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Oploswedstrijd: Een stand uit Lukin – Klaman uit het kampioenschap van Leningrad in 1966. Wit bereikte met eenvoudige middelen een
gewonnen stand. Oplossing: 1. Txd7, Kxd7 2.
Txb7, Kc6 3. Tc7+, Kb6
4. fxg5, fxe5 5. Txg7 en
zwart deed nog een paar
zetten, maar dat had natuurlijk niet gehoeven.
Rapid: Volgende
donderdag is er
interne competitie
dan wordt de 2e
avond gehouden!!

week
geen
maar
rapid-

Externe competitie: De
afgelopen anderhalve week werd beheerst door de teamwedstrijden. Eerst verloor ASV-9 met maximale cijfers 6-0 van
het sterke Bennekom-2. Er werd niettemin uitstekend weerstand geleverd! Vorige week donderdag won ASV-6 met 5-3
van het Deventer Pallas-2. Voor ons zesde was het de tweede overwinning! In en tegen Rheden won ASV-11 diezelfde
avond met 3½-2½ en doet het daarmee uitstekend! Een dag
later ging het 2 keer mis. Het was dan ook “vrijdag de dertiende”. ASV-7 gaf Variant-1 weliswaar goed partij maar
bleef met 4½-3½ toch met lege handen. ASV-10 was met 1-5
kansloos tegen de jeugd van Het Kasteel-6j. Afgelopen
dinsdagavond speelde ASV-5 in Nijmegen tegen SMB-3.
Het vijfde verloor na een spannend duel, waarin diverse
partijen pas in de tijdnoodfase werden beslist, met 4½-3½.
Vanavond komt ASV-8 nog thuis in actie tegen UVS-5. Dan
zijn zaterdag onze eerste vier teams alweer aan de beurt.
ASV-1 reist af naar Limburg voor de wedstrijd tegen DJC
Stein. Een sterk team waar vorig seizoen nog met 4½-3½
van werd gewonnen. ASV-2 moet zich zien te herstellen van
de nederlaag uit de vorige ronde. Charlois Europoort-2 uit
Rotterdam is de tegenstander. Voor ASV-3 wordt het tijd dat
er punten worden gepakt. Dit moet dan gebeuren in Groningen tegen Staunton. Het zal een moeilijke opgave worden.
Alleen ASV-4 blijft dicht bij huis. Zij treffen in ArnhemZuid De Toren-3.
Monsternederlaag ASV-9 met complimenten van tegenstander: ASV-9 moest het in deze 2e competitieronde op maandag 9 november opnemen tegen Bennekom-2 waar de laagste
bordspeler ook nog over een KNSB-rating van 1800 beschikt…! Hoewel de 6-0 uitslag anders doet vermoeden heeft
ASV-9 het uiterste gevergd van Bennekom-2 en dat is toch
iets om trots op te zijn. Thijs Stomphorst was als eerste klaar,
hij verloor in een combinatie een stuk en moest tegen 10 uur
opgeven. De rest van het team week echter tot na 23.00 uur
niet. Marc van Uem speelde een prima partij. Zijn tegenstander moest peentjes zweten na een stukoffer van Marc wat hij
aannam. Marc kon echter niet oogsten omdat hij pardoes zijn
dame liet instaan maar hij kon als troost toch terugkijken op
een kwalitatief sterke partij van zijn kant. Cor van der Jagt
moest kort daarna opgeven maar ook hij kon terugzien op
een knap gespeelde partij en dat belooft nog wat voor de
toekomst. Lion de Kok verdedigde zich ook taai en hield
lang stand, ook hier deed het grote ratingverschil hem uiteindelijk ver na elven de das om. Herman de Munnik kwam
geheel onnodig 2 pionnen achter maar verdedigde zijn stelling als een leeuw. Pas in het eindspel kon zijn tegenstander
oogsten en deze vertrouwde mij na afloop toe dat hij onder
de indruk was van Hermans spel gezien het forse ratingverschil. Tenslotte Bert Sigmond die de sterkste speler (rating
van ruim 1900) trof aan bord 1. Hij wist tot in een ver eindspel lang binnen de remisemarges te blijven. Hij offerde
echter zijn loper in de hoop een pion te laten doorlopen maar

uiteindelijk wist zijn tegenstander deze pion op te halen
waarmee de partij toch nog (onnodig) verloren ging. Ook hij
kreeg complimenten voor zijn vertoonde spel en de wedstrijdleider gaf aan dat hij vond dat wij aanmerkelijk meer
tegenstand hadden geboden dan ASV-8 enkele weken daarvoor tegen Bennekom-3 en dat geeft toch hoop voor de toekomst.
Bert Sigmond
Gedetailleerde uitslag: Noël Bovens - Bert Sigmond 1-0;
Bert Duijker - Herman de Munnik 1-0; Martin Markering Marc van Uem 1-0; Jo Decker - Lion de Kok 1-0; Martijn
Sonnenberg - Cor van der Jagt 1-0; Gary Dinsbach - Thijs
Stomphorst 1-0. Eindstand 6-0.
Tweede zege voor ASV-6: Na de 6-2
winst in de 1e ronde op
e
Doetinchem-2 won ASV-6 in de 2 ronde ook van Pallas-2.
In deze wedstrijd werd het 5-3. Een betere competitiestart
kun je niet wensen! De wedstrijd begon met een nederlaag
van Tjé Wing Au. Hij speelde een slechte partij, eigenlijk vrij
ongeconcentreerd en nonchalant waardoor hij op een gegeven moment een paard verloor en de partij eigenlijk al gedaan was. De tegenstander van Hans Rigter stelde zich wat
defensief op terwijl Hans op de damevleugel wat initiatief
kon ontwikkelen. Na een fout van zijn tegenstander die de
beroemde pion op d4 verkeerd dekte ging deze pion verloren.
Op dat moment stond Hans met een pion voor ook overwegend maar direct uit was het nog niet. Maar zijn tegenstander
gaf zich geen kans meer en gaf meteen daarna op. Hedser
Dijkstra verloor in de opening met wit door een ketser een
pion maar kreeg wel wat ontwikkelingsvoorsprong. Nadat
zwart wat onnodige damezetten deed, op jacht naar pionwinst die er niet was kreeg Hedser een aanval wat uitmondde
in een paardoffer op f7. Het bleek allemaal uit (Rybka bevestigde dat) en dat was voor Hedser natuurlijk een geweldige
opsteker. Ruud Verhoef kreeg met zwart een koningsaanval
te verduren, die hij met een tegenaanval over de c-lijn probeerde te pareren. Als gevolg hiervan volgde een afwikkeling, waarin hij een kleine kwaliteit achter kwam, maar wel
een ijzersterk loperpaar had. Een remisevoorstel van zijn
kant werd geaccepteerd. Hierdoor bleef de voorsprong in
stand (2½-1½). Ook de partij van Jan Groen eindigde daarna
in een puntendeling. Het was een vreemde partij met d4, e6
waarbij zijn tegenstander een aantal rare ontwikkelingszetten
deed waardoor Jan met zijn loper op g2 de toren op a8 met
kwaliteitswinst kon slaan. In het daarop volgende middenspel speelde Jan te passief en door een foutje raakte hij de
kwaliteit weer kwijt. Zwart had volgens Jan zelfs de betere
kansen door een open d-lijn en een loperpaar maar bood
onverwacht remise aan wat Jan na de een globale beoordeling van de overige borden maar aannam ondanks dat hij een
pion voor stond. “Al met al geen partij om op terug te kijken”, aldus Jan. Daarna trok ASV-6 de wedstrijd definitief
naar zich toe. De tegenstander van Albert Marks pakte de
opening niet goed aan. Aanvankelijk kreeg deze met paarden
op d5 en f5 nog wel enige druk, maar tegelijkertijd veronachtzaamde hij zijn ontwikkeling en rokeerde te laat. Albert
kon zijn aanval elimineren en in het eindspel, waar zijn tegenstander met een pion minder in elk geval de dames had
moeten ruilen, stortte diens stelling als een kaartenhuis in
elkaar. Rob van Belle kwam slecht uit de opening en verloor
een pion, maar kreeg wel ontwikkelingsvoorsprong. Toen
zijn tegenstander opstoomde met zijn damevleugel, kwam
Rob binnen met dubbele torens en wikkelde af naar een
voordelig paardeindspel . Hij kreeg twee vrijpionnen ondersteund door paard en koning. Daar kon de tegenstander niet
tegenop. De eindzege was binnen. Helaas kon teamleider
Jacques Boonstra het voordeel van de kleine kwaliteit niet
verzilveren en ging in de laatste minuten finaal onderuit.
Daarmee kwam de eindstand op 5-3.
Gedetailleerde uitslag: Hans Rigter (1771) - Jan Veldman
(1786) 1-0; Tjé Wing Au (1856) - Willem Wubs (1789) 0-1;

Ruud Verhoef (1767)- Bertil de Groot (geen) ½-½; Hedser
Dijkstra (1714) - Ward Kiers (1765) 1-0; Albert Marks
(1827) - Eric Blom (1756) 1-0;Jan Groen (1751) - Aaron
Honer (1722) ½-½; Rob van Belle (1764) - Stef Boog
(1686) 1-0; Jacques Boonstra (1700) - Stan Lambrechts
(1671) 0-1. Eindstand 5-3.
ASV-11 pakt eerste winst van dit seizoen: ASV-11 verraste
vorige week donderdag het veel sterker geachte Rheden-1
door in het prachtige bejaardenhuis Rhederhof met 2½-3½ te
winnen van slechts 5 Rhedenaren. Hierdoor kwam ASV-11
op 3 matchpunten, nadat eerder de 2-4 nederlaag tegen Variant 2j in een 3-3 gelijkspel werd omgezet. Variant 2j bleek
een niet-speelgerechtigde invaller gebruikt te hebben. In
Rheden maakte Mahmud Hosseini een heel apart debuut.
Zijn tegenstander bleef weg en dat bracht hem een onbevredigende zege. Gelukkig kon hij later voor de lol nog partijtjes
tegen uitgespeelde Rhedenaren spelen. De ook al debuterende Xadya van Bruxvoort won al snel een kwaliteit. Vervolgens zette de steeds sterker spelende 12-jarige een niet te
stuiten koningsaanval op, die met mat werd besloten. Rob
van Maanen begon sterk aan zijn partij en versnipperde de
pionnenstructuur van zijn tegenstander. Schaakblindheid
kostte Rob helaas een stuk en de partij. Aan het topbord liet
Liedewij van Eijk zien dat met haar rekening gehouden moet
worden. Frans Horstink heeft op papier ruim 900 Elo-punten
meer, maar ze liet zien dat een degelijke voorbereiding zijn
vruchten kan afwerpen. Na een gambiet zette ze zwart klem.
Toen deze met dameruil onder de druk uit kwam, bood hij
meteen remise aan. Een verdiende beloning voor Liedewij.
Jan Diekema ging tegen de nestor van Rheden, Theo Horstink, onderuit. Jan leverde de d-lijn in en kwam in de problemen. Stukverlies maakte een eind aan zijn hoop op een
betere afloop. Jan Zuidema trok vervolgens de winst over de
streep. In een sterk gespeelde partij voerde Jan de druk op in
het centrum. Daar reageerde zijn opponent verkeerd op,
waardoor Jan materiaal won. Een prachtige prestatie met een
flinke dosis girl-power!
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: Frans Horstink (1950) – Liedewij
van Eijk (1026) ½-½; J. Hermans (1614) – Jan Zuidema
(1511) 0-1; Marius van Veen (1565)–Rob van Maanen 1-0;
Theo Horstink (1500) – Jan Diekema 1-0; N.O. – Mahmud
Hosseini 0-1 (Regl.); John Putters (987) – Xadya van
Bruxvoort 0-1. Eindstand 2½-3½.
Nipt verlies ASV-7: Het werd een overwinning met het
kleinst mogelijke verschil voor het eerste team van Variant
en daar mogen we als ASV-7 best trots op zijn. Theo Koeweiden speelde op eigen verzoek tegen Jeroen Klein Essink,
die hij bij ASV nog les heeft gegeven. Voor Theo werd het
minder leuk want al in de opening maakte hij een fout en
verloor een stuk. Theo zette nog wel een aanval op, maar
Jeroen kwam niet meer in gevaar en won. Bij de bar hebben
ze toen samen leuke herinneringen opgehaald. Dick Hajee
kwam met wit in een Siciliaan redelijk uit de opening. In het
middenspel bood Dick in een gezonde stand remise aan,
maar dat werd geweigerd. Daarop kwam zwart met een aantal venijnige zetten, die Dick kon pareren en hij bood nogmaals remise aan. Nu werd het wel geaccepteerd. In een
Franse opening sneed Jan Vermeer als zachte boter door de
stelling en kreeg een pion en een kwaliteit. Jan kreeg er nog
een paar pionnen bij en met al die pionnen en een kwal ging
het niet meer mis, winst dus. Henk Kuiphof had zich voorgenomen om tegen Rob Huberts een gezonde stelling op te
bouwen en dan maar af te wachten. Toen alles goed stond
bood hij remise aan, maar dit werd afgeslagen. Rob wist
echter geen goed plan te bedenken. Hij lokte het opspelen
van een pion uit, maar het evenwicht werd niet verstoord en
nu bood Rob remise aan. Dit accepteerde Henk maar wat
graag. Tijs van Dijk moest wat bedenken tegen 1.b4 van Rob
Knuiman. Welnu, Tijs gooide er meteen b5 tegen aan en het
ging gelijk op. Daarom bood Tijs maar remise aan, maar ook
hier werd het in eerste instantie geweigerd. Ondanks dat Rob
twee verre vrijpionnen kreeg bood hij op zijn beurt remise
aan en dat werd de uitslag. Tom Bentvelzen stond steeds
onder druk maar verdedigde zich als een leeuw. Toen de
tegenstander een kwaliteit en een pion veroverde zag Tom
van verder spelen af en gaf op. Horst Eder vond dat hij een
rare opening speelde 1.d4 f5 2.Pd2!? Horst kwam geleidelijk
steeds minder te staan en kwam ook nog in grote tijdnood.
Hij moest opgeven, vond dat hij slecht gespeeld had en dat
zijn tegenstander een sterke schaker is. Marco Braam speelde
een rustige Franse partij met Pc3. Zijn kansen lagen op de
koningsvleugel. Marco won een loper tegen 2 pionnen. Het
was wel geduld hebben want de stelling was nogal gesloten.
Toen deze geopend werd wandelde Marco de stelling binnen.

Het slot van de partij was alleraardigst. De tegenstander werd
met behulp van koning en toren matgezet. Ondanks het (geringe) verlies waren we toch voldaan, want we hadden een
sterk team flink aan de tand gevoeld.
Henk Kuiphof
Gedetailleerde uitslag: Koen Rieksen – Dick Hajee ½-½;
Richard Rieksen – Jan Vermeer 0-1; Rob Huberts – Henk
Kuiphof ½-½; Rob Knuiman – Tijs van Dijk ½-½; Ton
Hageman – Marco Braam 0-1; René Kniest – Tom Bentvelzen 1-0; Bert Hetterscheit – Horst Eder 1-0; Jeroen Klein
Essink – Theo Koeweiden 1-0. Eindstand 4½-3½.
Senioren geven het te makkelijk weg: Alsof het al Sinterklaas was. Zo gul was ASV-10 voor tegenstander Het Kasteel-6j, een jeugdteam aangevuld met 2 senioren. Het begon
al vrij snel na de opening toen eerst Hein van Vlerken een
stuk in de aanbieding deed en niet veel later ook Wim Peters.
Deze kreeg het stuk nog even weer terug via een penning
maar een paar zetten later werd een loper op b5 ingesloten.
Wel had onze ASV-er iets meer ontwikkelingsvoorsprong.
Bij Hein ging intussen door een penning ook nog een kwaliteit verloren zodat hij een volle toren achterkwam. Zijn tegenstandster wikkelde rustig af en won gedecideerd. Vervolgens ging er bij Wim Peters ook eene tweede stuk verloren
maar hij kreeg wel een toren op de 7 rij die nog lastig genoeg bleek. Met de vijandelijke lopers nog opgesloten was er
nog wat compensatie. Intussen ging het bij Hans Meijer in
een gelijkopgaande partij plots verkeerd. Zijn tegenstander
profiteerde van een fout die Hans een toren kostte. Ook bij
Bob Hartogh Heijs ging via een trucje een stuk verloren
omdat zijn tegenstander nog een tussenschaakje had. Ook
daar ging het lang gelijk op al werd Bob geleidelijk wel wat
teruggedrongen. Inmiddels was de partij van Jan Sanders in
remise geëindigd. Hij had licht voordeel maar kon de druk
niet verder doorzetten. Toen ook de dames werden geruild
was het venijn uit de stelling en werd het punt gedeeld. Hartogh Heijs probeerde het nog wel met een stuk minder maar
het had geen zin meer zodat met zijn nederlaag dee stand op
½-3½ kwam. De toren van Wim Peters op de 7 rij bleek
ondertussen nog steeds een plaaggeest. Wim won zelfs een
stuk terug maar zwart kon zich verder bevrijden en een vrijpion besliste de partij. Tot slot Henk Kelderman. Met een
leeftijdsverschil van misschien wel 80 jaar zette hij zich tot
het uiterste in. Het was prachtig om te zien hoe beiden elkaar
te slim af wilden zijn. Het ging steeds gelijk op. Uiteindelijk
bleef er een pionneneindspel over waarin beiden promoveerden en Henk er een pionnetje meer aan over hield. Maar
hierin wist hij de winst niet te vinden en werd het na eeuwig
schaak remise. Zo werd de eindstand 1-5.
Hans Meijer (1516) – Jorik Quint (1290) 0-1; Bob Hartogh
Heijs (1419) – Clemens Levink (1688) 0-1; Jan Sanders
(1354) – Patrick Zeelen (1574) ½-½; Hein van Vlerken
(1358) – Vivian Verhaert (1140) 0-1; Henk Kelderman
(1306) – Simon van Dijk (geen) ½-½; Wim Peters (1005) –
Pjotr Boers (geen) 0-1. Eindstand 1-5.
Leeuwarden: In november 2007 bestond de Koninklijke
Schaakclub ‘Philidor 1847’ uit Leeuwarden 160 jaar. Om dat
bijzondere feit te vieren werden er dat jaar twee toernooien
georganiseerd, een weekendtoernooi met vrije inschrijving,
het Waling Dijkstra toernooi, en een invitatietoernooi, de
Haije Kramer zeskamp. Gezien het succes van deze jubileumviering organiseerde men afgelopen weekend opnieuw
een dergelijk toernooi. In het Fries Historisch en Letterkundig Centrum was plaats gemaakt voor zo’n 115 schakers. In
groep B van het weekendtoernooi speelde Paul de Freytas
mee. Hij eindigde na een prima
start van 2½ uit 3 uiteindelijk
met 4 uit 6 op een gedeelde 7e plaats. Met 2 winstpartijen en
4 remises bleef hij bovendien ongeslagen! In groep A eindigde onze oud-ASV-er Fokke Jonkman op 3½ uit 6 en dat
terwijl hij met 0 uit 2 begon. De persdienst van dit toernooi
was in handen van onze clubgenoot Peter Boel.
Uitslagen interne competitie 10e ronde (12 november 2009):
Hoogland – Homs 0-1; Gerlich – van Roosmalen ½-½; Hendriks – Jurrius ½-½; van der Wel – Woestenburg ½-½; Huizinga – R. Wille ½-½; Abrahamse – van Amerongen 1-0;
Taal – de Freytas 1-0; Weijsenfeld – Hogerhorst 1-0; Fassaert – Gerhardus 1-0; Naasz – Boom 0-1; Aarntzen – Kuiphof
½-½; Wiggerts – Vermeer 0-1; Rietbergen – Sigmond 1-0;
Ariëns – Kooman ½-½; Menger – de Munnik 1-0; J. Sanders
– Visser 0-1; Hartogh Heijs – Stibbe 1-0; Rijmer - Kelderman ½-½; Peters – van Vlerken 0-1.
Uitslagen ASV-beker: Veerman–van Buren 1-0; Dekker–
Viets 1-0.

