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Oploswedstrijd: Petrosjan was niet bij iedereen geliefd. Zijn
spel was nogal saai. Leerzaam was het wel. Kijk maar eens
hoe hij hier Gligoric van het kastje
naar de muur
zendt. De partij
werd gespeeld in
het toernooi in
Belgrado in 1959.
Wit speelt en
wint. Oplossing:
1. b6 Txb6 2.
Thg4 Tb8 3.
Tg7+ Kh8 4.Tg6
Kh7 5. f6 Tf8 6.
Tg7 Kh8 7. Txc7
Het vervolg is
simpel te vinden.
Gligoric had het
al drie zetten eerder opgegeven. Als zwart op de eerste zet
cxb6 speelt gaat het allemaal nog sneller. De aanpak blijft
eender.
Op naar 2008: De kerstdagen liggen alweer achter ons. Vanavond onze laatste clubavond van 2007. We doen dit met een
ongetwijfeld gezellig avondje met het Fischer Random
Chess. Volgende week beginnen we aan een heel nieuw
verenigingsjaar. Ook dan zal ik u in En Passant weer op de
hoogte houden van alle schaakgebeurtenissen rond ASV. Ik
wens u een hele fijne jaarwisseling!
Fischer Random Chess: Met deze bijzondere spelvorm sluiten we 2007 af. Nico Schoenmakers zal zeker weer enkele
fraaie beginstellingen hebben verzonnen. Voor degenen die
het Fischer Random Chess niet bekend is even in het kort.
De stukken op de onderste rij staan in een vooraf te bepalen
volgorde. Er kunnen dus 2 lopers of 2 paarden naast elkaar
staan De pionnen staan wel in hun gebruikelijke aanvangspositie. Vanuit die beginstelling moet u zich zien te redden
of uw tegenstander daarmee te slim af zijn. Veel plezier!
Aankondiging: Als u het nieuwe jaar goed wilt beginnen
neem dan op zaterdag 5 januari ook (weer) deel aan het
Olympusrapidtoernooi dat wordt georganiseerd door onze
vrienden van De Toren. Aanmelden bij voorkeur via e-mail:
olympus2008@schaakverenigingdetoren.nl. Voor meer
info verwijs ik u naar de site van De Toren of de aankondiging op ons prikbord. Ik hoop op een grote delegatie ASVers bij dit grote rapidtoernooi!
Externe competitie: Het staartje van de teamwedstrijden was
vorige week aan bod. Daarbij won ASV-9 van WDC-3 uit
Duiven. Een 0-2 achterstand werd hierbij omgebogen in een
4-2 eindstand. Voor de OSBO-cup had ASV-5 het bij de
loting niet echt getroffen omdat zij eerst een voorronde
moesten spelen waarvoor ASV-4 en ASV-6 waren vrijgeloot. ASV-5 won deze voorronde vorige week donderdag
maar nipt van Ede-2. Deze winst kwam pas in de barrage bij
het snelschaken tot stand want na de reguliere wedstrijd
bleef de stand steken op 2-2. Met 3½-½ bleken de ASV-ers
echter de betere snelschakers. Daarmee plaatste ASV-5 zich
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voor de 1e ronde waarin in een thuiswedstrijd De Toren-3 de
tegenstander is. Om het verhaal van de OSBO-cup compleet
te maken ASV-4 treft in de 1e ronde uit Veenendaal-3 en
ASV-6 speelt thuis tegen Wageningen-3. De speeldata voor
deze wedstrijden zijn nog niet bekend.
ASV-5 bekert verder in OSBO-cup: Lachend stelden mijn
teamgenoten vast, dat Ruud de goede keuze gemaakt had om
mij een verslag te laten maken. Dit omdat ik in één uur zo
veel fouten maakte, dat ik gevoegelijk kon opgeven. Nadat
eerst twee pionnen onnodig van het bord verdwenen gaf ik
tot mijn verbijstering een toren cadeau op de zeventiende
zet. Ik had dus alle tijd om mijn team te volgen. Jochem
Woestenburg had weinig problemen in zijn partij aan het
eerste bord. In een Siciliaan met aan beide kanten de korte
rokade kreeg zijn tegenstander geen poot aan de grond. Hij
zorgde dan ook vrij eenvoudig voor de 1-1 tussenstand. Theo
van Amerongen speelde op zijn manier vanuit een Siciliaan
met lange rokade een partij waar zijn tegenstander steeds een
pionnetje verloor en zijn aanval net niet voldoende compensatie had om dat verlies goed te maken. Tony Hogerhorst
speelde een mooie partij vanuit een rustige d4-d5 opening.
Hij gebruikte teveel tijd om te winnen en ging door de klok.
Op dat moment werd de stand 2-1 voor Ede. Theo had nog
veel tijd toen zijn tegenstander in een hopeloze stelling opgaf
en de stand 2-2 werd. Het snelschaken moest dus de beslissing brengen. Als het opnieuw gelijk zou worden zou ASV-5
winnaar zijn omdat het resultaat aan bord 4 dan zou afvallen.
Toch een belangrijk succes van mijn kant om op bord 4 te
gaan plaatsnemen. Het vluggeren ging van een leien dakje.
Als eerste kon ik mijn revanche halen en 1-0 scoren. Een
halve minuut later scoorde Theo 2-0. Jochem hoorde de
stand en dacht, dat wij achterstonden en zette daarom zijn
tegenstander maar mat. Tony speelde tot slot remise omdat
er te weinig materiaal over was om te winnen. Moeizaam,
maar dik verdiend mogen we verder bekeren,want in de
reguliere partijen had alles al in ons voordeel beslist moeten
zijn.
Abbes Dekker
Gedetailleerde uitslag: Hans Thuijls-Jochem Woestenburg
0-1 (0-1); Hans van de Weteringh-Tony Hogerhorst 1-0
(½-½); Jos van Raan-Theo van Amerongen 0-1 (0-1); Peter Dullaart-Abbes Dekker 1-0 (0-1). Eindstand 2-2 (½-3½)
Wonderbaarlijke ontsnapping ASV-9: Kort voor de wedstrijd meldde Jans Askes zich ziek maar gelukkig was ons
kersverse lid Tobias van Leeuwen bereid om Jans te vervangen en nog wel aan het eerste bord. De wedstrijd was amper
45 minuten bezig toen Ko Kooman de koning al kon omgooien. Hij liet zich kinderlijk eenvoudig in een voor mij
vreemde opening totaal overrompelen en kwam na stukverlies er niet meer aan te pas, dit was een flinke domper daar
onze Ko meestal er lustig op los scoort (0-1). Gelukkig gaf
in de wandelgangen John Bijlsma mij te kennen dat hij snel
zijn tegenstander in het stof zou laten bijten... Nog geen
kwartier later beet echter John in het stof als een volleerde
brokkenpiloot (0-2) . Blijkbaar was deze nieuwe tegenslag
brandstof voor de overgebleven teamleden. Theo Koeweiden
haalde een gedegen overwinning en bracht ons weer terug in
de wedstrijd (1-2). Herman de Munnik scoorde kort daarop
(al voor 22.00 uur) de gelijkmaker in een Siciliaan waarin
zijn tegenspeler al snel het overzicht op het bord kwijtraakte,

hulde Herman (2-2). Tobias was aan het hoogste bord in een
hevige strijd gewikkeld met een jeugdspeler van WDC en
wist hem in een uiterst knap gespeeld eindspel te verschalken na het promoveren van een
pion tot dame (3-2). Tenslotte 1. Tobias van Leeuwen 1
Ko Kooman
0
Bert, in een door hem gespeelde 2.
3. Bert Sigmond
1
Philidor-verdediging kwam hij 4. John Bijlsma
0
erg gedrongen te staan maar 5. Herman de Munnik 1
wist zich aan de wurggreep van 6. Theo Koeweiden
1
zijn tegenspeler te onttrekken
en optimaal te profiteren na een zwakke pionzet hetgeen hem
stukwinst opleverde. Bert wist de partij vervolgens langzaam
maar zeker bekwaam uit te schuiven ondanks een poging van
onze brokkenpiloot John om hem uit zijn concentratie te
halen door al het servies te laten sneuvelen (4-2). Al met al
een goede afloop en de eerste overwinning is een feit op de
valreep van dit jaar dankzij de veerkracht van dit team.
Bert Sigmond
Rapidtoernooi: Afgelopen zaterdag vond in Terborg een
uiterst gezellig rapidtoernooi plaats ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan van de plaatselijke vereniging De Kameleon. Het zou een mooi begin kunnen worden van een jaarlijks
toernooi. Er namen zo’n 35 schakers aan deel. Vooraf was
Guust Homs natuurlijk de grote favoriet omdat zijn Elo zo’n
200 punten hoger lag dan de nummer 2 op de plaatsingslijst
Paul de Freytas. Het toernooi kreeg echter een geheel andere
wending en dat kwam de spanning zeker ten goede. Guust
verspeelde in de 2e ronde namelijk verrassend een half punt
tegen Doesburger Patrick van Waardenburg. Hierdoor namen Paul de Freytas en Eric Langedijk (Doesburg) het heft
in handen en kwamen na 3 ronden met een 100% score gezamenlijk aan de leiding. Zij troffen elkaar dus in de 4e ronde. De winnaar van deze partij zou een goede slag maken
maar na een boeiende partij werd het uiteindelijk remise.
Daardoor kwamen er ook weer wat achtervolgers langszij en
voegde zich ook Désiré Fassaert bij de koplopers allen met
3½ uit 4. Désiré deed dat door winst in de 4e ronde op veelvoudig dameskampioene (5x) van Nederland Corry Vreeken.
Aardig detail hierbij is dat zij een verleden heeft in Terborg
doordat zij de oorlogsjaren daar heeft doorgebracht. Guust
speelde die 4e ronde opnieuw remise, nu tegen Marcel Krosenbrink uit Winterswijk na een wisselvallige partij en bleef
zo een half punt achter de koplopers. Ook Ruud Wille had na
4 ronden 3 punten. Hij had zichzelf in de 1e ronde al kansloos gemaakt door zomaar een dame cadeau te doen en liep
zo achter de feiten aan. In de 5e ronde speelden Paul en Désiré tegen elkaar remise, waardoor ook Guust weer aansloot.
Ruud verloor die ronde opnieuw omdat zijn tegenstander op
de damevleugel sneller was dan Ruud aan de andere kant.
Omdat hij dacht dat het eerst pauze was voordat men verder
zou gaan was hij voor deze partij even buiten een frisse neus
gaan halen. Toen hij weer terug kwam bleek de ronde al 10
minuten bezig te zijn. Zijn tegenstander had de klok heel
sportief nog niet aangezet. Het tekende ook de uiterst gemoedelijke sfeer bij dit toernooi. In de slotronde won Paul
van Corry Vreeken. Zij had aanvankelijk wat makkelijker
spel maar Paul hield de partij in evenwicht. In hevige tijdnood plaatste Vreeken de koning naast die van Paul. Hij
stond toen waarschijnlijk al gewonnen. Door deze onreglementaire zet kwam Paul op 5 uit 6, een eerste plaats die hij
moest delen met Guust Homs en de eerder genoemde Krosenbrink. Op weerstandspunten werd Guust tot toernooiwinnaar uitgeroepen. Désiré speelde in de 6e ronde remise en
kwam met 4½ uit 6 op een gedeelde 4e plaats. Ruud eindigde
met 4 uit 6 op een gedeelde 6e plaats. Complimenten aan de
organiserende vereniging De Kameleon. Zij hebben er alles
aan gedaan om de deelnemers bij dit jubileumtoernooi in de
watten te leggen. De hele dag was er gratis kerstbrood,
broodjes en later werd ook het toernooi onderbroken voor
het gezamenlijk nuttigen van een kop soep. Bij de prijsuitreiking ging niemand met lege handen naar huis. Er was
voor elke deelnemer een cadeautje onder de kerstboom.

Rapidtoernooi: Zondag jl., dus een dag na Terborg, werd in
Tilburg (het scheelt maar 3 letters) het traditionele Kersttoernooi van De Stukkenjagers gehouden. Ook aan dit toernooi nam Désiré Fassaert deel. Hij kwam uit in groep B (Elo
tot 1900) en eindigde uiteindelijk op 4½ uit 7, goed voor een
gedeelde 11e plaats in een veld van 64 schakers. Tevreden
was hij daarmee allerminst want met name de verliespartijen
in de 2e en 3e ronde waren van bedenkelijk niveau. Ook voor
de motivatie was dit natuurlijk niet goed. Door deze slechte
start kwam hij in het vervolg van het toernooi vooral tegen
spelers van mindere sterkte uit waardoor hij toch op een
plusscore uitkwam. Het was verder een geslaagd en vooral
ook gezellig toernooi, aldus Désiré, die zijn clubgenoot bij
SMB Dharma Tjiam in de A-groep zag winnen.
Toernooi: Rond de Kerstperiode heeft Groningen zijn traditionele internationale 9-rondige toernooi. Ook dit jaar speelt
Robert Naasz weer in de B-groep mee. Uw EP-redacteur
ontving zondagavond een kort verslagje van de belevenissen
tot nu toe in het hoge Noorden van zijn collega-redacteur
van ASV-Nieuws. In de eerste ronde was Robert heel tevreden met een remise tegen Klinkhammer (rating 2052!). Deze
speelde recent nog mee met SISSA tegen het ASV-1 (remise
tegen Vincent de Jong). Robert kwam dramatisch uit de
opening maar zijn tegenstander beet niet door en onze ASVer wist zich eruit te wurmen. Uiteindelijk ontstond er een
potremise pionneneindspel. De partij staat op internet. In de
tweede ronde verloor Robert met wit van Ivo Maris (1833),
een jeugdtalentje dat in Unitas-3 speelt. Dit is een team dat
uitsluitend uit jeugdtalenten bestaat. In september nam deze
jeugdspeler ook aan ons weekendtoernooi deel. Robert
kwam in deze partij goed uit de opening maar werd naar
eigen zeggen ambitieus/overmoedig. Toen dit niet bracht
waar hij op hoopte kon hij niet op tijd omschakelen naar
verdedigen en werd heel hard van het bord geschopt. Afgelopen zondag (bij het sluiten van deze editie van EP) werd
redelijk eenvoudig gewonnen van Vinke (1614), een van de
vaste gasten uit Duitsland. Robert won een pionnetje, toen
gaf hij er nog een weg en toen hij ook nog een toren cadeau
deed gaf zijn tegenstander op. Het vervolg van de resultaten
van Robert in dit toernooi leest u in de volgende EP.
Jeugd actief op OSBO-kampioenschap: Van 27 t/m 31 december wordt in Apeldoorn gestreden om de persoonlijke
OSBO-jeugdtitels. Het doet ons groot genoegen dat ook elf
ASV-ers daar acte de presence geven. Dit dankzij de jeugdleiding, die tot het uiterste gegaan is om de jeugd te stimuleren mee te doen. Dit in het kader van het beleid van ASV om
jeugd zoveel mogelijk deel te laten nemen aan het wedstrijdschaak. Vandaag is in één dag het kampioenschap voor Ejeugd gespeeld. Namens ASV zijn daar Cornel van Bergen
Henegouwen en Lourens Konecky actief. Ook de C-jeugd
begon vandaag aan hun drie dagen durende toernooi. Het
drietal Bacon Shao, Arthur van Rijsewijk en Niels Kooij
zullen in die drie dagen veel ervaring op doen. Franka en Rik
van Betuw, Mark en Richard Ritmeester, Bram Rouwenhorst
en Tom van Brakel tenslotte zetten hun beste beentje voor
bij de D-spelers. Zij spelen vrijdag en zaterdag. Als u onze
spelers wil zien strijden, dan kan dat in De Stolp, Violierenplein 101 in Apeldoorn. Vanzelfsprekend zijn de resultaten
te volgen op www.osbo.nl. Wij wensen onze jonge talenten
veel succes bij dit kampioenschap.
Uitslagen interne competitie 14e ronde (20 december 2008):
Wilgenhof – Hendriks 1-0; Tangarife – van Roosmalen ½-½;
de Freytas – Jonkman 0-1; R. Wille – Sloots ½-½; Knuiman
– P. Schoenmakers 1-0; Weijsenfeld – Vermeer 1-0; Maassen van den Brink – van Belle ½-½; Wiggerts – Bentvelzen
1-0; Groen – Au 1-0; Kuiphof – Manschot ½-½; van der
Krogt – Ariëns 1-0; van Maanen – Zunnebeld 1-0; Osterloh
– van Eck 0-1; Hartogh Heijs – van Vlerken 1-0; Kelderman
– Diekema 1-0; Stibbe – J. Sanders 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Boonstra – van Dijk 1-0;
Marks – Braam 1-0; van Buren – Dijkstra 0-1; Zuidema –
Verhoef 0-1.

