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Oploswedstrijd: Uiteraard hebben we nog even gekeken of er
iets leuks zat in het kampioenschap van Rostov in 1966. En
ja hoor. We vonden deze aardige van Kosenko – Medalje.
Wit speelde en won. Als je hem nadoet ben je een erg goede
schaker. Uw antwoord is goed gerekend als er minimaal 3
zetten op papier stonden. Oplossing: 1. Lxe7 Taxe7 2. Pf6+
Kf8 3. Lxb5 (axb5 kan niet wegens 4. Pd5) Df3 4. Tf1, Td8
5. Pd5 dreigt mat en dus gaat de zwarte dame verloren. De
combinatie kreeg de schoonheidsprijs van het toernooi. Wit
speelde echter fout. Hij
startte met 1. Lxb5 om
na axb5 snel te winnen
als boven aangegeven.
Zijn lot had er echter
slecht uitgezien na het
antwoord 1…Dxg4.
Rapidcompetitie: Volgende week donderdag
is het alweer tijd voor
de vierde rapidavond.
Dus dan even een weekje geen interne competitie.
Beker: Op zaterdag 31 maart a.s. vanaf 13.00 uur zullen in
het Grand-Café van het Lorentz Ondernemerscentrum de
volgende bekerwedstrijden gespeeld worden. Voor de
KNSB-beker moet ASV-1 het opnemen tegen Middelburg
en voor de OSBO-cup is PSV/DoDo (Putten) de
tegenstander van ASV-4. U bent van harte welkom bij deze
ongetwijfeld spannende wedstrijden!
Externe competitie: Na de 6-2 overwinning van ASV-6 op
Lochem en het belangrijke gelijkspel van ASV-8 was het
vorige week donderdag de beurt aan ASV-7 en ASV-9. Voor
ons zevende moest er gewonnen worden maar diverse mooie
stellingen werden om zeep geholpen tegen De Toren-3
waardoor degradatie wel haast een feit is. Onze senioren
kregen een fikse nederlaag te slikken tegen Mook-2. Gelukkig kreeg deze competitieweek een dag later weer glans door
de 5-3 overwinning van ASV-4 op De Toren-2. Het vierde
nam zelfs de koppositie over van PION-2 dat onverwacht
verloor van Wageningen-3. ASV-5 kan vanavond thuis promotie bewerkstelligen door winst op Doetinchem-2. Verder
speelt ASV-10 thuis tegen WDC-3 uit Duiven. Dan is het
zaterdag alweer tijd voor onze eerste drie teams. ASV-1
speelt uit in Haren tegen de plaatselijke favoriet. Dit team
staat voorlaatste en heeft de punten hard nodig maar ons
eerste is goed op koers en zal natuurlijk willen winnen ofschoon er verder niets meer op het spel staat. Voor ASV-2
zijn de belangen groter. Wil het tweede een rol blijven spelen
in de promotiestrijd waarbij met nog 3 ronden te spelen maar
liefst 5 teams zijn betrokken dan moet worden gewonnen van
Euwe-2 dat weliswaar puntloos onderaan staat maar dat het
in de vorige ronde tegen Doetinchem knap lastig maakte.
Dus geen tijd voor onderschatting!. Dit geldt ook zeker voor
ASV-3 dat de koppositie moet zien te verdedigen tegen
SMB-4 dat ook nog geen punten heeft behaald. Een boeiende
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ronde staat ons weer te wachten en wie weet kan ik u volgende week het eerste kampioenschap melden.
ASV-4 krijgt de koppositie in de schoot geworpen: ASV-4
heeft vrijdag jl. de vijfde opeenvolgende zege geboekt.
“UIT” bij De Toren 2 werd een verdiende 3-5 zege behaald.
Na een kleine drie uur spelen, vielen de eerste twee uitslagen.
Erik Wille kreeg in de opening een kwaliteit en een pion
geschonken. Oud-ASV-er Renze Post kreeg daarna geen
kans meer. Datzelfde gold omgekeerd voor Erika Belle. Een
openingsfout bracht onze oud-dameskampioene van
Nederland danig in het nauw. Na tijden op de onderste twee
rijen vertoefd te hebben, ging er een stuk af. Maar vanaf deze
1-1 stand nam ASV 4 de wedstrijd in handen. Anne Paul
Taal wist op de zevende rij te komen met zijn dame. Na een
afwikkeling bleef er een eindspel met twee pionnen meer. De
winst was daarna snel een feit. Ook Jan Knuiman won.
Tegen Michel Teunissen pakte Jan snel de aanval. Mogelijk
had deze sneller kunnen beslissen, maar het punt was er niet
minder fraai om. Siert Huizinga had zijn dag niet. Een
onhandige manoeuvre bracht onze jeugdleider in de
problemen. Een matdreiging kostte Siert tenslotte materiaal.
Gerben Hendriks kreeg tegen onze oud-clubgenoot Jan
Willem van Willigen wel druk maar geen scheuren in de
verdedigingsmuur. Remise was dus het logische resultaat.
Een puntendeling was er ook voor Murat Duman. Zijn nog
jongere opponent Jan van Dorp bood geduchte tegenstand.
Mogelijk heeft onze topscorer een kans gemist. Die remise
bracht ASV-4 op 3-4. Het slotwoord was deze keer aan
Robert Naasz. In een moeilijke combinatoire partij zag
Robert het allemaal beter dan zijn tegenstander. Met een paar
pionnen meer zorgde hij in de tijdnoodfase voor de
beslissende treffer. De vreugde over de 3-5 zege werd nog
groter toen bleek dat PION 2 thuis van degradatiekandidaat
Wageningen 2 had verloren. Maar niet te vroeg gejuicht.
ASV 4 zal op de slotdag eerst PION 2 van zich af moeten
houden.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: Renze Post – Erik Wille 0-1;
Vincent Vleeming – Anne Paul Taal 0-1; Michel Teunissen
– Jan Knuiman 0-1; Matthieu Roskam - Erika Belle 1-0;
Jan Willem van Willigen – Gerben Hendriks ½-½; Gerrit
Janssen–Siert Huizinga 1-0; Jan van Dorp–Murat Duman
½-½; Gerrit Blok – Robert Naasz 0-1. Eindstand 3-5.
ASV-7 opnieuw kopje onder. Het verhaal over ASV-7 wordt
eentonig. Het ziet er niet slecht uit, maar het valt steeds tegen. Wie om tien uur langs de borden liep zou optimistisch
hebben kunnen worden. Maar de wedstrijd tegen De Toren 3
ging verloren met 3-5. De eerste tegenvaller kwam van Zekria Amani. Hij kwam goed te staan. Zijn stukken bestreken
veel velden. Toen hij ook nog een pion won leek het een punt
te gaan worden. Maar helaas: penning overzien en het was
gelijk uit. Daarna moest Marco Braam ervaren, dat het niet
zo simpel is aan het eerste bord in de tweede klasse. Hij
sprak vol lof over zijn tegenstander, die duidelijk enige dingen gezien had, die hijzelf gemist had. En vervolgens werd
het 0-3. Horst Eder had de kans gekregen in zijn favoriete
variant van het damegambiet te komen. Achteraf had hij eerst
f4 en daarna pas Tg3 willen spelen, maar hij kwam toch erg
goed te staan. Maar velen zagen het oude probleem al op-

doemen: tijdnood. Horst had al een uur meer gebruikt dan
zijn tegenstander en op een ongelegen ogenblik viel de vlag
dus. `Een abrupt einde aan een mooi gevecht` oordeelde hij
zelf. Het eerste halfje kwam binnen via Hendrik van Buren.
Hij had een taaie partij achter de rug, waarin noch hij noch
de tegenstander enige kans op voordeel had gehad. Tijs van
Dijk had gevraagd met zwart te mogen spelen. Dat was een
terechte keus. De Torenaar verloor een pion en even later
nog een. Tijs liet zijn koning ver oprukken ter ondersteuning
van een aantal centrumpionnen en dat sloeg gelijk door. Een
fraaie overwinning. Hedser Dijkstra kwam er gelijk met een
vol punt achteraan. Omstanders konden nauwelijks wijs
worden uit zijn zeer gecompliceerde stand. Staat hij nu beter
of slechter. Misschien is dat om beurten het geval geweest.
Maar in het gevorderde middenspel kreeg onze man de stelling ineens in de hand. Zwart kreeg een regen aan dreigingen
over zich heen. In elk geval was het er eentje meer dan hij
zag aankomen dan wel dan hij kon afweren en dat kostte de
dame. Ruud Verhoef had een partij met kleine voordeeltjes
en nadeeltjes. Een nogal technische partij. Dat het uiteindelijk remise werd verbaasde niemand. Toen speelde er nog een
man: Frans Veerman. Hij was opnieuw sterk van start gegaan
en kreeg ruimtelijk overwicht. Het ging fout toen hij een pion
won. Die blokkeerde namelijk open lijnen. Vervolgens
bracht de speler uit Zuid zijn zware stukken in slagorde en
liep dwars door Frans' verdediging heen. Nu dus maar de
laatste wedstrijd winnen.
Hendrik van Buren.
ASV-8 tussen hoop en vrees na gelijkspel. Maandagavond 12
maart 2007 moest ASV in het strijdperk treden tegen
Schaakmaat 2 met als doelstelling winnen om het degradatiespook te kunnen afwenden en ook nu had er niemand afgeschreven hetgeen tekenend is voor de Jans Askes
0
teamspirit. We begonnen met een Theo Koeweiden
0
flitsende start met onze Ko die Ko Kooman
1
evenals in de vorige wedstrijd als
Herman de Munnik 0
eerste klaar was maar nu een over1
winning kon melden. De tegenstan- Bert Sigmond
John
Bijlsma
1
der van Ko deed een ongelukkige
paardzet waar Ko optimaal van kon profiteren door een aanval op de koningsvleugel op te zetten die niet meer te stuiten
was. Nadat zijn tegenstander ook nog kort rokeerde was de
partij reeds na 27 zetten gespeeld terwijl Ko nog geen dertig
minuten speeltijd had gebruikt tegen negentig minuten door
zijn tegenstander. Bert vraagt zich inmiddels af wat Ko voor
ASV zou kunnen betekenen als hij wat langer zou gaan nadenken....(1-0). John Bijlsma speelde tegen de teamleider van
de Schaakmaat een Scandinaviër en wist wat pionnen op te
peuzelen. Langzamerhand wist John na afruil van de dames
een blijvend voordeel te verkrijgen en heel geconcentreerd de
partij uit te schuiven door zijn vrijpionnen te verzilveren,
klasse John! (2-0). Jans Askes moest het eerste bord verdedigen tegen een sterke jeugdspeler van De Schaakmaat. Hij
hield het lang vol maar maakte het zijn tegenstander uiteindelijk makkelijk door zomaar een stuk weg te blunderen
waardoor er geen houden meer aan was (2-1). Bert had ditmaal met Herman stuivertje gewisseld en speelde aan bord 5
(zijn oorspronkelijke bord) een Siciliaan. Bert kwam goed uit
de opening en stelde zijn rokade lang uit om zijn openingsvoordeel te kunnen vasthouden. Hij wist een centrumpion te
veroveren en zijn tegenstander vast te zetten. Deze wist de
door Bert veroverde pion wel terug te winnen maar betaalde
daar een hoge prijs voor omdat Bert hierdoor een blijvend
initiatief wist te ontplooien door een loper op veld b6 te posteren en daarmee de d-lijn. Toch leek zijn tegenstander de
stelling te kunnen keepen en zetherhaling te kunnen gaan
afdwingen. Bert besefte echter, gezien de stand op de overige
borden, dat hij voor de volle winst moest gaan. Zijn tegenstander kon echter toch de druk op zijn stelling niet weerstaan en deed een verkeerd schijnoffer met zijn paard waardoor Bert de partij definitief naar zich toe wist te trekken en
een belangrijk punt kon bijtekenen (3-1). De teamwinst leek
hierdoor binnen handbereik omdat Theo en Herman nog
bezig waren en er nog maar een half bordpuntje nodig was
voor de teamwinst. Het liep echter zoals al eerder dit seizoen
helaas anders af. Theo was met weinig tijd in een moeilijk

eindspel terechtgekomen en werd uiteindelijk opgepeuzeld,
het lijkt erop of hij in de hoek zit waar de klappen vallen en
dat gunt niemand hem (3-2). Tenslotte Herman, hij is de
verpersoonlijking van de tegenspoed die ons team dit jaar
treft. Zoals zo vaak speelde Herman heel behoorlijk en leek
hij met de ogen dicht in ieder geval een half puntje te kunnen
gaan pakken. Helaas werd hij ook nu weer uiteindelijk toch
overrompeld in het eindspel en gaf ontgoocheld op (3-3).
ASV 8 is nu een matchpunt rijker maar het is volstrekt onduidelijk of dat genoeg is om het degradatiespook te kunnen
ontlopen. In de laatste ronde staat ons het sterke jeugdkampioensteam van de Toren te wachten maar zeker is dat we onze
huid zo duur mogelijk zullen verkopen. Bert Sigmond
Voorjaarstoernooi: De Israëlische grootmeester Zvulon
Gofshtein (Elo 2539) heeft afgelopen zaterdag het ASVVoorjaarstoernooi op zijn naam geschreven. Zijn stijl was
niet spectaculair maar wel uiterst doeltreffend. Fraai om te
zien hoe simpel schaken eigenlijk kan zijn. Alleen tegen oudASV-er Fitzgerald Krudde leverde hij een half punt in. Met
6½ uit 7 werd Gofshtein overtuigend eerste voor Krudde.
Willy Hendriks, die vooraf geacht werd samen met het jeugdige talent Ali Bitalzadeh voor de concurrentie te gaan zorgen, werd derde. Onze trainer liet al in de eerste 2 ronden
halve punten liggen en verloor in de 6e ronde in een rechtstreeks duel van Gofshtein terwijl Bitalzadeh in de slotronde
de kracht van de grootmeester ondervond. Van de ASV-ers
miste Peter Boel een hoge klassering doordat hij in de slotronde van Krudde verloor. Peter eindigde nu met 4 uit 7 op
een gedeelde 9e plaats samen met onder meer ons dubbellid
Anthony Migchels. Martin Weijsenfeld nestelde zich heel
knap naast eerste teamspelers Remco de Leeuw, Wouter van
Rijn en oud ASV-er Pieter de Jager met 3½ punt in de middenmoot. In de B-groep kon Tony Hogerhorst zijn succes
van vorig jaar niet herhalen. De eindzege werd nu verruild
voor een plaats in de middenResultaten ASV-ers ASVmoot met 3½ uit 7. Na 3 uit 4
Voorjaarstoernooi 2007
waren er nog mogelijkheden
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maar 2 opeenvolgende nederla9 Peter Boel
4
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4
gen schakelden hem uit. De
14 Wouter van Rijn
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beste ASV-er in deze groep
Remco de Leeuw
3½
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4½ punt, ondanks zijn magere
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3
start van 1 uit 3. Ook Ignace
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2½
boven de 50%. In groep C
23 Jochem Woestenburg 2
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Siert Huizinga
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nemersveld. Voor de resultaten
2 Frans Veerman
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van de overige ASV-ers, die in
7 Jan Looijen
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groten getale aan ons toernooi
10 Jonathan v.d. Krogt 4
deelnamen, verwijs ik naar de
15 Herman de Munnik 3½
tabel. Het aantal schakers bleef
Theo Koeweiden
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dit jaar iets achter ten opzichte
21 Ko Kooman
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van 2006. Maar met 91 deelne26 Jacob Zandbergen 2½
mers werd het toch een fijn
30 Bert Sigmond
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toernooi waar we met genoegen
op kunnen terugkijken.
Uitslagen interne competitie 24e ronde (15 maart 2007):
Buisman – Verkruissen ½-½; P. Schoenmakers–Jurrius ½-½;
Jonkman – Tangarife 0-1; Sloots – Woestenburg 1-0; R.
Wille – Weijsenfeld ½-½; Hogerhorst – de Freytas 1-0;
Verkooijen – Steenhuuis 1-0; Naasz – van Amerongen ½-½;
Vermeer – Kuiphof 1-0; Kooman – van Belle ½-½; Hajee –
Boonstra ½-½; Velders – Ariëns 1-0; Koeweiden – Looijen
0-1; Zunnebeld – Sanders 1-0; van der Krogt – Zuidema 0-1;
de Goeij – de Kok 0-1; Stibbe – Rietmeijer 1-0.

