Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING
(OPGERICHT 31 OKTOBER 1891)
Redactie: R. Wille, Laan van Klarenbeek 74,
6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,
e-mail: r.wille@planet.nl
Clubavond: Donderdag in Dagbesteding het Pleijwerk,
(Elver), Vlamoven 22-24, tel 026-3696970
Tel. aanmelden: Erik Wille 06-12965038
ASV op internet:
http://www.asv-schaken.nl
e-mail: info@asv-schaken.nl

56e jaargang no. 6
Oploswedstrijd: Lang konden alleen de Joegoslaven op tegen
de Russen. Elk jaar hielden de landen een match aan tien
borden, die ook elk jaar door de Russen werd gewonnen.
Hier zien we een beeld uit de partij Vasjukov - Djurasevic,
gespeeld in 1961 in Belgrado. Wit speelt en wint.
Oplossing: 1. Txe6, Dxe6
2. Dxf8, Txf8 3. Txg7+,
Kh8 4. Tg6+ en wit heeft
een stuk gewonnen. Het
helpt zwart niet als hij na
Dxf8 niet terugslaat maar
bv. schaak geeft want dan
volgt gewoon Df1.
Ledenvergadering:
De
ALV duurde vorige week
haast als vanouds ruim
een half uur. Alle vergaderstukken inclusief de
behandeling van het competitiereglement werden vastgesteld.
Onze voorzitter Erik Wille werd voor een nieuwe bestuursperiode herkozen. Diverse vragen kwamen aan de orde. Zo
werd het idee geopperd om de bekercompetitie uit 2 partijen
te laten bestaan met verwisselde kleuren en verkort speeltempo. Een flinke groep leden heeft geen voorkeur voor een
korter speeltempo zodat die optie is afgewezen. Ook werd de
stand van zaken rond de bouw van een nieuwe website toegelicht. Dit jaar zal het ASV-bestuur een nieuwe poging in het
werk stellen om dit tot stand te brengen. Kees van Keulen
werd verkozen tot ASV-er van het jaar 2016 vanwege zijn
initiatieven rond de invoering van een beginnerscursus die
ASV al diverse nieuwe leden heeft opgeleverd. Kees, van
harte gefeliciteerd!! Na afloop van de vergadering en voor de
start van het rapidschaak las Peter Boel nog twee verhalen
voor uit zijn onlangs verschenen boek “Drie Paarden”.
Externe competitie: De eerste vijf teams kwamen weer in
actie afgelopen zaterdag. Het werd een behoorlijk succesvolle speeldag. Zo won ASV-1 bij Philidor 1847 in Leeuwarden
met 5½-4½۫ en is daarmee nu al veilig. Ook ASV-2 zorgde
met een 5-3 zege op BSV Bennekom dat ruim afstand werd
genomen van de onderste plaatsen. Een 4-4 gelijkspel zorgde
voor een nuttig punt voor ASV-3 uit bij Amsterdam-West.
ASV-4 zorgde met een 4½-3½ zege dat de 2e plaats in handen bleef. Het enige team dat verloor was ASV-5. De punten
bleven door een 5-3 uitslag in Wijchen bij Het Kasteel. Deze
week zijn ook de andere teams in de OSBO-competitie weer
begonnen met de volgende ronde. Daarover volgende week
meer. Nu de eerste verslagen van onze zaterdagteams.
ASV-1 speelt zich veilig: Met een nipte 5½-4½ zege op
Philidor 1847 euit Leeuwarden nestelde ons eerste zich op een
uitstekende 3 plaats ver weg van de degradatiezone. Dit
maakt het voor de rest van het seizoen een stuk gemakkelijker. Vooral Bob Beeke en Tom Bus zijn goed in vorm en
hebben intussen beiden 4½ uit 6 en zijn ook nog in de race
voor een meesterresultaat. Tom zorgde voor het eerste punt.
Het leek een gelijkopgaande partij maar na het opspelen van
een pion door Tom bleek dat de stelling van wit zo raar in
elkaar stak dat onze ASV-er een stuk won en de partij. Frank
Schleipfenbauer speelde een van zijn bekende systeempjes in
de opening. Dit keer bleef succes uit. Zijn tegenstander wist
daar wel raad mee en het lukte de stelling van Frank aan te
tasten waardoor steeds meer zwaktes ontstonden waardoor
zijn positie niet meer houdbaar was. Peter Boel kreeg al vrij
snel een remiseaanbod maar na kort overleg speelde Peter
door en terecht want hij bleek duidelijk sterker dan zijn opponent en won zonder veel problemen. Otto wilgenhof was
niet tevreden over zijn partij. Hij had dan ook weinig gezien
zo was zijn korte maar duidelijke commentaar. Na het toelaten van een schaakje met een paard waarmee hij een vrij
bewuste koningszet moest doen kreeg zijn tegenstander een
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dubbelpion in het centrum maar ook veel activiteit en niet
veel later pionwinst. Otto dacht nog terug te komen in de
partij maar kwaliteitsverlies besliste alles. Een vrij regelmatig verlies derhalve. Jaap Vogel won bijzonder fraai en wel
op een manier die we bij hem niet zo vaak zien. Het werd een
ware heksenketel. In de aanval ontstond een vrij onevenwichtige stelling. Toen hij met zijn pion kon promoveren
was de winst een feit. Dirk Hoogland zorgde voor een degelijke remise in een stelling waar, zoals dat zo mooi heet, het
evenwicht niet werd verbroken. Eelco de Vries schuwt nooit
materiaalwinst als het ook maar even kan. Zo pakte hij een
pionnetje mee waar zijn tegenstander activiteit voor terugkreeg. De dames werden al snel geruild en zijn tegenstander
raakte na een zwakke zet zijn activiteit grotendeels kwijt.
Tijdsoverschrijding besliste de partij in Eelco’s voordeel die
toen al heel goed stond. Wouter van Rijn kwam in een iets
mindere stelling uit waarin hij op de damevleugel er net iets
eerder in slaagde om de opstoot b6-b5 te realiseren voordat
wit in het centrum met e4-e5 kon doorbreken. Toch bleek wit
hier meer voordeel uit te krijgen omdat de stukken van Wouter wat ongelukkig op de damevleugel stonden. Wouter kreeg
niet veel later problemen met een paard en verloor materiaal
en daarmee ook de partij. Sander Berkhout, invaller voor
Léon van Tol, begon heel slecht aan de partij. De opening
leek nergens op, de dame werd opgejaagd waardoor zijn
tegenstander zich makkelijk kon ontwikkelen en Sander
verloor een pion. Toen de activiteit even stagneerde leek het
nog even spannend te worden tot een vijandelijke pion ging
lopen. Tenslotte Bob Beeke, hij stond al heel lang zeer prettig. Vanuit deze goede positie wist hij een pion op te halen.
Technisch heel knap wist Bob de partij naar winst te spelen.
Een prachtige overwinning voor hem en het hele team!!
Gedetailleerde uitslag Philidor 1847 (Leeuwarden)-ASV-1:
IM Migchiel de Jong (2360)-Bob Beeke (2313) 0-1; Addy
Lont (2269)-Tom Bus (2197) 0-1; Bas van der Lijn (2242)Eelco de Vries (2234) 0-1; Jeroen Weggen (2202) - Wouter
van Rijn (2186) 1-0; Eddy Scholl (2275) - Sander Berkhout
(2117) 1-0; Jan Hania (2158) - Otto Wilgenhof (2196) 1-0;
Jan Boersma (2095) - Frank Schleipfenbauer (2126) 1-0;
Erik Sparenberg (2147)-Jaap Vogel (2174) 0-1; Auke van
der Heide (2182) - Dirk Hoogland (2081) ½-½; Wietze
Jongsma (2063) - Peter Boel (2102) 0-1. Eindstand 4½-5½.
ASV-2 wint duel in middenmoot: Door BSV-Bennekom met
5-3 te verslaan deed ASV-2 een belangrijke stap voorwaarts.
Immers bij verlies zou men rond de degradatiezone blijven
hangen. Nu is duidelijk afstand genomen en is men in een
positie gekomen vergelijkbaar aan die van ASV-1. Veilig en
dat geeft een gerust gevoel voor de laatste 3 duels. Albert
Marks nam de plaats in van Sander Berkhout die, zoals u
heeft kunnen lezen, in ASV-1 zijn talenten vertoonde. Koen
Maassen van den Brink hoopte vooraf, vermoeid als hij was,
dat het geen lange partij zou worden. Hij werd op zijn wenken bediend. Hij kreeg een stuk cadeau terwijl er verder niets
aan de hand was en de stukken konden in de doos. Richard
van der Wel speelde een gambietje, gaf nog een pion en nog
eentje en kreeg daarvoor een vreselijke mataanval. Echter
toen hij wilde oogsten sloeg de nonchalance toe. Hij dacht
dat alles won maar dat bleek niet zo. Toch kreeg hij na deze
misrekening nog een mogelijkheid maar ook die werd niet
benut. Toen gingen de paar pionnen achterstand pas echt
tellen. Wel goed gespeeld dus maar net even niet zakelijk
genoeg afgemaakt! John Sloots bood op een gegeven moment remise aan maar dit werd geweigerd. Vlak daarna ging
zijn tegenstander in de fout en verspeelde een stuk. Zo werd
het dus een vol punt. Albert Marks zorgde voor een goede
invalbeurt. Hij ging staan en speelde een soort betonschaak
waar zijn tegenstander zich op stuk liep. Die werd vervolgens
wat ongeduldig en probeerde te forceren en dat liep verkeerd
af. Albert hield er een stuk meer aan over en pakte de volle
winst! Johan Wolbers trof de sterke Hofstra aan bord 2. Hij
raakte weliswaar een pion kwijt maar leek nog redelijk mee

te doen. Maar heel vakkundig werd hij toch naar een nederlaag gespeeld. Jan Knuiman kwam nooit goed in zijn spel en
werd dan ook langzaam weggedrukt. En zoals Jan verloor zo
won Sjoerd van Roosmalen. Deze kreeg langzaam voordeel
en stap voor stap bouwde hij dit uit naar winst. Pieter Verhoef sloot de wedstrijd af met winst. Hij bleek in deze partij
de betere schaker. Dit deed hij weer bijzonder vakkundig. Hij
kreeg een soort koningsaanval met een pion meer wat hij
bekwaam in winst omzette.
Gedetailleerde uitslag BSV Bennekom - ASV-2: Martin
Markering (1896) - Pieter Verhoef (2149) 0-1; Hotze Hofstra (2223) - Johan Wolbers (2039) 1-0; Martijn Bakker
(2125) - Richard van der Wel (2040) 1-0; John Riksen
(2059) - Jan Knuiman (1996) 1-0; Noël Bovens (1909) Sjoerd van Roosmalen (2064) 0-1; Martijn Pauw (2011) John Sloots (1974) 0-1; Benno van der Veen (1930) - Koen
Maassen van den Brink (2014) 0-1; Ed de Beule (2060) Albert Marks (1721) 0-1. Eindstand 3-5.
Belangrijk punt ASV-3: Koploper Amsterdam-West was de
tegenstander afgelopen zaterdag voor ASV-3 dat juist onderaan stond. En dan ook nog incompleet want topscoorder
Michiel Blok en Murat Duman waren verhinderd. Voor hen
speelden Quirine Naber en Ruud Wille. Toen halverwege de
treinreis Bent Scheipfenbauer ook nog belde met het bericht
dat hij het niet ging halen vanuit Enschede door panne met
zijn fiets waardoor hij de trein zou missen, vreesden we het
ergste. Een oplossing werd meteen gezocht. Maar wat gebeurde bijna op hetzelfde moment. “Ik heb een “app” van
Michiel” zag Theo Jurrius. Snel gebeld en wat bleek: hij was
toch beschikbaar. Snel gegevens uitgewisseld en zo waren
we toch compleet. Lang ging het redelijk gelijk op. ASV-3
kwam toch eerst op achterstand. Daan Holtackers koos het
verkeerde plan met een centrumactie. Daarna miste hij de
betere verdediging en moest opgeven toen hij zomaar een
loper weggaf. Een drietal partijen waren een uurtje later
vrijwel gelijktijdig klaar. Daarbij won Jochem Woestenburg.
Hij speelde de opening weliswaar onnauwkeurig en kwam
passief te staan tegen zijn snel spelende tegenstander. Met
een onverwacht paardoffer greep Jochem echter het initiatief.
Zijn tegenstander ging al snel in de fout en stond spoedig
verloren. Jochem maakte het bekwaam uit. Daarentegen
verloor Theo Jurrius. Hij kreeg na de opening met zwart te
weinig spel. Toen wit de koningsvleugel openbrak reageerde
Theo niet goed waarna hij 2 pionnen verloor. Daarna was hij
kansloos. Fred Reulink bood in een misschien iets betere
stelling een kwaliteitsoffer aan vergezeld van een remiseaanbod. Dit werd aangenomen. Quirine gaf het in de opening
helmaal weg en stond duidelijk minder. Maar haar tegenstandster offerde een paard maar had te weinig stukken om er
een succesvolle aanval van te maken. Met een stuk voor
waren er dus opeens kansen maar nadat Quirine een verkeerde zet deed, waarbij ze een pion weggaf, bood ze snel remise
aan wat eigenlijk niet nodig was. Dit werd meteen aangenomen. Mick van Randtwijk speelde een goede partij. Met
zware stukken en lopers van ongelijke kleur stond hij beter
omdat de vijandelijke koning nog in het centrum stond. Mick
voerde de druk op f7 op wat uiteindelijk beslissend bleek.
Twee partijen waren nog bezig. Michiel Blok stond beter en
had winstkansen, Ruud Wille daarentegen stond minder en
moest remise zien te houden. Michiel zorgde inderdaad voor
de 4-3 voorsprong en bracht zijn persoonlijke score daarmee
op 5 uit 5 (met een TPR van 2848). Hij kwam goed uit de
opening en had veel meer ruimte. Wel kon zijn tegenstander
de dames ruilen waardoor de druk even van de ketel was. Het
leek lastig toen meer werd geruild maar Michiel hield een
pion op e3 en daar draaide alles om. Dit bleek net voldoende
om de druk te houden. Toen Michiel materiaal won dacht
zijn tegenstander dit meteen terug te winnen maar dit kostte
een toren. Een mooie winstpartij. Ruud Wille had in zijn
partij weinig in te brengen gehad. Hij stond met zwart nogal
opgevouwen en kon niets uitrichten terwijl wit de stelling
steeds verder verbeterde. Pas in de tijdnoodfase kwam de
stelling los en gebeurde er van alles. Wit miste hierin onder
meer directe winst. Wel hield hij een kwaliteit over. Na de 40
zetten moest Ruud proberen remise veilig te stellen. Dit lukte
niet en in de tweede tijdnoodfase ging hij ten onder. Helaas
4-4. Een belangrijk matchpunt dat wel maar het hadden er
ook 2 kunnen zijn. ASV-3 is wel weer boven de degradatiestreep gekomen. Dat is het belangrijke houvast voor de laatste 3 ronden
Gedetailleerde uitslag Amsterdam-West-ASV-3: Hans Leeflang (2126) - Fred Reulink (2024) ½-½; Frans Schoffelmeer (2081) - Jochem Woestenburg (2101) 0-1; Wim Helmers (2066) - Mick van Randtwijk (1943) 0-1; Sven Pronk
(2053) - Theo Jurrius (2042) 1-0; Ron Klein (1979) - Daan
Holtackers (2028) 1-0; Johan Lubbers (2047) - Michiel
Blok (2136) 0-1; Yvette Nagel (1929)-Quirine Naber (1757)

½-½; Jeroen Cromsigt (1925)-Ruud Wille (1863) 1-0. Eindstand 4-4.
ASV-4 wint met flinke dosis geluk: Het zat ASV-4 bepaald
niet tegen zo blijkt uit de mail van teamleider Remco Gerlich
die ik zaterdagavond direct na de wedstrijd al mocht ontvangen. “Doetinchem was in de sterkste opstelling (gemiddeld
1973, ASV-4: 1887) en we hebben hier en daar met flink
mazzel gewonnen”. Het begon met een snelle remise van
Barth Plomp. Na een rustige opening werd er veel afgeruild.
In een stelling met beiden een toren en een paard zat er geen
muziek meer in. Ook Anne Paul Taal kwam snel daarna met
een puntendeling. Na een gelijke opening volgde in het middenspel een algehele afruil. Zijn tegenstander bood daarna
remise aan. Gezien de stand werd dit in eerste instantie afgewezen. Na nog een zevental zetten bleek de stelling echter
potremise. Ook Désiré Fassaert volgde dit voorbeeld. Zijn
tegenstander speelde de opening erg snel. Het leek erop dat
hij de variant had voorbereid. Désiré moest nauwkeurig spelen en dat kostte tijd. In de loop van het middenspel kon hij
de tijdsachterstand goed maken. De gelijkwaardige strijd
eindigde via zetherhaling in remise. Op dat moment was
Remco als teamleider niet echt blij met de situatie want daar
waar hij zelf goed een goede positie had, stonden de andere
vier juist slecht. Rond half vijf won echter vrij onverwacht
Paul de Freytas tegen ons dubbellid Henny Haggeman. In de
opening maakte Paul een fout, waardoor hij slecht kwam te
staan. De winnende voortzetting was echter voor Henny
moeilijk te vinden. In plaats daarvan deed hij een ontwikkelingszet. De combinatie had Paul wel gezien, maar hij wilde
met zijn koning niet in het midden blijven en rokeerde in een
lastige stelling. In tijdnood moest zijn tegenstander een moeilijke keuze maken. Daar waar een winnende zet mogelijk
was koos Henny juist voor de verliezende voortzetting. Remco hoorde op dat moment dat de partij van Paul afgelopen
was en nam, gezien de positie waarin Paul verkeerde, aan dat
deze verloren had. Gelukkig was het omgekeerde waar en dat
was een flinke opsteker zeker toen Remco zelf de voorspong
vergrote. Remco werd verrast in de opening en koos er toen
voor zo solide mogelijk te blijven spelen en dat pakte prima
uit. Een handigheidje leverde het loperpaar op en even later
kreeg hij een gedekte vrijpion. De tegenstander had ook geen
goede velden meer voor zijn stukken. Remco kon op de damevleugel druk zetten op de zwarte pionnen en leek er minstens eentje te gaan winnen. Plotseling was er één moment
waarop Remco een zet overzag en als zwart toen de juiste
voortzetting had gekozen zou de partij totaal gekanteld zijn.
Die zet deed zijn tegenstander niet en een paar zetten later
won Remco een stuk en de partij. Gerben Hendriks ging
daarna op het topbord ten onder tegen de sterke routinier
Theo Goossen. Eigenlijk verliep de partij best wel goed.
Misschien had hij zelfs wel een kleine plus, maar meer dan
dat ook niet. Ergens in het middenspel plaatste hij zijn dame
op een wat minder handig veld. Zijn tegenstander counterde
met een aanval op de koningsvleugel. Dit verzwakte de koningsstelling van Gerben en erger nog, hij liet het initiatief
aan zwart. Dat was allemaal best te overzien, maar het kostte
veel tijd om niet slechter te komen staan. Helaas was tijdnood zijn grootste zorg. Dit zorgde er uiteindelijk voor dat
hij materiaal verloor en kon opgeven. Het beslissende punt
kwam van Freek Hooning. Hij kwam na de opening slechter
te staan en zag zich genoodzaakt een kwaliteit te geven.
Maar hij wist door een tactische wending de kansen te doen
keren en kreeg een tweede stuk voor zijn toren. Toen gebeurde het: van paard, loper en vier pionnen tegen toren,
loper en vier pionnen ging het, natuurlijk via enkele flinke
fouten van de tegenstander nadat deze met zijn toren de laatste pion van Freek had geslagen, naar een technisch eindspel
van paard en loper tegen kale koning! De vraag was toen,
weet Freek hoe je dit moet winnen? Dat zou het verschil
maken tussen 4-4 of winst in de wedstrijd. Freek speelde het
perfect en zette zijn tegenstander in nog 30 zetten mat. Invaller Coen Mekers, voor Ruud Wille die was doorgeschoven
naar ASV-3, kreeg op bord zeven een sterke tegenstander. In
het middenspel moest hij zich verdedigen tegen een koningsaanval. Dit kostte een pion. De tegenstander wikkelde af naar
een toreneindspel met een pion meer en een actievere toren.
Dit was niet meer
te houden voor Coen. Met deze winst blijft
ASV-4 op een 2e plaats in de stand staan.
Gedetailleerde uitslag Doetinchem - ASV-4: Theo Goossen
(1975) - Gerben Hendriks (1889) 1-0; Henk Riepma (1980)
- Barth Plomp (1983) ½-½; Marino Küper (2074) - Anne
Paul Taal (1917) ½-½; Kees Nederkoorn (1943) - Freek
Hooning (1902) 0-1; Roel Evertse (1903) - Remco Gerlich
(1932) 0-1; Sander van Vucht (1917) - Désiré Fassaert
(1849) ½-½; Henry Veneman (2046) - Coen Mekers (1865)
1-0; Henny Haggeman (1833) - Paul de Freytas (1843) 0-1.
Eindstand 3½-4½.

