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47e jaargang no. 33
Oploswedstrijd: Het was op zich niet moeilijk vorige week.
Maar dat mag ook zo af en toe. De stand is uit een partij uit
het jaarlijkse Rilton toernooi in Stockholm. Ditmaal uit
1985/’86. Wit speelt en wint. U diende wel de zetten te
geven totdat duidelijk is dat wit gewonnen staat. Oplossing:
1. Te8+ Kf7
(Met de toren
mag zwart natuurlijk
niet
slaan) 2. Pxe5+,
....Dxe5 (2...fxe5
is
verboden
wegens 3. Df3+
mat. 3.Txc8 en
wit komt beslissend materiaal
voor.
Rapid: Volgende
week donderdag
30 oktober onderbreken we de interne competitie na 7 ronden voor de eerste vier partijen van de rapidcompetitie. Een
week later vervolgen we de interne competitie weer!!
Schaken Overdag: Ook het Daglichtschaak is weer begonnen. Op dinsdag 7 oktober jl. vond de eerste schaakmiddag
van dit seizoen in het NIVON gebouw aan de Molenbeekstraat plaats. De spelers worden dit seizoen ingedeeld in
een A- en B-groep. Er waren op deze eerste speelmiddag
nog slechts 10 schakers aanwezig. Dat mag dus best wat
meer worden. Gelukkig was Wim Zunnebeld weer aanwezig. Hopenlijk volgen er meer!! Vooral de B-groep kan nog
genoeg spelers gebruiken. Deze groep is ingevoerd om tegemoet te komen aan het verschil in speelsterkte. Het maakt
het dan ook voor de mindere schaakgoden aantrekkelijk om
aan deze gezellige schaakmiddagen deel te nemen. In groep
A gaat Dick Hajee met 2½ punt mede aan de leiding. Jan
Vermeer is één van de achtervolgers met 2 punten. Op dinsdag 4 november a.s. is de volgende schaakmiddag. Aanvang
14.00 uur.
Externe competitie: De eerste competitieronde zit er op. De
laatste twee ASV-teams kwamen vorige week donderdag in
actie. ASV-5 opende het seizoen slecht door met 2½-5½ te
verliezen van het gepromoveerde WDC-1 uit Duiven. ASV9 won daarentegen knap van Eerbeek met 3½-2½. Een dag
later stond het bekertreffen van De Toren-1 – ASV-1 op het
programma. Het betekende ook meteen het einde van het
bekeravontuur van ons eerste. In deze voorronde van de
KNSB-bekercompetitie won De Toren ruim met 3½-½.
ASV-1 vliegt uit de beker: Daar waar ASV en De Toren
elkaar in competitieverband in de KNSB niet ontmoeten
koppelde het lot beide teams aan elkaar voor de voorronde
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van de KNSB-beker. Cruciaal in deze wedstrijd bleek de
partij van Léon van Tol. Hij was prima uit de opening gekomen en won daarbij een pion. Daarna volgden echter
enkele mindere zetten. De vijandelijke lopers werden sterk
en Léon verspeelde zijn pion voorsprong in het middenspel
weer. Na afruil kwam er een toreneindspel op het bord. In
dit eindspel bleek hij minder te staan maar remise behoorde
tot de mogelijkheden tot Léon nog een handje hielp en zichzelf min of meer vrijwillig mat zette. Met zijn koning op f5
kon hij een schaakje met pion g6+ niet meer voorkomen en
vluchtvelden waren er niet meer. Een origineel helpmat dus!
Daarmee kwam ASV op achterstand waar toch op een gegeven moment op meer was gerekend. Even later eindigde de
partij van Sander Berkhout. Hij leek in het middenspel minder te staan door een sterk vijandelijk centrum maar in de
analyse werd dit niet aangetoond. Sander bracht de partij via
een afwikkeling ogenschijnlijk eenvoudig weer in evenwicht. Beiden speelden in gelijke stelling nog enige tijd door
om zo nodig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op de
andere borden maar de partij was en bleef remise. Voor
ASV moest het nu komen van de eerste 2 borden en het zag
er niet meer naar uit dat ASV de stand daarin nog gelijk zou
kunnen trekken. Otto Wilgenhof was tegen Willy Hendriks
namelijk met een kleine min uit de opening gekomen en
vocht intussen voor remise in zijn partij. Wouter van Rijn
had daarentegen een moeilijke partij, maar hoewel het niet
makkelijk was leken daar nog kansen. Willy manoeuvreerde
zijn stukken intussen heel handig naar de goede positie daar
waar Otto feitelijk niets tegenover kon stellen. Toen de
eerste pion viel was het pleit dan ook beslecht. Otto vocht
nog door maar in het dame-eindspel was geen eer meer te
behalen hoewel het in de uitvluggerfase toch nog even spannend werd. Maar dat bleek ijdele hoop. Wouter was na de
opening een pion voorgekomen na een pionoffer van zijn
opponent. Wouter zette de partij op scherp met de breekzet
e5. Geheel in zijn speelstijl zette Wouter op de koningsvleugel een aanval op. Daarbij verzwakte hij pionnenstelling wel
en gaf hij de pion op h5 weer terug maar hij kreeg wel aanval via de h-lijn. Allerlei dreigingen kwamen in de stelling
maar dit kon allemaal net niet. In de slotfase verspeelde hij
helaas materiaal na een tussenschaakje. De wedstrijd was
toen al beslist. Een wat wrang slot van een prima gespeelde
partij. De Toren bekert verder en mag zich nu opmaken voor
de wedstrijd tegen Wageningen.
Gedetailleerde uitslag: 1. Bram van der Velden - Wouter
van Rijn 1-0; 2. Willy Hendriks – Otto Wilgenhof 1-0; 3.
Bob Beeke – Sander Berkhout ½-½; 4. Nick Beijerinck Léon van Tol 1-0. Eindstand 3½-½.
Slechte start voor ASV- 5: In de eerste ronde van de 1e klasse B heeft het vijfde een forse nederlaag geleden tegen Winnen Door Combineren (WDC) uit Duiven. We moesten het
doen zonder captain Theo van Amerongen want die ging die
avond nog per vliegtuig op vakantie naar Latijns Amerika.

Gelet op de orkanen in dat gebied hopen we maar dat hij de
wind mee heeft gehad. Hij heeft in ieder geval beloofd om
zich tot de oude Inca goden te richten om welgezindheid
voor ons vijfde af te dwingen in het komende seizoen. Dat
dit nog niet gebeurd was, was duidelijk te merken tijdens de
wedstrijd van vanavond. Het zat bepaald niet mee. In rap
tempo ging de partij van Martijn Boele verloren. Kort erna
vergaloppeerde Abbes Dekker zich omdat zijn tegenstander
de naam van zijn club eer aandeed. In een combinatie ging
er een vol stuk verloren. Remco Gerlich vocht aan het tweede bord een verbeten strijd uit tegen Jan Puiman maar moest
het onderspit delven. Het stond 3-0 voor de gasten. In de
tijdnood vergiste Jacques Boonstra zich en gaf een voorsprong weer weg en verloor. Het werd zo 4-0. Tony Hogerhorst speelde de beste wedstrijd van de ASV-ers tegen oud
clubgenoot Peter de Kort. Tony had op gegeven moment een
dubbele kwaliteit gewonnen maar zijn tegenstander kon met
lastige pionnen tegenspel blijven bieden. Precies op tijd
ruilde Tony een toren voor een loper en het resterende eindspel werd vervolgens nauwkeurig door hem uitgespeeld.
Een uitstekende overwinning!! Eric Hartman moest na een
grote afruil in het middenspel in een slaperige remise berusten, hoewel enkele omstanders daar anders over dachten. Bij
Robert Naasz kwam er geen eeuwig maar wel zeer langdurig
schaak op het bord en volgde ook remise. Nico Schoenmakers kon met een ver opgerukte vrijpion niet promoveren en
ook deze wedstrijd eindigde in een gelijkspel. In de tweede
ronde volgt de uitwedstrijd tegen Schaakstad-5 uit Apeldoorn. Dit is een oude bekende, ook vorig jaar waren zij
tegenstander, toen werd er nipt gewonnen. We zullen dan
moeten laten zien wat we werkelijk waard zijn.
Eric Hartman

Gedetailleerde uitslag: Martijn Boele-Maarten de Mol 0-1;
Remco Gerlich - Jan Puijman 0-1; Tony Hogerhorst Peter de Kort 1-0; Eric Hartman - Jeroen Kersten ½-½;
Robert Naasz - Piet de Mol ½-½; Jacques Boonstra - Victor Tichelman 0-1; Abbes Dekker - Edwin Peters 0-1; Nico
Schoenmakers - Henk Steinhauer ½-½. Eindstand 2½-5½.
ASV-9 toont opmerkelijke veerkracht: ASV-9, in een met
vorig seizoen vergeleken sterk gewijzigde samenstelling,
beet het spits af tegen degradant Eerbeek-1 en moest met
twee invallers aantreden. Gelukkig waren oud teamgenoot
John Bijlsma en Jan Zuidema bereid gevonden om Marc van
Uem en Umit Duman te vervangen waarvoor mijn nadrukkelijke dank. Teamleider Bert Sigmond had plaatsgenomen
aan het eerste bord en kreeg een onbekende opening op zijn
bord. Bert won al snel een pion maar zijn tegenspeler had
een ver opgerukte b-pion als compensatie. Toen zijn tegenspeler een paard op veld c6 neerplantte, zat Bert al ver met
zijn gedachten bij een ander stelling op het bord. Voor het
gemak vergat hij daarbij totaal dat zijn dame op veld c8
instond….. (0-1). Jan Zuidema kon kort daarna ook opgeven. Hij gaf aan dat zijn concentratie niet optimaal was
geweest zodat het 0-2 werd. Dat betekende dus zware averij.
Gelukkig kon invaller John Bijlsma kort daarna het eerste
punt voor ons binnenhalen in een zinderende aanvalspartij
zoals we van hem gewend zijn. Klasse John! (1-2). Ko
Kooman trof aan het derde bord de op papier sterkste tegenspeler aan van Eerbeek en had het moeilijk. Op een gegeven
moment moest Ko zijn dame inleveren tegen een toren en
loper en leek het een kwestie van tijd dat hij de vlag zou
moeten strijken. Ko symboliseerde echter deze avond de
veerkracht van ons team door op een knappe manier stand te
houden ondanks verbeten pogingen van zijn tegenspeler om
zijn stelling te slopen. Toen hij ontdekte dat Ko geen duimbreed toegaf, bood hij remise aan hetgeen voor Ko voelde

als een overwinning en een keerpunt in de wedstrijd betekende (1½-2½). Herman de Munnik is de laatste tijd in vorm
en dat bewees hij ook door in door hem sterk opgezette
positionele partij zijn tegenspeler te dwingen een loper te
geven voor een pion. Herman wist de partij daarna bekwaam
uit te spelen en daarmee de gelijkmaker te scoren. Hulde
Herman (2½-2½). Als laatste was bezig Jan Willem Welberg, ons kersverse ASV lid, die debuteerde in de OSBO
competitie. Jan Willem speelde zeer verdienstelijk en wist
na lang manoeuvreren in tijdnood zijn paard op een cruciaal
veld te posten hetgeen resulteerde in een fantastische koningsaanval met als bekroning een Torenoffer hetgeen tot
een matnet leidde en daarmee ons team de niet meer verwachte overwinning bracht. Petje af Jan Willem en we hopen nog te mogen rekenen op veel mooie partijen van jou dit
seizoen in ons team.
Bert Sigmond
Gedetailleerde uitslag: B. Sigmond - E. v.d. Griendt 0-1;
J.W. Welberg - R. van Agtmaal 1-0; K. Kooman - G.J.W.
Geurink ½-½; H. de Munnik - G.J. Nikkels 1-0; J. Zuidema - J.A. Gerritsen 0-1; J. Bijlsma - R.A. Gerritsen 1-0
Eindstand 3½-2½.
Grote nederlaag senioren: ASV-10 begon de competitie met
een uitwedstrijd tegen Kameleon-2 in Terborg. Hein van
Vlerken was reeds na een half uur klaar. Na de beginzetten
van de Spaanse opening met de loper op b3 speelde Hein
met de koning nog in het centrum f7-f6 en g7-g5. Er volgde
Pxg5, fxg5 en Dh5+ met mat op de volgende zet. Hans
Meijer verkreeg een licht positioneel voordeel maar de tegenstander verdedigde zich goed waarna in gelijke stand tot
remise werd besloten. Evenzo ging het bij Bob Hartogh
Heijs. Ook hier werd na een gelijkopgaande strijd remise
overeengekomen. Henk Kelderman verkreeg na de opening
een klein voordeel met pionwinst als resultaat. Na afruil
bleef er een eindspel over met beiden een toren en lopers
van ongelijke kleur en 3 pionnen aan weerszijden. Toen de
torens werden geruild konden de pionnen op de zwarte koningsstelling worden aangevallen. Dit leverde pionverlies op
waardoor de partij gewonnen moest worden gegeven. Ons
nieuwe teamlid, Jan Sanders, stond na een goed verlopen
opening in het voordeel. De tegenstander had 2 dubbelpionnen en geen pionnen meer in het centrum maar door kwaliteitsverlies ging dit voordeel geheel verloren. De tegenstander kon ten aanval gaan op de koningsvleugel en tenslotte
was stukverlies niet meer te vermijden. Als laatste was Gerrit Verbost nog in de strijd. Na afruil van de zware stukken
bleven aan weerszijden paard en loper over maar Gerrit had
inmiddels drie pionnen achterstand opgelopen en dat betekende opgeven. De eindstand kwam zodoende op maar liefst
5-1, een behoorlijke nederlaag dus!. Hopelijk gaat het de
volgende keer beter.
Henk Kelderman
Gedetailleerde uitslag: H. Oosterink - H. Meijer ½-½; H.
Bruggink - B. Hartogh Heijs ½-½; T. Huijink - J. Sanders
1-0; B. Faasse - H. Kelderman 1-0; T. Gaastra - G. Verbost 1-0; J. Philipsen - H. van Vlerken 1-0. Eindstand 5-1.
Uitslagen interne competitie 6e ronde (16 oktober 2008):
van Rijn - van der Wel 0-1; van Roosmalen - Jurrius ½-½;
de Freytas - Hendriks 1-0; Knuiman–P. Schoenmakers ½-½;
E. Wille - Weijsenfeld 1-0; Huizinga - Langedijk 1-0; R.
Wille – Taal 1-0; Verhoef - van Belle 1-0; Braam-Hajee 0-1;
Dijkstra - Au 1-0; Groen - Marks 0-1; Boom - Eder 1-0; van
Buren - van Eck ½-½; Veerman - de Kok 1-0; Ariëns - Zunnebeld ½-½; van der Jagt - Singendonk 1-0; van Eijk – B.
Sanders 1-0; Kelderman - Stibbe 1-0; van Vlerken - Peters
1-0; Visser - Diekema 1-0.

