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47e jaargang no. 32
Oploswedstrijd: Vorige week betrof het een stelling die goed
in een schaakcursus zou passen onder het thema “uitschakelen verdediging”. De stelling is uit de partij Cvitan - Nikolic,
gespeeld in het
Graz Open in 1987.
Wit speelt en wint.
Oplossing: Als wit
zijn paard op g5
kan krijgen is het
uit. Hoe krijgt wit
nu het zwarte paard
op e6 weg? Welnu
1. Pc7 dwingt zwart
tot Pxc7 en als
zwart met de dame
weggaat
volgt
Pc7xe6. In beide
gevallen kan wit
vervolgens
Pg5
spelen en het mat
op h7 is niet meer te dekken. Heel simpel dus! Omdat Harm
Steenhuis de eerste vijf stellingen van dit seizoen allemaal
goed had opgelost kreeg hij de fles cognac, die door Hendrik
van Buren beschikbaar was gesteld, vorige week uitgereikt!!
Bibliotheek: Afgelopen weekend was ASV weer volop actief
in de bibliotheek aan de Koningstraat. Eerst kon men zaterdag weer aanschuiven bij één van de ASV-ers. Zo speelden
Paul de Freytas, Jan Vermeer, Hendrik van Buren en Ruud
Wille menig partijtje tegen belangstellenden. Het was zelfs
drukker dan bij andere keren het geval was. Veel folders
werden er uitgereikt en sommigen beloofden er serieus over
na te denken. We zijn nu benieuwd of men ook de weg naar
de clubavonden van ASV zal weten te vinden. Want uiteindelijk zijn deze acties natuurlijk bedoeld om leden te werven. Op zondagmiddag gaf Hendrik van Buren een lezing
over de ontwikkeling van het schaken. Helaas was de belangstelling hiervoor minimaal. Jammer voor de voorbereiding die Hendrik hier in heeft gestoken. De aanwezigen
konden genieten van zijn boeiende verhaal en fraaie partijfragmenten met de vroegere regels. De thuisblijvers hebben
in ieder geval ongelijk gekregen! Al met al heeft ASV in dit
nog prille seizoen eerst bij de Open Dag van het NIVON
daarna met het schaken bij de winkeliers in de Steenstraat en
vervolgens drie activiteiten in de bibliotheek zijn visitekaartje zeker afgegeven!!
Externe competitie: Twee keer winst, een gelijkspel en twee
nederlagen. Dat was het resultaat van de eerste competitieweek. ASV-8 opende op maandagavond met een knap 3-3
gelijkspel tegen Voorst-2. Captain Hendrik van Buren was
zo ook de eerste met zijn verslag en daar beginnen we deze
EP dan ook mee. Ere wie ere toekomst. Een dag later boekte
ASV-6 een fraaie 4½-3½ overwinning op SMB-4. Diezelfde
avond verloren onze senioren van ASV-10 ruim met 5-1 van
Kameleon-2. Het verslag van deze wedstrijd houdt u tegoed
tot volgende week. Vorige week donderdag volgden er 2
thuiswedstrijden. ASV-7 bleef met 3½-4½ nipt aan de verkeerde kant tegen het sterke Zutphen-2. ASV-11 tenslotte
liet Dodewaard-3 kansloos met 5-1 al waren daar 2 gratis
bordpunten bij. Vanavond sluiten we de eerste competitieronde af met de thuiswedstrijden ASV-5 - WDC-1 en ASV9 – Eerbeek. Van 4 van de 5 wedstrijden kunt u in deze EP
het verslag lezen. Meer ruimte was er eenvoudig niet.

donderdag 16 oktober 2008
ASV-8 deelt punten met Voorst-2: ASV-8 startte het seizoen
met een zware wedstrijd. Tegenstander Voorst-2 degradeerde vorig jaar en hoopt weer gelijk terug te promoveren naar
de tweede klasse. Zij hadden voor deze wedstrijd dan ook op
winst gemikt. Maar dat is niet gelukt. Het werd 3-3. ASV
begon sterk. Horst Eder zette een bijna bordbrede aanval op.
Zwart dacht zijn huid te kunnen redden met een stukoffer
gevolgd door eeuwig schaak, maar Horst was hem voor met
de schaakjes en streek gelijk het punt op. Zekria Amani
moest het opnemen tegen Henri Jansen. Hij deed dit goed en
leek rechtstreeks op een halfje af te gaan. Maar toen gleed
hij afschuwelijk uit door dameverlies te overzien. Even later
kwam Voorst zelfs voor te staan. Hendrik kreeg met de koning nog in het midden een zware aanval in het centrum te
verwerken. Om dat te overleven moest er een kwaliteit geofferd worden en dat liep spoedig fout. Theo Koeweiden
scoorde weer 2-2. Hij had zeer aanvallend gespeeld tegen
vader Jansen. Diens koning werd helemaal in de hoek gedrukt en kwam daar niet meer levend uit. Theo beëindigde
de partij met een leuk loperoffer. Ton van Eck kwam steeds
moeilijker te staan. Het was van verre zichtbaar, dat hij het
niet zou gaan redden. Maar hij bleef van alles proberen, ook
toen menig omstander het al opgegeven zou hebben. Maar
het was tevergeefs. En toen was er nog een partij gaande.
Frans Veerman moest het met zwart opnemen tegen Fred
Corpeleyn. Ik wist niet wat ik zag. Arme Frans. Niks arme
Frans. Hij speelde met veel overleg en won zowaar een pion.
Die werd vervolgens het eindspel ingesleept om hem daarna
onhoudbaar te laten promoveren. Dit was met nadruk de
verrassing van de dag en het scheelde niet veel of Frans was
op de schouders rondgehost.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag: Henri Jansen - Zekria Amani 1-0;
Sven Pronk - Hendrik van Buren 1-0; Remco de Boer Horst Eder 0-1; Fred Corpeleyn - Frans Veerman 0-1;
Harry Schurink - Ton van Eck 1-0; Jo Jansen - Theo
Koeweiden 0-1. Eindstand 3-3.
ASV-6 boekt prima zege: ASV-6 toonde veerkracht tegen
voormalig 1e klasser SMB-4. Op alle borden werd hard gestreden om de matchpunten. Aanvankelijk leek SMB-4 aan
het langste eind te trekken, maar in het laatste half uur werd
een 3½-2½ achterstand omgebogen in een zwaar bevochten,
maar verdiende overwinning. Nico Schoenmakers speelde
aan bord 1 met wit een afruilvariant van het Frans en verkreeg een dubbelpion, daarbij was zijn stelling niet echt
actiever. Dit was aanleiding om in remise te berusten. Tijs
van Dijk kwam wat onder druk en wilde iets terugdoen door
op pionwinst te spelen. Dat was echter juist de grote fout,
want hierdoor verkreeg wit veel initiatief. Gelukkig voor
Tijs speelde wit Pa4, waar La4 winnend was geweest. Tijs
kon afruilen en daarmee remise forceren. Henk Kuiphof
kwam goed uit de opening, waar de tegenstander mindere
zetten deed. Henk verkreeg het loperpaar en een gezonde
stelling. Daarna vervlakte het. Henk had de keus uit een
onzekere koningsaanval of te vluchten in remise, hij verkoos
het laatste. In een Pirc kwam Jan Vermeer in een gecompliceerde stelling moeizaam tot gelijkspel. Hij bood daarop
remise aan, wat geweigerd werd. Daarna gingen zijn stukken
steeds beter samenwerken. Maar het bleef oppassen. Juist
toen de SMB-er een pion won kreeg Jan tegenspel en verruïneerde wits koningsstelling. Jan kon eeuwig schaak geven of
iets proberen. De Nijmegenaar kon proberen uit het eeuwig
schaak te komen, maar durfde niet. Dus remise. Marco
Braam speelde een degelijke partij, waarbij hij het standaard

Siciliaans ontweek door f4 te spelen. Marco kreeg enige
druk met g4, maar nam verder geen grote risico’s, met remise als logisch gevolg. Rob van Belle maakte een openingsfout en verloor na 5 zetten al een stuk (voor een pion). Normaal gesproken zou dit leiden tot een snelle nederlaag, maar
Rob is taai en won zelfs nog een pion terug. De remisemarge
bleef helaas buiten bereik en Rob moest in een nederlaag
berusten. Ruud Verhoef speelde een Engelse partij en kreeg
activiteit op de damevleugel. Na enig gemanoeuvreer resulteerde dit uiteindelijk in pionwinst. Na afruil van de zware
stukken ontstond een ingewikkeld eindspel met P+L tegen
P+L. Ruud liet zijn pluspion oprukken, na promotie was de
winst binnen. Jan Groen toonde grote veerkracht door uit een
mindere stelling toch initiatief te verkrijgen. Zijn tegenstander werd steeds nerveuzer en verspeelde ergens een licht
stuk. Jan speelde het eindspel netjes uit en sleepte daarmee
de winst voor ASV binnen.
Ruud Verhoef
Gedetailleerde uitslag: F. v.d. Berg - N. Schoenmakers ½½; H. Eshuis - R. van Belle 1-0; P. Schut - M. Braam½-½;
H. Jansen - J. Vermeer ½-½; E. de Ridder - R. Verhoef 01; H. v.d. Berg - T. van Dijk ½-½; R. Oostrum - H. Kuiphof ½-½; 8. V. Phijffer - J. Groen 0-1. Eindstand 3½-4½.
ASV-7 verliest nipt: Helaas verloor ASV-7 de eerste wedstrijd via een 3½-4½ nederlaag tegen Zutphen-2. Albert
Marks moest verstek laten gaan. Zijn plaats werd ingenomen
door Hendrik van Buren. Op een hoog bord scoorde hij een
prima remise. Met zwart kwam hij in een stand die Hendrik
wel lag en zijn tegenstander niet. Onze jeugdspeler Tobias
van Leeuwen verging het in zijn eerste partij in een wat
hoger team slecht. Soms heb je enige stellingspech en Tobias
ondervond dat wel erg snel. (1.e4, c5; 2.Pf3, Pc6; 3.Lb5,
Db6; 4.Pc3, e6; 5.De2, Pe7; 6.d3?, Pd4! En stukwinst voor
zwart). Sneu voor Tobias. Frits Wiggerts kreeg een verschrikkelijke aanval te verduren, hield lang stand, maar verloor in zeer slechte stand door een loper weg te geven. Tom
Bentvelzen kon na een rustige, wat saaie opening met wit
geleidelijk aan meer druk creëren, waardoor zwart positioneel slechter kwam te staan. Door het forceren van een open
a-lijn kreeg Tom kansen op beide vleugels en werd het zwart
allemaal teveel. Twee zwarte pionnen sneuvelden en er was
geen houden meer aan. Het eindspel had Tom beter kunnen
doen, maar was (dit keer) niet nodig; Tom won vrij gemakkelijk. Tjé Wing Au kreeg een leuke aanvallende opening.
Hij dacht dat hij gewonnen stond, maar na een fraai offer
werd Tjé Wing verrast. Toch hield hij een vrijpion over, die
hij knap verdedigde. Toen uiteindelijk deze vrijpion viel,
was het voor de Zutphenaar te laat, daar Tjé Wing inmiddels
twee andere vrijpionnen had gecreëerd. (2½-1½) Het totaalbeeld zag er ondanks deze voorsprong niet goed uit. Henk
Kuiphof was wel goed uit de opening gekomen en had een
pion gewonnen in een ingewikkelde stelling. Zijn opponent
oefende echter druk uit op Henk zijn koningsstelling. Hij
moest enige pionnen inleveren en even later opgeven. Jan
Vermeer had steeds het betere van het spel, maar het eindspel naderde en het dreigde toch nog remise te worden. Jan
sloeg in een echte remisestand het remiseaanbod af. Enige
zetten later deed zijn tegenstander het toch nog verkeerd wat
de kwaliteit en de partij kostte. Dick Hajee deed op de 4e zet
een slechte zet een ook op de 9e en kwam daardoor met een
pion minder in een defensieve stelling. Hoewel Dick het
redelijk lang kon redden werd die ene pion Dick uiteindelijk
tegen Willem Oving fataal. Helaas is ASV-7 dus begonnen
met een klein verlies.
Jan Vermeer
Gedetailleerde uitslag: D. Hajee-W. Oving 0-1; F. Wiggerts-F. Kloppers 0-1; H. van Buren-R. Thé ½-½; T. Bentvelzen-J. Blaak 1-0; T.W. Au-W. Rothengatter 1-0; H.
Kuiphof-G.J. Ruegebrink 0-1; J. Vermeer-W. van Haaster
1-0; T. van Leeuwen-H. de Rover 0-1. Eindstand 3½-4½.
Ruime zege ASV-11: Ook als we de 2 gratis bordpunten
buiten beschouwing laten was ASV-11 vorige week sterker
dan Dodewaard-3. Voor de wedstrijd was het jammer. Nu
was er zonder te spelen meteen om 20.00 uur een 2-0 voorsprong genomen. Van echte spanning was dan ook geen
sprake meer. André de Groot en Jan Zuidema incasseerden
de punten en lieten de andere partijen met een gerust hart
over aan hun teamgenoten. Bij Lion de Kok gaven 2 lopers
tegen 2 paarden met een open centrum uiteindelijk de door-

slag in een spannende partij. Bij Lion lijkt zoals gewoonlijk
de klok van de tegenstander altijd langzamer te lopen dan die
van hemzelf. In de partij bleef het steeds opletten want voor
de afruil van behoorlijk wat materiaal had zijn tegenstandster
een net niet dodelijke aanval. Met pionnen op beide flanken
bleken na de ruil, zoals gezegd, zijn lopers sterker. Jonathan
van der Krogt speelde met wit en dat is niet zijn favoriete
kleur omdat hij dan het spel moet maken en dat is niet zijn
sterkste kant. Hij moest steeds goed op blijven letten om te
voorkomen dat twee van zijn stukken in kwamen te staan.
Hij wist dit nog net te pareren en langzamerhand bouwde hij
een voordeel op. Al zijn stukken werkten goed samen. Met
h6 wilde zijn tegenstander nog beletten dat Jonathan diens
stelling in zou dringen. Dit zorgde echter voor meer moeilijkheden. Jonathan creëerde een matdreiging met dame en
loper. Een paardoffer om drie zetten later mat te zetten nam
zijn opponent wijselijk niet aan. Twee zetten later probeerde
onze ASV-er het nogmaals. Hoewel zijn tegenstander zich
kranig weerde was het op zet 42 toch mat. Ook Bob Sanders
won. Na een tamelijk slome opening ging op zet 12 het mes
er in dat Bob net kon keepen. Op zet 21 gaf Bob een onbedoeld kwaliteitsoffer. Eigenlijk was het daarna hopeloos
maar hij probeerde toch nog iets te versieren met 3 stukken
tegen 2 witte torens. Dit bleek een uitstekende gedachte want
die torens bleken te hoekig tegenover zoveel beweeglijke
stukken. Wit begon te modderen en onze ASV-er kon uiteindelijk met enig geduld binnenvallen. Wim Peters maakte zijn
debuut voor een ASV-team. Het was een leuke gelijkopgaande partij maar Wim was zoals hij zelf aangaf weer eens
iets te gretig en moest uiteindelijk het loodje leggen. “Maar
ik blijf stug doorgaan”, aldus Wim na afloop. En dat is ook
de juiste instelling. De eerste matchpunten waren in ieder
geval binnen.
Gedetailleerde uitslag: A. de Groot-NO 1-0 (Regl.); J. Zuidema-N.O. 1-0 (Regl); L. de Kok-L. Jansen-Willemsen 1-0;
J. v.d. Krogt-B.J. Hofs 1-0; B. Sanders-K. van Reeden 1-0;
W. Peters-H.A. Bouwman 0-1. Eindstand 5-1.
Apeldoorn: Op zondag 5 oktober jl. namen Koen Maassen
van den Brink, Tjé Wing Au en ons dubbellid Robert Verkruissen deel aan het KVDC rapidtoernooi dat in het fraaie
Denksportcentrum van Apeldoorn werd gehouden. Het zondagmiddagtoernooi telde 44 deelnemers van een uiteenlopend niveau. Dat laatste beantwoordt aan de doelstelling van
SBSA (Stichting Bevorderen Schaken Apeldoorn): een toernooi waarin sterke spelers voldoende tegenstand krijgen,
talentvolle jeugdspelers ervaring op kunnen doen, en clubspelers een leuke middag hebben. Apeldoorner Stefan Kuipers won het toernooi met 6 uit 7 en bleef daarmee IM Yochanan Afek, Armen Hachijan (Schaakstad) en Koen Lambrechts (Pallas) een half punt voor. Tjé Wing Au speelde een
uitstekend toernooi en scoorde maar liefst 5 uit 7 en werd
daarmee gedeeld 5e. Zo won hij in de slotronde van Tom
Meurs (2063). Robert Verkruissen eindigde op 4 uit 7. Hij
verloor in de 2e ronde van winnaar Stefan Kuipers en kreeg
in de slotronde ook nog eens Jovan Ceko (2141) tegenover
zich. Gezien deze tegenstand mocht zijn plusscore er zeker
wezen. Koen Maassen van den Brink bleef op 3½ punt in de
middenmoot steken maar speelde wel remise tegen de FM’s
Erik v.d. Dikkenberg en Sander v. Eijk en dat is zondermeer
een goed resultaat! Maar hij gaf daarnaast in 2 partijen tegen
mindere spelers zomaar in de ene partij een toren en in de
andere partij een dame weg in 1 zet!! Zo speelde Koen dus
een wat wisselvallig toernooi. Het toernooi was de eerste in
een serie van 3 rapidtoernooien die dit seizoen door de SBSA worden georganiseerd. In deze serie wordt op zondagmiddag 1 februari de wintereditie gehouden en op 19 april de
lente-uitvoering van dit schaaktoernooi. Even noteren dus!!
Uitslagen interne competitie 5e ronde (9 oktober 2008):
v.d. Wel – van Tol 0-1; Schleipfenbauer – de Freytas 1-0;
Woestenburg – Weijsenfeld 1-0; Verkruissen–Knuiman 0-1;
Langedijk – Gerlich 0-1; Taal – Huizinga ½-½; Boonstra –
R. Wille 1-0; Boele – Hogerhorst 0-1; Dekker–v. Belle 1-0;
van Dijk – Braam 1-0; Steenhuis – v.d. Zwan ½-½; Manschot – Groen ½-½; Eder – Veerman 1-0; Koeweiden – van
Eck 0-1; de Munnik – Zuidema 1-0; Zunnebeld – Meijer 1-0;
Kooman – Kelderman 1-0; van Eijk – Bijlsma 0-1; van
Vlerken – J. Sanders 0-1; Stibbe – Visser 1-0.

