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48e jaargang no. 7
Oploswedstrijd: Een studie vorige week. Deze is van Herberg uit 1939. Het is
een vrij pittige overigens. Wit aan zet
houdt remise. Oplossing: 1. Kh4, f2 2.
Tg5+,
Kh7
3.
Txh5+,
Kg6
4.
Tg5+, Kf6 5. Txg3,
f1D 6. Tf3+ en na
6….Dxf3 is het pat.
Externe competitie:
Wisselende resultaten deze ronde in de
5e ronde van de OSBO-competitie. De resultaten waren zelfs karig te noemen.
Onze beide koplopers verspeelden belangrijke matchpunten.
ASV-5 blunderde in de slotfase en dat kostte beide matchpunten. Voorst-1 won daardoor met 5½-2½. ASV-9 liet 1
punt liggen door met 3-3 gelijk te spelen tegen Theothorne2. Gezien de comfortabele voorsprong heeft dit puntverlies
nog niet veel gevolgen. ASV-8 was volkomen kansloos
tegen koploper De Toren-2. Het werd 5½-½. Een goede
winst was er voor ASV-6 dat Doesborgh-1 met 5½-2½
versloeg. Een dag later verloor ook ASV-7 nog tegen de
jeugd van De Schaakmaat-2j met 5½-2½. Vanavond speelt
ASV-10 nog thuis tegen Zevenaar-4.
ASV-beker: Er is inmiddels geloot voor de volgende ronde.
Voor de Kroongroep had dit het volgende resultaat: Anne
Paul Taal/Frank Schleipfenbauer – Martijn Boele; Remco
Gerlich – Léon van Tol; Sjoerd van Roosmalen – Theo Jurrius; Jan Knuiman/Ruud Verhoef – Otto Wilgenhof; Wouter
van Rijn – Koen Maassen van den Brink; Theo van
Amerongen – Guust Homs; Paul de Freytas – Jochem Woestenburg. Deze partijen voor de 2e ronde moeten uiterlijk 26
maart gespeeld worden. Voor de halve finale in de Bekergroep kwam het volgende uit de loting: Jan Vermeer – Hedser Dijkstra; Marco Braam/Frans Veerman – Albert Marks.
Deze partijen moeten uiterlijk 4 maart zijn gespeeld. Hou de
voortgang er dus in!!
ASV 5 onderuit in Voorst: Het vijfde van ASV is op maandagavond 9 februari jl. tegen Voorst-1 tegen een ongelukkige nederlaag van 5½–2½ aangelopen. Dit verlies ontstond
geheel onverwacht in het laatste half uur van de wedstrijd.
Zowel Jacques Boonstra als Abbes Dekker hadden toen
kompleet gewonnen stellingen met groot materieel voordeel,
echter beiden blunderden en lieten zich mat zetten. Een onverwachte en zeer geflatteerde uitslag derhalve voor Voorst.
De avond was wisselvallig begonnen met een mooie overwinning van invaller Albert Marks. Een pionnenopstoot en
een mooie aanval bracht ons het punt. Theo van Amerongen
maakte een openingsfout en liep vervolgens de hele partij
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achter de feiten aan. De tussenstand van 1–1 bleef staan tot
het laatste half uur. Alles zag er goed uit. Twee duidelijk
gewonnen standen en een klein plusje in de stellingen van
Eric Hartman en Tony Hogerhorst. Martijn Boele en Robert
Naasz hadden een gelijke stand. Maar toen liet eerst Jacques
zich met een dame meer mat zetten op de onderste rij en
direct daarna vluggerde Abbes mee met zijn tegenstander in
tijdnood en liet zich met een toren meer pardoes mat zetten.
Inmiddels was ook de stelling van Eric verslechterd en lukte
het zijn tegenstander om met dame, toren en paard een vernietigende mataanval te plaatsen, eindigend in een stikmat.
De borden een, twee en drie waren nog over. Er is daar geweldig gespeeld door Tony, Martijn en Robert tegen spelers
met een veel hogere rating. Ze haalden alle drie een plusremise via prima schaak. We zijn voor promotiekansen nu
afhankelijk van andere teams, we hebben het niet langer in
eigen hand. Zelf resten ons nog de wedstrijden tegen PION-2
Theo van Amerongen.
en tegen Elster Toren.
Gedetailleerde uitslag: Rudy Bloemhard - Tony Hogerhorst
½-½ Jeroen Bosch van Rosenthal-Martijn Boele ½-½;
Michiel Jansen - Robert Naasz ½-½; Marcel Kraaykamp Eric Hartman 1-0; Jacques Kuiper - Theo van Amerongen
1-0; Sjoerd Norberhuis - Albert Marks 0-1; Lutsen Dooper
- Abbes Dekker 1-0; Jeroen Nikkels-Jacques Boonstra 1-0.
Eindstand 5½-2½.
Goede overwinning ASV-6: In een spannende match trok
ASV-6 aan het langste eind. Tot laat in de avond waren de
meeste borden in een zware strijd verwikkeld. Doordat
Doesborgh-1 met een zevental verscheen, kreeg Rob van
Belle een reglementaire overwinning. Gelukkig kon Rob nog
met de interne competitie meespelen. Marco Braam tekende
met zwart na een kleine 15 zetten al de vrede in een damegambiet. Het was een gelijke stelling, maar wat verwacht je
anders na 15 zetten. Nico Schoenmakers speelde een interessant dame-pion eindspel. Als toeschouwer dacht ik lange tijd
dat Nico minimaal gelijk stond, echter wist zijn opponent
met een open koning een pionnetje te bemachtigen. Op een
gegeven moment waren de schaakjes van Nico op en begon
zwart met actief damespel. Na een schaakje op de onderste
rij dreigde geforceerde dameruil met schaak op de tweede
rij, met een verloren pionneneindspel voor Nico. Dit was
voor hem terecht reden om op te geven. Tijs van Dijk had dit
keer een mooie aanvalspartij. Alles op de koningsvleugel en
maar zien wat het wordt. Het pakte uitstekend uit, pionwinst
en een blijvende matdruk. Uiteindelijk wist Tijs af te wikkelen naar een winnend eindspel. Pieter van der Zwan behaalde
een remise. Hedser Dijkstra en Jan Groen legden de basis
voor de zege van ASV-6. De tegenstander van Hedser raakte
wat van slag door de ongebruikelijke opening, verdedigde
zich erg passief, zo passief zelfs dat Hedser hem plotseling
met een kleine wending mat kon zetten. Bij Jan Groen ging
het aanvankelijk een zet of 12 volgens het boekje. Zijn tegenstander speelde minder nauwkeurig waardoor Jan met
ontwikkelingsvoordeel uit de opening kwam. In het midden-

spel speelde Jan wat mindere zetten zodat er eigenlijk onnodig een gelijke stand ontstond. Met een batterij van een loper
op c2 en dame op d3 dreigde er nogal wat op h7. Met een
paard op e5 die op f7 kon inslaan en vervolgens kon offeren
op h6 was het toch snel gebeurd. Zwart gaf op de 30e zet,
enigszins onverwacht, toch snel op. Ruud Verhoef had een
zware avond. In de opening speelde hij een variant van de
Pirc, maar wisselde een paar zetten om, met grote druk op
zijn stelling tot gevolg. Het was alleen maar verdedigen,
maar tot zijn eigen verbazing hield hij stand en had in het
eindspel zelfs nog scherp tegenspel. Uiteindelijk werd in
tijdnood van Ruud remise overeengekomen. ASV 6 staat nu
in de subtop, maar is kansloos voor de titel door de winst
van Wageningen-3 op SMB-4.
Ruud Verhoef
Gedetailleerde uitslag: Ruud Verhoef - Eric Langedijk ½½; Nico Schoenmakers - R. Gerhardus 0-1; Marco Braam
- Patrick van Waardenburg ½-½; Rob van Belle - N.O. 1-0
(R); Pieter van der Zwan – Paul Delleman ½-½; Hedser
Dijkstra – Chiel Verhagen 1-0; Tijs van Dijk - Emile Okel
1-0; Jan Groen – Jan Willem Keen 1-0. Eindstand 5½-2½.
Ongeluksdag voor ASV-7: “Nomen est omen”, zeiden de
oude Romeinen al. Tja, hoe kun je dan ook een wedstrijd
gaan schaken op vrijdag de dertiende. Dat is vragen om
moeilijkheden. Nee, ASV-7 heeft het ooit wel eens beter
gedaan. We speelden dit keer met 2 invallers die anderhalve
punt scoorden. En verder….. Albert Marks gaf op de 18e zet
een stuk weg, een tijdje later volgde Jan Vermeer zijn voorbeeld. Inmiddels had Horst Eder gewonnen en leek de stand
op de overige borden geen aanleiding te geven tot sombere
voorspellingen. Henk Kuiphof en Hendrik van Buren kwamen goed uit de opening en stonden weldra overwegend.
Maar – ik meen dat de uitspraak van Tarrasch is – het is niet
voldoende een sterk speler te zijn, men moet ook sterk spelen. Uiteindelijk verzandden beide stellingen in remise. Tjé
Wing Au had in de opening een stuk geofferd waar ten slotte
geen compensatie meer voor te vinden was. Dick Hajee
stond aanvankelijk goed, maar moest een pion geven en deze
pluspion van zijn tegenstander besliste de partij. Tom Bentvelzen stond positioneel overwegend, raakte een pion kwijt
en koos het zekere voor het onzekere: remise. Nu speelden
we weliswaar tegen een sterk jeugdteam maar als we de
balans opmaken was het niet nodig geweest om met zo’n
resultaat naar huis te gaan. Twee spelers gaven een stuk weg
en drie hadden mogelijk kunnen winnen. Nog twee wedstrijden. Moed houden!
Albert Marks
Gedetailleerde uitslag: Nico Zwirs – Dick Hajee 1-0; Joost
Hoogland – Albert Marks 1-0; Tom Smid – Tjé Wing Au 10; Remko Huzen – Jan Vermeer 1-0; Erwin Huzen – Henk
Kuiphof ½-½; Diderick Holtland - Hendrik van Buren ½½; Marion Severijnen – Tom Bentvelzen ½-½; Raoul Meijer – Horst Eder 0-1. Eindstand 5½-2½.
ASV-acht vreselijk om zeep gebracht: Waarschijnlijk is De
Toren-6 veel te sterk voor de derde klasse OSBO. Tot nu toe
wonnen zij al hun wedstrijden met meer dan duidelijke cijfers: totaalscore 20 voor, 4 tegen. Ook ons achtste heeft geen
schijn van kans gehad. De enige, die beter heeft gestaan was
Horst Eder. Met uitgekiend spel bereikte hij een betere stand.
Helaas werd hij toen de dupe van een kleine combinatie.
Jammer. De enige, die nog remise haalde was Frans Veerman. Zelf denkt hij, dat de man uit Zuid erg goede kansen
heeft gehad. Hij kon een pion winnen, maar vond dat in die
stand kennelijk niet genoeg. Maar het was een erg belangrijke pion. Ton van Eck werd het eerst van het bord geschoven.
Hij ruilde alles af en kwam in een pionneneindspel met een
pion minder. Ook Zekria Amani werd opgerold. Hij heeft net
als Hendrik geen kans gehad. Eigenlijk kwamen de witspelers hier met zoveel voordeel uit de startblokken, dat er verder geen houden aan was. Theo Koeweiden bleef in meer
dan moeilijke stand (stuk achter) heel lang doorploeteren. De
tegenstander moest een tijd zoeken voor hij enig houvast

vond in zijn stelling. Maar uiteindelijk klaarde de Torenling
ook dit klusje. Zo werd het verlies met 5½-½.
Hendrik van Buren

Gedetailleerde uitslag: Zekria Amani – Ben Menab 0-1;
Theo Koeweiden – Niels Matser 0-1; Hendrik van Buren –
Jeroen Kruiver 1-0; Horst Eder – Erik Minderman 0-1;
Frans Veerman – Roland van Witteveen ½-½; Ton van
Eck - Rienk Minderman 0-1. Eindstand ½-5½.
ASV 9 loopt eerste averij op, 3-3: Het negende toog deze
vijfde ronde naar Dieren om in actie te komen tegen de
plaatselijke club Theothorne-2. Voor de tweede maal dit
seizoen waren we compleet dus dat beloofde veel al had
teamleider Bert wel door dat het geen gemakkelijke avond
zou gaan worden. Ondanks hun lage klassering had onze
tegenstander in de vorige ronde Eerbeek op een gelijkspel
gehouden en die is bepaald niet de minste ploeg in deze
poule. Het voorgevoel van Bert kwam al snel uit want Ko
Kooman had als eerst een nul op zijn bord gekregen, hij was
tamelijk geruisloos van het bord geschoven (0-1) door de op
papier sterkste tegenspeler. Gelukkig wisten onze jongeren
Umit Duman en Marc van Uem hun 100 % score te behouden en hierdoor kwamen we op een 2-1 voorsprong. Bert
kwam goed uit de opening tegen een sterke invaller van
Theothorne maar groef zijn eigen graf door geheel onnodig
een paard op c 6 te ruilen waardoor zijn tegenspeler een sterk
centrum kreeg en Bert een paard moest inleveren om direct
verlies te voorkomen. Als compensatie had hij wel drie pionnen voor het stuk waaronder 1 pion op de zevende rij. Dit
bleek helaas niet voldoende om binnen de remisemarges te
blijven omdat Bert er niet in slaagde een Dameruil te forceren en zijn tegenspeler de partij knap uitschoof (2-2). Hierna
kwamen we zelfs op een 3-2 achterstand omdat Herman de
Munnik zijn eerste nederlaag moest incasseren, hij moest
een stuk inleveren om mat te voorkomen en werd vervolgens
langzaam maar zeker van het bord gezet (2-3). Onze kopman
Jan Willem Welberg moest dus zijn partij winnen om nog
een wedstrijdpunt te redden. Hij stond een pion voor maar
zijn tegenstander had wat dreigingen in de stelling zitten
terwijl Jan Willem ook beduidend minder bedenktijd had op
de klok. Andermaal wist hij echter koelbloedig te blijven en
alle dreigingen te pareren om vervolgens nog een tweede
pion te winnen en uiteindelijk ook de partij waarmee een
wedstrijdpunt werd gered en Jan Willem nog steeds op
100% score staat. Wat opvallend in ons team is dat de jonkies alle drie nog op een 100% score staan, Marc van Uem
deed deze constatering weinig subtiel na afloop van de wedstrijd. De volgende wedstrijd, op vrijdag de dertiende (13
maart a.s.), tegen onze achtervolger het jeugdteam van de
Toren 11 wordt derhalve beslissend voor het kampioenschap
en ik heb er alle vertrouwen in dat het toch nog goed komt
Bert Sigmond
want iedereen is uiterst gemotiveerd.
Gedetailleerde uitslag: G. Brouwer - Jan Willem Welberg
0-1; T. de Boer - Ko Kooman 1-0; D. Gerbrands - Bert
Sigmond 1-0; P. Loerts - Umit Duman 0-1; H. Limbeek Herman de Munnik 1-0; R. Kant - Marc van Uem 0-1.
Eindstand 3-3.
Uitslagen interne competitie 18e ronde (12 februari 2009):
van Rijn – Homs 0-1; Woestenburg – Jurrius ½-½; Huizinga
– Hendriks 0-1; Boele – P. Schoenmakers 0-1; Weijsenfeld –
Verkruissen ½-½; E. Wille – Gerlich ½-½; Fassaert – de
Freytas ½-½; Hogerhorst – Marks 1-0; Steenhuis – Dekker
1-0; Au – Hajee 1-0; van Belle – Vermeer 1-0; Wiggerts –
Boom ½-½; Manschot – Welberg 0-1; Kuiphof – Zunnebeld
1-0; de Munnik – Hartogh Heijs 1-0; Kooman – Zuidema 10; Ariëns – Kelderman ½-½; de Kok – Singendonk 0-1;
Bijlsma – B. Sanders 1-0; J. Sanders – van Eijk 0-1; Peters –
van Vlerken 0-1; Visser – Stibbe 0-1.
Uitslag ASV-bekercompetitie: Boonstra – Maassen v.d.
Brink 0-1.

