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Oploswedstrijd: Een beeld uit het toernooi Stuttgart 1952.
De partij Schuster –
Bogoljubov was een
grote verrassing want
wit overspeelde zijn
grote
tegenstander.
Hier kon hij winnen.
Door tijdnood kon hij
de juiste zetten echter
niet vinden en verloor
zelfs nog. Hoe had hij
moeten spelen? Wit
speelt en wint. Als er
2 varianten zijn moesten verrassende zetten
van beide worden
gegeven. Oplossing:
1. Dd6, Kg8 2. Df6
en tegen de dreiging 3. Td8+ valt weinig te verzinnen. Als
zwart besluit tot 1…Ke8 gaat hij mat na 2. Db8+, Ke7 3.
Td7+, Kxd7 4. Lh3+, Ke7 5. Dd6+, Ke8 6. Ld7+, Kd8 7.
Lxc6+, Kc8 8. Dd7+, Kb8 9. Dxb7 mat.
ASV-ers in de prijzen: Geheel tot hun beider verrassing
werden Erik en Ruud Wille vorige week donderdag tijdens
de rapidavond door Jan Stomphorst, bestuurslid van de
KNSB, in het zonnetje gezet en daarmee in feite ook geheel
ASV. Namens de KNSB werden beiden benoemd tot
“Schaakvrijwilliger van het jaar 2016”, een verkiezing die
sinds 2003 wordt gehouden, dit vanwege hun vele werkzaamheden voor ASV en het schaken in zijn algemeenheid.
Trots op deze uitverkiezing danken beiden degenen die hen
hebben genomineerd. Samen met u blijven zij met veel plezier hun werk voor onze vereniging voortzetten.
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 6 december is er voor de liefhebbers weer zo’n gezellige schaakmiddag van het Daglichtschaak in het Nivon-gebouw. Aanvang 14.00 uur.
Externe competitie: De resultaten van onze zaterdagteams
vielen ditmaal toch wat tegen. Alleen ASV-2 won afgelopen
zaterdag. Zij verpletterden Santpoort-2 met maar liefst 7-1.
ASV-1 was dichtbij een stunt tegen kampioenskandidaat
BSG maar bleef toch aan de verkeerde kant met een 4½-5½
nederlaag. ASV-3 had belangrijke matchpunten kunnen
boeken maar Wageningen-2 bleek met 5-3 te sterk. ASV-4
kwam in een spannend duel net met 4½-3½ tekort tegen
koploper VDS. ASV-5 tenslotte had afstand kunnen nemen
van de onderste plaatsen maar verloor met 4½-3½ van het
nog puntloze Voorst. Hierbij de eerste verslagen maar ook
van de andere teams nog ASV-10 die vorige keer niet aan
bod kwam. Volgende week de rest van de verslagen maar
ook alle uitslagen en standen!
ASV-1 zorgt bijna voor verrassing: Tegen een sterk BSG uit
Bussum, in het voorbije seizoen degradant uit de Meesterklasse, wist ASV-1 bijna voor een daverende verrassing te
zorgen. Daar waar ASV Frank Scheipfenbauer in de basisopstelling miste kon BSG geen beroep doen op GM Robin
van Kampen. Maar ondanks diens afwezigheid kon BSG 5
IM's opstellen en hadden zij een gemiddelde rating van bijna
160 punten meer. “Het was superspannend, meldde teamleider Otto Wilgenhof en dat terwijl we met 3 verliespartijen
begonnen”. Marco Braam was opgeroepen voor een invalbeurt in ASV-1 en begon zeker niet slecht na een pionoffer
voor activiteit. Maar na dameruil bleef er van de activiteit
weinig over en bleef hij een pion achter. Tegen een speler
met ruim 600 elo-punten meer is dat toch teveel. Bij Jaap
Vogel ging het lang gelijk op. Jaap had wat tijdvoordeel
omdat zijn tegenstander aanvankelijk veel tijd investeerde.
Later vervloog dit voordeel toen ook Jaap veel tijd moest
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gebruiken. Hij wist daarbij niet te verhinderen dat zijn tegenstander zijn stelling binnenkwam en daarbij een kwaliteit
won. De stelling werd daarna onhoudbaar. Bij Dirk Hoogland ontstond een interessante pot. Dirk kreeg met zwart een
pion op g2 net voor de gerokeerde koning. Dit leek voordelig maar zijn tegenstander wist toch kansen te creëren. In een
stelling waarbij het zomaar mis kan gaan was het Dirk die de
beslissende fout maakte. Otto Wilgenhof zorgde voor het
eerste winstpunt aan ASV-zijde. Optimaal voelde hij zich
bepaald niet met opkomende kiespijn. Met zwart kreeg hij
niettemin makkelijk gelijk spel na de opening. Na een afwikkeling
won hij een pion maar zag zijn tegenstander op de
7e rij binnenkomen. Gelukkig voor Otto koos deze daarna
niet voor de juiste voortzetting waarna Otto een vijandelijk
stuk wist te pennen waarna hij de stelling makkelijk naar
winst kon uitschuiven. Peter Boel was intussen in een totale
remisestelling terechtgekomen. Het evenwicht was dan ook
de gehele partij nauwelijks verbroken geweest. Twee winstpartijen brachten ASV weer langszij. Eerst won Léon van
Tol. Hij stond wat passief na de opening en verloor een kwaliteit. Beslissend was dit niet, zo bleek in het partijvervolg.
Zijn tegenstander ging in de fout. De materiële achterstand
werd ongedaan gemaakt en toen stond Léon niet een kwaliteit achter maar zelfs voor. Dit gaf hij niet meer uit handen.
Bij Wouter van Rijn ontstond een vrij scherpe partij waarin
zijn tegenstander de opening goed beheerste en Wouter het
achter het bord moest verzinnen. Toch kwam Wouter prettig
te staan en na winst van een kleine kwaliteit ging het de
goede kant op. Wel moest hij een vijandelijke aanval zien te
pareren maar toen hij dat onder controle had kon hij de stelling vrij simpel naar winst uitschuiven. Bij deze 3½-3½
stand waren de partijen van Bob Beeke, Eelco de Vries en
Tom Bus nog bezig. Het werd een vreselijk spannend slot.
Bob leek te gaan winnen, bij Tom was nog van alles mogelijk en Eelco daarentegen stond met de rug tegen de muur.
Diens tegenstander kreeg een vrijpion op d7. Met een combinatie zou hij deze kunnen laten promoveren. Eelco had dit
met een kwaliteitsoffer kunnen voorkomen om vervolgens
met een koningszet met mat op de onderste lijn zelfs de
winst kunnen grijpen. Helaas lag het wellicht niet zo voor de
hand want Eelco zag het niet maar het werd hem bij analyse
duidelijk wat voor kans hij had gemist. Inderdaad zeker een
stelling die de moeite waard is voor ASV-Nieuws. Nu wist
zijn tegenstander het in de slotfase technisch uit te schuiven.
Bob stond heel goed, hij won een pion en later nog een pion
en er leek niets mis te kunnen gaan. Opeens kreeg zijn tegenstander de kans om f6 te spelen en toen was winst opeens
verre van zeker. Dat bleek ook want het verwachte punt
werd slechts een halfje. Dan tot slot Tom Bus. Hij stond in
het begin wat minder. Al snel kwam er een soort van eindspel op het bord met toren, paard en een aantal pionnen met
een gevaarlijke a-pion voor zijn tegenstander. Deze zocht
echter zijn kansen op de koningsvleugel. Tom wist te counteren en had een stuk kunnen pennen maar dit werd door
beiden overzien. Het was een enorm ingewikkelde stelling
die na veel strijd in remise eindigde. Tot opluchting van
BSG hielden zij beide punten in huis. ASV had zich dan wel
geweldig geweerd maar het leverde verder niets op!
Gedetailleerde uitslag BSG-1 - ASV-1: IM Robert Ris
(2419) - Jaap Vogel (2134) 1-0; IM Lars Ootes (2403) Otto Wilgenhof (2189) 0-1; Ton van der Heijden (2301) Bob Beeke (2296) ½-½; IM Liafbern Riemersma (2437) Tom Bus (2246) ½-½; IM Alexander van Beek (2243) Wouter van Rijn (2171) 0-1; IM Thomas Willemze (2409) Eelco de Vries (2238) 1-0; Frank Erwich (2345) - Léon van
Tol (2211) 0-1; Ewoud de Groote (2308) - Marco Braam
(1667) 1-0; Timon Brouwer (1932)-Peter Boel (2130) ½-½;
Henk van der Poel (2198) - Dirk Hoogland (2117) 1-0.
Eindstand 5½-4½.

ASV-2 slaat hard toe: In de uitwedstrijd tegen Santpoort-2 in
het verre Velserbroek kwam het ene na het andere punt op
het wedstrijdformulier. Eindresultaat: ASV-2 boekt een 7-1
zege!! Jan Knuiman zette ASV-2 op het goede spoor door al
snel te winnen. Zijn tegenstander zette zijn stukken ongelukkig neer. Dit leverde Jan stukwinst op en nog meer paniek
bij zijn opponent. Het werd een makkelijke partij want damewinst besliste niet veel later de partij. De tegenstander
van Sander Berkhout speelde heel actief en dat doet Sander
ook altijd dus ontstond er een interessante partij. Geen van
beiden wist ergens voordeel te krijgen zodat tot remise werd
besloten. Johan Wolbers zorgde voor de volgende winst. Hij
speelde een beetje flegmatiek en zijn tegenstander had de
rokade van Johan kunnen verhinderen maar liet dit na. Johan
wist vervolgens een trucje in de stelling te vlechten dat door
zijn opponent werd overzien. Pieter Verhoef speelde de beste
partij van de dag. Na een gesloten opening wist hij de stukken stapje voor stapje beter neer te zetten en maakte het
vervolgens vakkundig af. Bij Richard van der Wel was het
weer chaos. Hij sloeg in op b2 en bestookte in het vervolg de
vijandelijke stelling. Zijn tegenstander verbruikte veel tijd.
Met een dameoffer van Richard waarvoor hij beide torens en
een stuk kreeg besliste hij de partij. Typerend was nog wel
het feit dat hij zijn beide eigen torens niet had gebruikt
evenals het paard op b8. Intussen maakte Sander zich al
zorgen omdat de andere drie ASV-ers ook al beter stonden.
“Dadelijk ben ik de enige die een halfje laat liggen” sputterde hij met een biertje in de hand. Dat was lachen natuurlijk
want vervolgens zorgde Sjoerd van Roosmalen niet veel
later op degelijke wijze alweer voor het volgende punt. Koen
Maassen van den Brink stond ook steeds heel prettig met
ruimteoverwicht en een goede stelling. Maar gaandeweg
kwam toch een beetje de klad erin. Hij wist de goede zetten
niet meer te vinden en het voordeel verdween langzaam. Hij
koos dan ook voor het zekere van een remise. John Sloots
zorgde voor het laatste winstpunt. Hij speelde sterk en met
actief centrumspel zocht hij zijn kansen. Dit werd beloond
met een uitstekend punt. Daarmee werd het 7-1 voor ASV-2.
“We zijn nu al wel zo’n beetje veilig”, aldus Richard lachend
aan de telefoon, was dan ook een understatement.
Gedetailleerde uitslag Santpoort-2 - ASV-2: Jan Burggraaf
(1991) - Sander Berkhout (2114) ½-½; Carel Kok (1882) Johan Wolbers (2054) 0-1; Dave Looijer (2048) - Pieter
Verhoef (2045) 0-1; Rob de Roode (1822) - Sjoerd van
Roosmalen (2058) 0-1; Wim Gravemaker (1856) - Jan
Knuiman (1987) 0-1; Stefan Fokkink (1885) - Richard van
der Wel (2037) 0-1; Theo Hendriks (1942) - John Sloots
(1970) 0-1; Barry Broek (1690) - Koen Maassen van den
Brink (2008) ½-½. Eindstand 1-7.
ASV-4 verliest strijd om koppositie: Het duele van ASV-4
tegen VDS uit Beekbergen, met als inzet de 1 plaats, ging
na een gelijkopgaand duel net met 4½-3½ verloren. ASV-4
nam, na bijna 3 uur spelen, eerst een voorsprong via Freek
Hooning. Hij offerde met zwart een stuk voor kansen op de
vijandelijke koning die op de tocht kwam te staan. Er volgde
een afwikkeling waarin zwarts vrije h-pion voldoende compensatie bood voor de kleine materiële achterstand. Na een
blunder van wit was het pardoes uit. Lang hield dit niet
stand. Barth Plomp kwam na de opening wat gedrukt te
staan. Hij probeerde zich nog te bevrijden maar overzag een
tussenschaakje met stukverlies tot gevolg. Kortom: “een
droeve partij”, aldus Barth. Daarna volgden er 2 remises.
Remco Gerlich kwam iets beter te staan maar raakte een
pion kwijt. Toen de compensatie verdween bood zijn tegenstander opeens remise aan wat door Remco niet kon worden
geweigerd. Ook Wouter Abrahamse speelde remise. Hij was
aan bord 8 geposteerd omdat hij later zou komen. Hij moest
eerst nog op school als “hulpsinterklaas” optreden. Tegenstander VDS werkte mee door zijn klok 10 minuten later in
werking te zetten (Klasse!!). Wouter bleef ook in de partij
vrijgevig maar wist niettemin de veilige remisehaven te
bereiken door zetherhaling. De wedstrijd ging op en neer
want nu verloor eerst Désiré Fassaert. Hij kwam iets minder
uit de opening maar wist zich gaandeweg aan de witte druk
te ontworstelen en kwam geleidelijk aan zelf beter te staan.
Na een opportunistisch pionoffer van wit onderschatte Désiré de witte kansen. Met een mooie combinatie haalde wit het
punt binnen. Maar ook deze achterstand was van korte duur.
Gerben Hendriks kwam niet slecht uit de opening met voor
zwart een hangpion op e6. Toch was er niet zoveel aan de
hand tot zwart zich vergiste omdat deze dacht dat de dame
op c7 stond i.p.v. b7. Zo won Gerben met een kwaliteitsoffer
een pion. In de stelling die overbleef had Gerben 2 machtige
lopers tegen 2 paarden plus een continue matdreiging. De
macht van het loperpaar was in het eindspel enorm. Na nog

een pionwinst en wat afruilen hield Gerben 2 pionnen meer
over en toen vond zwart het welletjes en gaf op. Daarmee
was het 3-3. Winst was ver weg maar misschien was een
gelijkspel nog mogelijk. Dan moesten zowel Ruud Wille als
Paul de Freytas de stelling remise houden. Bij Ruud lukte
dat in het moeilijke paardeindspel met een pion minder. Hij
had steeds een voordelige stelling gehad maar wist nergens
echt voordeel te krijgen. In tijdnood ging er het nodige mis
en kwam hij een pion achter. Toch bleef de stelling speelbaar
omdat zijn tegenstander een handje hielp door zijn paard
buitenspel te zetten. Ruud kon niet anders dan voor zetherhaling kiezen en ook zijn tegenstander kon geen verder risico
nemen. Ook Paul was met voordeel uit de opening gekomen
met een goede tegen een slechte loper. In het vervolg greep
hij echter mis en kwam in een lastig eindspel terecht met
lopers van gelijke kleur. Even leek Paul de stelling te kunnen
keepen maar zijn tegenstander speelde het correct naar winst
door een pion te geven om met zijn koning binnen te komen.
Zo bleef ASV-4 met lege handen achter.
Gedetailleerde uitslag VDS – ASV-4: Richard van Tienhoven (1988) - Gerben Hendriks (1930) 0-1; Jaap Staal
(2033) - Barth Plomp (1984) 1-0; Remco Pihlajamaa
(1887) - Remco Gerlich (1924) ½-½; Harm Schoten (1890)
- Désiré Fassaert (1919) 1-0; Henk Greevenbosch (1838) Paul de Freytas (1921) 1-0; Diderick Holtland (1775) Freek Hooning (1863) 0-1; Bert Meester (2015) - Ruud
Wille (1899) ½-½; Kees Greevenbosch (1939) - Wouter
Abrahamse (1992) ½-½. Eindstand 4½-3½.
Groot verlies van ASV-10: Ook de 2e wedstrijd, thuis op 17
november, ging verloren voor ASV-10. Tegen Twello-1
werd het maar liefst 1-5. Dit was echter niet geheel onverwacht gelet op de ratingkracht van dat team. Het is het enige
team van die vereniging maar aangevuld met vervangers met
een nog hogere rating kan dat team nu al wel de kampioensvlag tevoorschijn halen. Captain Ko Kooman had bewust
gekozen voor een opstelling waarin Henk Schunck op bord 1
zijn schaakkunsten kon vertonen en Theo Koeweiden (gelet
op zijn fysieke conditie) meer kans werd geboden op bord 6.
Het verliep anders dan was gehoopt. Henk kwam wel goed
uit de opening maar stond snel enigszins gedrongen. Een
foute zet met zijn paard kostte hem 2 pionnen en toen een
torenoffer van zijn tegenstander hem op inlevering van loper
en paard kwam te staan stond zijn koning wel erg eenzaam
om zich heen te kijken. Henk kon dus opgeven. Theo had de
pech tegen een invaller met een hogere rating te moeten
aantreden. Hij streed moedig maar kwam kwaliteit te kort en
moest ook opgeven. Bryan Hieltjes was inmiddels redelijk
uit de opening gekomen maar werd geconfronteerd met een
zeer aanvallende tegenstander, waardoor onze ASV-er steeds
in de verdediging werd gedrongen. Met 1 pion achterstand
werd het eindspel bereikt en remise leek haalbaar. Na dameruil had Bryan nog 2 en zijn tegenstander 3 pionnen.
Jammer dat in die fase de verkeerde vervolgzet werd gedaan
waardoor de tegenstander met een vrijpion kon doorlopen en
Bryan kon opgeven. Frans Veerman (invaller voor Hans
Derendorp, waarvoor dank) speelde met zwart en kwam vrij
moeilijk uit de opening. Hij werd namelijk getrakteerd op
een paardoffer op f7, waardoor zijn verdediging instortte en
hij na een aantal manmoedige pogingen vrij snel kon opgeven. Inmiddels zat Ko verwikkeld in een interessante partij.
Zoals van Ko gewend, deed hij af en toe de meest merkwaardige zetten (zo schrijft hij dit zelf met enige spot in zijn
verslag Red.), waarmee zijn tegenstander de grootste moeite
had maar wel bleef aanvallen. Ko verdedigde stug en kon op
een zeker moment het initiatief overnemen en de partij met
winst afronden. De eer was gered. Een andere Twello-speler
had inmiddels geïnteresseerd toegekeken en merkte droogjes
op dat zijn clubgenoot bij de 40e zet een winstkans voorbij
had laten gaan. Nadere analyse met Fritz gaf hem gelijk
waarmee de conclusie kan worden getrokken dat Ko bij deze
partij goed is weggekomen. Lion de Kok zat toen nog te
worstelen tegen een veel sterkere tegenstander, die het toch
zeer moeilijk had tegen de zich goed verdedigende Lion.
Maar uiteindelijk werd de druk toch te groot en kon onze
ASV-er opgeven. Eindstand 1-5. De 3e wedstrijd is uit tegen
De Cirkel-3 wat ons meer mogelijkheden moet bieden. We
zullen zien.
Ko Kooman
Gedetailleerde uitslag ASV-10 - Twello: Henk Schunck
(1461) - Jos Barendregt (1886) 0-1; Lion de Kok (1519) Wobbe de Vries (1691) 0-1; Frans Veerman (1470) - Henk
Kasteel (1654) 0-1; Ko Kooman (1454) - Gerard Bons
(1605) 1-0; Bryan Hieltjes (1185) - Rien van Hattum
(1477) 0-1; Theo Koeweiden (1554) Tjeerd de Jong (1516)
0-1. Eindstand 1-5.

