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Oploswedstrijd:Studies vallen ook wel eens mee. Deze van de
Israëliër Aloni uit 1960 moet je gewoon behandelen als een
partijstand. Hij levert wel wat meer werk op omdat er twee
duidelijk gescheiden varianten in zitten. En die zien we graag
alle twee. Een ervan ligt echter zo voor de hand, dat hij bijna
uit het hoofd opgeschreven kan worden. We rekenen, dat wit
ook gewonnen heeft als zwart zijn paard kwijt raakt, want
winnen met loper en paard
tegen koning (met of zonder pion) zal iedereen wel
kunnen. Wit speelt en
wint. Oplossing: 1. h5,
Pxe8 (dat levert de gemakkelijke variant op) 2.
h6, Pd6 3. h7, Pf7 4. Ph6
en de pion promoveert. Iets
moeilijker is de tweede
variant: 1. h5, Pxh5 2.
Ph6+, Kh4 3. Pf5+, Kg4
4. Pe3+, Kh4 5. Pg2+,
Kg4 6. Ld7 mat

fraaie prestatie door hun invalbeurt overtuigend te winnen.
Henk behaalde het voordeel al in het middenspel. Horst moest
er harder voor werken. In een paard/loper eindspel trok hij aan
het langste eind. Marco Braam vertoonde een Houdini-act
door vanuit een mindere stelling in hevige tijdnood de winst
naar zich toe te trekken. Tot aan het eindspel moest hij secuur
verdedigen door de complicaties van het te vroege f3, met een
gat op e3 wat mikpunt werd van zwarts aanval. Pieter van der
Zwan en Jan Groen toonden beide hun goede vorm door een
fraaie overwinning. Pieter speelde tegen zijn vroegere clubgenoot, waar hij al menigmaal een zware pot tegen had gespeeld. Dit keer ging het soepel voor Pieter in het Schots behaalde hij voordeel na De7. Uiteindelijk werd stukwinst geboekt. Rob van Belle speelde eveneens een goede partij en
boekte een fraaie overwinning.
Ruud
Verhoef
Gedetailleerde uitslag: Tijs van Dijk-Frans van den Hooven
0-1; Rob van Belle-Michiel de Kruyf 1-0; Ruud VerhoefKlaus Wustefeld 0-1 Marco Braam-Marcel Verstappen 1-0;
Jan Groen-Wouter Jans ½-½; Pieter van der Zwan-Willem
van Hulst 1-0; Henk Kuiphof-John Zastapilo 1-0; Horst
Eder-Frans Nijenhuis 1-0. Eindstand 5½-2½.

Verhuizing: Twee weken
geleden namen we afscheid van Scouting St. Christoforus
waar bijna 5 jaar onze clubavonden plaatsvonden. Vanaf vanavond heten wij u van harte welkom in Activiteitencentrum
Schreuder, onze nieuwe speellocatie. Wij hopen dat u hier
met veel plezier uw wekelijkse schaakpartij zult spelen!!

ASV-7 verliest ruim: Met 4 invallers toog ASV-7 naar Ede,
alwaar de wedstrijden gezamenlijk werden gespeeld. We
moesten tegen De Cirkel uit Ede aantreden. Het werd een 6-2
nederlaag. Tom Bentvelzen opende met een nul de score.
“Mijn opening was waardeloos en toen ik redelijk begon te
schaken, was het feitelijk al te laat. Mijn slechtste partij van
het seizoen”, aldus Tom. Een goed excuus had hij (helaas)
niet. Ook voor Jan Vermeer gold dit. Hij kwam niet uit de
Caro-Kann. Allengs kwam hij steeds dieper in de problemen
tot de nul er op volgde. Henk Kuiphof kreeg een geweldige
druk op pion d6 en won 2 pionnen. Wellicht was de tweede
toch enigszins giftig, want plotseling kreeg hij een mataanval
te verduren. Gelukkig vond Henk precies de goede zet om
remise te forceren. Frans Veerman drukte ook al op de vijandelijke stelling. Jammer dat er niet meer in zat dan remise.
Ook dat overkwam Dick Hajee. Steeds het beste deel van het
spel, maar zijn tegenstander wist net remise te houden. Ook
Horst Eder kwam zeer goed te staan. Maar in de eindfase ging
de kaars bij Horst uit. Het wordt eentonig, maar Hendrik van
Buren stond ook al fantastisch. Het was een kwestie van ‘hoe
zal ik het uitmaken’, maar de uitvoering was pover. Hendrik
stond verloren, of toch niet? Hij wist toch remise te maken.
Hendrik overweegt de stand in ASV-Nieuws te zetten. Ook
Theo Koeweiden deed zoals veel teamleden. Hij stond prachtig. Maar een aanvallende zet, in plaats van een verdedigende
zet, gooide roet in het eten en Theo verloor. Alles bij elkaar
een eigenaardige wedstrijd, waar geen enkele ASV-er heeft
gewonnen, maar waar de uitslag
zomaar andersom had kunnen zijn. ASV-7 is met de 6e plaats net buiten het degradatiespook gebleven.
Jan Vermeer
Gedetailleerde uitslag: Tom Pronk - Dick Hajee ½-½; Peter
van der Wijngaart - Tom Bentvelzen 1-0; Jeffrey van Swieten - Henk Kuiphof ½-½ Ben Zee - Jan Vermeer 1-0; Hans
van de Wetering - Hendrik van Buren ½-½; Martijn Bakker
- Horst Eder 1-0; Albert Boatsman-Frans Veerman ½-½;
Jan Pijkeren-Theo Koeweiden 1-0. Eindstand 6-2.

Onderscheiding: Bij de prijsuitreiking van het NK-jeugd, dat
afgelopen zaterdag eindigde, werd hoofdwedstrijdleider Desiré Fassaert in het zonnetje gezet. Hij was ditmaal voor de 25e
keer actief in deze functie op het NK jeugdschaak. Ter gelegenheid daarvan onderscheidde KNSB-voorzitter Eddy
Schuyer hem met de gouden bondsspeld van de KNSB. Een
hele mooie blijk van waardering. Désiré, natuurlijk ook namens ASV van harte gefeliciteerd!!
Externe competitie: A.s. zaterdag spelen onze eerste 4 teams
hun slotwedstrijd. Belangen zijn er niet meer maar een goed
resultaat is natuurlijk altijd welkom! ASV-1 reist af naar Limburg voor het treffen met koploper DJC Stein. Gaat ons eerste
een kampioensfeestje verstoren…?! ASV-2 blijft in de provincie deze keer want Het Kasteel-2 uit Wijchen is de tegenstander. Dit team maakt een verrassend sterk debuut in de
KNSB en kan de OSBO zelfs een extra promotieplaats bezorgen. ASV-3 gaat naar Groningen waar de Spassky’s de tegenstander is. ASV-4 speelt in Putten de gezamenlijke slotronde
van de Promotieklasse tegen het sterke Pallas uit Deventer.
Van 2 van onze andere teams mist u nog de resultaten. ASV10 bood Doetinchem-3 goed tegenstand maar kon dit team in
de slotfase toch niet van het kampioenschap afhouden. Het
werd 2½-3½.De slotronde in het Lorentz was wederom zeer
geslaagd. ASV-11 verloor van Het Kasteel-5 met 1½-4½. In
deze EP alle verslagen die u nog tegoed had.
OSBO-cup: De ingebruikneming van onze nieuwe speelzaal
wordt luister bijgezet door 2 wedstrijden voor de1/4-finale
van de OSBO-bekerstrijd. ASV-4 speelt tegen Bennekom en
ASV-5 treft de bijna-kampioen van de Promotieklasse, Meppel. Twee zware tegenstanders dus voor onze teams. De winnaars plaatsen zich voor de finaledag op 6 juni in Arnhem.
ASV-6 sluit goed af: De fraaie overwinning van ASV-6 leverde een derde plaats op. Even leek het nog spannend te worden,
daar in theorie de 2e plek nog een promotie kon inhouden naar
de 1e klasse. Naaste concurrent Velp won echter van SMB-4,
waardoor het feest niet door ging. Overigens hebben wij geen
recht op meer, aangezien wij zowel tegen Wageningen-3 als
Velp een nederlaag moesten incasseren. Hierover later meer in
het seizoensoverzicht. In de match tegen UVS-3 lag onze
kracht vooral in de breedte. Aan de hoogste borden kwamen
zowel Tijs van Dijk als Ruud Verhoef tekort. Beiden moesten
een nederlaag incasseren. Op dat moment stonden we echter
al met 4-0 voor. Henk Kuiphof en Horst Eder leverden een

ASV-9 de terechte kampioen!!: Het negende moest op vrijdag
17 april jl. naar Eerbeek om in de gezamenlijke slotronde het
kampioenschap tegen Ons Genoegen veilig te stellen. De
grootste concurrent was het jeugdteam van stadgenoot De
Toren die evenveel matchpunten had maar veel minder bordpunten. Ook Eerbeek maakte nog een kleine kans met een
matchpunt minder en ook minder bordpunten dan wij. Umit
Duman was helaas verhinderd zodat John Bijlsma voor de
vierde maal moest invallen. ASV-11 was zo vriendelijk om
hem af te staan waarvoor onze hartelijke dank. We stonden al
snel op een 1-0 achterstand toen John capituleerde omdat hij
een loper liet instaan terwijl hij op dat moment een goede
stelling op het bord had staan, hij gaf onthutst op (0-1). Gelukkig wist onze roemruchte Marc van Uem al snel de stand
recht te trekken en zich daarmee voortreffelijk te revancheren
van zijn (enige) nederlaag in de vorige ronde (1-1). Bert Sig-

mond kwam voortreffelijk uit de opening en het leek een
kwestie van tijd dat hij een belangrijk punt ging binnen halen
maar in het zicht van de haven strandde hij. Hij kon een volle
toren en promotie incasseren maar vertrouwde een schaakje
van zijn tegenstander niet zodat hij voor zetherhaling koos.
Achteraf bleek dat Bert spoken had gezien en hij vond in het
die avond uitgereikte OSBO notatieboekje een uitspraak van
Emanuel Lasker die op hem van toepassing was; "de moelijkste partij om te winnen is een gewonnen partij" (1½-1½).
Andermaal kwamen we op achterstand toen kopman Jan Willem Welberg zijn tweede nederlaag in successie leed tegen
een sterke jeugdspeler (1½-2½) en daarmee het kampioenschap verder weg leek dan ooit. De ommekeer kwam echter
door het goede nieuws dat concurrent de Toren niet verder
was gekomen dan een gelijkspel tegen Theothorne-2 waardoor
wij aan een gelijkspel genoeg zouden hebben op bordpunten.
Kort na dit goede nieuws wist Ko Kooman de gelijkmaker te
scoren. Hij had heel moeilijk gestaan en een pion moeten
inleveren maar toonde de voor hem kenmerkende vechtlust
hetgeen in een remiseachtige stand resulteerde op het bord.
Zijn tegenstander had echter zoveel tijd verbruikt dat hij door
zijn vlag ging en het volle punt aan Ko toeviel, hulde Ko !
(2½-2½). Door zijn winst was het kampioenschap opeens
weer binnen handbereik en eindigde de avond in een ware
thriller. Herman de Munnik was als allerlaatste in de 4e klasse
C nog bezig met misschien de belangrijkste partij in zijn lange
schaakcarrière. Hij stond met zwart een gezonde pion voor en
bood op voorstel van teamleider Bert remise aan hetgeen
natuurlijk terecht door zijn tegenstander werd geweigerd die
zijn sportieve plicht wilde vervullen. Al spoedig daarna won
Herman een paard en speelde koelbloedig de partij uit naar
een volledig gewonnen eindspel. Toen zijn tegenstander op
zijn beurt remise aanbod accepteerde Herman dat onder druk
van zijn teamleider want ook remise betekende KAMPIOEN!
Al met al is het Negende de terechte kampioen want feitelijk
hadden we deze wedstrijd gewoon kunnen winnen maar ik
complimenteer ook de sportieve plicht van onze tegenstander
en van Theothorne-2 die onze concurrent in bedwang hield. Ik
wil langs deze weg ook John Bijlsma bedanken voor zijn inzet
en support, in zijn vier invalbeurten heeft hij 3 punten weten
te behalen o.a. in de eerste cruciale wedstrijd tegen Eerbeek
die tweede zijn geworden, klasse John !
Bert Sigmond
Gedetailleerde uitslag: Lennaert Stronks – Jan-Willem Welberg 1-0; G. Vrieze – Herman de Munnik ½-½; B. Menkveld
– Bert sigmond ½-½; Harro Rijkhoek – Ko kooman 0-1;
W.H. van de Nieuwehuizen – Marc van Uem 0-1; G. Kamphuis – John Bijlsma 1-0. Eindstand 3-3.
ASV-10 weert zich kranig: Het werd een spannende ontknoping in de slotronde in het Lorentz tussen Rheden en Doetinchem-3. ASV-10 bood sterk tegenstand maar moest de winst
met 2½-3½ uiteindelijk toch aan Doetinchem-3 laten dat concurrent Rheden zag verliezen en daarmee de titel mee naar
huis nam. ASV-10 nam al snel een voorsprong via Wim Peters die materiaalwinst verzilverde. Het bleek van korte duur
want Bob Sanders kreeg aan bord 1 een loperoffer op f7 te
verwerken en moest met zijn koning aan de wandel. Een veilig heenkomen werd niet meer gevonden. Bob Hartogh Heijs
speelde een sterke partij. In het middenspel won hij een pion
maar met de zware stukken nog op het bord bleef de remisemarge groot. Na verdere afruil bleef een enkel toreneindspel
waarin de pion na verloop van tijd weer verloren ging. Beide
partijen wisten te promoveren maar na dameruil bleven
slechts koningen over. Remise! Henk Kelderman zette ASV
weer op voorsprong. In een gelijke stelling miste zijn tegenstander een schaakje waardoor Henk een stuk won. Dit buitenkansje liet Henk niet lopen en zette de partij verder zonder
problemen in winst om. In het laatste half uur moesten de
beslissingen vallen. Doetinchem-3 zag Rheden intussen de
winst verspelen en verloor zelfs. De druk lag dus bij de tegenstanders van de ASV-ers. De partij van Jan Sanders verliep
heel spannend. Een paard tegen lopereindspel leek Jan de
betere kansen te bieden. Helaas had onze ASV-er teveel tijd
besteed in een ingewikkelde stelling. Dit deed hem uiteindelijk de das om . De klok besliste de partij. Daarop moest de
stelling van Hein van Vlerken de beslissing brengen. Het
toreneindspel met 2 pionnen minder leek al lang niet houdbaar
maar Hein vocht voor wat hij waard was maar het bleek niet
mogelijk meer om de partij te redden. Opgelucht vierde
Doetinchem-3 het feestje want ze hadden het niet cadeau
gekregen. Onze veteranen hadden zich tot het uiterste geweerd. Het was een prachtige avond geweest in het Lorentz.
Een slotavond waardig!!
Gedetailleerde uitslag: Bob Sanders – Philip Schyns 0-1;
Bob Hartogh Heijs – Henk Hamer ½-½; Jan Sanders – Wim
Lenderink 0-1; Hein van Vlerken – Gert-Jan Zonneveld 0-1;
Henk Kelderman – Micha van Doren 1-0; Wim Peters – Jan
Bakker 1-0. Eindstand 2½-3½.
Verlies voor ASV-11 in slotronde: ASV-11 heeft in de laatste
ronde helaas geen potten meer kunnen breken. Er werd met
4½-1½ verloren. Voor ASV-11 debuteerde Fabian Engelhardt.

Met deze jeugdspeler ging het goed. Met zijn vader wat minder. Autopech (koelwater liep weg) noopte hem om Fabian in
een andere ASV-auto te zetten. Men kwam echter in een file
terecht waardoor ASV pas na 20.00 uur op de plaats van bestemming arriveerde. André had dat al telefonisch laten weten
aan de gastheren. In overleg is daarop de tijd aangepast naar
1.45 uur per persoon. Fabian speelde goed en had een gelijke
stelling en materiaal na de opening. Daarna overzag hij ergens
iets in de verdediging, waardoor ernstig materiaal verlies werd
geleden. Hij vond het wel leuk en wil vaker meedoen. Goed
voor de doorstroming van de jeugd naar de senioren. Wim
Peters zat volgens eigen zeggen goed te ontwikkelen en zijn
stelling klaar te maken voor de aanval, toen zijn tegenstander
ineens zijn dame van het bord sloeg. Totaal niet gezien dat
deze ongedekt stond. De tegenstander van André de Groot liet
een toren van de achterste rij naar de 5e oprukken om een
pion te dekken. De aanval van André op deze toren resulteerde erin dat die op de 5e rij heen en weer ging, om uiteindelijk
op a3 volkomen vastgezet te worden. André kon hem helaas
niet slaan maar zijn torens werden echter wel actief en hij
kreeg allerlei druk op de vijandelijke stelling. Uiteindelijk met
2 pionnen meer kon André met een eenvoudig paardvorkje
met damewinst tot gevolg direct de winst pakken. Daarmee
was de achterstand verkleind tot 2-1. ASV kwam echter niet
verder terug want Cor van der Jagt raakte daarna ergens in het
eindspel een toren kwijt. Jonathan van der Krogt had als één
na laatste een volkomen op slot zittende stelling. Een offer dat
hij plaatste werd gepareerd en bleek fout, dus met een paard
minder moest hij die stelling zien open te breken. Beide spelers zagen niets in dat soort acties dus werd tot remise besloten. Lion de Kok stond een pion achter en keek tegen 2 oprukkende vrijpionnen aan. Met de toren in de vijandelijke
stelling probeerde hij van alles maar dat resulteerde in kiezen
tussen torenverlies of promotie voorkomen. Waarschijnlijk
was na torenverlies ook promotie toch niet te voorkomen. Met
52 seconden op de klok kon hij opgeven. De eindstrijd was
heel spannend UVS-5 en Ede-3 stonden volledig gelijk. UVS5 won met 5-1 en Ede-3 stond met 4½-½ voor met nog 1 partij
te gaan waar iedereen zich om heen had verzameld. Bij winst
ging de titel naar Ede-3 maar de Edenaar verloor, waardoor
UVS-5 kampioen werd met ½ bordpunt meer. De slotavond
was gezellig en goed georganiseerd. Er was een stelling om op
te lossen als prijsvraag en er waren hapjes. Diverse flessen
drank als prijs en enkele boeken waar de kampioenen uit
mochten kiezen.
André de Groot
Gedetailleerde uitslag: Mark Topper – Jonathan van der
Krogt ½-½; Jorik Quint – André de Groot 0-1; Remco Menger – Cor van der Jagt 1-0; Leo van Dijk – Lion de Kok 1-0;
Willem Mast - Wim Peters 1-0; Toine van Bergen - Fabian
Engelhardt 1-0. Eindstand 4½-1½.
Toernooien: Naast al deze teamwedstrijden werd er natuurlijk
ook individueel gespeeld. Zo namen ons dubbellid Robert
Verkruissen en Ruud Wille op zondag 19 april jl. deel aan het
Lente-rapidtoernooi in het Apeldoornse Denksportcentrum.
Robert speelde een sterk toernooi en scoorde 4½ uit 7. Hij
won van degenen
van wie hij op papier moest winnen en werd
zo ongedeeld 9e. Alleen tegen een IM en nog een 2200+ speler
moest hij zijn meerdere erkennen. Ruud deed weinig voor
hem onder. Hij trof 2 keer een IM tegenover zich. Die partijen
gingen (natuurlijk) verloren maar in de overige partijen ging
het hem goed af. Zo kwam hij tot 4 punten en won hij ook nog
een ratingprijs. Er waren 40 schakers die zondagmiddag. Het
toernooi werd gedeeld gewonnen door IM Merijn van Delft en
IM Kabatiansky.
Ook het e Open Kampioenschap van Voorst zette zich voort
met de 5 ronde. Frank Schleipfenbauer zag een aanval op één
van beide koplopers mislukken. Cees van Bohemen won met
zwart en nam met 4½ uit 5 meteen met een vol punt voorsprong alleen de leiding want medekoploper Fokke Jonkman
verloor zijn partij op tijd tegen Robert Verkruissen. De beide
vijandelijke lopers kostten teveel tijd om alles goed door te
kunnen rekenen. Robert kwam daardoor op 3½ punt en ging
Frank voorbij die op 3 punten bleef staan. Hij kreeg daarbij
gezelschap van Tony Hogerhorst die ook al op tijd won na een
ingewikkelde partij. In groep B vinden we Hendrik
van Buren
terug met 1½ uit 5. Zijn euitgestelde partij uit de 4e ronde werd
remise maar ook in de 5 ronde kwam Hendrik niet verder dan
een puntendeling. Op 18 mei wordt de slotronde gespeeld.
Uitslagen interne competitie 26e ronde (23 april 2009):
Hendriks - Weijsenfeld 1-0; P. Schoenmakers - Maassen van
den Brink 0-1; Gerhardus - de Freytas 0-1; Naasz - Huizinga
0-1; R. Wille - van Waardenburg 1-0; van Belle-van Dijk 1-0;
Braam - Boom 1-0; Amani - Wiggerts 1-0; Veerman - Vermeer 0-1; Hajee - van Buren 1-0; Kuiphof - Groen ½-½; Rietbergen - Koeweiden ½-½; de Munnik - Eder 1-0; Singendonk
- Kooman 1-0; van Eijk - van Eck 0-1; B. Sanders - Manschot
0-1; J. Sanders–Ariëns 1-0; de Kok-van Vlerken 1-0; Kelderman-Bijlsma 1-0; Peters-Hartogh Heys 0-1; Visser-Stibbe 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Homs - Woestenburg 1-0;
Gerlich - van Roosmalen ½-½.

