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Oploswedstrijd: Het liep vorige week fout met de aanvankelijk weergegeven stelling. Uw redacteur had, zo bleek later,
het diagram van Hendrik verkeerd overgenomen en zo ontstond ipv de gevraagde tweezet zomaar een simpel mat in 1.
Dat was niet de bedoeling. Gelukkig had Hendrik nog een
stelling paraat. Het ging hierbij om een stelling uit de partij
tussen de correspondentieschakers Moldojarov en Samochanov uit 1974. Daarom heeft u wellicht nog nooit van hen
gehoord. Maar dat betekent niet, dat ze geen mooie dingen
kunnen doen. De opgave luidt: Wit speelt en wint. Oplossing: 1. Tg6, a4 2. Ke3, a3
3. Kf4, a2 4. Tg3, Le6 5.
Th3, Lxh3 6. g3#.
Bibliotheek: A.s. zaterdag
zijn we voor onze tweede
schaakdemo dit voorjaar
weer van de partij in de hal
van Rozet van 13-16 uur.
Boekpresentatie: Afgelopen maandagavond werd in
het Grand Café Theothorne
in Dieren het jubileumboek
“50 schaakzomers” gepresenteerd. Het boek is samengesteld en geschreven door onze
eigen Peter Boel. Het boek beschrijft de geschiedenis van het
Open NK en de Bondswedstrijden in de gemeente Rheden.
Het eerste exemplaar werd door Peter overhandigd aan burgemeester Carol van Eert voor wie het de eerste keer is sinds
zijn benoeming dat hij dit toernooi in zijn nieuwe gemeente
mag meemaken. Ook Hans Böhm en KNSB-voorzitter Marleen van Amerongen kregen een exemplaar uitgereikt. Ook
zij stonden met een korte terugblik stil op hun belevenissen
en ervaringen bij dit toernooi. Komende zomer is dus de 50e
editie. Uw redacteur hoopt vanzelfsprekend ook weer veel
ASV-ers achter de borden te zien bij dit prachtige toernooi
zodat de magische grens van 500 deelnemers wellicht wordt
doorbroken! Peter, gefeliciteerd met dit prachtige boekje.
Een mooie terugblik op al die schaakzomers!
Externe competitie: Belangrijke uitslagen afgelopen zaterdag
op de eerste zomerse dag van dit jaar! ASV-1 won opnieuw.
Nu met 5½-4½ van Caïssa-1 en is daarmee nagenoeg veilig.
ASV-2 pakte een punt via een 4-4 gelijkspel tegen Bennekom. Ook ons tweede is vrijwel zeker van handhaving.
ASV-3 redde zich al een ronde voor het eind. Caïssa-3 werd
heel knap met 5½-2½ verslagen. ASV-4 blijft het slecht
doen. Nu was Voorst met 6-2 te sterk. Deze week zijn ook
de slotronden in de OSBO-competitie gestart. Daarover
volgende week meer.
ASV-1 zo goed als veilig: Wat kan een stand in een paar
wedstrijden veranderen. Twee ronden geleden stond ASV-1
met 3 punten nog fors in de probleemhoek, nu na 2 keer
winst met 7 punten is ons eerste bijna veilig! De wedstrijd
tegen Caïssa verliep heel voorspoedig. Barth Plomp viel op
het laatste moment in voor de verhinderde Wouter van Rijn.
Barth trof ook een invaller aan Amsterdamse kant die op een
gegeven moment remise aanbood. Barth stond wellicht een
fractie beter maar nam na overleg het aanbod aan. Het kon
op dat moment ook. Bob Beeke ging in zijn partij keihard
door de vijandelijke stelling heen. Hij won een pion in het
middenspel al was dat wel een dubbelpion. Even leek zijn
tegenstander wat tegenspel te krijgen maar dit was maar
schijn. Bob had het spel volledig in handen en maakte daar
hardhandig gebruik van. Pieter Verhoef heeft zijn eerste
grootmeesterscalp te pakken. Tegen Hans Ree ontstond na
dameruil een volledig gelijke stelling. Remise leek de logischer uitslag. Toen Ree actief wilde worden met zijn toren
bleek dat eigenlijk niet te kunnen. Zijn stelling kon dat niet

hebben. De f-pion was niet meer te houden en zo verdween
er nog meer. Dus in plaats van remise werd het een vol punt.
Een meevallertje! Peter Boel dacht lang na over een stukofffer maar liet dat na omdat hij zo ook een betere stelling kon
bereiken met pionwinst. Hij hield de stelling goed bij elkaar
en won ook nog een kwaliteit. Toen een pion doorliep was
zijn winst een feit. Jaap Vogel was niet zo happy met zijn
stelling hoewel het op zich wel vrij gelijk stond. Gezien de
wedstrijd mocht hij wel remise aanbieden. Zo geschiedde en
dit werd aangenomen. De tegenstander van Dirk Hoogland
offerde ergens in het middenspel een stuk voor 2 pionnen
maar had daarvoor echter niets concreets en Dirk kon zijn
stelling vervolgens vrij makkelijk verbeteren. Zo geschiedde
ook en al snel was het compleet uit. Otto Wilgenhof stond de
hele partij beter en had meer ruimte. Een stukoffer waarvan
hij dacht deze met rente terug te krijgen bleek onjuist. Er zat
een gat in de combinatie. Zo stond hij een stuk tegen 2 pionnen achter maar belangrijker nog zijn tegenstandster kreeg
een mataanval en hiertegen had Otto geen verweer. Michiel
Blok stond de hele partij minder. Met dameruil probeerde hij
zich nog los te werken maar dit lukte niet. Ook toen hij
vluchtte in een toreneindspel met een pion minder leverde
dat geen remisekansen op. Met zijn verlies werd het 5-3.
Nog steeds was een half punt nodig. Dat lukte niet bij Eelco
de Vries aan bord 1. Hij heeft lang gelijk gestaan maar stond
vrij gesloten al had hij een ietwat betere structuur. Na dameruil kwam zijn toren buitenspel en kreeg zijn tegenstander
voordeel. Voor Eelco werd het een zware kluif. Hij moest
heel wat klippen omzeilen maar hij verloor uiteindelijk een
kwaliteit. Dit bleek beslissend voor de partij. Alles hing nu
af van Tom Bus. Die partij was vooral steeds spannend geweest maar geen van beiden heeft in deze partij ooit echt
voordeel gehad. Het bleef dus gelijk tot in het lopereindspel.
Daarin zag zijn tegenstander van verdere winstpogingen af
en legde zich neer bij de onvermijdelijke remise. Een hele
belangrijke want daarmee won ASV-1 ook deze wedstrijd.
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Caïssa: Eelco de Vries
(2254) - Arno Bezemer (2311) 0-1; Bob Beeke (2305) Dennis Brouwer (2217) 1-0; Tom Bus (2098) - Juan de
Roda Husman (2233) ½-½; Pieter Verhoef (2056) - GM
Hans Ree (2315) 1-0; Michiel Blok (2123) - Enrico
Vroombout (2131) 0-1; Jaap Vogel (2171) - Michael Wunnink (2206) ½-½; Barth Plomp (1903) - Maarten Hoeneveld (1953) ½-½; Otto Wilgenhof (2198) - Mariska de
Mie (2255) 0-1; Peter Boel (2082) - Alje Hovega (2167) 10; Dirk Hoogland (2058) - Rogier van Arkel (2182) 1-0.
Eindstand 5½-4½.
Belangrijk puntje ASV-2: Het duel tegen BSV Bennekom
staat altijd garant voor veel strijd. ASV-2 had zeker belang
bij een positief resultaat om uit de onderste regionen weg te
komen. Bij verlies zou het op de laatste ronde aankomen.
Theo Jurrius won als eerste. In een scherpe opening waarbij
hij met g4 en h3 meteen vol op de aanval speelt. Na ingewikkelde manoeuvres en de zwarte koning die na een wandeling via f7 op g7 beland, weet onze ASV-er een sluitende
mataanval op te zetten waarna mat of groot materiaal de
partij beëindigd Sjoerd van Roosmalen wint daarna met
zwart. Een solide opening leidt tot pionwinst, een tweede
volgt en na verloop van tijd en met nauwkeurig spel zijn de 2
pionnen beslissend. Mick van Randtwijk kwam matig uit de
opening. Zijn opponent “vergeet“ toe te slaan en in de counter wint Mick vervolgens bijzonder fraai. Fred Reulink wint
door middel van subtiel spel. Veel paardzetten leverde een
wat kromme torenbezetting op de a- en b-lijn op. Fred wist
deze torens het leven zuur te maken en daarmee een dodelijke vrijpion creëren. Zo stond ASV-2 met 4-1 voor. Zou het
winnende halfje nog volgen was de vraag. Uit de situatie op
de overige 3 borden bleek dat bepaald niet. Sander Berkhout
verliest daarna na een moeilijke niet te volgen partij. In de
slotfase verrekende Sander zich. Ook Richard van der Wel

verloor. Ook daar een moeilijke partij waarbij hij wat minder
handig opereert in tijdnood. Zijn tegenstander maakte het
vervolgens knap af. Frank Schleipfenbauer speelde een
moeizame partij. In een stelling met tegengestelde rokades
was hij constant in de verdrukking. Een kwaliteitsoffer hielp
niet om uit de problemen te komen. Uiteindelijk moest hij
opgeven in een eindspel met een kwaliteit en enkele pionnen
minder. Toch een belangrijk matchpunt voor ASV-2. Dat
moet voldoende uitzicht bieden op handhaving temeer daar
in de slotronde het reeds gedegradeerde Philidor 1847 de
tegenstander is. Dat zou toch kansen moeten bieden nietwaar!
Richard van der Wel
Gedetailleerde uitslag ASV-2 - BSV Bennekom: Frank
Schleipfenbauer (2136) - Rembrandt Bruil (1978) 0-1;
Richard van der Wel (2014) - Eddy de Beule (2039) 0-1;
Sander Berkhout (2092) - Hotze Tette Hofstra (2225) 0-1;
Theo Jurrius (2072) - Martijn Bakker (2152) 1-0; Sjoerd
van Roosmalen (2058) - John Riksen (2043) 1-0; Fred
Reulink (1964) - Benno van der Veen (1926) 1-0; Mick van
Randtwijk (2004) - Martijn Pauw (2018) 1-0; Jan Knuiman
(1979) - Martin Markering (1901) 0-1. Eindstand 4-4.
ASV-3 na winst veilig: De situatie was vooraf niet zo positief. De laatste paar ronden hadden we steeds kansen laten
liggen en nipt verloren. We stonden weliswaar vlak boven de
degradatiezone maar we zouden nog de nummers 1 en 2
treffen. Eerst die nummer twee: Caïssa-3. We waren voor het
eerst compleet, dus waarom zouden we niet eens gaan winnen? Remco Gerlich speelde met zwart een niet zo theoretisch variantje. Dat leverde hem een wat mindere stelling op
zonder het loperpaar, maar hij had wel een idee wat hij
moest doen. De tegenstander had zijn dag niet en miste een
paar goede voortzettingen. Daarna gaf hij ook het loperpaar
terug in ruil voor een actieve dame op c5. Of actief? Toen
een paar stukken geruild werden kon de dame met een tussenzetje aangevallen worden en dat leverde Remco direct
een volle toren en de partij op. Freek Hooning speelde een
opening die bekend is als saaie remisevariant, maar hij
bouwde snel een wilde aanval op. Die leek niet door te slaan
en Freek koos voor toch remise door eeuwig schaak. Dat
was prima gezien de situatie op andere borden, maar thuis
ontdekte Freek dat hij volledig gewonnen stond in de eindstelling! Anne Paul Taal speelde een scherpe partij met tegengestelde rokade en beide spelers die vol op de aanval
speelden. Anne Paul offerde een pion maar de aanval sloeg
niet door en zijn tegenstander offerde een kwaliteit voor nog
eens twee pionnen, die gevaarlijke vrijpionnen werden. In
verloren stelling ging Anne Paul na een leuke partij door de
vlag. Wouter Abrahamse speelde met zwart en offerde in de
opening zijn d-pion, kreeg 2 paarden tegen 2 lopers en
sprong daarmee zijn tegenstander dol. Met een paar mooie
combinaties won Wouter steeds meer materiaal en toen de
partij. Quirine Naber kwam goed uit de opening en bouwde
een aanval op. Haar tegenstander had een tijd lang het zogenaamde "Ierse pionnencentrum", drie dubbele geïsoleerde
pionnen op de d-lijn. Dat is meestal geen goed teken, maar
langzamerhand nam zwart het initiatief over en kwam hij
steeds beter te staan en werd rekening gehouden met een
verlies voor Quirine. In wederzijdse tijdnood blunderde
zwart een dame tegen een toren en een stuk, maar hij gaf
direct op. Winst voor Quirine dus! Toen zag alles er ineens
heel positief uit! Onze topscorer Jan van de Linde speelde
met zwart op bord 1 tegen de topscorer van onze poule 3C.
Ze speelden een drierijensysteem dat de hele middag gelijk
op ging en uitmondde in een eindspel met beiden 2 lopers en
nog 7 pionnen. Het leek optisch iets beter voor Jan, maar
zijn koning kon de vijandelijke stelling niet binnendringen
en het werd een normale remise. Koen Maassen van den
Brink speelde met wit waarin hij probeerde alles heel solide
op te zetten. Dat lukte en zijn tegenstander had geen problemen maar kon ook niet veel. De aanval van Koen werd
steeds een beetje sterker en ineens won hij toch een kwaliteit
door een onnauwkeurigheid van zwart. Dat werd een eindspel met een kwaliteit meer waarin Koen remise aanbood om
de winst zeker te stellen, dat kon natuurlijk niet geweigerd
worden. Johan Wolbers kwam met groot ruimtevoordeel uit
de opening en even later stond hij gewonnen, zo slecht stonden enkele stukken van zwart. Maar die bleef zich verdedigen en de partij ging urenlang door, al die tijd stond Johan
op het oog totaal gewonnen. Na de tijdcontrole koos de tegenstander voor een eindspel waarin Johan een kwaliteit
meer had, maar kon zwart misschien alle pionnen ruilen?
Nee, Johan hield ook nog een pluspion over en zwart gaf op.
Een schitterende overwinning tegen een op papier veel sterker team! We hadden natuurlijk een klein beetje geluk maar
de score had net zo goed nog hoger uit kunnen vallen. Intus-

sen verloor de voornaamste concurrent om de degradatieplaatsen en daarmee is ASV-3 een ronde voor het eind veilig!
Remco Gerlich
Gedetailleerde uitslag ASV-3 – Caissa-3: Jan van de Linde
(2112) - Rik Salomons (2068) ½-½; Johan Wolbers (2029)
- Angelo Spiler (2041) 1-0; Remco Gerlich (1904) - Jos van
Ommeren (1996) 1-0; Koen Maassen van den Brink (2008)
- Günther Ballon (2053) ½-½; Wouter Abrahamse (1974) Martin Bottema (2098) 1-0; Quirine Naber (1719) - Albert
Riemens (1939) 1-0; Anne Paul Taal (1890) - Stef van
Haaren (2025) 0-1; Freek Hooning (1828) - Cees Visser
(2009) ½-½. Eindstand 5½-2½.
Opnieuw ruim verlies ASV-4: Deze ronde won Voorst met
6-2 van ASV-4. Daarmee blijft ons vierde voorlaatste. De
start was slecht. Gerben verloor al in het eerste uur. Er volgde in deze partij een transformatie naar het Frans. Zijn tegenstander had eerder die week dezelfde opening gespeeld en
wist dus het juiste plan. Gerben verloor een stuk na een pionvork. Ruud Verhoef trof John Sloots aan bord 1. John
kreeg aanvankelijk meer ruimte maar door een positionele
combinatie kon Ruud een sterke loper ruilen. Hierna werd
tot remise besloten. Er was volledige afruil mogelijk van
zware stukken en het resterende paard/lopereindspel zou een
fractie beter voor wit zijn geweest vanwege een passief
paard van Ruud op e8. Bert Duijker raakte op zet 33 een
pion achter en met actief spel zou zijn tegenstander zeker
hebben gewonnen. Bert speelde opportunistisch tegen en
veroverde 20 zetten later de pion terug waarna tot remise
werd besloten. Ivo van der Gouw speelde in een ongeveer
gelijke stelling in tijdnood een aantal mindere zetten. Hierdoor verloor hij een kwaliteit en uiteindelijk de partij. Steven
Braun begon met een andere opening dan normaal omdat die
nogal mislukte dit jaar. Echter liep deze ook niet echt. Het
was dat zijn tegenstander het ook niet echt kende waardoor
hij geen optimaal gebruik maakte van zijn geknoei. Daarna
kwam Steven echter redelijk te staan. Zijn tegenstander
kreeg een dubbelpion op de e-lijn, en de f pion kon niet
gespeeld worden, omdat de witte loper op a2 een mooie
koningsdiagonaal had. Met een pion extra op de damevleugel werd het dan ook uitgevochten. Steven kwam er uiteindelijk met 2 verbonden vrijpionnen uit maar had zoals gewoonlijk weer grote tijdnood. Na een aantal kansen gehad te
hebben gaf Steven de gewonnen partij onnodig uit handen
door eeuwig schaak niet te zien. Ruud Wille kwam in het
middenspel in een gewonnen stelling terecht. Hij had intussen een pion meer en kon zijn toren geven voor de beide
vijandelijke paarden. Een gunstige ruil dus maar om onduidelijke redenen liet hij dit na en kwam in de problemen toen
de paarden los kwamen. Een remiseaanbod werd door hem
aanvankelijk afgeslagen mede vanwege de posities op andere
borden maar, toen verlies na de tijdnoodfase duidelijk was,
en hij de pion voorsprong al kwijt was werd het aanbod van
zijn kant aangenomen. Bij Désiré Fassaert ging de partij
aanvankelijk gelijk op. Beiden investeerden veel tijd in een
ongebruikelijke openingsverloop. Na een aantal afwikkelingen ontstond een gecompliceerd eindspel. Onder tijdsdruk
blunderde Désiré een pion weg. Hij bood nog lang tegenstand maar moest tenslotte toch de vlag strijken. Paul de
Freytas miste in de opening een tegenzet waardoor het verdedigen werd. Dit ging hem goed af. Na de tijdnood kon hij
remise maken maar hij dacht nog een mooie zet te zien maar
had overzien dat na ruil van de loper pion e6 zwak werd. Dit
kostte Paul pionnen en de partij.
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Voorst-1: Ruud Verhoef
(1927) - John Sloots (1968) ½-½; Gerben Hendriks (1795)
- Rudy Bloemhard (2069) 0-1; Paul de Freytas (1868) Jeroen Bosch van Rosenthal (1920) 0-1; Ruud Wille (1833)
- Richard van Tienhoven (1889) ½-½; Désiré Fassaert
(1871) - Michiel Jansen (1920) 0-1; Bert Duijker (1837) Marcel Kraaijkamp (1806) ½-½; Ivo van der Gouw (1812)
- Lûtsen Dooper (1873) ½-½; Steven Braun (1763) - Paul
Tulfer (1839) 0-1. Eindstand 2-6.
Uitslagen interne competitie 27e ronde (5 april 2018):
Knuiman - Taal 0-1; de Kort - Gerlich 1-0; Naber - Plomp
½-½; van Willigen - Eggink ½-½; Huizinga - Peters 0-1;
Witmans - Koen van Keulen 0-1; Kusters - Passchier ½-½;
Vermeer - Marks 0-1; Kees van Keulen - van Belle ½-½; van
Kuijk - van Buren 1-0; Eder - P. Hamers 1-0; B. Hamers Veerman 1-0; Derendorp - Wijman 0-1; Mollahosseini Kooman ½-½; Arends - J. Sanders 1-0; Stibbe - van Lotringen ½-½; Zuidema - Hartogh Heijs 1-0; Meijer - Berben
1-0; Gresnigt - Maas 1-0; Droop-Eisma 0-1; WiertsDiekema 1-0.
Uitslagen ASV-bekercompetitie:
Hoogland - P. Verhoef 1-0; Boonstra - de Mol 1-0.

