink (2008) George Gijsen (1938) 1-0; Jan Knuiman (1987) - Martin de
Koning (1953) 0-1; Gerben Hendriks (1930) - Fred Jungen
(1884) 0-1. Eindstand 3-5.
Knap gelijkspel ASV-3: Kampioenskandidaat Schaakstad
Apeldoorn-2 een punt afsnoepen mag zonder meer een knap
resultaat genoemd worden. Helemaal onmogelijk werd het
niet geacht omdat ASV-3 tegen sterke tegenstanders vaak
onverwacht uit de hoek kan komen. Het lukte dus dit keer
weer ondanks een 0-3 achterstand die na een paar uur was
ontstaan. Murat Duman was de eerste die al heel snel weer
buiten stond. Naar eigen zeggen speelde hij de slechtste partij
ooit. Het plan wat hij voor ogen had faalde volledig. Mick
van Randtwijk nam het eerste bord voor zijn rekening en trof
een 2200+ speler. Een mooie uitdaging voor hem. Hij kwam
wat passief uit de opening, deed daarna nog verwoedde pogingen om activiteit terug te winnen maar hij kreeg daartoe
geen mogelijkheden. Daan Holtackers kreeg een soort “egelstelling” op het bord. Even leek het er op dat hij via d5 wat
ruimte zou krijgen. Het lukte niet, zijn tegenstander hield
initiatief. Dit kostte Daan de dame tegen toren en loper zonder verdere compensatie en zo was het 0-3. Wanhopen deed
captain Theo Jurrius toen zeker niet want Fred Reulink, Jochem Woestenburg en Michiel Blok stonden goed. Jochem
kwam goed te staan in het centrum en kreeg aanknopingspunten toen de c-lijn open kwam. Jochem profiteerde en
kwam met zijn stukken via deze lijn binnen en besliste daarmee de partij. Fred kwam in een gesloten stelling terecht
waarin de stukken werden geruild. Zo bleven de zware stukken over in een stelling waarbij 1 foutje genoeg was. Zijn
tegenstander capituleerde toen Fred van zo'n foutje profiteerde. Michiel zorgde met een overtuigende zege voor de 3-3
tussenstand. Zijn tegenstander kreeg vanuit de opening geen
kans. Bij deze gelijke stand waren Theo Jurrius en Bent
Schleipfenbauer nog volop in de strijd. Theo dacht lang dat
hij gelijk spel had maar hij verspeelde een kleine kwaliteit.
Zijn tegenstander ging daarna spoken zien. Theo kon binnen
komen in de stelling, kreeg spel en wist stukken te ruilen.
Toen beiden 2 pionnen hadden was het stellingstechnisch
gezien remise. Nadat 3 keer dezelfde stelling was ontstaan
claimde Theo remise, zijn tegenstander was hier aanvankelijk
niet van overtuigd maar bij het naspelen werd dit hem ten
overstaan van de arbiter duidelijk. Die remise was dus binnen, nu Bent nog. Hij bood ook remise aan maar zijn tegenstander probeerde het nog door een pion te geven om met
zijn loper meer spel te krijgen. Bent liet zich niet van de wijs
brengen en hield de stelling soeverein binnen de remisemarge. Hiermee werd de eindstand 4-4. Een knap gelijkspel
tegen een sterke tegenstander!!
Gedetailleerde uitslag ASV-3-Schaakstad Apeldoorn-2:
Mick van Randtwijk (1972)-Martin van Dommelen (2229)
0-1; Jochem Woestenburg (2117)-Nikolai Kabanof (2010)
1-0; Theo Jurrius (2052)-Reint van der Knijff (2114) ½-½;
Michiel Blok (2147)-Freddie van der Elburg (2107) 1-0;
Daan Holtackers (2083)-Marcel Boel (2204) 0-1; Fred
Reulink (2028)-Maarten Beekhuis (2124) 1-0; Murat Duman (1957)-Henk Eleveld (2027) 0-1; Bent Schleipfenbauer (1899)-Jasper Zwirs (2071) ½-½. Eindstand 4-4.
Ruime winst ASV-4: Direct nadat ASV-5 in de vorige ronde
De Schaakmaat met grote cijfers versloeg (6½-1½) werd al
gezegd dat ASV-4 niet achter kon blijven. Makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Maar uiteindelijk kon een 6-2
overwinning worden bijgeschreven. De eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat er een paar gelukkige punten bij zaten. De strijd
begon in een vooruitgespeelde partij tussen Freek Hooning
en ons oud-lid Cees Sep. Dit duel eindigde onbeslist in remise. Dan de 7 partijen op de zaterdag die eerst met winst en

verlies een vervolg kregen. Eerst verloor Barth Plomp die
ziin dag niet had en vrij kansloos verloor. Daarna won Désiré
Fassaert. Hij kreeg het Blackmar-Diemer gambiet tegen en
na de vijfde zet waren beiden al uit de boeken dus toen gingen beiden lang nadenken. Uiteindelijk offerde zijn tegenstander twee of drie pionnen en wist Désiré zich te bevrijden.
Zijn opponent ging daarna al op de 20e zet in verloren stelling door de vlag. Voor zijn pionnen had hij ook onvoldoende tegenkansen gekregen. Bij deze 1½-1½ stand nam ASV-4
definitief de leiding. Daar kwam wel het nodige geluk bij
kijken. Eerst won Anne Paul Taal onterecht. Hij gaf een
kwaliteit weg en verloor ook een pion en stond toen totaal
verloren. Zijn tegenstander had eerder moeten winnen, maar
verzuimde om lijnen te openen in het middenspel. In het
eindspel had Anne Paul nog steeds een kwaliteit minder, tot
zijn tegenstander een tussenschaak overzag wat hem een
volle toren kostte. Hij gaf daarna direct op. Daarna won
Remco Gerlich nog meer héél héél erg onterecht. In de opening sloeg hij in op b2 terwijl dat meteen de dame kostte. Hij
kreeg er een stuk en een toren voor terug, maar er verdwenen
ook nog drie pionnen en hij had eigenlijk ook helemaal geen
trucs meer achter de hand. De stukken van zijn tegenstander,
oud ASV-er Gonzalo Tangarife stonden ook actiever. Op een
gegeven moment kon Remco wel twee torens op de 2e rij
krijgen met schaakdreigingen, maar wit kon zelf ook mat
gaan dreigen en dan was daar niets meer aan te doen geweest. Gonzalo probeerde echter te verdedigen tegen
Remco's dreiging en deed dat op de verkeerde manier, dat
kostte hem de dame. Het eindspel met een kwaliteit meer
was daarna gewonnen. Na afloop gaf Gonzalo zuchtend aan
dat hij zich nog steeds ASV-er voelde. Ruud Wille won vervolgens vrij regelmatig en in tegenstelling tot zijn andere
twee teamgenoten wel verdiend. Hij kreeg in het middenspel
druk op de zwarte koningsstelling en zijn jeugdige tegenstander zag zich genoodzaakt om een kwaliteit tegen een
pion te offeren. Ruud verplaatste het spel naar de andere
vleugel en na een afwikkeling won hij 2 pionnen. Toen zijn
tegenstander dameruil uit de weg ging liep hij mat. Het eindspel met een kwaliteit en pion minder was anders ook verloren geweest. Wouter Abrahamse kwam na de opening heel
naar te staan en offerde toen maar een stuk uit nood. In het
vervolg zette zijn tegenstander de dame buitenspel en uiteindelijk sloeg de aanval van Wouter door. Paul de Freytas was,
zoals altijd, als laatste bezig, Het was een gelijke stelling,
maar het maakte voor de uitslag al niet meer uit. In een toreneindspel werd het uiteindelijk remise. Het was dus logischer geweest als we gezien de winstpartijen van Anne Paul
en Remco 4-4 gespeeld hadden, maar het werd nu 6-2.
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - De Schaakmaat: Barth
Plomp (1984) - Cees Beekhuis (1859) 0-1; Wouter Abrahamse (1992) - Yassine Mouhdad (1776) 1-0; Remco Gerlich (1924) - Gonzalo Tangarife Ramirez (1940) 1-0; Anne
Paul Taal (1901) - Jan Dirk Vriend (1935) 1-0; Désiré
Fassaert (1919) - Jonah Zijlma (1731) 1-0; Paul de Freytas
(1921) - Steven Braun (1763) ½-½; Freek Hooning (1863) Cees Sep (1856) ½-½; Ruud Wille (1899) - William Shakhverdian (1686) 1-0. Eindstand 6-2.
Schaken in de Petersborg: Ons oud-lid Gerard Viets meldde
uw redacteur dat het Schaken in de Petersborg in de wijk
Vredenburg onlangs weer is gestart. Een mooie extra gelegenheid voor enthousiaste schaakliefhebbers om als leuke en
prettige vrijetijdsbesteding met elkaar een partijtje te schaken. Dit is elke maandagmiddag van 13.30 uur tot
15.30/16.00 uur (m.u.v. feestdagen). Deelname is gratis.
Leeftijd in principe 50 jaar en ouder maar ook jonger is welkom. De Petersborg in de wijk Vredenburg valt onder de
vlag van de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA),
Slochterenweg 40, 6835 DX Arnhem-Zuid (nabij Kronenburg). Meer info kunt u verkrijgen bij contactpersoon Gerard
Viets, tel. 026-3810753.
Uitslagen 8e ronde interne competitie (3 november 2016):
Amesz - Berkhout 0-1; de Kort - Knuiman 1-0; R. Wille van Ginneken ½-½; Fassaert-Naber 0-1; Gerlich-de Mol 1-0;
Mercan - Kusters 1-0; Marks - van Belle 1-0; Koen van Keulen-Boonstra 1-0; Witmans - van Buren 1-0; Arends - de Kok
½-½; Veerman-Kooman 0-1; Mollahosseini - Hageman 1-0;
Rijmer - Stomphorst ½-½; J. Sanders - Diekema 0-1; van
Lotringen - Hartogh Heijs 1-0; Stibbe - Visser 1-0; Gubbels Rudolphi 0-1; van der Krogt - Samman 1-0; van der Laan Passchier 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: van Rijn - Maassen van den
Brink 1-0; Wilgenhof - Reulink 1-0; Dijkstra - Zuidema 1-0;
van Amerongen - Vermeer 1-0; Hendriks - Taal ½-½; van de
Linde - van der Wel 0-1; Plomp - Huberts 1-0; Schunck Kees van Keulen 0-1; Amani - Kooij 1-0.

