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Oploswedstrijd: Betinsh wordt in Letland nog steeds in ere
gehouden. Hij was een goede wedstrijdschaker, maar maakte
ook leuke studies. Van dat laatste hierbij een voorbeeld uit
1889. Wit speelt en wint.
Dit keer is de sleutelzet
voldoende. Oplossing: 1.
Lc5+, Dxc5 2. d8D+,
Kxd8 3. Pe6+ en 4. Pxc5.
Het kan ook anders: 1.
Lc5+, Kd8 2. Pe6+, Kxd7
3. Le8+, Kxe8 4. Pc7+
gevolgd door het slaan van
de dame. Wit blijft daarna
de 3 zwarte pionnen de
baas en uiteindelijk wint
wit dus met loper en paard.
Bibliotheek: A.s. zaterdag
zijn we van 13-16 uur
weer te gast in de hal van Rozet voor de tweede schaakdemo.
OSBO-cup: Van de 5 ASV-teams in de strijd om de OSBOcup is alleen ASV-4 nog over. Zij spelen vanavond thuis
tegen Wageningen-3. De winnaar plaatst zich voor de finaledag tijdens ons Vierkampentoernooi op 26 mei.
Externe competitie: Na ASV-13 haalde ook ASV-6 het kampioenschap binnen en promoveerde zo naar de 1e klasse OSBO! De ruime 6½-1½ winst op achtervolger PSV/Dodo-2 liet
niets aan twijfel over. Tegenover deze titel
stond de onverwachte degradatie van ASV-8 naar de 3e klasse na een 5-3
verlies tegen de naaste concurrent Tornado maar ook een
andere van belang zijnde uitslag in deze slotronde viel voor
ons team in het nadeel uit. ASV-7 behaalde in een gezellige
slotronde in eigen huis nog een 5½-1½ zege op Rokade-3.
Dan de zaterdagteams. Daar bleef het bij slechts één enkele
zege en wel van ASV-3 dat Caïssa-4 met 6½-1½ kansloos
liet. De andere teams verloren. ASV-1 deed dat met 5½-4½
nipt van Caïssa-1, ASV-2 speelde ongeconcentreerd en verloor met 5-3 van Caïssa-5. In de promotieklasse is ASV-4 de
weg kwijt en was nu ook tegen UVS-3 kansloos met 5½-2½.
ASV-5 verloor met 5-3 van Rokade-1 en is nu gedegradeerd.
Morgen komt alleen ASV-11 in actie. Zij spelen de slotronde
bij De Toren en de tegenstander is Het Kasteel-4. De resterende teams spelen in de loop van volgende week. Nu de
eerste verslagen te beginnen met kampioen ASV-6!!
ASV-6 kampioen 2e klasse B: We moesten om kampioen te
worden 4-4 spelen in deze slotwedstrijd tegen PSV-DoDO-2
maar begonnen ondanks die opgave toch heel relaxed aan
deze laatste wedstrijd van het seizoen. Het vertrouwen dat we
het zouden redden was in ruime mate aanwezig. We misten
helaas onze teamleider Erik Wille en ook Nico Schoenmakers, maar hadden in Hans Rigter en Edwin Peters twee goede
vervangers. Het begin was niet direct geruststellend. Coen
Mekers kwam in een stelling terecht met dynamisch evenwicht. Degene die de stelling zou openen liep risico. Beide
spelers besloten tot zetherhaling. Siert Huizinga had een offday. Hij overzag een eenvoudige paardvork, verloor een stuk,
trachtte daarna nog te compliceren, maar moest uiteindelijk
bakzeil halen. Op dat moment stonden we op een aantal borden goed. Een meevaller was het punt dat Wisse Witmans
scoorde. Hij verloor aanvankelijk een pion, maar kon dat snel
rechtzetten toen zijn tegenstander zich verkeerd verdedigde.
Met vindingrijk spel wist hij vervolgens een kwaliteit en een
pion te veroveren waarna de partij snel uit was. Edwin stond
na een onregelmatige opening wat gedrongen. Zijn tegenstander speelde echter wat overmoedig en verloor een pion. Na
een matdreiging gepareerd te hebben veroverde Edwin nog
twee pionnen, waarna werd opgegeven. Piet de Mol en Jeroen
van Ginneken stonden beiden meer dan goed. Piet had sterke
opgerukte pionnen in het centrum. Hij kon dat voordeel in het
middenspel verzilveren door een penning met stukwinst.
Jeroen verkreeg vanuit de opening flink initiatief, inclusief
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aanvalskansen. Door passief spel van zijn tegenstander (angstig?) verloor deze 2 pionnen en was nog steeds niet ontwikkeld. Na een woeste combinatie won
Jeroen een kwaliteit,
kreeg bovendien twee torens op de 7de rij, waarna zijn tegenstander de handdoek in de ring gooide. De kampioensvlag
kon uit! Hans had ondertussen in een redelijk gunstige stand
remise aangeboden om de 4-4 veilig te stellen. Zijn tegenstander speelde echter door. Hans had prachtig tegenspel
weten te verkrijgen op de damevleugel. En omdat de witte
koningsstelling gaten vertoonde kwam deze niet meer aan zijn
opgezette aanval toe. Eerst werd materiaal veroverd, waarna
dame en toren via de onderste rij de partij beslisten. Het werd
nog erger voor PSV/Dodo-2. Jeroen Kersten speelde voortreffelijk, zowel opening als middenspel. Hij wist de loper van de
juiste kleur te veroveren plus een open torenlijn. Handig manoeuvrerend pakte hij een pion, speelde zijn koning en damevleugelpionnen naar voren , waarna het eindspel vakkundig
uitgetikt werd. Zijn tegenstander had trouwens dit seizoen alle
partijen gewonnen en werd topscorer van de 2e klasse B! En
zo werd het een onverwacht grote overwinning. Ik heb als
vervangende teamleider genoten van de betrokkenheid van de
spelers, voor het welslagen van de opgave maar ook van de
belangstelling voor elkaars partijen, noem het maar saamhorigheid. TOPPIE!!
Siert Huizinga

Gedetailleerde uitslag PSV/DoDO-2 - ASV-6: Olger van Donk
(1868) - Jeroen Kersten (1851) 0-1; Kasper Dokter (1818) - Hans
Rigter (1767) 0-1; Wibo Uijlenbroek (1858) - Coen Mekers (1865)
½-½; Erik van Cappellen (1556) - Siert Huizinga (1770) 1-0; Ferry
Lunek (1694) - Jeroen van Ginneken (1775) 0-1; Peter Teune
(1634) - Edwin Peters(1664) 0-1; Diederik van Donk (1785) - Piet
de Mol (1769) 0-1; Hans Bloemen (1681) - Wisse Witmans (1529)
0-1. Eindstand 1½-6½.

ASV-1 komt net tekort: De wedstrijd van ASV-1 tegen Caïssa-1 kende een spannend verloop. Het was op een gegeven
moment zelfs zo dat de kansen van minuut tot minuut veranderden, aldus Otto Wilgenhof daags na de wedstrijd. Dat
ASV-1 uiteindelijk net aan het kortste eind trok met 5½-4½
was jammer natuurlijk maar de uitslag was wel terecht. Bob
Beeke trof GM Hans Ree als tegenstander. Deze grootmeester
van weleer kreeg gaandeweg wat meer ruimte maar Bob had
wat positioneel voordeel. Het evenwicht werd eigenlijk niet
verbroken en remise was de logische uitslag. De partij van
Otto Wilgenhof duurde maar 22 zetjes. Al snel was hij uit zijn
theorie. Hij wilde voorkomen dat zwart c5 kon spelen maar
daardoor bleef de rokade achterwege. Het werd daarna erg
scherp waarin zijn tegenstander een beslissende fout beging.
Tom Bus wist dat hij GM Paul van der Sterren zou krijgen als
tegenstander. Tom heeft kansen op een meesterresultaat maar
daarvoor moest hij nog een titelhouder treffen. Tom had zich
terdege voorbereid maar dat had ook zijn opponent gedaan
die de openingskeuze van Tom goed had bekeken en zo
kwam er een variant op het bord die onze ASV-er niet speelt.
Wel volgde hij lang de theorie en werd het heel spannend en
niemand wist hoe het ervoor stond. Dat wist de grootmeester
in Amsterdamse dienst wel en die schoof het vakkundig uit.
Jaap Vogel was in zijn partij gedwongen een pion te geven
maar hij behield zoveel activiteit dat zijn tegenstander haast
gedwongen was remise aan te bieden. Eelco de Vries vroeg
zijn teamleider op een gegeven moment of het erg was dat hij
remise zou aanbieden. Die vrijheid kreeg hij maar hij speelde
gewoon door. Hij had dan ook wat voordeel in een stelling
met een wat onevenwichtige pionnenstructuur. Dit toonde
Eelco feilloos aan. Sterk bouwde hij zijn voordeel in winst
om. Albert Marks speelde als invaller een prima partij. Natuurlijk nam hij geen initiatief maar hield de rijen goed gesloten. Hij wist de stelling ook vrij snel te vereenvoudigen. Lang
leek dit goed te gaan tot hij een pion op de verkeerde kleur
plaatste. Daarna kwam hij in zetdwang en ging de partij verloren. Jammer want er had zeker meer ingezeten. Ook ongelukkig was het verlies van Frank Schleipfenbauer. Qua stelling had hij lang geen probleem. Hij dacht zelf echter dat hij
iets moest ondernemen. Dit was ten onrechte daar hij geen
gevaar liep. Nu speelde hij zijn tegenstander in de kaart en

verloor. Bij Peter Boel ontstond een superscherpe partij. Hij
offerde gaandeweg een stuk met dreigingen die zo sterk werden dat zijn tegenstander nog net aan de noodrem kon trekken
om zo met eeuwig schaak weg te komen. Ook bij Wouter van
Rijn was het erg ingewikkeld. In een moeilijk te taxeren stelling besluit hij om niet een keer remise aan te bieden en
speelde door. Of zijn tegenstander het had aangenomen was
ook maar de vraag want de stelling toonde in het verdere
verloop toch wat zwaktes bij Wouter waarvan zijn tegenstander profiteerde. Sjoerd van Roosmalen, de tweede invaller,
kreeg een klein voordeeltje maar hij leek naar remise toe te
werken. Ook hij speelde door en bouwde zijn voordeeltje uit
en voerde het winstplan naadloos uit. Er werd een pion geofferd om lijnen te openen en ging toen met succes op koningsjacht. Daarmee kwam de eindstand op 5½-4½.

Gedetailleerde uitslag Caissa-1 - ASV-1: GM Paul van der Sterren
(2429) - Tom Bus (2197) 1-0; GM Hans Ree (2336) - Bob Beeke
(2313) ½-½; Arno Bezemer (2310) - Otto Wilgenhof (2196) 0-1;
Robert Kikkert (2226) - Jaap Vogel (2174) ½-½; Rob Witt (2182) Eelco de Vries (2234) 0-1; Michael Wunnink (2256) - Peter Boel
(2102) ½-½; Enrico Vroombout (2171) - Sjoerd van Roosmalen
(2064) 0-1; Alje Hovenga (2156) - Wouter van Rijn (2186) 1-0;
Rob Bödicker (2091) - Albert Marks (1721) 1-0; Rogier van Arkel
(2200) - Frank Schleipfenbauer (2126) 1-0. Eindstand 5½-4½.

Slechte beurt ASV-2: „Het was ronduit slecht“ aldus de conclusie van captain Richard van der Wel de volgende dag aan de
telefoon. „We toonden niet de kwaliteit die we hebben“, zo
verklaarde hij het verlies. „Verder was het wel heel gezellig“
daarbij doelend op de eveneens aanwezige teams ASV-1 en
ASV-3 in de Amsterdamse speelzaal. Sander Berkhout onderschatte zijn tegenstander danig en kwam al snel in een totaal
verloren stelling terecht. Tot overmaat van ramp gaf hij daarbij ook nog een stuk weg. Voor hem meteen een reden om de
trein terug te pakken. Pieter Verhoef speelde wel een goede
partij. Hij bereikte een soort van koningsaanval waarin hij het
nodige materiaal opraapte en de winst kon laten noteren.
Richard kwam zelf gelijk uit de opening waarna er veel werd
geruild. Er ontstond een volkomen remisestelling maar zijn
tegenstander sloeg het aanbod af tot enige irritatie van Richard. Maar deze zag zijn tegenstander niet veel later in de
fout gaan toen die zijn stuk liet insluiten. Het paard kon geen
kant meer op en zo won Richard alsnog. Invaller Jan Vermeer
speelde verdienstelijk tot een bepaald moment waarop vermoeidheid een rol ging spelen en hij een kwaliteit verloor. Dit
was beslissend. Johan Wolbers verspeelde de winst door
nonchalance in een fase waarop hij dacht te gaan winnen. Hij
verspeelde in het eindspel het volle punt en bleef op remise
steken. Jan Knuiman overspeelde zijn tegenstander volledig
maar kwam in tijdnood. In die fase ging het plots helemaal
mis. Er werd zomaar een toren weggegeven en direct daarna
verdween ook zijn vrije d-pion, de enige troef die Jan toen
nog bezat. Koen Maassen van den Brink kwam na een goede
opening beter te staan maar ook hij werd daarna wat achteloos. Er verdween een pion, hij verloor er nog een maar wist
het nog net remise houden. John Sloots kwam door passief
spel na het nodige ruilen een pion achter. Een remiseaanbod
werd afgeslagen door zijn opponent wat de winst in de
wedstrijd zou hebben betekent. Die winst kwam er toch want
John kon zijn stelling niet houden. ASV-2 moet nog 1 keer
100% geven om niet alsnog in de problemen te komen.
Gedetailleerde uitslag Caissa-5 - ASV-2: Angelo Spiler
(2058) - Sander Berkhout (2117) 1-0; Olaf Ephraim (1980) Pieter Verhoef (2149) 0-1; Evgeniy Shklovskiy (--) - Richard
van der Wel (2040) 0-1; Martijn Miedema (1957) - Johan
Wolbers (2039) ½-½; Jos van Ommeren (1965) - John
Sloots (1974) 1-0; Kees Sterrenburg (1930) - Koen Maassen
van den Brink (2014) ½-½; Marc Ordodi (1904) - Jan
Knuiman (1996) 1-0; Wim Nijenhuis (1876) - Jan Vermeer
(1746) 1-0. Eindstand 5-3.
ASV-3 nu echt veilig: De winst in de vorige ronde op Zukertort Amstelveen-3 heeft ons derde een flinke impuls gegeven.
Nu was Caïssa-4 het slachtoffer. De 6½-1½ winst betekende
meteen “sein veilig”, daar waar na de decemberronde nog
“code rood” met inktzwarte letters genoteerd stond! Anne
Paul Taal zorgde voor een remise. Hij trof een 13-jarig talent.
Daarbij hield hij het positioneel. Na wat kansjes en tegendreigingen over en weer bleef de stelling in evenwicht. De tegenstander van Daan Holtackers speelde na de opening passief
verder. Daan won een pion en speelde het slim, lokte daarbij
wat zwaktes bij zijn opponent uit en won daarna haast vanzelf. De tegenstander van Theo Jurrius kwam 50 minuten te
laat. Hij was naar de oude locatie gegaan. Net op tijd kwam
hij dus binnen. Al snel ontstond er een ingewikkelde stelling
met tegengestelde rokades. De tijd speelde een belangrijke
rol. Het was te lastig om alles goed uit te rekenen. Mat of
dameverlies besliste de partij in Theo’s voordeel. Fred Reulink verwisselde 2 zetten en kwam minder te staan. Zijn tegenstander maakte in tijdnood een paar foutjes en Fred kwam

terug in de partij. Een pion werd teruggewonnen en hij wist
zijn tegenstander tot opgave te dwingen. Zo had ASV-4 alle 4
de partijen met zwart gewonnen! Maar daar bleef het niet bij.
Mick van Randtwijk viel vanaf het begin aan en bereikte via
de h-lijn voordeel. Zijn tegenstander kon niet alle gaten dichten en hij verloor na een combinatie een kwaliteit. Ook volgde nog een pion. Het werd zijn tegenstander allemaal teveel
en die gaf op terwijl Mick, enigszins verbaasd, nog wel wat
verdedigingsmogelijkheden voor zwart zag. Bent Schleipfenbauer kwam goed uit de opening en kon op een gegeven moment via zetherhaling remise afdwingen. Hij koos ervoor om
door te spelen. De stelling werd dichtgeschoven en hij raakte
zijn voordeel kwijt. Hij bleef echter met de instelling winnen
doorspelen, forceerde vervolgens en verloor toen zelfs. De
tegenstander van Jochem Woestenburg had helemaal niets in
te brengen. Zo gladjes als onze ASV-er het speelde, zo ogenschijnlijk gemakkelijk schoof hij zijn tegenstander van het
bord. Bart Plomp wikkelde zijn partij langzaam maar zeker af
richting eindspel en dan is Barth op zijn best. Hij nam er ook
ruim de tijd voor. Per 10 zetten werd zijn voordeel steeds iets
groter. Aan het eind had hij 2 pionnen meer en kwam de
winst vervolgens vanzelf!

Gedetailleerde uitslag Caissa-4 - ASV-3: Avni Sulo (2004) - Jochem Woestenburg (2101) 0-1; Bert Westera (1982) - Theo Jurrius
(2042) 0-1; Stef van Haaren (2082) - Mick van Randtwijk (1943) 01; Aldo van de Woestijne (1964) - Fred Reulink (2024) 0-1; Maarten Hoeneveld (1861) - Anne Paul Taal (1917) ½-½; Bart Stam
(1798) - Daan Holtackers (2028) 0-1; René Pijlman (1879) - Bent
Schleipfenbauer (1886) 1-0; Peter van der Werf (1647) - Barth
Plomp (1983) 0-1. Eindstand 1½-6½.

ASV-4 verliest opnieuw: Daar waar 2 ronden geleden promotie nog mogelijk was is ASV-4 intussen afgezakt naar de
regionen waar lijfsbehoud geldt. Zo dicht zit het bij elkaar. In
de wedstrijd tegen UVS-3 ging het als eerste mis bij Wouter
Abrahamse. Hij kwam na een stukoffer gewonnen te staan via
een aanval op de g-lijn. In plaats van af te wikkelen naar een
gewonnen eindspel speelde hij net even te gehaast en gaf
pardoes een volle toren weg. Bij Gerben Hendriks was het
spannend. Hij kwam goed uit de opening en zijn tegenstander
speelde het daarna wat vreemd wat hem zijn koningsstelling
kostte. Misschien had Gerben het daarna wat rustiger moeten
spelen. Nu gaf hij zijn tegenstander kans om te counteren en
werd de stelling onduidelijk. Waarschijnlijk was het evenwicht daarna niet verbroken. Aan het eind waren de dames en
ongelijke lopers nog op het bord. Bij Paul de Freytas leek in
het middenspel zijn zwarte opstoot met e5 te optimistisch en
hij moest daarna alle zeilen bijzetten om de stelling te behouden. Het remiseaanbod kon hij niet weigeren gezien zijn superslechte loper op d6. Freek Hooning werd geconfronteerd
met een agressieve opening. Zijn zwarte tegenspel kwam te
laat op gang en toen wit met g5 de lange diagonaal opende
was de strijd beslist. Remco Gerlich stond na de opening iets
minder, waarop zijn tegenstander direct maar een stuk offerde
voor koningsaanval. Lang hield de verdediging de aanval
ongeveer in evenwicht, maar het vinden van de goede zetten
kostte Remco veel tijd en de stelling bleef erg scherp. Een
fout in tijdnood kostte de partij direct. Ruud Wille offerde in
het middenspel een kwaliteit in ruil voor een open koningsstelling. Dit leek kansrijk maar Ruud vond niet het juiste
vervolg. Zijn tegenstander legde het centrum vast. De stukken
van Ruud hadden onvoldoende mogelijkheden en langzaam
ging het bergafwaarts. Zo was het 5-1 en de wedstrijd was
gespeeld. Wisse Witmans offerde een pion om gebruik te
maken van de niet ontwikkelde damevleugel. Zwart offerde
de pion terug en leek aanval te krijgen maar dit sloeg niet
door. Wisse brak vervolgens door het centrum en na een fout
van zijn tegenstander won hij een kwaliteit. Toen hij de dames kon ruilen was de buit binnen. Désiré Fassaert trof een
oude bekende als tegenstander met wie hij vele partijen heeft
gespeeld. Na een onnauwkeurigheid van wit kwam Désiré
beter te staan maar dat had veel tijd gekost. In tijdnood nam
hij een verkeerde beslissing door het ruilen van een paard.
Daarna resteerde een eindspel dat niet te winnen was.
Gedetailleerde uitslag UVS-3 - ASV-4: Arno Sprinkhuizen (2002) Wouter Abrahamse (1984) 1-0; Wouter Dinjens (1928) - Remco
Gerlich (1932) 1-0; Ruud van der Spoel (1910) - Gerben Hendriks
(1889) ½-½; Elwin Berlijn (1830) - Freek Hooning (1902) 1-0;
Matthijs Broeren (1768) - Ruud Wille (1863) 1-0; Christ Versteegen (1740) - Désiré Fassaert (1849) ½-½; Marcel Krivec (1607) Wisse Witmans (1529) 0-1; Lambert Hofman (1799) - Paul de
Freytas (1843) ½-½. Eindstand 5½-2½.

Uitslagen interne competitie 25e ronde (30 maart 2017):
R. Verhoef - R. Wille ½-½; Groen - Peters 1-0; de Mol - Boonstra
½-½; Passchier - Mercan 1-0; van Belle - Koen van Keulen ½-½;
Vermeer - de Kok 0-1; Witmans - Eder 1-0; van Buren - Veerman
½-½; Koeweiden - Schunck 0-1; Meijer - Zuidema ½-½; Hartogh
Heijs - Mollahosseini 0-1; Stomphorst – Derendorp 1-0; Kooman Visser ½-½; J. Sanders - de Groot 0-1; Maas - van Lotringen 0-1;
Samman - Stibbe 1-0.

