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56e jaargang no. 29
Oploswedstrijd: Een tweezet van Stoljarov uit 1977 moest u
vorige week zien
op te lossen. Wit
speelt en geeft
mat in twee zetten. Oplossing: de
sleutelzet is 1.
Dh2.
Bibliotheek: Ook
in het nieuwe
seizoen staan de
schaakdemo’s
natuurlijk op onze
schaakkalender.
Zo stonden we
een paar weken
terug al in de
Steenstraat voor de deur van de verswinkels. A.s. zaterdag
vanaf 13-16 uur zitten we weer op onze vertrouwde stek in
de hal van de bibliotheek in Rozet om daar belangstellenden
het schaken onder de aandacht te brengen. Bent u in de buurt
kom dan een partijtje meespelen.
Externe competitie: Tja, wat moeten we er van zeggen. De 1e
ronde van onze zaterdagteams liep afgelopen zaterdag wel
heel slecht af. Alleen ASV-2 onttrok zich aan de malaise
door met 4½-3½ van Zevenaar te winnen ook al zat het in
deze wedstrijd bepaald niet tegen. De nederlaag van ASV-1
tegen kampioenskandidaat Charlois Europoort was wel ingecalculeerd maar een dreun van maar liefst 1-9 dat is toch wel
even slikken. Ook ASV-3 kreeg de kous op de kop door met
2½-5½ te verliezen van stadgenoot De Toren-2 en tenslotte
bleef ASV-4 met een 3-5 verlies aan de verkeerde kant van
de streep. Rokade uit Lichtenvoorde nam beide matchpunten
zo mee naar huis. In deze EP de eerste verslagen.
Kansloos verlies ASV-1: Afgelopen zaterdag speelde ASV-1
de 1e competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen en wel
meteen tegen de huizenhoge favoriet voor promotie, namelijk Charlois Europoort, gedegradeerd uit de Meesterklasse.
Nou, dat hebben we geweten. Kansloos werden we wegschoven met 1-9 als droevig eindresultaat. Over de wedstrijd
zal ik kort zijn, aangezien ik als laatste nog bezig was heb ik
van de andere partijen niet heel veel meegekregen. ASV-1
was niet compleet. Michiel Blok en Jaap Vogel ontbraken uit
de basisopstelling. Daarvoor speelden Bent Schleipfenbauer
en Jan Knuiman. Bob Beeke leek aan bord 1 wel aardig te
staan al had tegenstander GM Erik van den Doel een klein
plusje dat blijkbaar in een erg grote plus uitmondde. Eelco
de Vries, tegen GM Michiels, overleefde een tactisch aandoende stelling niet, zag zich genoodzaakt wat materiaal te
offeren maar zag dat niet terug. Otto Wilgenhof was de enige
die zicht heeft gehad op een vol punt. Nadat wit 5. Lc1-f4 en
6.Lf4-c1 speelde stond Otto al prettig en won uiteindelijk
een pion. Dat hadden er even later twee kunnen zijn en nog
even later verzuimde hij de koningsvleugel op slot te zetten.
Toen kwam er een ongeveer gelijke stelling op het bord
waarin Otto onterecht op winst speelde, het vervolg laat zich
raden. Tom Bus zat naast me en kreeg een erg scherpe stelling op het bord waarin hij misschien een stuk kon winnen
maar of dat klopte zal een engine moeten uitwijzen. In ieder
geval belandde Tom in een eindspel met een pion minder en
werd weggetikt. Pieter Verhoef had het moeilijk, moest het
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loperpaar aan zijn tegenstander laten en kwam steeds meer
gedrukt te staan en toen er ook nog een zwakte in het kamp
op f7 ontstond duurde het niet lang meer. Bent Schleipfenbauer stond op zich prima na de opening maar in het middenspel kwam het krachtsverschil tot uitdrukking. Wouter
van Rijn dobbelde zich naar remise, de hele tijd had hij een
klein nadeeltje maar dat bleef klein zodat de vrede getekend
werd. Peter Boel toog ten aanval en offerde een stuk voor
wat vage compensatie. Of het echt wat was weet ik niet maar
Peter zag het materiaal niet meer terug. Dirk Hoogland vergaloppeerde zich in de opening en raakte een pion kwijt met
een onveilige koning. Even hadden we nog hoop toen de
tegenstander niet oplette en Dirk op g2 kon slaan maar helaas stond zijn eigen ruïne al op instorten. Jan Knuiman
speelde goed, had een voordeeltje en wikkelde vrij snel af
naar remise. Daarmee is de wedstrijd verteld. Er viel geen
eer te behalen. Volgende keer beter!
Otto Wilgenhof
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Charlois Europoort: Bob
Beeke (2305) - GM Erik van den Doel (2585) 0-1; Eelco de
Vries (2251) - GM Bart Michiels (2536) 0-1; Otto Wilgenhof (2204) - Roger Meng (2383) 0-1; Tom Bus (2150) - IM
Steven Geirnaert (2466) 0-1; Pieter Verhoef (2154) - IM
Stefan Docx (2426) 0-1; Bent Schleipfenbauer (1873) Robin Lecomte (2238) 0-1; Wouter van Rijn (2148) - Michel de Wit (2164) ½-½; Peter Boel (2104) - Clement Rihouay (2217) 0-1; Dirk Hoogland (2085) - Kambiz Sekandar (2185) 0-1; Jan Knuiman (1974) - Cor de Wit (2015)
½-½. Eindstand 1-9.
Moeizame zege ASV-2: Eerste ronde extern en dan meteen
aantreden tegen het Zevenaar van Guust Homs. Dat betekent
in de regel vol aan de bak. En dat bleek! Een zeer benauwde
4½-3½ overwinning met strijd op alle borden. Als eerste was
Frank Schleipfenbauer klaar in zijn partij met zwart tegen
Guust. De opening verliep stroef en Frank leek een zware
middag tegemoet te gaan. Gelukkig bood Guust remise aan
op een moment dat hij feitelijk de stelling van Frank aan gort
kon slaan. Een mazzeltje dus! Daan Holtackers speelde een
prima partij tegen Toon Janssen. Een goed opgezette opening en daarna de druk opvoeren was het devies. Toon voelde er niks voor om onder de voet gelopen te worden en
pleegde een wanhoopsoffer. Daan reageerde hier niet goed
op en zijn koning kwam zwaar op de tocht te staan. Uiteindelijk werd dit fataal. Sander Berkhout speelde tegen de
muur van Zevenaar Arie Huysman. Een pionoffer en zwaar
gebeuk op de koningstelling van Arie volgde maar deze gaf
geen krimp. Het logische gevolg was remise. Mick van
Randtwijk maakte weer gelijk. Met zwart kwam hij soepel
uit de opening. Het centrum werd in bezit genomen en de
koningsstelling van wit belegert. Dit resulteerde in krampachtig spel van de witspeler en die bezweek spoedig onder
de immense druk. Fred Reulink speelde met wit een wisselvallige partij. Na een zet of tien verloor hij onnodig een
pion. Terugknokken is aan hem wel besteed en na wederom
een tiental zetten stond hij na een ingewikkelde afwikkeling
fantastisch. Op het moment van oogsten taste Fred ernstig
mis waarna het eindspel niet meer te houden was. Zo stond
ASV-2 opeens met 3-2 achter. Richard van der Wel stond
minder, Theo Jurrius min of meer gelijk en Sjoerd van
Roosmalen leek te winnen. Het liep anders. Theo frummelde
ingewikkeld (loerend op kansjes) de stukken over het bord.
Constant een kleine strategische min en zijn spel was erop
gericht veel puzzeltjes aan zijn opponent voor te schotelen.
Plots vergiste deze zich dan ook en Theo pende een paard

dat uiteindelijk in zijn schoot valt. Stuk voor en partij in de
zak. Sjoerd had een eindspel met dame en twee torens voor
beiden en daarbij heeft Sjoerd twee “vrijpionnen”. Het bleek
ongelofelijk moeilijk om in dit eindspel de pionnen naar de
overkant te krijgen. Na veel geschuif berust Sjoerd dan ook
in een soort eeuwig schaak. Als laatste (zeer ongebruikelijk)
zit Richard nog te rommelen tegen een Duitse muur. Zijn
tegenstander pareert alle grappen en wint pion op pion. In
een eindspel met dame en toren blijft hij op kansen wachten
Plots komt die kans er en hij maakt er volop gebruik van. Hij
“ruilt” zijn toren voor de vijandelijke dame waarna hij met
zijn eigen dame de pionnenverdeling corrigeert en daarop
volgend de toren wint of matzet. 4½-3½ winst. Een puike
start van het seizoen!?
Richard vd Wel
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - Zevenaar: Frank Schleipfenbauer (2118) - Guust Homs (2189) ½-½; Sander Berkhout (2100) - Arie Huysman (1982) ½-½; Theo Jurrius
(2053) - Vincent Pelgrom (1980) 1-0; Sjoerd van Roosmalen (2087) - Thomas Verfürth (1974) ½-½; Richard van der
Wel (2022) - Thorsten Brandt (1945) 1-0; Fred Reulink
(2050) - Kevin Verfürth (1927) 0-1; Mick van Randtwijk
(1891) - Reinier Janssen (1870) 1-0; Daan Holtackers
(2016) - Toon Janssen (1853) 0-1. Eindstand 4½-3½.
Slechte start ASV-3: In het eerste duel van het seizoen thuis
tegen De Toren-2 werd door ASV-3 een 2½-5½ nederlaag
geleden. Wouter Abrahamse en zijn tegenstander maakten er
een scherpe partij van. Wouter stond steeds beter maar beide
spelers verbruiken veel tijd in een ingewikkelde stelling.
Fouten in tijdnood kosten Wouter de partij. Johan Wolbers
had al snel een actieve stelling met zwart nadat wit het wat
voorzichtig aangepakt had. Al snel overzag wit een schaakje
en Johan kwam een kwaliteit voor. Dit voordeel bouwde hij
rustig uit tot een volledig winnende aanval, waarna hij de
tegenstander nog even terug liet komen. Maar de kwaliteit
voorsprong bleef, en het eindspel was hierdoor uiteindelijk
eenvoudig te winnen. Jan van de Linde kwam in een zijvariant terecht. Hij kwam direct wat gedrukt te staan en dat bleef
zo. Langzaam kon wit de druk opvoeren. Hij offerde daarbij
een kwaliteit en dreigde op allerlei manieren binnen te komen. Uiteindelijk sloeg de witte aanval door. Koen Maassen
van den Brink bestreed de opening wat voorzichtig, op dezelfde manier als de tegenstander van Johan. En we weten
wat daar gebeurde. Het ging niet helemaal op dezelfde manier. Koen kreeg nog aanval, maar verloor op een gegeven
moment ook een kwaliteit en later de partij. Bij Gerben
Hendriks, invaller voor Freek Hooning, werd het een spannende en behoorlijk agressieve partij. Hij kwam goed uit de
opening. De koning van zijn tegenstander stond erg slecht en
daar had zijn opponent veel last van. Ook nadat Gerben een
pion weggaf behield hij het initiatief. De partij vervlakte
later nadat hij stukwinst overzag. Het vervolg leverde niets
meer op voor beiden. Dus remise was het juiste resultaat.
Quirine Naber en haar tegenstander begonnen vrij voorzichtig en leken te hopen dat de andere het initiatief zou nemen.
Quirine had torens verdubbeld, maar een echte aanval leek
ver weg. Op een gegeven moment kwam haar tegenstander
binnen met zijn dame en miste Quirine de juiste verdediging.
Hierna stond ze lange tijd onder zware druk. Na een paar uur
verdedigen sloeg de zwarte aanval uiteindelijk toch door.
Hert betekende meteen ook verlies in de wedstrijd (1½-4½)
In de zomer had Remco Gerlich wat theorie uit zijn hoofd
geleerd en aangezien de witte zetten voor de hand lagen
stonden de eerste twaalf in een paar minuten op het bord.
Remco had een pion geofferd en had daar compensatie voor
maar moest toen op eigen kracht verder. Hij gokte en offerde
een tweede pion. Alle witte stukken stonden op vreemde
velden. Na een mindere zet van wit kreeg Remco zijn twee
pionnen terug en ook aanval op de koning, maar er was nog
maar weinig tijd over. Het winnende kwaliteitsoffer zag
Remco wel maar hij kon het niet uitrekenen, waarna het
initiatief omsloeg. Beide spelers vluchtten in een totaal gelijk toreneindspel, dat ook remise werd. Barth Plomp, invaller voor Anne Paul Taal, speelde zijn normale solide spel en
kwam op een gegeven moment een pionnetje voor. Later
werd dit een kwaliteit, in ruil voor een pion. Er was al veel
materiaal van het bord verdwenen en wit had steeds kansen

op eeuwig schaak. Het bleef onduidelijk of Barth had kunnen winnen, want hij overzag een schaak dat hem zijn kwaliteit kostte. In het resterende dame-eindspel hield wit direct
eeuwig schaak. Daarmee werd de 2½-5½ eindstand een feit.
Remco Gerlich

Gedetailleerde uitslag ASV-3 - De Toren-2: Jan van de
Linde (2091) - Mathieu Roskam (1966) 0-1; Koen Maassen
van den Brink (2014) - Leo Hovestadt (2034) 0-1; Johan
Wolbers (2014) - Ron Engelen 1-0; Wouter Abrahamse
(1993) - Jorick Laan (1847) 0-1; Remco Gerlich (1922) Arthur Maters (1833) ½-½; Quirine Naber (1741) - Rein
Visee (1839) 0-1; Barth Plomp (1960) - Ben McNab (1802)
½-½; Gerben Hendriks (1853) - Jan-Mathijs van Leeuwen
½-½. Eindstand 2½-5½.
ASV-4 weet geen vuist te maken: In het openingsduel tegen
Rokade-1 uit Lichtenvoorde kwam ASV-4 tekort. Het resulteerde in een regelmatige 5-3 nederlaag. Een terechte uitslag.
Rokade speelde het slim, remises aanbieden in het middenspel in de wetenschap dat op resterende borden de winstkansen groot waren. De voortekenen waren al niet gunstig. Gerben Hendriks speelde met wit remise in een vooruit gespeeld
duel tegen een op papier mindere tegenstander. Het initiatief
wist hij helaas niet om te zetten in een beslissend offensief.
Hij twijfelde dat hij dan mogelijk in een minder eindspel zou
kunnen komen. Désiré Fassaert kreeg met zwart de witte
opstelling met d4, Pf3 en Lg5 te bestrijden. Hij bereikte een
stelling waarin wit geen voordeel meer had. Maar dit had
wel een forse tijdsachterstand opgeleverd waardoor hij een
goed getimed remiseaanbod niet kon afslaan (1-1). Paul de
Freytas speelde een Indische partij waarin hij met wit in een
onbekende variant terecht kwam. Zijn tegenstander bleek er
ook niet veel van te weten en Paul kwam duidelijk beter te
staan. Bij een afwikkeling mistte hij een voortzetting waardoor het voordeel verdampte. Bij een remiseaanbod berustte
hij in de gelijke stand. Esther Wolbers viel in voor de verhinderde Bert Duijker. Zij speelde met zwart een lastige
partij, waarbij zij in het middenspel materiaal verloor, daarna
was er geen houden meer aan. Steven Braun maakte zijn
debuut voor ASV en zorgde voor de volle winst. Hij speelde
met wit een mooie partij. Hij offerde tijdelijk een pion voor
aanval en drong met zware stukken de zwarte stelling binnen
en sleepte een belangrijk punt binnen. ASV kreeg weer
hoop. Ivo van der Gouw en Ruud Verhoef hadden echter een
duidelijk mindere stelling. De hoop was dus gevestigd op
Ruud Wille die een complexe partij speelde tegen Marcel
Leroi. In een onduidelijke stelling bood die remise aan.
Ruud speelde vanwege het teambelang door. Hij probeerde
het maar moest toch in remise berusten. Inmiddels was Ivo
in een verloren eindspel terecht gekomen, waarin hij tijdelijk
een stuk had geofferd voor promotiekansen. Zijn tegenstander speelde het eindspel met paard echter nauwkeurig uit.
Ruud Verhoef had in het vroege middenspel een pion ingeleverd, maar dacht vanwege zijn onwikkelingsvoorsprong
kansen te hebben in een eindspel met toren + loperpaar.
Echter zijn tegenstander speelde het sluw, een soort vesting
werd ruw gebroken door het zetje b4, na terugslaan dreigde
loperinsluiting. Daarna was het snel afgelopen. De volgende
ronde is op 7 oktober, ASV 4 moet dan uit een ander vaatje
tappen.
Ruud Verhoef
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Rokade: Ruud Verhoef
(1854) - Nick Mulder (2061) 0-1; Ruud Wille (1824) - Marcel Leroi (1943) ½-½; Ivo van der Gouw (1821) - Erwin
Swerink (1929) 0-1; Gerben Hendriks (1853) - Rob Stevens
(1729) ½-½; Désiré Fassaert (1840) - Menno Dorst (1860)
½-½; Paul de Freytas (1816) - Arent Luimes (1880) ½-½;
Esther Wolbers (1594) - Rob Gerhardus (1769) 0-1; Steven
Braun (1693)-Maarten Marneth (1806) 1-0. Eindstand 3-5.
Uitslagen interne competitie 3e ronde (14 september 2017):
F. Schleipfenbauer - Storms ½-½; Fassaert - Gerlich ½-½;
Kersten - Naber 0-1; Passchier - Kusters ½-½; van Hattum Mercan 1-0; Koen van Keulen - Witmans 1-0; Kooij Vadim van Kuijk ½-½; Schunck - Vermeer 1-0; Kees van
Keulen - Derendorp 0-1; Zuidema - B. Sanders 0-1; Meijer van Lotringen 0-1; J. Sanders - Hartogh Heys 1-0; Diekema
- Gubbels 1-0; Stibbe - Maas 1-0; Burger - Wijman 0-1;
Hanna Wierts - Rijmer 1-0.

