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Oploswedstrijd: We begonnen de maand februari vorige
week met een studie. Dat blijft altijd leerzaam. Eigenlijk was
het
een
erg
makkelijke studie.
Componist is de
Tsjech
Prokes.
Wit houdt remise
Hoe?? Oplossing:
1.Tb3 Kg2 2.Kg7
Kf2 3.Kf6 Ke2
4.Ke5 Kd2 5.
Kd4 Kc2 6.Tc3+
Kd2 7. Td3 Kc2
8.Tc3+ enz.
Jaarvergadering:
Zelden in de ASVgeschiedenis zal
een
algemene
ledenvergadering
zo snel zijn verlopen. Het was net iets over negenen toen
voorzitter Erik Wille de vergadering al kon afsluiten. Daarna
kon er dus nog volop geschaakt worden. Geen verhitte discussies dus. Altijd aardig is de prijsuitreiking met de huldiging van de diverse kampioenen en de topscorers van de
diverse teams in het afgelopen seizoen 2004-2005. Hoogtepunt bij de prijsuitreiking is de bekendmaking van de “ASVer van het jaar”. Roland Stravers werd hiervoor uitverkoren.. Hij maakte zich in het afgelopen jaar zeer verdienstelijk
bij het opzetten van een site van onze ASV-jeugd maar ook
zijn inbreng als jeugdleider wordt zeer gewaardeerd. Voorts
is hij ook nog teamleider van ASV-8. Alles bij elkaar kreeg
hij met deze uitverkiezing een terechte beloning voor al zijn
inspanningen voor onze vereniging. Na de formele punten
als de jaarverslagen van secretaris en penningmeester en het
verslag van de kascommissie volgde nog de vaststelling van
de begroting en de contributie. Na een korte toelichting werd
ook dit aangenomen. Zoals vorig jaar al was afgesproken
werd de contributie met een indexering aangepast. Alleen de
voorgestelde verhoging voor pupillen en aspiranten werd op
verzoek van de vergadering niet doorgevoerd. Tenslotte
volgde de vaststelling van het jaarplan waarbij 2006 het
laatste jaar is van het beleidsplan 2003-2006 “ASV sterk
door jeugdig elan”. Geconstateerd werd dat de meeste van de
in 2003 geformuleerde doelstellingen al gerealiseerd zijn.
Maar dat wil niet zeggen dat nu rustig aan zal worden gedaan. Integendeel, er zal met veel energie worden gewerkt
aan onze club. Voor 2006 zal schaaktraining voor de diverse
groepen worden uitgewerkt. Binnenkort start al de cursus
voor de categorie tot ± 1450 Elo. Maar ook voor de
club/toernooischaker en voor de top zal training worden
opgezet. Maar ook het ledenbehoud en ledenwerving blijven
belangrijke items waarbij we natuurlijk weer de straat op
gaan. Daarnaast zal het bestuur gaan werken aan een nieuw
beleidsplan voor de komende jaren. Genoeg werk aan de
winkel dus. Maar we doen dat met zijn allen want “samen
maken we ASV sterk”!
Externe competitie: Na de wedstrijden van afgelopen zaterdag blijft ASV-1 in het spoor van de koplopers HMC Calder-2 en U-Boat Worx-2 door een prima 4½-3½ zege op
SMB-2. Ons eerste heeft weliswaar 2 punten achterstand op
genoemde teams maar treft beiden nog. Er zijn dus zeker nog
kansen. ASV-2 behield door een ruime 5½-2½ zege op Wageningen–2 de kampioenskansen. Van de achtervolgers in

R. Wille, Laan van Klarenbeek 74,
6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,
e-mail: r.wille@planet.nl
Clubavond: Donderdagavond in clubgebouw Scouting
St. Christoforus Lichtdraagsters
Monnikensteeg 4, tel. 026-4429205
Tel. aanmelden: H. Dijkstra 06-27020715
ASV op internet:
http://www.asv-schaken.nl
e-mail: info@asv-schaken.nl

donderdag 9 februari 2006

deze poule won Voorschoten met dezelfde cijfers en liet Paul
Keres-2 door een 4-4 een belangrijk punt liggen. Deze beide
teams zijn ook nog tegenstander van ons tweede maar moeten ook nog tegen elkaar de komende ronde. Ook hier dus
een heel belangrijke slotfase. In de OSBO-promotieklasse
lieten ASV-3 en ASV-4 het weer afweten. ASV-3 verloor
met 4½-3½ van Schaakstad Apeldoorn-3 en ASV-4 kreeg
in Nijmegen met 5-3 klop van SMB-3. Het vierde lijkt degradatie niet meer te kunnen afwenden maar hoop doet leven. ASV-3 staat net boven de fatale streep en is dus nog
lang niet veilig. Beide teams zullen dus nog vol aan de bak
moeten om het vege lijf te redden.
Zwaarbevochten zege ASV-1: Tegen SMB-2 behaalde ons
eerste zaterdag jl. een verdiende 4½-3½ overwinning. Maar
er moest hard voor worden geknokt, aldus Remco de Leeuw
zondags per telefoon. Zelf kwam hij tot een puntendeling.
Dat gebeurde in een stelling waarin Remco eigenlijk niets
had en zijn tegenstander, oud clubgenoot Wouter Knoop,
risicoloos kon doorspelen nadat Remco zich vanuit de opening wel erg passief had opgesteld. Wouter van Rijn kreeg
vervolgens een kansloze nederlaag te slikken. In een stelling
met tegengestelde rokades bleek zijn tegenstander veel eerder de lijnen te kunnen openen. Wouter moest materiaal
geven om de problemen op zijn lange rokade te voorkomen.
Maar dit bleek slechts van korte duur. John Sloots behaalde
een overtuigende overwinning. Hij wist zijn tegenstander
vanuit de opening weg te drukken, won een pion en kon
daarna nog een stuk winnen. Zijn tegenstander probeerde
nog wat tegenkansen te scheppen maar dit was niet voldoende. John maakte het goed af. Toch was hij niet helemaal
tevreden want hij had op twee eerdere momenten de partij al
kunnen beslissen. Eelco de Vries kreeg in de opening zomaar een pion cadeau waarvoor zijn tegenstander geen compensatie had. Het enige nadeel was dat het een dubbelpion
was. Later kon hij met zijn toren zelfs een tweede pion pakken. Maar hier zag Eelco van af. Het zag er nogal eng uit
omdat het leek of de toren zou worden ingesloten. Maar
achteraf bleek dit wel mee te vallen. Het bleef dus bij die ene
pion. Dit was voor de SMB-er voldoende om in de partij
terug te komen. Na een afwikkeling werd het remise. Richard van der Wel speelde het ogenschijnlijk heel makkelijk
tegen Ruben Hogenhout, ook al een ex-ASV-er. Met zwart
had hij in no-time een gelijke stand bereikt. Hij won vervolgens 2 pionnen waarna werd afgewikkeld naar een toreneindspel met 5 tegen 3 pionnen. Later was het zelfs 3 tegen o
pionnen en de torens nog op het bord. Het leek een
gemakkelijke zege te worden maar Richard deed dat even
wat minder handig. Hij gaf 2 pionnen weg om uiteindelijk
met de derde te promoveren ten koste van een toren.
Daardoor was nu K+D tegen K+T Op een gegeven moment
moest Hogenhout met zijn koning de toren loslaten waarna
Richard met de nodige schaakjes de toren kon buitmaken
Daarmee was het 3-2 voor ASV waarna Sander Berkhout
deze voorsprong verder wist uit te bouwen. Hij stond al na
de opening veel beter. Hij wist vervolgens een forse aanval
op te zetten op de koningsstelling van de SMB-er. Deze
moeste afwachten maar vlocht een taaie verdediging. Pas na
de 40 zet sloeg de aanval door toen Sander er in slaagde de
pionnen voor de vijandelijke koning weg te halen. De SMBer gaf nog een toren voor wat schaakjes maar dit was slechts
uitstel van executie. Met een toren minder en bijna mat gaf
zijn tegenstander op. Peter Boel stond prima na de opening.
Zijn tegenstander had niets bereikt in die openingsfase. Peter
had echter net even te weinig geduld en offerde een pion. Dit
bleek onjuist ingeschat. Hij kreeg wel activiteit maar het was

schat. Hij kreeg wel activiteit maar het was onvoldoende.
Met een pion minder verloor hij het uiteindelijke eindspel
kansloos. Dan restte nog de partij van Otto Wilgenhof. Opvallend genoeg was hij in alle ronden als laatste nog bezig.
Het was ook meteen de meest spannende partij die middag.
De partij werd heel origineel opgezet. Toch kreeg Otto in het
verloop van de partij het beste van het spel. Beiden hadden
een verre vrijpion en zo waren er kansen over en weer. Toen
Otto dacht zijn opponent te verschalken had deze nog een
truc achter de hand. Maar ook Otto liet zich niet onbetuigd
want hij toverde nog een geweldige zet uit de hoge hoed.
Een prachtige zet die de kansen weer deed keren. In een
toreneindspel dat uiteindelijk resteerde had Otto een pion
meer maar dit werd vrij eenvoudig remise gehouden door
zijn opponent. Maar ook dat was genoeg voor een prima
overwinning. Ondanks eerdere nederlagen tegen Veldhoven
en ’t Pionneke ligt ASV-1 na een prima serie nog op de loer
bij de koplopers. Er staat dus zeker nog wat op het spel de
komende drie ronden.
Gedetailleerde uitslag: J. Aubel – E. de Vries ½-½; E. van
Heeswijk – W. van Rijn 1-0; C. Wustefeld – O. Wilgenhof
½-½; W. Knoop – R. de Leeuw ½-½; C. Koopmans – S.
Berkhout 0-1; P. van Deursen – P. Boel 1-0; H. Veenstra –
J. Sloots 0-1; R. Hogenhout – R. van der Wel 0-1. Eindstand 3½-4½.
ASV-2 blijft aan kop: Ook Wageningen-2 kon ASV-2 niet
verrassen. Met een uiteindelijk ruime 5½-2½ lieten onze
clubgenoten in de strijd om promotie weer een uitstekend
resultaat noteren. Toch was het zeker niet gemakkelijk gegaan. De Wageningers waren niet compleet maar hadden
zich duidelijk wel terdege voorbereid op deze ontmoeting en
bleken goed op de hoogte van de diverse tegenstanders.
Toch was teamleider Frank Schleipfenbauer na een taxatie
na zo’n 2 uur spelen positief over de kansen van zijn ploeg.
Niet veel later zette Fokke Jonkman ASV op voorsprong. Hij
had zoveel dreigingen in de stelling weten te krijgen dat het
voor zijn tegenstander een kansloze missie werd. Koert van
Bemmel volgde met een puntendeling in een partij waarin
hij nooit echt minder had gestaan. Zeker na een afwikkeling
aan het slot van de partij werd het evenwicht steeds duidelijker. Fred Reulink wist ondanks een pion achterstand toch
gevaar te stichten in de vijandelijke stelling. Hij kwam met
enige hulp van zijn opponent op de onderste lijn binnen en
maakte het daarna koel af. Na de eerste tijdcontrole hield
Daan Holtackers zijn partij keurig remise. Daar waar het er
aanvankelijk wat griezelig uitzag had hij zijn stelling goed
weten te verdedigen. Kees Sep baalde achteraf. Hij had zich
duidelijk meer van zijn goede stelling voorgesteld. Remise
was nog afgeslagen maar later moest hij daar toch in berusten. Frank Schleipfenbauer offerde eerst een pion en gaf later
een tweede maar kreeg daarvoor wel wat druk. Hij offerde
vervolgens nog een kwaliteit maar won alleen de pionnen
terug. Het eindspel met een kwaliteit minder ging verloren.
Theo Jurrius kwam na snelle dameruil in een gelijke stelling
terecht. Na veel en goed manoeuvreerwerk won Theo in een
paardeindspel een pion die hij resoluut in een vol punt verzilverde. Sjoerd kreeg een stukoffer te verwerken. Hier had
hij waarschijnlijk wel op in kunnen gaan maar hij koos voor
zijn eigen plan en kreeg verschillende dreigingen. In het
eindspel waren zijn lopers zo sterk dat de vijandelijke toren
dit in zijn eentje niet kon rooien. Sjoerd wist een pion af te
pakken en uiteindelijk de partij in zijn voordeel te beslissen
Het was een spannende wedstrijd geweest waar ASV in de
beslissende fase slagvaardiger bleek.
Gedetailleerde uitslag: A. van Herwaarden –S. van Roosmalen 0-1; E. Smaling – F. Schleipfenbauer 1-0; K. Stap D. Holtackers ½-½; J.H. Neuteboom–K. van Bemmel ½-½;
C. van de Waerdt – F Jonkman 0-1; C. de Vos – F. Reulink
0-1; R. Christians – C. Sep ½-½ ; R. van Leerdam – T.
Jurrius 0-1. Eindstand 2½-5½
ASV-3 blijft in gevarenzone: Opnieuw is het derde er niet in
geslaagd zich wat te bevrijden van degradatiezorgen. In
Apeldoorn werd tegen Schaakstad-3 een 4½-3½ nederlaag
geleden. Er had zeker meer ingezeten maar zo hier en daar
werden mogelijkheden op een positief resultaat weggegeven.
Captain Anne Paul Taal opende de score met een remise. Hij
kwam na de opening een pion voor maar het witte loperpaar
gaf wit de betere aanvalskansen. Anne Paul gaf de pion terug
waarna uiteindelijk een dubbeltoreneindspel en lopers van
ongelijke kleur remise betekende. Hij kon toen enigszins
nerveus rondlopen en kijken naar de verrichtingen van zijn

teamleden. Kees Verkooijen speelde als herboren. Hij leek
de slechte vorm helemaal van zich te hebben afgeschud en
kwam goed tot gewonnen te staan. Zijn opponent, die
meteen ook de hoogste Elo had bij de Apeldoorners (2129)
probeerde zich in de slotfase met een noodaanval te bevrijden en hierop reageerde onze ASV-er helaas niet alert. Kees
verkeek zich op het gevaar en verloor. Kostbaar puntverlies
dus! Ook Edgar van Seben moest zich gewonnen geven. Zijn
tegenstander offerde in de openingsfase een pion waarvoor
deze veel ontwikkeling kreeg. Edgar moest daarop 2 pionnen
geven om erger te voorkomen. Maar heel ingenieus wist hij
een kwaliteit te winnen. In het eindspel met T+L en 4 pionnen tegen 2 torens en 2 pionnen leek Edgar het te kunnen
keepen. Maar op termijn moest hij toch een toren geven. In
de eindfase dacht hij nog remise te kunnen halen maar dit
bleek een verkeerde taxatie. Erika Belle kreeg licht ruimtevoordeel maar in een taai gevecht werd het na veel gemanoeuvreer remise. Ook de daaropvolgende nederlaag van Ivo
van der Gouw was een tegenvaller. Hij kreeg een prima
stelling met goede kansen maar vergat hier gebruik van te
maken. In tijdnood offerde hij onnodig een kwaliteit en verspeelde daarna zoveel tijd dat hij door zijn vlag ging. Het
lichtpuntje die middag kwam van Bijan Zahmat. In zijn
debuut voor een zaterdagteam speelde hij een uitstekende
partij tegen zijn geroutineerde tegenstander. Hij won een
pion verkreeg een veel betere stelling en wist na een fout van
zijn opponent ook nog kwaliteitswinst te boeken. Zijn tegenstander probeerde daarna nog wat maar de dreigingen van
Bijan werden daarna te groot. Een uitstekende winstpartij
dus! Bert Buisman bracht de spanning in de wedstrijd verder
terug. Hij wist in een vastgelopen stand zijn beide lopers te
laten zegevieren over de vijandelijke toren. Hij had er wel 85
zetten voor nodig. Met deze 4-3 stand was een gelijkspel nog
mogelijk want Barth Plomp had in een eindspel een pion
meer. Zijn favoriete terrein dus. Barth probeerde van alles
maar wist het goede plan niet te vinden en werd uiteindelijk
verrast door een claim van zijn tegenstander dat drie keer
dezelfde stelling was ontstaan. Met deze nieuwe nederlaag
blijft ASV-3 behoorlijk in de problemen. Er wachten nog
drie zware ronden.
Gedetailleerde uitslag: W. Nijdam – K. Verkooijen 1-0; A.
Weenink – B. Plomp ½-½; J. Engelen – E. Belle ½-½; R.
Philajama – I. van der Gouw 1-0; W. Sanders – B. Zahmat
0-1; R. Verkruissen – B. Buisman 0-1; J.D. Vriend–E. van
Seben 1-0; T. Meurs–A.P. Taal ½-½. Eindstand 4½-3½.
ASV 4 op weg naar eerste klasse?: Maar weinig spelers
onttrokken zich afgelopen zaterdag aan de malaise. ASV 4
liet het tegen SMB 3 behoorlijk afweten. Al na twee uur
verloor Hans Rigter. Hij meende in de aanval gevloerd te
worden. Later bleek dat hij wel erg vroeg zijn verzet staakte;
al moet gezegd dat zijn stelling niet best was. Ook Jan Willem van Willigen ging ten onder. In een drukstelling gebruikte Jan Willem veel tijd om te overleven. In tijdnood zag
hij spoken en koos daarom voor een slecht eindspel dat snel
verloren bleek. Erik Wille maakte het nog bonter. Na met
initiatief uit de opening gekomen te zijn, pakte Erik niet
door. Vervolgens was een blunder voldoende voor een snelle
nederlaag. Martin Weijsenfeld speelde een wildwestpartij,
waarbij beide spelers wellicht kansen hadden. De laatste truc
was van Martin en die was goed voor remise. Even leek
SMB 3 nu te verzaken en stiekem was er hoop op een gelijkspel. Siert Huizinga leek een toreneindspel met twee pionnen
minder remise te kunnen houden en Gerben Hendriks was
vanuit een verloren stelling na een blunder in een eindspel
met toren en twee pionnen tegen loper en twee pionnen terechtgekomen. Het mocht niet zo zijn. Siert vond geen remiseweg en Gerben vond de winstweg niet. Paul de Freytas
forceerde in zijn eindspel tegen oud ASV-er Paul Waenink
en deed dat met succes. Zijn paarden bleken sterker dan de
vijandelijke lopers. Rob van Belle won zijn partij als laatste,
maar wel zonder een steek te laten vallen. Als een van de
weinigen bezwijkt Rob niet onder de druk van een belangrijke wedstrijd. Nog drie wedstrijden te gaan. Met nog een
zwaar programma. Dus volgend jaar eerste klasse? ASV 4
zal er alles aan doen om dat op miraculeuze wijze te voorkomen!
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: B. Rijkschroef–S. Huizinga 1-0; P.
Waenink–P. de Freytas 0-1; H. Quint–H. Rigter 1-0; M.
Middelveld–E. Wille 1-0; M. Hilte–J.W. van Willigen 1-0;
D. Fassaert–G. Hendriks ½-½; L. Kurstjens–R. van Belle
0-1; C. Verstegen – M. Weijsenfeld ½-½. Eindstand 5-3.

