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56e jaargang no. 9
Oploswedstrijd: Vaak vragen stellingen om een bepaalde zet.
Hier zal iedereen snel naar 1…Th8 kijken. Inderdaad, geen
slechte zet. Maar bij Fritz krijg je dan slechts 2.0. Nee, probeer maar eens iets beters te vinden. De stand
is uit de partij de Vreugt
– Mchedlishvili, gespeeld in Hilversum in
2008. Zwart speelt en
wint.
Oplossing:
1…Dxg3 2. hxg3, Ld4
en u ziet het, nu is het
effect van …Th8 vele
malen groter.
Daglichtschaak: Dinsdag
7 maart a.s. vanaf 14.00
uur is er weer zo’n gezellige schaakmiddag in de serie van
het Daglichtschaak in het Nivon-gebouw. Komt u ook…?!
Externe competitie: De OSBO-cup stond vorige week op het
programma voor onze twee teams die zich voor de 2e ronde
hadden weten te plaatsen. Ik noemde het in de vorige EP
reeds. De dubbele ontmoeting Arnhem-Elst. De balans bleef
in evenwicht. Waar ASV-4 zich in Elst plaatste voor de
volgende ronde door De Elster Toren-2 met 3½-½ te verslaan was het resultaat diezelfde avond in Arnhem omgekeerd. Daar verloor ASV-6 met ½-3½ tegen De Elster Toren-1. In deze wedstrijd heeft ons zesde team goede kansen
op een beter resultaat laten liggen. Leest u het verslag er
maar op na. Verder in deze EP nog 2 laatste verslagen van
ASV-8 en ASV-9 uit de OSBO-competitie. Volgende week
kunt u alle uitslagen en standen weer verwachten net voordat
de volgende ronde weer aan bod is.
Duidelijke bekerwinst ASV-4: Tegen een verzwakt De Elster
Toren-2 heeft ASV-4 met 3½-½ gewonnen. Het Eloverschil
tussen beide teams was ook aanzienlijk. Dus op papier moest
ASV-4 ook winnen! Wouter Abrahamse was als eerste klaar.
Zijn tegenstander speelde een wat dubieuze openingsvariant
waarop Wouter op zet 4 al een stuk offerde. Het bord ging in
brand en uiteindelijk bleef Wouter een stel vrijpionnen voor
en zette hij zijn tegenstander (die nog geen KNSB-rating
heeft) mat. Remco Gerlich had met zwart een aardige stelling maar de eerste 16 zetten was er nog niets geslagen. Toen
offerde zijn tegenstander (rating 1630) een stuk in de buurt
van Remco’s koning en kreeg er wel wat compensatie voor
maar waarschijnlijk niet genoeg. Op een gegeven moment
had Remco een truc waarbij hij het stuk teruggaf, een paar
dingen kon ruilen en toen een kwaliteit won. Toen was er
van compensatie geen sprake meer. In het eindspel bood zijn
tegenstander geen weerstand meer en een pion van Remco
kon toen doorlopen naar partijwinst. Gerben Hendriks had
een prettige stelling vanuit de opening. Dit voordeel bleef zo
en enkele keren pikte onze ASV-er een pionnetje mee. Uiteindelijk leverde dit een pionneneindspel op met op beide
vleugels een extra pion en de mogelijkheid om er een vrijpion van te maken. Zover liet zijn tegenstander dit niet komen
en gaf op. Alleen Barth Plomp kwam er niet door. Hij had
met zwart een solide stelling en probeerde de stelling open te
breken maar had niet gezien dat hij toen een geïsoleerde
damepion kreeg. Een tijdje later kon hij wel een pion winnen
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met een truc op de onderste rij maar het toreneindspel was
teveel in evenwicht. Zijn tegenstander (Elo 1455!) won de
pion terug en werd uiteindelijk beloond voor zijn secure
verdediging.
Remco Gerlich
Gedetailleerde uitslag De Elster Toren-2 – ASV-4: Martijn
Vlootman (1455) – Barth Plomp (1983) ½-½; Henk Russens (--) – Wouter Abrahamse (1984) 0-1; Peter Bongers
(1630) – Remco Gerlich (1932) 0-1; Henri Schrader (1520)
– Gerben Hendriks (1889) 0-1. Eindstand ½-3½.
ASV-6 uitgeschakeld na taaie tegenstand: De overwinning
van Elster Toren-1 mag zeker geflatteerd worden genoemd.
Er had meer ingezeten, maar ja als je de kansen niet benut,
verdien je ook niet te winnen. Als eerste was Wisse Witmans
klaar. Hij zette een koningsaanval op maar zijn tegenstander,
oud ASV-er Martin Weijsenfeld, stond stevig en had druk op
de damevleugel. Een onnodig offer werd weerlegd en hij
bleef een toren achter. De situatie daarna leek niet zo positief
voor ons. De partij van Jeroen Kersten sudderde wat voort,
het stond hem niet aan, hij wilde meer actie in zijn partij en
gooide de stelling tegen beter weten in open. Zijn tegenstander wist niet direct de juiste voortzetting te vinden en Jeroen
veroverde twee paarden voor een toren. Zijn paarden stonden
echter slecht geposteerd, waarna hij 2 pionnen moest prijsgeven en slecht kwam te staan. Op dat moment kreeg Jacques Boonstra een remiseaanbod, maar speelde begrijpelijkerwijs door. Ondertussen kwam Siert Huizinga steeds beter
te staan. Na een pionoffer in de opening koos hij voor actief
stukkenspel en trachtte de rokade van zijn tegenstander te
vertragen. Hij kreeg een gevaarlijke aanval en zijn tegenstander moest alle zeilen bijzetten om de genadeklap te ontlopen. Een offer (twee stukken voor een toren) bracht echter
niet het voordeel dat hij hoopte, waarna voor remise moest
worden gevochten, hetgeen lukte. De stelling van Jeroen was
inderdaad niet te redden en hij moest opgeven. Jacques was
in tijdnood geraakt en verloor na een goede partij helaas
onnodig. En zo werd het dus ½-3½. Na afloop liet Jacques
nog zien dat Siert in de opening (met een dameoffer, dat niet
mocht worden aangenomen op straffe van dubbelschaak en
mat) een vol stuk had kunnen winnen. Helaas! Het was me
de wedstrijd wel weer, zeer de moeite waard. Siert Huizinga
Gedetailleerde uitslag ASV-6 – De Elster Toren-1: Jeroen
Kersten (1851) – Marc Groenhuis (1934) 0-1; Siert Huizinga (1770) – John Remmerts (1887) ½-½; Jacques Boonstra (1790) - John van Ginkel (1844) 0-1; Wisse Witmans
(1529) – Martin Weijsenfeld (1881) 0-1. Eindstand ½-3½.
ASV-8 komt net tekort: Na 2 achtereenvolgende nederlagen
is ASV-8 intussen afgezakt naar de onderste regionen. Degradatiezorgen worden dus steeds groter. In de 5e ronde was
UVS-4 net met 4½-3½ te sterk. Voor een verslag over deze
wedstrijd moet ik het met bescheiden info doen. De gegevens op de site van UVS vormden hiervoor de basis. Misschien was de partij van Bob Kooij in deze wedstrijd achteraf wel cruciaal want zijn tegenstander kwam goed weg. Een
tussenschaakje van Bob, die in zware tijdnood verkeerde,
werd hem fataal. Dit kostte hem een toren. Anders was remise heel goed mogelijk geweest of misschien nog wel meer.
Daardoor werd het nu 4-3 in het voordeel van UVS. Zo kan
één partij een wedstrijd maken of breken. Hedser Dijkstra
kwam al heel prettig uit de opening en wist zijn voordeel
steeds verder uit te bouwen. Een beslissing kwam er in die

fase niet maar in het eindspel zette Hedser zijn voordeel in
winst om. Horst Eder kwam op de koningsvleugel zodanig
onder druk dat hij geen uitweg meer wist te vinden. Zijn
tegenstander maakte het met een combinatie uit. Teamleider
Hub Kusters won toen zijn tegenstander, die al even in hevige tijdnood verkeerde, uiteindelijk in een remisestelling toch
door de vlag ging. Invaller Kazem Mollahosseini, voor de
verhinderde Ron Brachten, werd na de opening al met een
slechte pionnenstructuur opgescheept op de damevleugel.
Een poging om dit bijeen te houden resulteerde in kwaliteitsverlies. Het vervolg was daarna voor zijn tegenstander
niet moeilijk meer. Intussen had Jan Vermeer aan het topbord verloren. Daar tegenover stond de winst van Rob van
Belle die zijn op papier sterkere tegenstander wist te verslaan. Spectaculair was de partij van Oscar Mercan in een
partij met wederzijdse combinaties. Beide spelers lieten in de
beginfase al een kans op voordeel liggen. Uiteindelijk bereikte zijn tegenstander een gewonnen stelling maar om geen
risico te lopen in de intussen bereikte 4-3 stand werd remise
aangeboden dat Oscar wel moest aannemen. Voor Oscar was
dit het eerste halfje wat hij moest inleveren maar met 4½ uit
5 heeft hij nog steeds een uitstekende score.
Gedetailleerde uitslag UVS-4-ASV-8: Christ Verstegen
(1740) - Jan Vermeer (1736) 1-0; Jasper van Dalen (1849)
- Hedser Dijkstra (1685) 0-1; Justin Sewalt (1847) - Rob
van Belle (1697) 0-1; Bert-Jan Boer (1632) - Oscar Mercan (1507) ½-½; Wim de Jong (1578) - Hub Kusters (1589)
0-1; Klaus Wüstefeld (1775) - Horst Eder (1537) 1-0; Marcel Verstappen (1758)-Bob Kooij (1522) 1-0; Onno Marres
(1606)-Kazem Mollahosseini (1426) 1-0. Eindstand 4½-3½.
ASV-9 blijft sterk spelen: Bij de indeling van de poule leek
het er minder rooskleurig uit te zien voor ons negende. Qua
teamrating waren we nummer zeven van de acht. Het zou
een harde strijd worden om te overleven. Inmiddels zijn er
vijf ronden gespeeld en staan we gedeeld derde. Het roept de
vraag op of je als ASV-er met een bepaalde rating sterker
bent dan een speler van een andere vereniging met dezelfde
rating. De afgelopen match speelden we tegen Rokade-4, een
team dat maar nauwelijks een hogere rating heeft dan wij.
Daar rekende ik al op de volle winst. Tegenstanders zijn nog
niet zo ver. Voor Doesborgh was hun verlies volgens het
verslag op hun site kennelijk een hele verrassing. Rokade
had zijn site nog niet aangepast. Zij bieden een samenvatting
van één regel: Ongedisciplineerd Rokade wordt afgestraft in
Arnhem. Zij zoeken de reden van de uitslag kennelijk in de
eigen gelederen en niet bij ons. Terwijl ik geloof, dat we
gewoon sterker waren. Aan het eerste bord won Zekria
Amani recht toe recht aan. Voor het eerst had hij een tegenstander van ongeveer eigen kracht. Hij deed het simpel:
pionnetje winnen en dan doorlopen met de meerderheid op
de koningsvleugel. Met wit kwam Werner Passchier aan het
tweede bord ook goed uit de startblokken. Hij stond prima,
maar vond de weg naar winst helaas pas thuis. Horst Eder
deed het op bord 3 opnieuw prima. In zijn verslagje gebruikte hij het woord “uitschuiven”. Nadat hij met een vork een
loper had gewonnen tegen twee pionnen kon hij die term ook
gebruiken. Diep nadenken hoefde niet meer. Koen van Keulen zat op vier. Hij doet het fantastisch en staat nummer 1 op
de scorelijst van de poule met 4½ uit 5. Er zijn nog twee
anderen met deze score, maar Koen heeft van de drie veruit
de laagste rating en staat daarom bovenaan. Hij speelt zeer
agressief. Zijn tegenstander gaf goed partij maar kon uiteindelijk niet tegen het geweld op. Ikzelf haalde op bord 5 niet
meer dan remise, maar was toch zeer tevreden. Mijn tegenstander kwam met een plotse doorbraak op de a-lijn. Ik zag
de nederlaag al aankomen, maar vond een mooi kwaliteitsoffer. Dat bracht een remise, die stond als een huis. Op het
laatste bord moest Frans Veerman onze enige nederlaag
slikken. De hele partij lukte niet. Frans, die de laatste tijd zo
voortvarend speelt moest nu steeds verder achteruit. Jammer,
maar dat hebben we nu eenmaal allen wel eens. Zo kwam de
Hendrik van Buren
4-2 overwinning tot stand.
Gedetailleerde uitslag ASV-9 – Rokade-4: Zekria Amani
(1625) – Willie Oostendorp (1602) 1-0; Werner Passchier
(1646) – Cyril Wolters (1518) ½-½; Horst Eder (1537) –

Gerard Wolters (1518) 1-0; Koen van Keulen (1493) –
Luuk Eisink (1540) 1-0; Hendrik van Buren (1500) – Leo
van Noord (1547) ½-½; Frans Veerman (1469) – Dirk
Kuiperij (1399) 0-1. Eindstand 4-2.
Apeldoorn: Op zondag 12 februari werd het Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap gehouden. Gespeeld werd
in 1 groep met de uiteindelijke 49 deelnemers die 13 ronden
speelden van 5 minuten per persoon. Onder hen diverse
erkende snelschakers zoals Manuel Bosboom, Stefan Kuipers, Merijn van Delft en Thomas Beerdsen. Ook in deze
groep onze jeugdspeler Mick van Randtwijk die in de eindrangschikking met 8 punten een knappe gedeelde 7e plaats
behaalde. Winaar werd Nico Zwirs na barrage tegen IM Ilja
Schneider (beiden behaalden 10½ punt) die vorig jaar dit
toernooi op zijn naam schreef.
Hardenberg: Het jaarlijkse rapidtoernooi van de S.V. Hardenberg, dat dit jaar de 44e versie kende, leverde op 18 februari met 103 schakers een record aantal deelnemers op.
Gespeeld werd in groepen van 8 spelers ingedeeld op sterkte.
Jaap Vogel speelde in de hoogste groep, een sterk bezette
groep waarin hij 1½ punt scoorde. De Duitse IM Ilja Schneider won het toernooi. In deze groep speelden ook de Apeldoorners GM Roeland Pruijssers en IM Thomas Beerdsen.
Baarn: Ook op 18 februari de 2e editie van het rapidtoernooi
in Baarn met dezelfde formule als in Hardenberg, groepen
van 8 ingedeeld op sterkte. In groep A speelden 2 ASV-ers.
Pascal Losekoot en Jochem Woestenburg. Pascal eindigde
op de 3e plaats met 4 uit 7 en verloor alleen van eindwinnaar
Richard Vedder. Jochem Woestenburg startte sterk met
winst op Ewoud de Groote van BSG uit Bussum (Elo 2280),
die uiteindelijk als 2e eindigde. Jochem kwam tot 3 uit 7 in
deze sterke groep. Het onderlinge duel tegen Pascal in de
voorlaatste ronde werd door laatstgenoemde gewonnen.
Succes was er in dit toernooi voor Marco Braam. Hij toonde
zich de beste in groep 4 waar hij met 5 uit 7 de rest achter
zich liet. Belangrijk was de winst van Marco op de beide
naaste achtervolgers die op een half punt als gedeeld 2e eindigden. Er namen 72 schakers aan dit toernooi deel.
Epe: Afgelopen zaterdag namen er 3 ASV-ers in Epe deel
aan het rapidtoernooi van de plaatselijke vereniging De Zeven Pionnen. Er waren in totaal 84 deelnemers. Gespeeld
werd in 3 groepen, daarnaast was er nog een jeugdgroep. In
groep A speelden Barth Plomp en Ruud Wille. Het toernooi
werd met 6 uit 7 gewonnen door Stefan Colijn (2312) van
De Pion uit het Brabantse Roosendaal. De ASV-ers konden
zich niet mengen om de bovenste plaatsen. Barth verloor in
de openingsronde van Luuk de Ruijter (2183) en kwam
daarna ook niet echt op gang. Dit resulteerde in een tussenscore van 1 uit 4. Ook Ruud bereikte na 4 ronden 1 punt. In
de 1e ronde werd nog, weliswaar totaal onverdiend, gewonnen maar de 3 ronden daarna gingen na vele fouten verloren.
Daarmee was de rol van beide ASV-ers uitgespeeld. Barth
herstelde zich nog enigszins en kwam uiteindelijk met 3½ uit
7 op 50% uit maar Ruud kwam niet verder dan 2½ punt en
belandde zo in de achterhoedde. Ko Kooman was die dag de
beste ASV-er. Aanvankelijk was hij ingedeeld in groep C
maar hem werd door de organisatie gevraagd of hij een
groep hoger wilde spelen omdat dit qua indeling beter uitkwam. Ko stemde in en wist in de B-groep een fraaie score
van 4 uit 7 te behalen, goed voor een gedeelde 6e plaats.
Uitslagen interne competitie 21e ronde (23 februari 2017):
Hoogland - Knuiman ½-½; Maassen van den Brink - de Kort
1-0; Naber - Hogerhorst ½-½; Groen - R. Wille 0-1; van
Willigen - Peters 1-0; Mercan - Vliek 0-1; van Dijk - Kusters
1-0; Vermeer - B. Sanders 1-0; Manschot - Koen van Keulen
0-1; Eder - Zuidema 1-0; Veerman - Arends ½-½; de Groot Mollahosseini 0-1; Meijer - van Lotringen 0-1; J. Sanders Derendorp 0-1; Rijmer - Stibbe ½-½; Hartogh Heijs - Gubbels 1-0.

