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Oploswedstrijd: Al lang liet ik jullie zonder studie. Te lang
eigenlijk. Maar vorige week was het dan zover. Er moet in
de hoofdvariant vier
zetten diep gegraven
worden. Maar geef dat
eenvoudige zijvariantje
ook maar. Het is een
product van de Zweed
Hendrikson en stamt uit
1931. Wit speelt en houdt
remise.
Oplossing:
Hoofdvariant: 1. Pe6 c2
2. Pg3 c1D (Dit moet
wel, want als de koning
eerst het paard slaat volgt
Pd4 en lukt het niet meer
om te promoveren.)
3.Pe2 D~ 4. P6f4. De zwarte koning kan de hoek nooit meer
uit en de zwarte dame kan in haar eentje niets. Zijvariant:
1.Pe6 Kxh1 2.Pd4 Kg2 3.b4 of 1...e2 2.Pd4 Kg2 3.Pc2 en
vervolgens gaat de b-pion rennen.
Nieuw: Het lijkt wel een vaste rubriek te worden in En
Passant maar ook afgelopen week waren er weer enkele
nieuwe gezichten. En die stel ik graag aan u voor. Tobias
van Leeuwen hoeft eigenlijk geen introductie. Hij speelde
eerder al bij de ASV-jeugd en hield het schaken toen een
paar jaar voor gezien. Maar het schaken bleef de inmiddels
16-jarige Tobias boeien en hij heeft zich dus weer bij ASV
gemeld. Bij de senioren won hij vorige week meteen zijn
eerste partij. Volledig nieuw bij ASV zijn Ozgur Karaoglu
en Safak Tapuz. Zij speelden niet eerder bij een schaakclub
maar het trok hen toch aan. Aan hun enthousiasme zal het
zeker niet liggen. Wij wensen ook dit drietal veel plezier bij
ASV!!
Externe competitie: In de nieuwe competitieronde hebben
diverse teams reeds gespeeld. ASV-5 trok vrijdag jl. na een
spannend duel met 5-3 aan het langste eind tegen De Toren2j. Dinsdag jl. speelden er 3 teams uit: ASV-6 versloeg het
nog puntloze Ugchelen met 6½-1½. ASV-8 won voor de
tweede keer dit seizoen in Terborg. Evenals tegen Kameleon
in de 1e ronde werd nu tegenstander Wisch met 4½-1½ verslagen. ASV-10 speelde uit bij koploper De Sleutelzet in
Het Dorp. Uw redacteur zag onze senioren deze wedstrijd
met 5½-½ verliezen. Dinsdagavond won ook ASV-1 voor de
1e ronde van de KNSB-beker tegen S.V. De Combinatie uit
Asten. Het werd 2½-1½. Vanavond zijn er 2 thuiswedstrijden: ASV-7 ontvangt Dodewaard. Beide teams voeren ongeslagen de ranglijst aan. De eerste plaats is dus in het geding. ASV-11 speelt thuis tegen Pallas-5. A.s. zaterdag
spelen vanaf 13.00 uur onze eerste vier teams thuis in het
Lorentz Ondernemerscentrum aan de IJsselburcht 3. ASV-1
treft Lewenborg, waartegen vorig seizoen in de 1e ronde nog
werd verloren. Er is dus nog wat goed te maken. ASV-2
speelt tegen middenmoter Paul Keres-3 uit Utrecht. De
Spassky’s uit Groningen is de tegenstander voor ASV-3.
Om wat uit de onderste regionen weg te komen is winst
nodig. In de OSBO-Promotieklasse krijgt ASV-4 een zware
dobber aan het sterke Bennekom. Kortom, er kunnen weer
de nodige spannende wedstrijden verwacht worden. U bent
van harte welkom!! Volgende week donderdag volgt nog de
thuiswedstrijd van ASV-9 tegen WDC-3 uit Duiven. Voor
de voorronde van de OSBO-cup speelt ASV-5 dan uit tegen
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Ede-2. In deze EP alweer de eerste verslagen. Zo blijven we
actueel.
ASV wint bekerwedstrijd: In de 1e ronde van de KNSBbeker (voor de voorronde was ASV vrijgeloot) heeft ASV-1
afgelopen dinsdagavond vrij eenvoudig met 2½-1½
gewonnen van De Combinatie uit het Brabantse Asten.
Remco de Leeuw won als eerste. Al in de opening begon
zijn tegenstander foutjes te maken. In het middenspel
overspeelde Remco zijn opponent waarna een vlotte
overwinning volgde. Daarna verloor Peter Boel. Na de
opening stond Peter waarschijnlijk iets beter maar hij kon
geen goed plan vinden. In tijdnood viel zijn stelling razend
snel ineen. Wouter van Rijn won. Tegen hun kopman is hij
nooit in problemen geweest. Wouter won een paar pionnen
en wist een koningsaanval op te zetten. Deze betaalde zich
uit. Als laatste was Richard van der Wel klaar. Hij verloor
een pion in de opening maar vocht zich (uiteraard) weer in
de partij. Op een gegeven moment kwam hij erg goed te
staan en dacht dat het punt binnen was. Op dat moment
volgde (natuurlijk) een blunder en moest hij voor remise
vechten. In een paardeneindspel met twee pionnen minder
slaagde hij hierin. Bijna wist hij het zelfs nog te winnen
maar dit lukte net niet. In de 2e ronde treft ASV-1 het
Rotterdamse Overschie als tegenstander. Dit team speelt net
als ASV-1 in de 2e klasse KNSB. Richard v.d. Wel
Gedetailleerde uitslag: Stefan Rooijakkers–Peter Boel 1-0;
Rob Aarts – Wouter van Rijn 0-1; John Loomans - Remco
de Leeuw 0-1; John Swinkels – Richard van der Wel ½-½.
Eindstand 1½-2½.
Winst voor ASV-5: Ons vijfde heeft de nederlaag in de
vorige ronde tegen SMB-3 meteen uitgewist met een prima
overwinning op het sterke team van De Toren-2. Want dit
team mag zeker als een sterke opponent worden aangemerkt.
De jeugdspelers worden zienderogen beter en kunnen zich
op dit 1e klasse-niveau al heel goed meten met hun tegenstanders. Het vijfde was vooraf dus gewaarschuwd. Bovendien moest incompleet worden aangetreden daar Tony Hogerhorst (vakantie) en Theo van Amerongen (werk) verhinderd waren. Ruud Verhoef en Henk Kuiphof namen hun
plaatsen in. Remco Gerlich is de definitieve vervanger van
Theo Kroon daar deze toch van een ASV-lidmaatschap
moest afzien omdat zijn geplande verhuizing naar Arnhem
niet doorging. Vooral zijn partij was bijzonder spectaculair.
De score werd geopend met een degelijke remise van Henk
Kuiphof. Misschien had zijn opponent in het eindspel zelfs
een klein voordeeltje. Daarna duurde het tot ongeveer een
half uur voor het einde voordat er meer partijen eindigden.
Voor de fans dus lang ijsberen langs de borden en veel speculeren over de mogelijke afloop. Captain Eric Hartman
zorgde voor het eerste volle winstpunt. Hij kreeg in het middenspel een belangrijke gedekte vrijpion. Toen de vijandelijke dame opgesloten raakte, moest deze worden gegeven voor
een stuk en een toren. Winst was daarna niet moeilijk meer.
Direct daarop won Eric het stuk terug en kwam zijn opponent ook nog in een matnet. Lang bleef deze voorsprong niet
in tact want Hans Rigter verloor vervolgens. Aanvankelijk
werkten de stukken van zijn tegenstander niet goed samen
maar toen hij los kon komen viel de stelling van Hans als
een kaartenhuis ineen omdat de stukken van Hans op de
verkeerde vleugel van het bord stonden. Ruud Verhoef stelde
zich wat te passief op en werd langzaam maar zeker weggedrukt. Ook qua tijdsdruk kon Ruud het vervolgens niet meer

bolwerken. Een vrijpion besliste de partij definitief. Deze
achterstand werd weer ongedaan gemaakt door Robert Naasz
met een overtuigende overwinning. Met een voordelige ruil
in het centrum kwam hij beter te staan en kreeg kansen op de
lange rokade van zijn tegenstander. Robert moest zeker
rekening houden met aanvallende pogingen van zijn opponent maar hij hield zijn voordeel keurig vast en won verdiend. Daarmee was het 2½-2½ en moesten de drie overige
partijen de beslissing brengen. De winstkansen begonnen te
stijgen want zeker op de eerste 2 borden maakten een positief resultaat steeds duidelijker. Eerst was het echter Abbes
Dekker die zijn partij in winst omzette. Na stukwinst in het
middenspel moest hij toch behoorlijk oppassen vanwege een
alles of niets aanval van zijn tegenstander. Gelukkig hield
Abbes de stelling onder controle en naarmate er meer werd
afgeruild was het gedaan met het verzet en besliste een vrijpion op de a-lijn de partij. De partij van Remco Gerlich was
het meest spectaculair, hoewel die van Jochem Woestenburg
aan bord 1 er ook mocht wezen. Remco kwam twee stukken
voor en stond toch slecht. De stukken moest hij teruggeven
en na dameruil bleef hij in het eindspel een pion achter. Na
dit spektakel in de openingsfase kwam hij heel behendig
stukje voor stukje beter te staan. In plaats van een pion achter kwam hij nu materiaal voor maar in de tijdnoodfase gaf
hij weer 2 pionnen weg. Gelukkig overzag zijn tegenstander
zomaar mat in één. Heel boeiend. Jochem kwam in een
moeilijke stelling terecht maar hield zich goed staande. Zeker nadat de dames waren geruild werd de druk minder. Zijn
tegenstander forceerde in de slotfase waarop Jochem goed
reageerde. Jochem hield aan het eind zelfs twee stukken
meer over maar matzetten met paard en loper tegen alleen
een koning met nog 40 seconden op de klok is weinigen
gegeven. Bovendien was de wedstrijd met de partijwinst van
Remco reeds beslist. Een fraaie ontknoping van een boeiende wedstrijd.
Gedetailleerde uitslag: Jochem Woestenburg - Sebas Beumer ½-½; Remco Gerlich - Ron Engelen 1-0; Hans Rigter Vincent Vleeming 0-1; Robert Naasz-Steven Glasbeek 1-0;
Ruud Verhoef - Jan van Dorp 0-1; Eric Hartman - Nick
Beijerinck 1-0; Henk Kuiphof - Noud Lentjes ½-½; Abbes
Dekker - Justin Gunther 1-0. Eindstand 5-3.
Ruime zege ASV-8: Tegen Wisch boekte ASV-8 dinsdagavond jl. een klinkende overwinning. Met 4½-1½ konden we
weer naar huis vertrekken. Marco kan geen leuke avond
gehad hebben. Al om half negen was hij klaar. Zijn tegenstander liet zo maar de dame instaan. Na een tijd niets stonden we ineens met 3-0 voor. Zekria Amani en Tjé Wing Au
kwamen steeds weer iets beter te staan. Wie er naar keek zag
twee overwinningen in wording. Tjé Wing won al spoedig
een stuk; bij Zekria kwam een loper zo dreigend te staan, dat
de tegenstander hem maar met de toren van het bord sloeg.
Die kwaliteitswinst werd nog gevolgd door stukwinst. Hendrik van Buren dacht lang te zullen gaan winnen. Hij kon
aan een achtergebleven pion van zwart gaan hangen. De
speler van Wisch wist echter elke ingang voor de koning te
blokkeren. Daardoor kwam er niet meer uit dan remise.
Frans Veerman kreeg na een gelijkopgaande strijd een toreneindspel op het bord. Hiervoor verdient hij een dik compliment. Hij dwong wit af te ruilen naar een eindspel met de
verste vrijpion. Hierin maakte de tegenstander ook nog eens
een grote fout. Horst Eder stond lang moeilijk. Bij een gedwongen grote afruil moest hij een pion inleveren. Ook aan
dat bord ging de tegenstander echter onderuit. Onze man zag
kans zelfs een pion voor te komen, maar ging in gewonnen
stand door de klok. Deze overwinning maakte in elk geval
duidelijk, dat de vorige nederlaag tegen Doesborgh-1 een
vergissing geweest moet zijn.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag: J. Hofmeijer–Hendrik van Buren
½-½; H.Burgers - Horst Eder 1-0; R. Ketelaar- Marco
Braam 0-1; W. Hofmeijer - Tjé Wing Au 0-1; B. Roelofs Zekria Amani 0-1; P. Los - Frans Veerman 0-1. Eindstand
1½-4½.
Grote nederlaag ASV-10: De senioren zijn dinsdag jl. in hun
uitwedstrijd tegen De Sleutelzet tegen een grote nederlaag
aangelopen. Het eerste punt werd ingeleverd door Bob Hartogh Heijs. Na een gelijkopgaand begin volgde een foutieve
zet dat hem een stuk kostte. Dit leverde een uitzichtloze

stand op. Hein van Vlerken begon met de verkeerde kleur.
Hij moest met zwart maar startte met wit. Na enkele minuten
werd de fout ontdekt en werd opnieuw begonnen. Enigszins
van zijn stuk gebracht ging het al snel fout. De tegenstander
nam het initiatief met pion- en stukverlies als gevolg. Na een
aftrekschaakje verloor Hein in de slotfase ook nog eens zijn
dame. Dat was ruim voldoende om de koning maar om te
leggen. Henk Kelderman speelde een spannende partij. Na
een Konings-Indische-opening werd met de loper op b2 druk
gezet op de zwarte stelling. Afruil van pionnen en lichte
stukken volgde en na gedwongen dameruil leek Henk kansen
te krijgen met dubbele torens op de g-lijn maar zijn tegenstander slaagde erin door zetherhaling remise te bereiken.
Gerrit Verbost kwam reeds in de opening een pion achter en
verloor vervolgens een loper en een paard. Dat gaf de tegenstander de ruimte om de zwarte koning in een matnet te
drijven met zijn paard en loper met alleen dameverlies als
tijdelijke oplossing. De partij van Wim Zunnebeld ging
aanvankelijk gelijk op. Na het middenspel kreeg zijn tegenstander een sterk centrum. In het resterende toreneindspel
bleken de vrijpionnen op de d- en e-lijn niet meer te stuiten.
Ook voor Hans Meijer verliep de opening niet zo goed. Er
werd tweemaal pionverlies geleden. Na afruil bleef aan
weerszijden een toren en een (gelijke) loper over maar de
vrijpion op de a-lijn werd zeer sterk. Hans probeerde deze
pion nog onschadelijk te maken maar tegenstander, oudASV-er Jan Hallers had een betere stelling opgebouwd en
verdedigde goed. Promotie van de vrijpion was op het eind
niet meer tegen te houden. Hierdoor kwam de eindstand op
5½-½. Tegenstander De Sleutelzet, dat dit seizoen nog met
slechts één team aan de OSBO-competitie deelneemt staat na
3 ronden ongeslagen fier op de 1e plaats. De eerstvolgende
wedstrijd voor de senioren is thuis op 24 januari tegen Dodewaard-3.
Henk Kelderman
Gedetailleerde uitslag: J. Hallers - H. Meijer 1-0; B. Nobel
- W. Zunnebeld 1-0; Th. Kloppenburg - Bob Hartogh Heijs
1-0; H. v.d. Woude - G. Verbost 1-0; R. v.d. Hoef - H. Kelderman ½-½; B. Theuns - H. van Vlerken 1-0. Eindstand
5½-½.
Rapidtoernooi: Het 2e Kreeft Consultancy-rapidtoernooi in
Bennekom was zaterdag jl. het volgende toernooi in een
reeks die in de afgelopen periode plaatsvond. Zes clubgenoten namen hieraan deel. Succes was er voor Koen Maassen
van den Brink die met overmacht de B-groep op zijn naam
schreef. Hij scoorde 6 uit 7. Een remise in de slotronde was
voldoende om de concurrentie achter zich te houden. Van de
ASV-ers in de A-groep scoorden Paul de Freytas en Barth
Plomp beiden 3½ uit 7. Paul verloor in de openingsronde
van de latere toernooiwinnaar Bruno Carlier maar kwam na
4 ronden toch al op 2½ punt. Hierbij won hij onder meer van
Désiré Fassaert in een stelling waarbij deze van alles kon
doen behalve juist die ene zet die verlies inleidde. In de
slotronde mistte Paul goede kansen waardoor 4½ punt zeker
mogelijk was geweest. Barth moest in de openingsronde een
nederlaag incasseren tegen onze trainer Willy Hendriks.
Maar heel regelmatig pakte Barth zijn puntjes mee. In de
slotronde won Barth van Robert Verkruissen, die wel aan
alle kanten meewerkte. Désiré kwam na een valse start met 0
uit 3 goed terug en eindigde op 3 uit 7. Hij won onder meer
van Ruud Wille die in een lastige stelling een toren cadeau
deed. Robert eindigde op 2½ punt en was daar niet echt
tevreden mee. Dat gold ook voor Ruud die drie keer zomaar
fors materiaal weggaf. Ruud bleef op 2 punten steken. Er
namen 56 schakers aan dit toernooi deel. Zij maakten er een
gezellige schaakdag van!
Uitslagen interne competitie 12e ronde (6 december 2007):
van Roosmalen – de Freytas 1-0; Hendriks–van der Wel 0-1;
Woestenburg–P. Schoenmakers 1-0; R. Wille - Gerlich 0-1;
Vermeer – Verkooijen 0-1; Fassaert – Knuiman 0-1; van
Amerongen – Weijsenfeld ½-½; Braam – van Belle 0-1;
Dijkstra – Verhoef 0-1; Kooman – Zuidema 1-0; Singendonk
– Koeweiden ½-½; de Munnik–Bijlsma 0-1; Stibbe–Hartogh
Heijs 0-1; van Vlerken–Osterloh 1-0; van Leeuwen–van der
Krogt 1-0; Tapuz–van Eck 0-1; Karaoglu–E. Wille 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetie: van Dijk – Kelderman 1-0;
Kuiphof – Veerman 0-1; Schleipfenbauer – Wiggerts 1-0;
Velders – van Buren 0-1; Hajee – Bentvelzen 0-1.

