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56e jaargang no. 32
Oploswedstrijd: Vorige week was er een pittige tweezet van
Fedorovich (1981). Wit geeft
mat in 2 zetten. Oplossing: de
sleutelzet is 1. Tc3.
Schaakdemo: Op woensdagmiddag 4 oktober jl. verzorgde ASV op verzoek van
Vluchtelingenwerk
een
schaakworkshop in Rozet.
Een mooie extra mogelijkheid
om reclame te maken voor
ASV. Nieuwe Arnhemmers
konden die middag o.a. kennismaken met sportclubs en
dus ook met schaken. Eerder heeft ook De Toren zich op
deze wijze gepresenteerd bij een demo die toen in Rijkerswoerd werd gehouden. Het werd een leuke middag waarbij er
de nodige belangstelling voor het schaken was. Theo van
Amerongen, Theo van Lotringen, André de Groot en Kees
van Keulen zorgden voor de uitleg en begeleiding. Op 1
november is er nogmaals zo’n middag met dezelfde opzet.
Bij voldoende vrijwilligers is ASV weer van de partij!
Externe competitie: De 2e ronde van onze 4 zaterdagteams
leverde 2 overwinningen op. Helaas gingen er ook 2 wedstrijden verloren. ASV-1 herstelde zich in Aalsmeer mooi
van de catastrofe uit ronde 1 door met 6-4 te winnen van het
gepromoveerde AAS. ASV-4 deed ook goede zaken door het
sterke O&O uit Kampen met 4½-3½ te verslaan. Toch eindigden we op 50% doordat zowel ASV-2 als ASV-3 verloren. ASV-2 liet zich met 6-2 behoorlijk te kijk zetten tegen
Groninger Combinatie-3. Ook ASV-3 verloor ruim. In Nijmegen won SMB-1 met 5½-2½. Hierbij de verslagen.
Dan begonnen deze week ook de andere poules in de OSBO.
Voor ASV start dat vanavond met 5 wedstrijden. Daarvan
spelen thuis ASV-5 tegen PION-2 uit Groesbeek en ASV-10
tegen Ons Genoegen uit Almen. Drie ASV-teams spelen
vanavond uit: ASV-6 reist af naar Zwolle waar ZZS! de
tegenstander is. ASV-8 gaat naar Millingen om tegen de club
van die naam te spelen en ASV-11 speelt uit tegen Wageningen-5. Ook morgenavond bent u vanaf 19.30 uur welkom in
ons clubgebouw. Dan speelt ASV-7 thuis tegen de jeugd van
De Toren-5. Volgende week speelt ASV-11 nog thuis tegen
Wageningen-6. ASV-12 is deze ronde vrij.
Goed herstel ASV-1: Ons eerste boekte een belangrijke winst
op AAS uit Aalsmeer ook al dreunde de 9-1 nederlaag uit de
openingsronde nog wat na. Er moest wat geschoven worden
maar met Sander Berkhout en Mick van Randtwijk voor
Wouter van Rijn en Jaap Vogel zag men het duel vooraf met
vertrouwen tegemoet. Er was gaandeweg de wedstrijd ook
geen twijfel geweest over de uitslag meldde captain Otto
Wilgenhof mij de volgende dag aan de telefoon bij het doornemen van de wedstrijd. Bob Beeke zorgde voor het eerste
punt. Hij kreeg wat ruimtevoordeel en won na een combinatie een kleine kwaliteit. Daarna was de stelling compleet uit.
Pieter Verhoef verdubbelde de voorsprong na een goed gespeelde partij. Een klein voordeel bleef steeds in tact. Hij had
steeds het betere van het spel wat hij uiteindelijk wist te
verzilveren. Sander Berkhout stond steeds wat minder maar
bij een op zich vrij standaard centrumdoorbraak raakte zijn
tegenstander wat in paniek. Niet veel later was het al voorbij
en had ook Sander zijn punt binnen. Otto Wilgenhof was
bewust aan bord 1 gaan zitten (na een tandartsbezoek en
eerdere staaroperatie) en trof daar, zo hoorde hij achteraf, een
tegenstander die in de laatste 30 partijen er maar eentje had
verloren. Otto koos voor een wat slappe opzet van de partij.
Toen hij op een gegeven moment een pion aanbood mocht
deze niet geslagen worden. Zijn tegenstander deed dit wel en
daarna beheerste Otto meteen het hele bord. Een vijandelijk
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stukoffer maakte het er niet beter op. Sterker nog, het was
helemaal uit. Eelco de Vries maakte er met zijn tegenstander
een spectaculair duel van. Met een ruil van toren en 2 pionnen voor 2 stukken was de afloop tamelijk onvoorspelbaar.
Opeens werd het remise toen zijn tegenstander gebruik
maakte van eeuwig schaak dat in de stelling kwam. Mick van
Randtwijk meldde zich daarna bij Otto met de mededeling
dat ook hij remise kon maken door 3x dezelfde stelling. Gezien de stand kon dit natuurlijk. Het was een vrij gelijkopgaande partij geweest. Een goed debuut dus van Mick in ons
eerste! Bij Peter Boel was het weer vrij scherp. Hij offerde
een stuk en later nog een toren. De aanval die hieruit had
moeten ontstaan kwam nooit echt van de grond. Zijn tegenstander kon dit vrij eenvoudig neutraliseren. Het betekende
de 5-2 in de wedstrijd. Dirk Hoogland leek aardig te staan
met wat kansen op de koningsvleugel. Zijn tegenstander had
op de damevleugel wat druk. Toen Dirk 2 pionnen achter
raakte zonder compensatie wist hij nog lang te verdedigen
maar kon het tenslotte niet meer houden. Bij Michiel Blok
mislukte het openingsplan. Hij raakte uiteindelijk een kwaliteit achter. Daarin was er nog hoop op remise maar zijn tegenstander vond de enige weg naar winst. Tom Bus won in
zijn partij een stuk tegen 2 pionnen. Het werd een moeilijk
eindspel met loper en 2 pionnen tegen 4 pionnen maar Tom
wist het uiteindelijk in winst om te zetten. De eerste 2
matchpunten waren binnen. In de volgende ronde is koploper
Oud Zuylen Utrecht de tegenstander.

Gedetailleerde uitslag AAS - ASV-1: Johannes Rudolph (2349) Otto Wilgenhof (2204) 0-1; Jeffrey van Vliet (2337) - Eelco de
Vries (2251) ½-½; Ad van den Berg (2229)-Bob Beeke (2305) 0-1;
Marc Trimp (2187) - Tom Bus (2150) 0-1; Paul Schrama (2223) Michiel Blok (2137) 1-0; Redmar Damsma (2125)-Peter Boel
(2104) 1-0; Aldert-Jan Keesen (2190) - Pieter Verhoef (2154) 0-1;
Jasper van Eijk (2015) - Sander Berkhout (2100) 0-1; Peter Poncin (1986) - Dirk Hoogland (2085) 1-0; Simon Groot (1978) Mick van Randtwijk (1891) ½-½. Eindstand 4-6.

ASV-2 “super slecht maar wel heel gezellig”: Met deze constatering opende captain Richard van der Wel zondagmiddag
telefonisch zijn verslag over de met 6-2 verloren wedstrijd
van ASV-2 uit bij Groninger Combinatie-3. Het tweede was
naar Groningen afgereisd zonder de basisspelers Sander
Berkhout en Mick van Randtwijk die naar ASV-1 waren
doorgeschoven. Daarvoor veel routine in de vorm van Anne
Paul Taal en Barth Plomp. Theo Jurrius opende de score met
een zekere remise. Beide spelers speelden op safe en namen
geen risico. Zo bleef het binnen de remisemarge en werd het
punt gedeeld. Bij Anne Paul Taal ging het daarna mis. Tot
dat moment had hij alles keurig gedaan en het ging gelijk op.
Maar hij zat te loeren op mat op de onderste lijn iets wat bij
hem ook kon gebeuren en inderdaad dat gebeurde ook. Een
door de toren op d8 aangevallen loper op d4 kon niet meer
weg. Dus materiaalverlies of mat, het betekende verlies van
de partij. Richard van der Wel begon vermoeid aan de partij
en merkte al snel dat de scherpte er niet was. Steeds liep hij
wat achter de feiten aan. Toch wist hij voordeel te krijgen
maar na een foutief vervolg verdween het dit volledig. Hij
ging daarna op remise in om nog een blunder te voorkomen.
Daan Holtackers zag zijn pion op c4 verdwijnen en was in
het verdere vervolg kansloos. Zo tekende een nederlaag zich
al langzaam af. Barth Plomp kwam vanuit een normale opening in een stelling terecht waarin hij zich te passief opstelde.
Dit gaf wit de kans om de stukken goed te zetten en de stelling van Barth aan te vallen. Uiteindelijk liep er een pion
door. Frank Schleipfenbauer speelde een hele goede, dynamische partij. Hij offerde een stuk waarvoor hij veel spel
kreeg. Het stuk kreeg hij later terug met rente in de vorm van
een paar pionnen. De rest was een kwestie van goed uitspelen en dat is aan Frank wel besteed. Fred Reulink had zijn
dag totaal niet. Al na 9 zetten overzag hij torenwinst, later
ruilde hij verkeerd om waardoor hij voordeel miste. En ook
in het eindspel overzag hij winstkansen. Tot overmaat van

ramp volgde er in die slotfase ook nog een blunder waardoor
hij het eindspel zelfs nog verloor. Tenslotte verloor Sjoerd
van Roosmalen. Ook hij had het nodige in zijn partij gemist.
Met een pion minder volgde later nog een tweede pion. Het
toreneindspel was daarna kansloos. “Het was allemaal heel
zuur en onnodig”, zo sloot Richard zijn verhaal af. “Maar er
kan dit seizoen nog van alles gebeuren” om daarmee positief
af te sluiten.

Gedetailleerde uitslag Groninger Combinatie-3 - ASV-2: Mark
Kruit (1983) - Frank Schleipfenbauer (2118) 0-1; Govert Pellikaan (1987)-Sjoerd van Roosmalen (2087) 1-0; Fons van Hamond
(1954) - Theo Jurrius (2053) ½-½; Kawar Yakinsyah (1914)Richard van der Wel (2022) ½-½; Ewout Clarenburg (1970) Anne Paul Taal (1922) 1-0; Loek van der Hagen (1676) - Fred
Reulink (2050) 1-0; Taco van der Poel (1837)-Daan Holtackers
(2016) 1-0; Daan Noordenbos (1601) - Barth Plomp (1960) 1-0.
Eindstand 6-2.

Ruim verlies ASV-3: Tegen SMB-1 ging het voor ASV-3
zaterdag met een 5½-2½ verlies behoorlijk mis. Een verslag
op bordvolgorde ditmaal. Aan bord 1 speelde Jan van de
Linde een sterke partij met wit. Na een flankopening kreeg
hij al snel een sterke aanval op de zwarte koning. Die bleek
niet te stoppen. Op bord 2 trof Koen Maassen van den Brink
met zwart Ruben Hogenhout, ooit spelend voor ASV. Die
leek op remise uit want hij speelde een erg rustige zijvariant
in de opening. Koen kreeg voordeel maar raakte dit later
weer kwijt. In het toreneindspel was geen goed plan te vinden en het werd remise. Op bord 3 speelde Remco Gerlich
met wit tegen Bram Rijkschroeff. Remco kwam tien minuten
te laat maar dit was snel ingehaald. Remco kwam gelijk uit
de opening, maar de aanval die hij daarna probeerde in te
zetten was waarschijnlijk te optimistisch. De zwarte stukken
konden enkele cruciale velden verdedigen en toen de rook
opgetrokken was bleef wit een stuk achter. Daar had het
kunnen eindigen, maar op zet 41 speelde zwart een illegale
zet toen hij niet zag dat hij schaak stond. Dat kostte hem een
stuk. Nu stond Remco een pion achter in een toreneindspel,
dat werd een pionneneindspel. Er was precies 1 kans om de
stelling dicht te schuiven, maar speelde te snel en zag het
niet. Uiteindelijk kon zwart de pion weggeven om oppositie
te krijgen, toen was het alsnog uit. Op bord 4 speelde Wouter
Abrahamse met zwart tegen oud ASV-er Paul Waenink.
Wouter speelde een bekend wild gambiet. In het vervolg
kreeg hij zijn pion niet terug, terwijl wit zijn stelling steeds
meer leek te verbeteren. Uiteindelijk kon Wouter het niet
droog houden. Op bord 5 speelde invaller Jan Knuiman met
wit tegen Maarten Smit. In een partij die Remco lang als
gunstig had ingeschat hield Jan uiteindelijk een loper en 2
pionnen over tegen een toren, dit bleek niet te winnen. Op
bord 6 speelde invaller Jacques Boonstra met zwart tegen de
sterke Roy van den Hatert. Dit liep voor onze ASV-er verkeerd af. Op bord 7 speelde de derde invaller, Bert Duijker,
met wit. SMB speelde in een tactische opstelling, want zijn
tegenstander was niemand minder dan ASV-clubkampioen
Jaap Amesz! Bert vond het leuk om zo'n sterke tegenstander
te hebben, die het maar eens moest laten zien. In het Hollands kreeg Bert het voor elkaar om een gedekt paard op e6
te krijgen! Wel verloor hij later een pion, terwijl de stelling
vervlakte. Op zet 48 won Bert de pion terug en dwong hij de
koning van Jaap naar de onderste rij. De stelling die overbleef was potremise. Een uitstekende prestatie! Op bord 8
speelde Quirine Naber met zwart tegen Hans van Leeuwen,
ook al een vroeger ASV-lid. Haar stelling zag er wel redelijk
uit, alleen stonden de witte pionnen gericht op de koningsvleugel en daar had Quirine weinig verdedigers. Uiteindelijk
wist wit zijn stukken hierheen te sturen en werd Quirine mat
gezet op g7. Na 2 nederlagen met elk slechts 2½ bordpunt is
het duidelijk dat ASV-3 nog flink zijn best moet doen om
volgend jaar weer de 3e klasse te mogen spelen. Remco Gerlich
Gedetailleerde uitslag SMB-1 - ASV-3: Jelle van Deemen (1859) Jan van der Linde (2091) 0-1; Ruben Hogenhout (2002) - Koen
Maassen van den Brink (2014) ½-½; Bram Rijkschroeff (2033) Remco Gerlich (1922) 1-0; Paul Waenink (2017) - Wouter Abrahamse (1993) 1-0; Maarten Smit (1810) - Jan Knuiman (1974) ½½; Roy van den Hatert (2117) - Jacques Boonstra (1785) 1-0;
Jaap Amesz (2236) - Bert Duyker (1794) ½-½; Hans van Leeuwen
(1727) - Quirine Naber (1741) 1-0. Eindstand 5½-2½.

Sterke uitzege ASV-4: De verre uitwedstrijd van ASV-4
tegen O&O in Kampen werd heel knap met 4½-3½ gewonnen. Steeds was het vierde de bovenliggende partij maar het
verschil was nooit groot en zo bleef het spannend tot het
eind. Belangrijk was de winst aan de onderste 4 borden. Het
vormde de basis voor de eindzege. Met het halfje wat Gerben
Hendriks scoorde aan bord 2 werd de winst een feit. Paul de
Freytas zette het vierde na bijna 3 uur spelen op voorsprong.
Hij kreeg in de opening de kans zijn tegenstander het loper-

paar te geven in een gesloten stelling. Toen zijn tegenstander
later in de partij een pion ging verliezen dacht deze het slim
te doen maar verloor daarbij een kwaliteit doordat diens
toren werd ingesloten. Paul kon het toen rustig uitspelen.
Lang bleef deze voorsprong niet in tact. Désiré Fassaert
kwam via een lastige opening in een moeilijke stelling terecht. Hij wist de zaak weliswaar onder controle te houden,
maar dit kostte veel tijd. In opkomende tijdnood maakte hij
een blunder. Zijn dame raakte ingesloten, een gevaar waar hij
een paar zetten eerder nog attent op was geweest, maar nu
even niet. Wisse Witmans, invaller voor de naar ASV-3
doorgeschoven Bert Duijker, zette ASV-4 weer op voorsprong. Zijn tegenstander speelde een gambiet waar Wisse
een voor zwart onbekende variant tegenover stelde. Hij hield
zo een pion over tot in het eindspel. Na een paar onnauwkeurigheden gaf hij zijn tegenstander remisekansen. Op zet 37
ging die echter door de vlag. Of het eindspel echt gewonnen
was bleef nog de vraag. Niettemin kwam het punt in het
Arnhemse kamp terecht na een goed gespeelde partij van
Wisse. Dit werd gevolgd door een plusremise van Gerben.
Zijn training met Jop Delemarre begint wat vruchten af te
werpen. Rustig en consequent spelend kwam hij steeds beter
te staan. Zijn tegenstander was continue bezig om zijn stelling in orde te houden. En Gerben wist zijn slechte stukken
tegen de goede stukken van wit. Uiteindelijk leverde dat een
pion op. Helaas was toen de tijd zijn grootste tegenstander en
was onze ASV-er niet in staat de pluspion te behouden. Remise dus. Maar op zich een prima resultaat. Na verlies van
Ivo van der Gouw kwam de stand op 2½-2½. Zijn tegenstander had voortdurend de betere stelling. Een onnauwkeurigheid in tijdnood kostte Ivo een stuk en daarna was het een
kwestie van techniek voor zwart. Steven Braun zorgde opnieuw voor een winstpartij. Hij kon na een fout van zijn
opponent druk zetten op diens koningsstelling en won daar
een pion mee op de andere vleugel. Na een paar onzorgvuldige zetten verloor hij het initiatief. Zijn tegenstander probeerde daarna druk te zetten met een vrijpion. Deze sloeg
Steven eraf. Bij de analyse bleek dat dit niet goed was. Wit
kon daarmee een stuk winnen maar die dacht dat dit niet kon
en ruilde alles af met het terugslaan van een pion. Hier zat
het Steven dus wat mee. In een lopereindspel had Steven nog
een pluspion op de a-lijn. Dit bleek de winnende te zijn. Na
een paar zetten in het eindspel geloofde zijn tegenstander het
wel en gaf op. Met nog 2 partijen leek ASV-4 de winst niet
te kunnen ontgaan. Ruud Wille had een moeilijke stelling op
het bord met een pion meer. Vanuit de opening had hij gaandeweg het betere van het spel verkregen maar meer dan een
pion leverde dit niet op. Zijn tegenstander kreeg met de zware stukken rond de tijdnoodfase wat tegendreigingen. Bij een
afwikkeling blunderde Ruud en kwam in een verloren stelling terecht. Dit was al snel onhoudbaar. Het hing nu af van
Ruud Verhoef. Hij moest in gevecht met een “Zwarte
Leeuw”. Na veel gemanoeuvreer in het middenspel kreeg hij
beslissend voordeel. Net voor de eerste tijdcontrole wikkelde
Ruud af naar een eindspel met goede winstkansen. Het was
achteraf niet handig om af te wikkelen naar een toreneindspel
met twee pluspionnen, de stand van de koning en de pionnen
waren nl. passief. Echter na eindeloos manoeuvreren en
foutjes over en weer werd de zege binnen gehengeld. Volgens de omstanders had dit veel sneller gekund met de zet
Ke5, echter bleek bij de analyse dat hier nog een listig variantje in zat, nl. een aanval van de zwarte koning op de toren
op straffe van verlies van de h-pion, het was dus allemaal
niet zo eenvoudig. Maar goed, eind goed, al goed.

Gedetailleerde uitslag O&O – ASV-4: Hans Spoelstra (2036) - Ivo
van der Gouw (1821) 1-0; Johan Redeker (2041) - Gerben Hendriks (1853)½-½; William Cornelissen (2090) - Ruud Wille (1824)
1-0; Muharem Mujkanovic (1942) - Désiré Fassaert (1840) 1-0;
Berd Ekkelboom (1819) - Ruud Verhoef (1884) 0-1; Seine Hakkers (1704) - Paul de Freytas (1816) 0-1; Ronald Vierhuis (1536) Wisse Witmans (1634) 0-1; Wilke Kronemeijer (1638) - Steven
Braun (1693) 0-1. Eindstand 3½-4½.

Uitslagen interne competitie 6e ronde (5 oktober 2017):
Amesz-Berkhout ½-½; P. Verhoef-Hoogland 1-0; FassaertHendriks ½-½; de Mol - van Buren 1-0; R. Wille - Kusters
½-½; Huizinga-Passchier 1-0; Marks-Boonstra 1-0; Vliekvan Hattum ½-½; Koen van Keulen-van Belle ½-½; MercanKooij 0-1; de Kok-Veerman 1-0; B. Sanders-Menger 0-1;
Wijman-J. Sanders ½-½; Meijer-Hartogh Heijs 1-0; Gubbels
-Rijmer 1-0; Maas-Nieuwenstein ½-½; Wierts-Stibbe ½-½;
Uitslagen ASV-bekercompetitie:
van der Wel - Bus 1-0; van Amerongen - van Kuijk 0-1;
Kooman - Arends ½-½ (wit wint na beslissing via snelschaken); de Groot - Braam 0-1; Zuidema - van Dijk 0-1; Droop Schunck 0-1; Witmans - van Lotringen 1-0; van Willigen Braun 1-0; Peters - Vermeer 1-0.

