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55e jaargang no. 43
Oploswedstrijd: Vaak verbaas ik me over de kwaliteit van de
oude problemen. Deze is de prijswinnaar van het concours
van de Duitse Bond
in 1910. De componist was L. Zimburek. Wit speelt en
geeft mat in 2 zetten. Oplossing: de
sleutelzet is: 1. Lb7.
Laatste
loodjes:
Vanavond is er nog
gewoon een ronde
voor de interne
competitie. Volgende week sluiten we
2016 af met een als
vanouds
gezellig
avondje
Fischer
Random
Chess
onder leiding van Nico Schoenmakers. U bent er toch ook
bij…?! Voor nu alvast fijne kerstdagen toegewenst!
Externe competitie: Een compleet programma stond ons nog
te wachten voor onze teams. De start was niet goed. Het
begon eerst voor ASV-10 met een 5-1 nederlaag uit bij De
Cirkel-2. Op onze vorige clubavond verliep het al niet veel
beter. ASV-7 leed een 5½-2½ nederlaag tegen Zutphen-2 en
ASV-11 verloor met 4½-1½ van SMB-3. Afgelopen vrijdagavond werd dit helemaal goedgemaakt. Zo won ASV-6 met
5½-2½ in Apeldoorn tegen De Schaakmaat-2j. ASV-8 wist
een 1½-½ voorsprong uit 2 vooruitgespeelde partijen niet
vast te houden en speelde met 4-4 gelijk bij De Toren-5j.
ASV-12 won met 4-0 van Velp-6j en ASV-13 won met 3-1
bij Velp-3. Een mooie opsteker voor de wedstrijden van
onze zaterdagteams. Dat lukte uiteindelijk slechts deels.
ASV-1 pakte belangrijke punten via een 5½-4½ zege op SG
Max Euwe. ASV-2 liet het afweten en verloor met 3½-4½
tegen ASC uit Alphen a/d Rijn. ASV-3 gaat een moeilijk
seizoen tegemoet in de strijd tegen degradatie na de 3-5
nederlaag tegen Philidor Leiden-2. Misschien moet ASV-4
ons derde wel een handje toesteken door zelf
promotie af te
dwingen…..? ASV-4 heroverde immers de 2e plaats door een
nipte 4½-3½ zege op Voorst-1 terwijl ASV-5 heel knap met
4-4 gelijkspeelde tegen Doetinchem. Vanavond rest nog het
duel tussen ASV-9 thuis tegen Doetinchem-2 waarna we zo
halverwege het seizoen de balans van alle teams kunnen
opmaken. In deze EP de eerste verslagen.
Belangrijke winst ASV-1: Pas na een spannende slotfase
wist ASV-1 de 5½-4½ zege veilig te stellen. Daarmee maakte ons eerste een behoorlijke sprong voorwaarts op de ranglijst en nam daarmee dus afstand van de onderste regionen.
Teamleider Otto Wilgenhof had steeds vertrouwen in een
goede afloop al werd dit wel behoorlijk op de proef gesteld
doordat het resultaat in verschillende partijen net even anders uitpakte als werd verwacht. Zelf was Otto nog niet
helemaal hersteld van een griepje in de dagen ervoor en dat
kwam ook in de partij tot uiting. “Een complete off-day was
het”, aldus Otto. Hij rokeerde lang waar het eigenlijk niet
kon en onze ASV-er kreeg al vrij snel de kous op de kop. Na
zo’n 1½ uur was het 0-1 maar gaandeweg kwamen steeds
meer spelers beter te staan. Maar zoals vermeld leverde dit
niet de resultaten op die werden verwacht. Zo kreeg Dirk
Hoogland al snel een prettige stelling. De positie van zijn
tegenstander was verzwakt en Dirk kreeg steeds meer voordeel. Een opgelegde kans werd echter gemist waarna de
remisemarge steeds dichterbij kwam en uiteindelijk niet kon
worden vermeden. Ook bij Frank Schleipfenbauer was het
resultaat een lichte tegenvaller. Hij kreeg al snel gemakkelijk
spel en won een pion. In het eindspel van toren/loper tegen
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toren/paard had hij kunnen voorkomen dat zijn loper geruild
werd. Zijn tegenstander greep toen de kans om met een remise weg te komen. Peter Boel kwam in een ingewikkelde
stelling terecht waarin hij 2 pionnen meer had voor een stuk
maar met de nodige compensatie. In de analyse bleek er
moeilijk een winstweg te vinden. In een volkomen gelijke
stand kreeg hij remise aangeboden maar nadat hij dit had
afgeslagen was zijn volgende zet direct de inleiding tot een
blunder. Stukverlies maakte een eind aan deze partij. Met al
dit soort tegenvallers werd een mogelijke winst zelfs “kiele
kiele”. Maar toch had Otto nog steeds voldoende vertrouwen. Pieter Verhoef kende een uitstekende invalbeurt. Hij
zadelde de sterke Mees van Osch al vrij snel op met een
lelijke dubbelpion. Wellicht was dameruil in het partijvervolg niet direct nodig. Mees kreeg zijn stelling steeds beter
onder controle en Pieter zag dat zijn voordeel gaandeweg
verder vervlakte. Maar de uiteindelijke remise was zondermeer prima te noemen. Bob Beeke speelde een ingewikkelde
partij tegen IM Frank Kroeze in een stelling met een ongelijke materiaalverhouding. Conclusies konden er dan ook niet
aan worden verbonden gezien de zeer onduidelijke positie op
het bord. Gaandeweg gleed de stelling steeds meer af richting remise. Een resultaat die uiteindelijk ontstond in een
eindspel met voor Bob 4 pionnen tegen loper en 1 pion.
Eelco de Vries verkleinde de achterstand. Ook hij kreeg al
snel goed spel met prima stukkenspel en een zwarte koning
die geen goed heenkomen had. Eelco ging in die fase voor
pionwinst waarna zijn tegenstander weer wat mogelijkheden
kreeg maar Eelco wist dit vrij eenvoudig te neutraliseren
waarna hij in de slotfase de stelling technisch vrij eenvoudig
in winst omzette. Tom Bus zorgde voor de 4-4 tussenstand.
Hij kwam ongeveer gelijk uit de opening maar had wel meer
ruimte. In het partijvervolg bleek hij net even wat handiger
en zo werd een klein voordeeltje steeds groter. Tom won een
pion en zijn tegenstander gaf nog een pion voor een vrijpion
maar deze kon worden gestopt en waren de pionnen van
Tom vervolgens sneller in het toreneindspel. Met deze 4-4
waren Wouter van Rijn en Jaap Vogel nog in de strijd. Wouter stond al snel beter en Otto dacht ook lang aan winst in
deze partij terwijl hij bij Jaap de stelling lang op remise
inschatte. Het viel echter omgekeerd uit. Het goede spel van
Wouter in de beginfase kreeg geen vervolg en hij koos vervolgens een paar keer niet het optimale plan. Na een verkeerde stukkenruil had Wouter in het toreneindspel weliswaar 2 pionnen meer maar hij had geen veilige plek voor
zijn koning waarna hij in remise moest berusten. Bij Jaap
Vogel was het lang een loopgravengevecht dat steeds gelijk
opging. Maar gaandeweg zag zijn tegenstander gezien de
posities op de andere borden in dat hij toch wat moest proberen. Hierdoor ontstond er een open lijn waare Jaap zich meester van maakte en hij kwam zo ook op de 7 rij binnen. Door
de geringe tijd bleef het nog lang spannend maar Jaap maakte het koelbloedig af en zorgde daarmee voor de 5½-4½
winst. Captain Otto Wilgenhof was na afloop zeer tevreden
met de uitslag en de stijging op de ranglijst!
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - SG Max Euwe: Bob Beeke
(2296) – IM Frank Kroeze (2380) ½-½; Tom Bus (2246) Bart Konijn (2278) 1-0; Otto Wilgenhof (2189) - Kambiz
Sekandar (2147) 0-1; Pieter Verhoef (2045) - Mees van
Osch (2279) ½-½; Wouter van Rijn (2171) - Paul Bierenbroodspot (2066) ½-½; Jaap Vogel (2134) - Dinant Postma
(2156) 1-0; Peter Boel (2130) - Henk Bernink (2112) 0-1;
Eelco de Vries (2240) - Peter Bolwerk (2195) 1-0; Frank
Schleipfenbauer (2137) - Christian Scho (2106) ½-½; Dirk
Hoogland (2117) - Khaled Darwisch (2058) ½-½.
Eindstand 5½-4½.
ASV-2 verspeelt aansluiting met de top: Heel schuldbewust
trok captain Richard van der Wel de 4½-3½ nederlaag tegen
ASC uit Alphen aan den Rijn naar zich toe. Ten onrechte
natuurlijk want in een wedstrijd gaat er wel meer fout. Ons

tweede miste dit keer Pieter Verhoef die als invaller naar
ASV-1 was doorgeschoven en dat scheelde natuurlijk ook
behoorlijk. Sander Berkhout zette ASV-2 op voorsprong.
Dat ging eigenlijk met speels gemak. Zijn tegenstander mishandelde de opening, Sander kreeg het centrum in handen en
met een combinatie won hij materiaal en de partij. Daarna
kwam het ongelukje bij Richard. Hij nam de gambietpion en
hield deze ook vast. De dames werden geruild en hij kreeg
een pion op promoveren. Maar hij begon opeens ook spoken
te zien en zo maakte hij de beslissende fout en ging vervolgens mat. Een fikse tegenvaller dus. Balend zocht hij de bar
op. Invaller Paul Schoenmakers kreeg een goede positie met
wit maar zijn tegenstander wist allerlei trucjes in de stelling
te vlechten. Aan één daarvan ging Paul ten onder toen hij in
een valletje werd gelokt. Sjoerd van Roosmalen speelde een
moeizame partij. Het evenwicht werd in deze partij niet
verbroken zodat remise een logisch resultaat was. Koen
Maassen van den Brink speelde een hele goede partij tegen
hun sterkste speler. Lang hield hij heel goed stand. Maar net
op het moment dat hij zijn positie had moeten consolideren
koos hij voor een actieve voortzetting en zo kreeg zijn tegenstander alsnog mogelijkheden waar deze gebruik van
wist te maken. Jan Knuiman kwam in een moeilijke partij
terecht waarin hij uiteindelijk wel een stuk buit wist te maken. Maar hij had zijn stukken zo ongelukkig neergezet dat
het enige tijd duurde voordat hij de materiële voorsprong
kon benutten. John Sloots begon zijn partij heel aanvallend
maar zijn tegenstander wist zijn stelling aardig te verdedigen. Ook John maakte daarna pas op de plaats door de stelling te stabiliseren. Het evenwicht wat daarna ontstond werd
niet meer verbroken. Johan Wolbers kwam vanuit de opening in een stelling terecht waarin zijn tegenstander zoveel
mogelijk wilde ruilen. Johan kon dit niet uit de weg gaan en
remise bleek onontkoombaar. ASV-2 is hiermee een bleke
middenmoter geworden. Dat moet toch echt beter kunnen.
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - ASC-1: Koen Maassen van
den Brink (2008) - Dinard van der Laan (2258) 0-1; Sander Berkhout (2114) - Norbert Jansen (2015) 1-0; Sjoerd
van Roosmalen (2058) - Clement van de Laar (2035) ½-½;
Johan Wolbers (2054) - Eric Fraikin (2037) ½-½; Richard
van der Wel (2037) - Wouter Hennink (1962) 0-1; John
Sloots (1970) - Paul de Vries (1991) ½-½; Jan Knuiman
(1987) - Martin van Gils (1920) 1-0; Paul Schoenmakers
(1819) - Sander de Groot (1940) 0-1. Eindstand 3½-4½.
Nipte winst ASV-4: Barth Plomp werd de held van ASV-4
afgelopen zaterdag. In het eindspel was hij het meest geraffineerd en wist hij zijn tegenstander af te troeven. Met een
verre vrijpion besliste hij de partij. Daarmee werd het 4½-3½
voor ASV-4 en werd, mede door de nederlaag die SMB-1
opliep, de tweede plaats op de ranglijst weer overgenomen.
Al vrij snel kwam ASV-4 op voorsprong door een sterke
zege van Anne Paul Taal, ook al zo’n belangrijke speler voor
het team! Zijn tegenstander speelde de opening erg passief
en dacht na 9 zetten een loper geruild te hebben die er nog
gewoon stond. Na een schaakje kwam de vijandelijke koning
onbeschermd in het midden. Na een verdere insnoering verloor zwart de dame tegen 2 lopers en gaf op. Désiré Fassaert
stak in de opening veel tijd in het bedenken van een plan
maar bereikte weinig en bood toen bij de 1-0 voorsprong
maar remise aan. Voor zwart was er geen reden om dit af te
slaan. De voorsprong werd vergroot door Freek Hooning via
winst met zwart. Na de opening ontstond een ongeveer gelijke stelling. Na ruil van beide paarden had Freek een dubbelpion op de e-lijn die wit met f3 probeerde aan te tasten. Na
ruil moest wit met de g-pion terugslaan en kreeg zwart een
stevig initiatief op de koningsvleugel waarbij zwart een
kwaliteit offerde voor actief stukkenspel. Nadat wit het offer
had geaccepteerd bleek de zwarte aanval snel beslissend. In
die fase kreeg Ruud Wille remise aangeboden. Hij had
steeds het betere van het spel zonder dat het echt dreigend
was geworden. Zijn tegenstander kon ogenschijnlijk eenvoudig verdedigen. In de slotfase wilde Ruud de winst forceren waarna het zelfs bijna mis ging. In het resterende eindspel van dubbelloper tegen dubbelpaard werd het aanbod
met het oog op de stand aangenomen. Net daarvoor had
namelijk ook Paul de Freytas remise gespeeld. Dat was een
meevaller maar hij had zich geweldig goed teruggevochten.
Hij was na de opening een stuk achter geraakt en dat leek op
den duur teveel hoewel hij wel wat praktische kansen had.
Met de toren wist hij de nodige pionnen buit te maken. Zo
ontstond een stelling waarin hij wellicht zelfs winstkansen
had met 3 vrijpionnen op de koningsvleugel tegen de vrije apion. Heel lastig te beoordelen en een remise was al meegenomen na zijn slechte positie daarvoor. Zo stond het 3½-1½
maar duidelijk was het nog niet. Het sympathieke Voorst

kwam terug in de wedstrijd. Eerst verloor Gerben Hendriks.
Hij kwam al niet lekker uit de opening want de zwarte stukken waren al meteen een stuk actiever. Zo was een zwart
paard veel sterker dan de witveldige loper van Gerben. En
toch had hij het idee dat hij ergens remise gemist had. Maar
pionverlies en een vervelende toren die zijn stelling binnenkwam waren teveel van het goede. Niet lang daarna verloor
ook Remco Gerlich. Hij wilde in de tijdnoodfase net even
teveel waar remise volgens zijn tegenstander mogelijk was.
Zo was het 3½-3½ en moest de partij van Barth de beslissing
brengen. Heel slim wist hij zoals aan het begin van dit verslag vermeld het eindspel in zijn voordeel te beslissen!!
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Voorst-1: Barth Plomp
(1984) - Michiel Jansen (1876) 1-0; Anne Paul Taal (1901)
- Jeroen Bosch van Rosenthal (1931) 1-0; Remco Gerlich
(1924) - Rudy Bloemhard (2053) 0-1; Gerben Hendriks
(1930) - Lutsen Dooper (1879) 0-1; Freek Hooning (1863)
- Jacques Kuiper (1826) 1-0; Désiré Fassaert (1919) Marcel Kraaijkamp (1859) ½-½; Paul de Freytas (1921) Paul Tulfer (1820) ½-½; Ruud Wille (1899) - Henri Jansen
(1727) ½-½. Eindstand 4½-3½.
Matchpunt voor ASV-5 na twee rondjes 3½: We wisten dat
het zwaar zou worden tegen Doetinchem, maar het harde
werken werd beloond met een belangrijk matchpunt. Zes
remises en een uitslag op bord 2 en 8. De overwinning van
Jan van de Linde was zwaar bevochten, evenals enkele remises maar het maximale rendement werd deze middag behaald. Quirine Naber opende met een remise tegen de sterke
Kees Nederkoorn. Na de opening kwam zij onder druk en de
witte e-pion was opgerukt tot de zesde rij, maar zij bleef
secuur spelen met een remise als terechte beloning. Esther
Wolbers won een kwaliteit maar haar tegenstander had wel
compensatie in de vorm van opgerukte pionnen. Deze waren
uiteindelijk niet te stoppen en Esther moest na promotie de
strijd staken. Tony Hogerhorst kwam aanvankelijk slechter
te staan. Hij wierp zijn tegenstander een pion in de schoot
zonder compensatie. Maar onverwacht werd de pion ingeleverd en kon Tony in een toreneindspel nog even strijden
voor een punt. Echter remise bleek het maximaal haalbare.
Bert Duijker speelde met zwart een degelijke partij tegen een
collega-routinier. Aan het eind van het middenspel werd de
vrede getekend. Ruud Verhoef spendeerde veel tijd aan een
loperoffer op f7. Hij durfde het echter niet aan. Achteraf
bleek dat er wel offerkansen waren, echter de variant was te
ingewikkeld. Vervolgens kreeg zwart zowaar nog een winstkans, maar in de slotstelling was weinig meer te beleven:
ook remise dus! Ivo van der Gouw boekte op bord 1 een
keurige remise. Hij gaf geen krimp in een eindspel met lichte
stukken. Zo kwam het dat Jacques Boonstra en Jan van de
Linde overbleven bij een 3½-2½ achterstand. Jacques, in
deze wedstrijd invaller voor Xadya van Bruxvoort, speelde
een goede partij en had wellicht beter stukkenspel maar
waarschijnlijk zwaktes in zijn structuur (klinkt vaag, maar ik
kon het niet beoordelen). Hij kon niet echt op de winst spelen en zo werd ook deze partij remise. Jan had in het middenspel een pion gewonnen en moest in een ingewikkeld
eindspel van T+L heel lang manoeuvreren. Mede door een
goede opstelling van zijn T+L+K en een mooie pionnenmars
wist hij heel geduldig spelend op knappe wijze het punt te
scoren. Rond half zeven had de uitgedunde ASV-schare
reden tot juichen.
Ruud Verhoef
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - Doetinchem-1: Ivo van der
Gouw (1804) - Marino Kuper (2076) ½-½; Jan van de
Linde (2030) - Henk Riepma (2048) 1-0; Quirine Naber
(1722) - Kees Nederkoorn (1979) ½-½; Tony Hogerhorst
(1781) - Theo Goossen (1973) ½-½; Bert Duijker (1897) Roel Evertse (1913) ½-½; Ruud Verhoef (1805) - Henny
Haggeman (1877) ½-½; Jacques Boonstra (1799) - Sander
van Vucht (1911) ½-½; Esther Wolbers (1615) - Iloy Timmerman (1633) 0-1. Eindstand 4-4.
Uitslagen interne competie 13e ronde (15 december 2016):
Amesz - Storms 1-0; de Kort - Berkhout 0-1; Gerlich - Fassaert 0-1; Hogerhorst - R. Wille 1-0; R. Verhoef-Naber ½-½;
Huizinga - de Mol 1-0; Mercan - van Belle 1-0; Passchier Kusters ½-½; Kooij - Manschot ½-½; Kees van Keulen Vermeer 0-1; Veerman - Koen van Keulen 1-0; Derendorp van Buren 0-1; Eder-Koeweiden 1-0; Kooman-Schunck 0-1;
van Lotringen - de Groot 0-1 Stibbe - J. Sanders 0-1; Hartogh Heijs - Samman 1-0; Jillis ter Hove - Gubbels 0-1.
Uitslagen ASV-beker: Witmans - Hieltjes 1-0; Hooning - P.
Verhoef 1-0; Braun - Amani 0-1.

