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57e jaargang no. 11
Oploswedstrijd: Vorige week gingen we 20 jaar terug naar
die goeie ouwe tijd van de Hoogovens. 1998 dus. Judith
Polgar trok een grote schare bewonderaars. Dat was deels
door haar schaak en anderdeels doordat zij Judith Polgar
was. Deze stelling komt uit de partij Polgar tegen Anand uit
de 6e ronde. Zij vond hier
een prachtige winst. Doe
het haar maar na. Wit speelt
en wint. Oplossing: 1.
Th8+, Kg7 2. Dd4+, Lf6 3.
Dxf6+, Txf6 4. Th7+,
Kxh7 5. Pxf6+ gevolgd
door Pxd7.
Externe competitie: Een vol
competitieprogramma afgelopen week met slechts
twee zeges. Misschien wel
de belangrijkste daarbij was
de maar liefst 8-2 winst van
ASV-1 op Messemaker 1847. Veilig zijn ze daarmee nog
niet maar deze zege was wel broodnodig. ASV-5 won van
De Toren-4j met 5-3 en is ook nog allerminst veilig. Verder
werden er alleen maar nederlagen genoteerd. Zo verloor
ASV-7 met 6-2 tegen de Edese SV-1. ASV-11, en niet ASV12 zoals in de vorige EP abusievelijk stond vermeld, verloor
met 4½-1½ van Velp-2. Buiten ASV-1 kwamen de andere
zaterdagteams niet tot een positief resultaat. ASV-2 verloor
met 5-3 in Wijchen tegen Het Kasteel daar waar ASV-3 in
Putten tegen PSV/DoDO nipt met 4½-3½ ten onder ging.
ASV-4 was helemaal kansloos Tegen UVS-2 werd het maar
liefst 7½-½. Er is een wonder voor nodig willen we dit seizoen zonder degradaties kunnen doorkomen. Wat volgt er in
de 2e speelweek. Vanavond speelt ASV-6 thuis tegen De
Toren-3 en morgenavond volgt in ons clubgebouw vanaf
19.30 uur nog ASV-12 tegen Tornado-2j. Ook hierbij bent u
van harte welkom. ASV-8 en ASV-9 zijn deze speelronde
vrij door het oneven aantal teams in hun poule. In deze EP
de eerste verslagen.
ASV-1 doet wat het moest doen: De ontmoeting met het
sympathieke Messemaker uit Gouda leverde een belangrijke
8-2 zege op. Daarmee staat ASV-1 weer boven de streep
maar dat betekent nog niet dat men veilig is. “Het zou wel
eens op de laatste ronde tegen Philidor Leeuwarden kunnen
aankomen” aldus teamleider Otto Wilgenhof. Geconcentreerd werd er gespeeld. Een mooie opsteker was de snelle
winst van Dirk Hoogland. Hij trof een invaller en dat bleek
geen lastige opgave. De dames werden snel geruild en niet
veel later volgde kwaliteitswinst waarna de winst makkelijk
werd binnengehaald. De partij van Peter Boel begon vrij
rustig maar hij kreeg toch wat druk op de koning. Even leek
de stelling gelijk maar dat was slechts optisch. In de praktijk
bleek Peter heel goed te staan en dat betaalde zich dan ook
uit. Michiel Blok werd met zwart wat teruggedrongen in de
opening maar gaandeweg vervlakte dit en nam hij het initiatief over. Toen hij opeens zomaar mat in één kon geven
stond hij al beter. Murat Duman begon heel goed en had een
klein plusje. Maar daar was het zijn tegenstander die terugkwam in de partij, het initiatief nam en ook beter kwam te
staan. Maar ook daar besliste een mat in één de partij. Murat
pakte zo een onverwacht punt want zijn tegenstander stond
intussen duidelijk beter. Otto Wilgenhof kwam vanuit het
begin in een goede stelling terecht maar speelde daarna niet
voortvarend genoeg waardoor het voordeel verdween. Zijn
tegenstander kreeg de overhand en Otto moest vechten voor
remise. Diverse gedwongen zetten hielden hem overeind en
brachten zo toch nog een remise. Pieter Verhoef speelde
weer uiterst degelijk en kreeg een stelling met het loperpaar.
Dit kon hij niet behouden en hij was gedwongen een ruil toe
te staan. Maar daarna overspeelde hij zijn tegenstander volledig. Hij kwam op de damevleugel binnen en maakte daar
een stuk buit. Hij zorgde met zijn winst voor de zege van
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ASV maar daarmee was de koek nog niet op. De tegenstander kwam in een stelling terecht die hij tot de 20e zet al eerder op het bord had gehad. Eelco zelf moest al meteen veel
tijd gebruiken. Met de tijd die hij al kwijt was doordat hij
wat te laat kwam was dit dus meteen een behoorlijke investering. Toen zijn tegenstander zelf aan het denken werd
gezet volgden ook wat mindere zetten. Eelco kreeg aanval en
een mooie vrijpion. Samen met de toch al niet zo veilige
positie van de vijandelijke koning leverde dit de winst op.
Wouter van Rijn kwam in de opening beroerd te staan. Met
zijn koning in het midden had zijn tegenstander het spel
volledig in handen. Maar gaandeweg bleek dat het moeilijk
was om vorderingen te maken. Wouter wist zich los te werken en kwam zelfs goed te staan. “Ergens is het daarna toch
de mis gegaan want opeens stond er een toreneindspel op het
bord met 2 pionnen minder”, aldus Otto. Dit was natuurlijk
verloren. Nog 2 partijen waren volop bezig en daarvan was
die van Tom Bus een waar spektakelstuk. Hij had zich terdege voorbereid en dit kwam ook op het bord met daarbij
voor hem een koningsaanval terwijl zijn tegenstander op de
damevleugel voor zijn kansen ging. Het werd vreselijk ingewikkeld toen zijn opponent wist te promoveren en met 2
dames de strijd aan ging tegen een paar stukken. De partij
trok veel bekijks en is ook niet in woorden uit te drukken, zo
ingewikkeld was het. De dames zouden toch ergens voordelig moeten zijn maar de stukken van Tom waren zo sterk dat
dit niet het geval bleek. In ASV-nieuws zal Tom ongetwijfeld op deze partij ingaan. Hij deed zelfs nog een toren in de
aanbieding. Dit zou eeuwig schaak hebben opgeleverd. Toen
hij op een gegeven moment ook promoveerde gaf zijn opponent op. Ook bij Bob Beeke was het een spannende stelling.
In een vrij scherpe stelling met ongelijke lopers en de zware
stukken nog op het bord kwam Bob 2 pionnen voor maar
kon dit niet behouden en zo werd deze partij remise waarmee de 8-2 eindstand een feit werd. In de volgende ronde is
Caïssa de tegenstander en daarna volgt de waarschijnlijk
allesbeslissende wedstrijd tegen Philidor 1847.
Gedetailleerde uitslag Messemaker 1847-ASV-1: IM Peter
Scheeren (2398)-Bob Beeke (2305) ½-½; Henk-Jan Evengroen (2170)-Tom Bus (2098) 0-1; Wim Heemskerk (2225)
-Eelco de Vries (2254) 0-1; Ed Roering (2201)-Pieter Verhoef (2056) 0-1; Peter Ypma (2317)-Wouter v. Rijn (2142)
1-0; Jan Evengroen (2091)-Michiel Blok (2123) 0-1; Erik
Hennink (2124)-Otto Wilgenhof (2198) ½-½; Rob Hoogland (1964)-Murat Duman (1929) 0-1; Arjan van der Leij
(2021)-Peter Boel (2082) 0-1; Albert Jan Wagensveld
(1584)-Dirk Hoogland (2058) 0-1. Eindstand 2-8.
Nieuw verlies voor ASV-2: Ook tegen Het Kasteel bleef
ASV-2 met lege handen achter. Na het 5-3 verlies staan ze
nog wel steeds 2 punten boven beide degradatiekandidaten
op een 8e plaats maar veilig is dit allerminst. Al snel in dit
duel won Mick van Randtwijk. Hij dirigeerde zijn stukken
naar de koningsvleugel van zijn tegenstander en met een
paardoffer besliste hij de ongelijke strijd. Lang bleef deze
voorsprong niet overeind. Jan Vermeer, invaller voor Richard van der Wel, kwam niet goed uit de opening. Hij verloor een kwaliteit, verspeelde nog een paar pionnen en was
daarmee kansloos. In de partij van Daan Holtackers gebeurde weinig. Er was dan ook niet veel aan de hand toen het
remise werd. Een goede remise van Theo Jurrius tegen de
sterke Stefan Bekker volgde. Het zag er op dat moment in de
wedstrijd goed uit. Omdat Theo veel minder tijd had en de
stelling nogal wat rekenwerk vergde liet hij zijn tegenstander
op eeuwig schaak ingaan. Frank Schleipfenbauer kon het
daarna niet houden. Aanvankelijk had hij alles onder controle maar toen hij in een stelling met ongelijke lopers en torens
pionverlies leed ging het opeens hard. Sjoerd van Roosmalen
speelde een goede partij. Even had zijn tegenstander nog een
moment waarop hij wat spel had kunnen houden. Toen dit
werd nagelaten profiteerde onze ASV-er en werd het eenrichtingsverkeer. In de partij van Fred Reulink ging het nogal op een neer. Eerst vergat hij a6 te spelen waardoor zijn

koning naar f8 moest. Maar hij vocht daarna terug toen zijn
tegenstander een venijnige tussenzet had overzien. Fred
kwam daarna weer in het nauw en overzag een remisevariant
en verloor uiteindelijk. Sander Berkhout moest toen winnen
en had een pion minder in het eindspel. In een moeilijke
stelling leek hij nog een mogelijkheid te krijgen maar hij had
één zet overzien. Hij gaf uiteindelijk op daar waar een theoretische remise nog in de stelling zat. Het had niet meer
uitgemaakt omdat de wedstrijd ook dan gestreden was. Kansen zijn er zeker geweest maar ze moeten dan wel worden
afgemaakt. Nog 2 zware ronden volgen.
Gedetailleerde uitslag Het Kasteel-1 - ASV-2: Jermo
Kooijmans (2292) - Frank Schleipfenbauer (2136) 1-0;
Stefan Bekker (2293) - Theo Jurrius (2072) ½-½; Erik van
den Dikkenberg (2097) - Sander Berkhout (2092) 1-0;
Willem van Berkel (2004) - Fred Reulink (1964) 1-0; Henk
Massink (1912) - Sjoerd van Roosmalen (2058) 0-1; Twan
Rutjes (1884) - Jan Vermeer (1678) 1-0; Kaz Haans (1883)
- Mick van Randtwijk (2004) 0-1; Bram Rutten (1719) Daan Holtackers (1893) ½-½. Eindstand 5-3.
ASV-3 in problemen: Voor de belangrijke wedstrijd tegen
PSV/DoDO had teamleider Remco Gerlich van ASV-3 het
gevoel dat een speciale opstelling nodig was. De Puttenaren
varieerden vrij veel, ASV-3 was juist voorspelbaar. En ze
waren sterker op papier, dus er was iets speciaals nodig.
Remco husselde zijn team flink door elkaar. Of het team er
blij mee was? Remco weet het nog niet. Hij kwam vlak voor
enen binnen en was nog bezig toen bijna iedereen al weer
weg was...! De wedstrijd dan…niet op volgorde waarin het
gebeurde. Op bord 1 speelde ditmaal Wouter Abrahamse.
Hij kreeg (toch!) de sterkste speler van de Puttenaren tegenover zich. Wouter nam zich voor: geen ongefundeerde aanvallen, speculatieve offers of gambieten. Hij hield dat vol tot
zet 20. Hij had een klein plusje en vond de tijd rijp voor een
breekzet maar dit mislukte. Onze sterspeler Jan van de Linde
had dit keer zwart op bord 2. Het zag er lang gelijk uit, maar
hij won uiteindelijk toch gedecideerd. Esther Wolbers viel in
op bord 3, waar ook een zware tegenstander zat. Ze redde het
niet. Haar aanval en stukoffer zagen er even goed uit, maar
haar tegenstander verdedigde zich succesvol en had daarna
teveel materiaal. Haar broer Johan speelde op bord 4 en ook
hij kwam een geofferd stuk achter en zag dat niet meer terug.
Bent Schleipfenbauer op bord 5 was de andere invaller. Hij
had een gemakkelijke dag: de halve partij had hij al eerder
op het bord gehad en toen de tegenstander afweek had Bent
al groot voordeel. Hij won een stuk en behield zijn aanval en
maakte het snel uit. Op bord 7 zat Freek Hooning. Vanuit de
opening miste hij op de 13e zet een tactische wending (die
zijn tegenstander wel had gezien!), waarmee hij of direct
remise had kunnen afdwingen of met een klein voordeeltje
had kunnen doorspelen. Freek besloot nogal opportunistisch
met g2-g4, Pg3 en Pf5 (een stukoffer) te gaan aanvallen. Zijn
tegenstander nam het paardoffer echter niet aan, waarna er
een afwikkeling naar een ongeveer gelijkstaand eindspel
volgde. In tijdnood overzag Freek helaas een betrekkelijk
eenvoudige wending, die hem een kwaliteit kostte, waarna
hij enkele zetten later (in uitzichtloze positie) opgaf. Bij deze
2-4 achterstand waren alleen Remco Gerlich (bord 6) en
Koen Maassen van de Brink (bord 8) nog bezig. Er moesten
dus punten gescoord worden, maar beiden hadden een slecht
eindspel te verdedigen, en iedereen ging uit van een grote
nederlaag voor ASV. Remco Gerlich was gezond en actief
uit de opening gekomen, tot er zich een stelling voordeed
met vele aantrekkelijke mogelijkheden. Zoals vaker koos
Remco een te ambitieuze voortzetting, omdat hij een zet van
de tegenstander gemist had. Remco wikkelde af naar een
dubbel toreneindspel wat waarschijnlijk remise was, maar
misschien nog kansjes bood -wit had 1 zwakte, misschien
konden het er 2 worden? Maar hij kreeg het voor elkaar om
vooral zichzelf een enorme zwakte te geven, die 2 pionnen
kostte. Remco offerde ook zijn laatste pion om een eindspel
van toren tegen toren en f- en h-pion over te houden. Uiteindelijk bereikte Remco een theoretische remisestelling waarin
3 keer dezelfde stelling geclaimd kon worden. De wedstrijd
was nu definitief verloren. Intussen bleek Koen in zijn eindspel een pion tot dame gepromoveerd te hebben, terwijl zijn
tegenstander een toren had. Koen sleepte de winst daarna
eenvoudig binnen. Helaas, deze belangrijke wedstrijd ging
verloren. We krijgen nog de 2 hoogst geplaatste teams en
staan maar één punt boven degradatie, dus dat wordt nog
lastig. Lag het aan de opstelling? De teamleider denkt van
niet. We moeten de slechte offers bewaren voor de interne!
Gedetailleerde uitslag PSV/Dodo-1 - ASV-3: Ewout 't Jong
(2152) - Wouter Abrahamse (1974) 1-0; Olger van Dijk
(1963) - Jan van de Linde (2112) 0-1; Kevin van Brummelen (2081) - Esther Wolbers (1579) 1-0; Rogier Dijk (1991)
- Johan Wolbers (2029) 1-0; Robin van Ee (2031) - Bent
Schleipfenbauer (1917) 0-1; Mark Kortrijk (1900) - Remco

Gerlich (1904) ½-½; Olger van Donk (1882) - Freek Hooning (1828) 1-0; Ron Flohr (1921) - Koen Maassen van den
Brink (2008) 0-1. Eindstand 4½-3½.
Dikke nederlaag voor ASV-4: Dat tegenstander UVS-2 tot
de sterkere teams in de Promotieklasse behoort was, mits
compleet, vooraf duidelijk. Dit keer waren de Nijmegenaren
in de sterkste samenstelling en dat heeft ASV-4 geweten.
Met een 7½-½ nederlaag werden zij afgeserveerd. Gerben
Hendriks en zijn tegenstander verbruikten veel tijd in de
opening. Dat moest ook wel want er zat veel dynamiek in de
stelling. Met name in het centrum bleef de spanning lang
gehandhaafd. Gerben kreeg veel druk op het paard op c6 dat
er gevaarlijk uitzag door de niet gerokeerde zwarte koning.
Maar zwart loste dat netjes op. Zijn opponent stond op dat
moment een fractie beter. Een blunder van Gerben kostte
zomaar een vol stuk en de partij. Ook bij Barth Plomp ontstond een spannende strijd. Hij probeerde een koningsaanval
maar die sloeg niet door. In een ingewikkelde stelling behield hij zijn (niet geofferde) stuk en kwamen beiden remise
overeen. Ze vertrouwden beiden de stelling niet meer. Edwin
Peters, naast Barth de tweede invaller voor de verhinderde
Ivo van der Gouw en Bert Duijker, speelde een degelijke
partij en hield de gelederen goed gesloten. Toen hij iets
gedrongen kwam te staan koos hij voor een koningsaanval
via een paardoffer. De aanval werd gepareerd, het stuk zag
hij niet meer terug en de partij was verloren. Désiré speelde
tegen Wouter Dinjens, een oud-clubgenoot van SMB. Vanuit
de opening ontstond een complexe tactische stelling waarin
Désiré geleidelijk in het voordeel kwam en vermoedelijk een
gewonnen stelling bereikte. In tijdnood (beide spelers hadden na 20 zetten vrijwel alle tijd verbruikt) deed Désiré echter te snel een zet waarbij hij mat in één toestond. Ruud
Verhoef speelde een complexe partij waarbij al het materiaal
lang op het bord bleef. Ruud verzuimde om in het centrum
door te drukken. Na zwart’s d5 speelde deze voor het initiatief. In de tijdnoodfase offerde Ruud een kwaliteit voor een
koningsaanval. Dit zag er wonderwel erg dreigend uit maar
na nog een stukoffer liep de aanval vast en moest ook hij
opgeven. De volgende nederlaag kwam voor rekening van
Ruud Wille. Hij stond met zwart steeds een fractie minder en
wit had ook iets meer druk op Ruud’s stelling. Slechts eenmaal miste Ruud een kans op gelijkspel door een geïsoleerde
witte centrumpion niet te slaan. Daarna werd de druk alsmaar groter en in tijdnood ging het helemaal mis. Steven
Braun kreeg in het begin van het middenspel met een aanval
op de koningsvleugel te maken. Zijn koning stond nog in het
midden op e8. Hierdoor kreeg hij wel een open g-lijn, waar
hij zelf niet veel aan had. Een aantal zetten later wilde hij
zijn 2e toren erbij halen en rokeerde lang. Dit was niet goed.
Zijn tegenstander kreeg aanval op de koningsvleugel en
Steven kwam hierdoor onder druk te staan. Even leek het in
remise te verzandden nadat beiden de zware stukken heen en
weer schoven. Zijn tegenstander vond toch een doorgang
naar de zwarte h-pion en won deze. Hierdoor was het weliswaar gelijk qua materiaal maar stond zijn tegenstander duidelijk beter. Hij vergat het meteen af te maken, maar 25
zetten later won wit alsnog door een aantal mindere zetten
van onze ASV-er. Paul de Freytas speelde de opening wat
alternatief. Het resulteerde in een gelijke stelling waarin hij
onnodig het loperpaar liet ruilen. Hij kwam in een slechter
eindspel terecht waarin hij eerst 1 pion en later nog een pion
kwijtraakte. Dit werden vrijpionnen voor zwart die ver opstoomden. Paul wist die lang met zijn 2 stukken te stoppen
maar dit kon eenvoudigweg niet eeuwig duren. Met deze
enorme nederlaag van 7½-½ is ASV-4 onder de degradatiestreep beland. Dus dat wordt hard werken om handhaving te
realiseren. Alle verloven zijn ingetrokken!!
Gedetailleerde uitslag UVS-2-ASV-4: Arno Sprinkhuizen
(2015)-Gerben Hendriks (1795) 1-0; Pepijn van Erp (1951)
-Barth Plomp (1903) ½-½; Ivar Heine (1923)-Edwin Peters
(1746) 1-0; Hans Quint (1907)-Ruud Wille (1833) 1-0;
Ruud van der Plassche (2001)-Ruud Verhoef (1927) 1-0;
Wouter Dinjens (1906)-Désiré Fassaert (1871) 1-0; Jeroen
Clermonts (1937)-Paul de Freytas (1871) 1-0; Tjisang
Cheung (1982)-Steven Braun (1763) 1-0. Eindstand 7½-½.
Uitslagen interne competitie 24e ronde (8 maart 2018):
Blok - Knuiman 1-0; Hoogland - R. Wille 1-0; Huizinga Hendriks 0-1; Peters - Fassaert ½-½; Vermeer - Koen van
Keulen 0-1; van Belle - van Kuijk 1-0; Eder - Veerman ½-½;
Derendorp - Kees van Keulen 0-1; Ringoir - Wijman ½-½;
Kooman - B. Hamers 1-0; P. Hamers - de Groot 0-1; van
Lotringen - Arends ½-½; J. Sanders - Berben 1-0; Hartogh
Heijs - Meijer 0-1; Eisma - Rijmer ½-½; Nieuwenstein Droop 1-0; Maas - Stibbe 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Gerlich - Plomp ½-½; van
der Wel - P. Verhoef 0-1.

