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Oploswedstrijd: Vandaag lezen we voor uit eigen werk. Of:
was dat maar waar. In een stand, waar wat in moest zitten,
ruilde ik met Dd6 de dames af. Goed, dat is nog steeds gewonnen voor wit. Maar het kan veel sneller en veel mooier.
Fritz wees me de weg
weer eens. De stelling
komt uit de partij Hendrik
van
Buren–
Raymond van Gessel
onlangs gespeeld in de
1e ronde van de OSBOcompetitiewedstrijd
Kameleon-ASV 8. Wit
speelt en wint. Oplossing: 1. Td7, Pxd7 2.
Dxc7, Td8 3. Td1 en er
is voor zwart geen houden meer aan.
Rapidcompetitie: Met Martin Weijsenfeld aan de leiding
spelen we volgende week donderdag 29 november de
tweede rapidavond met de volgende vier ronden. De volgende ronde van de interne competitie is er weer op 6 december.
Training: Verder staat a.s. maandagavond 26 november ook
de derde trainingsavond van de groep van Willy Hendriks op
het programma, een week later gevolgd door de middengroep
die onder leiding staat van Pascal Losekoot. Meer info over
de trainingen kunt u verkrijgen bij Nico Schoenmakers.
Themadag OSBO: Zaterdag jl. werd in Wageningen een
themadag gehouden, georganiseerd door de OSBO, met als
onderwerp de herstructurering van de huidige regionale bonden naar een districtenstelsel. In een door de OSBO gepresenteerd plan moest dit al in 2011 leiden tot opheffing van
onze regionale bond. Na discussie was de slotconclusie duidelijk dat dit te snel was en het OSBO-bestuur zal dit plan
qua fasering dus herzien. Men zal tevens in gesprek gaan met
de andere regionale bonden, te meer daar acht regionale
voorzitters inmiddels al met elkaar in gesprek zijn. Om een
dergelijke herstructurering landelijk ingevoerd te krijgen is
een breed draagvlak nodig en daarom dient de dialoog met de
andere bonden te worden aangegaan. Een overgang naar een
districtscompetitie is dus in afwachting van verder overleg
met de andere regionale bonden vooralsnog niet aan de orde.
De discussie over dit onderwerp zal zeker doorgaan maar de
tijdsdruk is eraf. Natuurlijk werd er ook nog over andere
onderwerpen gesproken. Zo wil men ledenwerving samen
met de verenigingen gaan stimuleren om de dalende tendens
een halt toe te roepen. Een ander punt is nog dat men gaat
werken aan een opzet voor gedifferentieerd lidmaatschap.
Ook gaat men zich beraden op de invoering van een sterrensysteem voor verenigingen en gaat men bekijken of en in
welke vorm en wanneer invoering daarvan nuttig is.
Toernooi: Marco Braam nam afgelopen weekend deel aan
het Haags Weekendtoernooi. Marco kwam uit in de B-groep
(Elo tot 1900). Voor hem niet alleen een eerste weekendtoernooi sinds lange tijd maar ook meteen weer even een weerzien met de stad waar hij eerder woonde. Marco scoorde in
deze groep heel verdienstelijk 3½ uit 6. Alleen de openingsronde op vrijdagavond werd verloren. Hij zat naar eigen
zeggen toen nog vol van de reis en de werkstress. Verder
won hij 2 partijen (met zwart) en speelde hij drie keer remise
(na serieuze gevechten). Hij eindigde zo op een gedeelde 13e
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plaats in deze uit 54 schakers bestaande groep. Marco begon
met een KNSB-rating van 1650 en eindigde met een TPR
van 1708. Een bescheiden resultaat omdat hij steeds tegen
gelijkgerate tegenstanders moest. Marco was niettemin tevreden over zijn schaakweekend. Een mooi toernooi, absoluut de moeite om eens met een goede delegatie van ASV
heen te gaan, aldus Marco. Maar 3 partijen en dus 12 uur aan
het schaakbord op zaterdag kan hij niemand adviseren. Hij
was zo in zichzelf gekeerd dat hij gewoon de weg niet meer
kon vinden om 12 uur ‘s-avonds! Hij zag alleen maar zwartwit geblokte wegbewijzeringsborden. In een volgende ASVNieuws komt Marco zeker op dit toernooi terug.
Externe competitie: Na de nederlagen eerder vorige week
van ASV-11 tegen Doesborgh-2 en ASV-5 tegen SMB-3
moest daar vorige week donderdag nog een derde verlies aan
worden toegevoegd. ASV-8 wist geen revanche te nemen
voor ASV-11 en werd tegen Doesborgh-1 met 1½-4½ gevloerd in een wedstrijd waarin de nodige punten werden
gemorst. Succes was er gelukkig ook. ASV-6 liet Voorst-2
met 6-2 kansloos terwijl ASV-7 in Elst het team van De
Elster Toren-2 met 4½-1½ versloeg. Vanavond is het dan
nog de thuisbeurt aan ASV-10. Onze senioren ontmoeten
UVS-5. Morgen sluiten de spelers van ASV-9 de rij. Zij
spelen uit bij Koningswaal-2 in Beuningen. Na deze ronde
voor onze “doordeweekse” teams is het a.s. zaterdag alweer
de beurt aan onze “zaterdag”teams. Zij spelen alweer hun 4e
ronde waarin een uitwedstrijd op het programma staat. ASV1 treft in Groningen hekkensluiter Unitas-2. ASV-2 gaat
naar Utrecht voor de wedstrijd tegen Moira-Domtoren, dat
evenals de tegenstander van ons eerste nog puntloos is. In de
praktijk zijn dat de moeilijkste wedstrijden! ASV-3 blijft dit
keer voor de landelijke competitie in de eigen provincie. Zij
reizen af naar Doetinchem, momenteel gedeeld 2e op de
ranglijst. Voor het derde dus wederom een zware opgave.
Maar zo is bij het debuut in de KNSB in feite elke wedstrijd
een soort examen. Dus de mouwen maar weer opstropen.
Alsof ze al landelijk spelen gaat het nog ongeslagen ASV-4
op reis naar medekoploper Meppel. Dit team is in deze wedstrijd zonder meer de grote favoriet. Ons vierde heeft dus
niets te verliezen! Volgende week weer meer verslagen. Alle
teams hierbij veel succes!!
Kleine nederlaag ASV-5: Afgelopen week heeft ASV-5 in de
uitwedstrijd tegen SMB-3 een 4½-3½ nederlaag geleden.
SMB-3 is een grote kanshebber voor het kampioenschap in
deze groep, maar de wedstrijd tegen ons vijfde bleef tot het
laatst toe zeer spannend. In het gezellige clubgebouw Café
Groenewoud (volgens een van de spelers van SMB is dit de
oudste kroeg van heel Nijmegen en zijn er bij opgravingen
schaakstukken en bierpullen gevonden van voor de Romeinse
tijd) begon de avond voor ASV moeilijk. Eric Hartman
kwam al snel een kwaliteit achter te staan en besloot tot een
aanval op de vijandelijke koningsstelling. Het liep verkeerd
af, 1-0 voor SMB. Vrij kort daarna speelden onze clubgenoten Theo van Amerongen en Désiré Fassaert remise. Aan
bord 8 was Abbes Dekker in een moeilijk eindspel terecht
gekomen. De Nijmegenaren dachten hier hun tweede winstpunt te halen. Aan het hoogste bord ging het beter. Jochem
Woestenburg speelde een zeer goede wedstrijd en won verdienstelijk van Pieter van Groenesteijn. De stand was weer
gelijk. En toen Abbes tot verbazing van de toeschouwers
(waaronder Remco de Leeuw!) zijn slechte stelling in remise
had weten om te buigen bleef alles gelijk. Het stond 2-2 en
de andere vier borden waren allemaal onduidelijk. En zo ging

de wedstrijd een spannende slotfase in. Koen Maassen van
den Brink was aan bord 2 ingevallen voor de naar Australië
gereisde Tony Hogerhorst en hij speelde gewoon goed.
Hoewel hij een stuk achter stond had hij compensatie in de
vorm van een koningsaanval en toen er een afruil kwam hield
hij twee gevaarlijke pionnen over. Zijn tegenstander moest
met een stuk meer met remise genoegen nemen. Het bleef
gelijk maar de tijdnood kwam. Kees Verkooijen was weliswaar een kwaliteit achtergekomen maar zijn stelling was
goed. Hij kwam niet echt meer in gevaar maar had ook niet
voldoende meer over voor een slotoffensief. Ook hier remise
dus. Robert Naasz had een eindspel met zware stukken. Robert had veel meer tijd en besloot er eens goed voor te gaan
zitten om winst te halen. Dit lukte niet en ook hij bleef op
een gelijkspel steken. Bij Hans Rigter moesten er zeer veel
zetten in korte tijd gedaan worden. Helaas ging het pas op het
allerlaatste moment fout. Het vijfde is door deze kleine nederlaag beslist niet uit het veld geslagen, integendeel, er had
ook een gelijkspel uit kunnen komen. Het vertoonde spel
biedt perspectief voor de volgende wedstrijd op vrijdag 7
december tegen het jeugdteam van De Toren-2. Tot slot nog
mijn complimenten voor de sportiviteit van onze tegenstander: bij een van onze spelers ging aan het begin van de avond
echt per ongeluk het mobieltje af, we hadden daarvoor een
nul kunnen krijgen. “Dat heb ik niet gehoord!”, grapte hun
captain…
Eric Hartman
Gedetailleerde uitslag: P. van Groenesteijn – J. Woestenburg 0-1; W. Dinjens – K. Maassen van den Brink ½-½; J.
Ottenheim – K. Verkooijen ½-½; J. Clermonts – H. Rigter
1-0; L. Kurstjens – R. Naasz ½-½; P. van den Berg –
E.Hartman 1-0; D. Fassaert – T. van Amerongen ½-½; H.
Jansen – A. Dekker ½-½. Eindstand 4½-3½.
Grote zege ASV-6: Tegen Voorst-2 had ASV-6 de betere
papieren, donderdagavond bleek ondanks de weinig overtuigende start, dat de praktijk niet altijd even weerbarstig is.
Nico Schoenmakers kreeg met zwart een overbekende variant van het Grünfeld-Indisch op het bord. Nico leek een klein
voordeeltje te hebben, maar wit wist via enkele sterke damezetten dit voordeel teniet te doen, waarna Nico afwikkelde
naar remise via eeuwig schaak. Inmiddels was Frits Wiggerts
in een siciliaan in zwaar vaarwater terecht gekomen, na een
fout in het middenspel moest Frits een nul incasseren (½–
1½). Jan Vermeer kreeg in een siciliaanse partij een remiseaanbod in het verre middenspel. Gezien de stelling (en de
veelbelovende stellingen bij de overige borden) accepteerde
hij dit (1–2). Vanaf dit moment werd het een echt ASVavondje. Eerst haalde Hedser Dijkstra het volle punt binnen.
Hij speelde voor de afwisseling eens Pf6, hetgeen leidde tot
een Catalaanse partij. In deze stelling won hij twee kwaliteiten, met de winst als logisch gevolg. Ruud Verhoef speelde
een Pirc en verspeelde in het middenspel een pion. Het loperpaar en een actieve stelling zorgde al snel voor materiaalwinst, waarmee het paardeneindspel met 2 pluspionnen
eenvoudig te winnen was. Jan Groen behaalde vervolgens
een mooi resultaat tegen de jeugdige speler uit Voorst, in een
eindspel met alle zware stukken wist hij de winst binnen te
slepen. Albert Marks speelde een siciliaan en wist de h-lijn
van zijn tegenstander te openen, waarna hij met dame en
toren grote druk uitoefende. Met enkele slimme manoeuvres
wist hij in een gewonnen stelling nog een pion af te snoepen,
waarna zijn tegenstander pardoes een paard liet in staan (6–
2). Al met al een mooie avond voor ASV-6. Ruud Verhoef
Gedetailleerde uitslagen: Koen Maassen van den Brink - H.
Jansen 1-0; Jan Vermeer - L. Dooper ½-½; Nico Schoenmakers - W. de Bruin ½-½; Frits Wiggerts-H. Bergsma 0-1;
Albert Marks - G. van Heuvelen 1-0; Hedser Dijkstra - H.
Schurink 1-0; Ruud Verhoef - J. Hendriksen 1-0; Jan
Groen - S. Pronk 1-0. Eindstand 6-2.
De Elster Toren 2–ASV 7: 1½–4½: Het was een merkwaardige wedstrijd daar in Elst. Ons team was compleet en de
wedstrijd zou in één der bovenzalen gespeeld worden. Tom
Bentvelzen werd met een bus gebracht en was van plan de
lift te gebruiken. Helaas, de lift was te klein voor zijn rolstoel. Met behulp van de beheerder werd snel een zaaltje
beneden geregeld en om kwart over acht begon de wedstrijd.
Saifudin Ayyoubi won al op de achtste zet de dame van de
tegenstander. Deze man, tevens teamleider en wedstrijdleider
was zo druk met alles, dat hij de blunder overzag. Dus 0-1,

wat ik ook op mijn wedstrijdbriefje zette. Een tijdje later
bleek dat de heren toch weer verder gegaan waren met de
partij. Saifudin had laten weten zo niet te willen winnen,
maar dat is niet in het belang van het team! Intussen behaalde
Tijs van Dijk pionwinst en even later nog meer materiaalwinst, waarmee het echt 0-1 werd. Saifudin maakte het spannend. Hij leek mat te kunnen geven, maar dat was slechts
schijn. Echter, de tegenstander schoot zijn tweede grote bok
en kon weer opgeven: 0-2. Dick Hajee kwam met zwart in
een Siciliaan goed uit de opening en kreeg een sterk centrum.
Twee centrumpionnen rukten ver op en er kwam een aanval
op koning en toren. Daarop deed de tegenstander een onreglementaire zet, die Dick juist op tijd opmerkte. Vervolgens
werd de toren ingerekend: 0-3. Bij deze stand bood Henk
Kuiphof remise aan omdat hij na een betere stand er wat
minder voor stond. Dit werd geweigerd. Intussen stond Tom
Bentvelzen verloren. De tegenstander beheerste het centrum
en om stukverlies te voorkomen moest Tom twee pionnen
geven. Getergd trok hij ten strijde en hij veroverde de ene
pion na de ander. Hij kreeg zelfs een vrijpion op het punt van
promoveren. De tegenstander deed hoofdschuddend de ene
na de andere slechte zet en kon opgeven: 0-4. Daarop stelde
de tegenstander van Henk Kuiphof remise voor, wat werd
overeengekomen. Jacques Boonstra had een ingewikkelde
partij, maar leek wel goed te staan.
1. Saifudin Ayyoubi 1
Juist toen hij dacht dat de tegen2. Dick Hajee
1
stander te ver was gegaan, ging het
3. Jacques Boonstra 0
opeens mis en hij verloor. Al met
4. Tom Bentvelzen
1
al was het een zwarte dag: 4 maal
5. Henk Kuiphof
½ winst voor zwart, slechts 1 maal
6. Tijs van Dijk
1
voor wit.
Henk Kuiphof
Forse nederlaag ASV-8 tegen Doesborgh-1: Het zag er eerst
zo goed uit. Na anderhalf uur had iedereen durven wedden,
dat het een duidelijke overwinning zou gaan worden. Maar
het werd een nederlaag met 4½-1½. We stonden lichtelijk
beter aan vijf van de zes borden. Voor een ervan is het woord
"lichtelijk" een understatement. Marco Braam kreeg snel
groot overwicht. Hij wist de stukken, die een loper dekten te
verdrijven en het stuk en de partij waren binnen. De tweede,
die zou gaan winnen, was Zekria Amani. Maar een onbesuisd
ogenblik kostte hem een stuk. Hendrik van Buren speelde
een zeer gecompliceerde partij. De tegenstander leek een
zware aanval op te zetten, maar zwart kwam in werkelijkheid
steeds beter te staan. Dat ontdekte de Doesburger op tijd en
hij nam zijn toevlucht tot eeuwig schaak. Ondertussen waren
er kleine drama's. Horst Eder speelde een prima partij en
stond eerst riant. Maar (oude fout) hij lette niet genoeg op de
klok. Duidelijke winst zat er niet meer in, maar een halfje
zeker. De tegenstander ging op de klok spelen en bleek daarin gelijk te hebben. Hij wist een eindspel van T+pion tegen
T+pion binnen te halen. Ignace Rood speelde ondernemend
en leek gevaarlijke dreigingen te hebben. In zeer gecompliceerde stelling overzag onze westerling echter mat in een.
Het laatste hoogtepunt van de avond (voor Doesborgh) vond
plaats aan het bord van Frans Veerman. Ook hij kreeg duidelijk (winnend?) voordeel. Een goed gedekte pion op de zevende lijn deed een snelle overwinning verwachten. Maar de
pion ging verloren. Uiteindelijk restte het eindspel van loper
tegen paard en elk drie verbonden pionnen. Het paard van de
tegenstander bleek het handigst. Alom verwondering: nog
een nul.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag: Hendrik van Buren – P. van Waardenburg ½-½; Horst Eder - R. Gerhardus 0-1; Ignace Rood
- P. Delleman 0-1; Marco Braam - J. Ravesteijn 1-0; Zekria Amani - B. Lievers 0-1; Frans Veerman - S. Brouwer
0-1. Eindstand 1½-4½.
Uitslagen interne competitie 10e ronde (15 november 2007):
van Roosmalen – Hendriks ½-½; van der Wel – Verkruissen
1-0; Huizinga – Plomp ½-½; de Freytas – Sloots ½-½; Taal –
R. Wille ½-½; Hartman – Weijsenfeld 1-0; Fassaert – van
Amerongen ½-½; van Belle – Gerlich 0-1; Velders – Boom
½-½; Zunnebeld – Manschot 0-1; Ariëns – Sigmond 0-1; de
Munnik – Zuidema ½-½; Singendonk – Looijen 1-0; van der
Jagt – van Vlerken 1-0; de Kok – Stibbe 1-0; Sanders - Hartogh Heijs ½-½; Kelderman – Torregrossa 0-1.
ASV-bekercompetitie: Verbost – van der Krogt 0-1.

