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Oploswedstrijd: Het probleem van onze vorige clubavond
bleek onoplosbaar. Er ontbraken in de stelling een toren op h1
en een pion op h2. Uw
redacteur had de stelling
verkeerd van Hendrik van
Buren overgenomen. Zo
ging de tweezet van de Rus
Melnichenko de mist in.
Oplossing: 1. De7. De
dame kan niet worden
geslagen want na 1…Te7:
volgt 2. Lh5+. En bv. op
elke torenzet volgt een
paardzet. Zie 1…Th6 2.
Pg6+ of 1…. Th4 2. Pg4 of
1….Th3 2. Pf3+
Gelukkig Nieuwjaar: Graag
wens ik u hierbij een heel gezond en gelukkig 2010 toe. Voor
ASV was het voorbije jaar 2009 het jaar van het vertrek uit de
Scouting en de entree in onze huidige speellocatie. Het nieuwe schaakjaar brengt ons hopelijk weer veel mooi schaak. We
hopen dat u weer veel plezier beleeft aan uw partijen en het
schaken bij ASV. Laten we er samen een mooi schaakjaar van
maken met in onze gedachten de voor ons schakers toch bijzondere gebeurtenis, het feit dat Max Euwe in 1935 wereldkampioen werd. Dit jaar dus precies 75 jaar geleden!
In Memoriam: Jan van Eden, vooral bekend als prominent
speler en oud-voorzitter van GOVA, is op 20 december jl. op
89-jarige leeftijd overleden. Voor die club was hij een van de
drijvende krachten achter het GOVA Open snelschaakkampioenschap van Gelderland, vroeger traditiegetrouw de opening
van het nieuwe schaakseizoen. Velen van u zullen zich dat
nog vast wel herinneren. Van Eden was ook lid van ASV. Zo
maakte hij deel uit van het team dat vanaf 1965 2 seizoenen
hoofdklasse speelde. In de jaren zeventig maakte hij deel uit
van het eerste bestuur na de fusie tussen ASV en De Koningsloper op 31 augustus 1972. In 1972-1973 was hij ‘commissaris activiteiten’ en ook van 1974-1976 was Jan weer
bestuurslid van ASV. Daarna werd hij voorzitter van GOVA,
maar verdween niet uit beeld bij ASV. Beide verenigingen
speelden immers sinds 1972 gezamenlijk in de Postgiro aan de
Velperweg. In de gezamenlijke interne competitie was hij ook
een van de sterkste schakers. Zo werd hij in 1973 clubkampioen. In januari 1978 scheidden de wegen toen ASV haar eigen
speellocatie vond in de kantine van de Heidemij. Jan bleef met
GOVA in het kantoor van de Postgiro. Jaren later keerde hij
echter weer terug bij ASV. Na zo’n zestal seizoenen verliet
Jan ASV in 1992 weer voor zijn grote liefde GOVA, dat uiteindelijk met de Velpse schaakvereniging samenging. Daar
beleefde hij zijn laatste schaakjaren. Zijn gezondheid liet hem
in de steek, waardoor hij uiteindelijk zo’n vier jaar geleden
zijn schaakavondjes bij VSV aan zich voorbij moest laten
gaan. Een echte schaakliefhebber is heengegaan, maar de
mooie herinneringen blijven.
Erik Wille
Groningen: Ook dit jaar nam Robert Naasz tussen Kerst en
Oud en Nieuw deel aan het schaakfestival in Groningen. Grote attractie was de tweekamp tussen veteraan Jan Timman en
jeugdspeler Robin van Kampen. Ook de hoofdgroep was met
verschillende GM’s sterk bezet. Het 13-jarige supertalent Ilya
Nizhnik won het toernooi. Robert deed mee aan de 5-rondige
compactgroep B. Met een score van 50% (1x winst, 3 remises
en een verliespartij) mag hij niet helemaal tevreden zijn. Aardig is wel dat zijn enige overwinning mede tot stand kwam
dankzij iets dat hij had opgestoken tijdens één van de trainingen van Willy Hendriks! Meer daarover kunt u lezen in het
Robert Naasz
januarinummer van ASV-Nieuws.
Rapidtoernooi: Voor degenen die het jaar eens goed wilden
beginnen was er die gelegenheid op zaterdag 2 januari jl. in
het Olympusrapidtoernooi van De Toren. Onze zuiderburen
hadden weer een prachtig toernooi gerealiseerd met maar
liefst 190 deelnemers. Daaronder veel ASV-ers. De hoofd-
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groep was met 3 grootmeesters en 5 meesters sterk bezet.
Winnaars werden IM Kabatianski en GM Evdokimov met 6
uit 7 gevolgd door plaatsgenoot Ruud Janssen met 5½ uit 7.
Wouter van Rijn werd in deze groep de beste ASV-er met 4½
uit 7, goed voor een gedeelde 10e plaats. Hij verloor alleen in
de voorlaatste ronde van Wageninger Sander van Eijk maar
daar stond ook een remise tegen IM Ali Bitalzadeh tegenover.
Wouter passeerde in de slotronde Peter Boel die in GM Felix
Levin zijn meerdere moest erkennen en zo op 4 uit 7 eindigde.
Ook een uitstekende score. Remco de Leeuw speelde een
tegenvallend toernooi. Hij won in de openingsronde van clubgenoot Anne Paul Taal maar bleef uiteindelijk op 2½ punt
steken. Anne Paul eindigde samen met Barth Plomp op 2
punten. In de slotronde deelden zij het punt. In de eerste klasse waren de ASV-ers steeds in de voorste gelederen te vinden.
Vooral Siert Huizinga was in goede vorm. Hij speelde maar
liefst 5 keer aan het eerste bord. Maar ook Rob Huberts, Paul
de Freytas en René van Alfen begonnen sterk. Zij troffen
elkaar in de vierde ronde op bord 1 en 2. René en Siert speelden remise tegen elkaar en Rob won in de slotfase van Paul.
Na ronde 5 gingen Siert en René aan de leiding met 4½ punt.
Sierte verloor hierin van Ruud Wille, die door een nederlaag in
de 2 ronde achterop was geraakt en dus moest winnen om de
kop over te nemen. Na een spannende partij lukte dit. René
verloor op zijn beurt van de jeugdige Mees van Osch van De
Toren. In de slotronde kwam Ruud met een remise tegen hem
goed weg maar bleef gedeeld eerste omdat ook de andere
medekoploper Marco Otte (Wageningen) het punt deelde met
Siert Huizinga. Zo eindigden er 4 man (Bruun v.d. Laar SV
Barneveld achterhaalde
hen nog door winst op René van
Alfen) op de 1e plaats met 5½ uit 7. Siert werd gedeeld 5e met
5 uit 7, Rene volgde met 4½ punt. Tony Hogerhorst en Robert
Verkruissen verloren beiden de eerste 2 ronden en konden dit
niet meer goedmaken. Zij eindigden op 4 uit 7 evenals Désiré
Fassaert die met 4 remises ook teveel punten verspeelde. Rob
Huberts zakte ver terug en dat terwijl hij
met 3½ uit 4 nog in
de top stond. Nadat Siert hem in de 5e ronde had verslagen
gingen ook de laatste 2 partijen verloren. Zo bleef hij op 50%
steken, een score die ook Albert Marks boekte. Verder behaalden Jacques Boonstra en Jan Vermeer 3 punten en Ruud
Verhoef
2 punten. Theo Koeweiden presteerde uitstekend in
de 2e klasse. Met 5 uit 7 viel hij met een gedeelde vierde
plaats net buiten de prijzen. Frans Veerman had in de slotronde nog uitzicht op een prijs maar hij verloor en eindigde zo op
4½ uit 7. Deze score behaalde ook Henk Kuiphof. Hij bleef in
dit prille jaar 2010 nog ongeslagen met 5 remises en 2 zeges.
Ton van Eck begon niet zo goed maar met 3 winstpunten aan
het slot eindigde hij op 4 uit 7. Ook Liedewij van Eijk speelde
in deze groep met 3 uit 7 niet onverdienstelijk. In de jeugdgroep werd Xadya van Bruxvoort met 5 uit 7 uitstekend gedeeld derde.
Externe competitie: Na 2 weken zonder EP nu de resterende
verslagen uit de vorige competitieronde. A.s. zaterdag gaat de
competitie voor onze eerste vier teams alweer verder. ASV-1
kan de positie verder verbeteren maar dan moet er wel gewonnen worden van het onderaanstaande Voerendaal-2.
Vanzelfsprekend is er niets dus eerst maar eens zien te winnen! ASV-2 reist zaterdag af naar Zoetermeer waar SV Botwinnik-1 de tegenstander is. Ook dit team staat onderaan. Dus
als ASV-2 nog wat wil dan moet van dit team gewonnen worden. Voor ASV-3 moet 2010 het jaar worden van herstel om
zo handhaving te realiseren. Tegenstander Almelo staat gedeeld tweede en mag, om de race met koploper Zevenaar vol
te houden, geen punten verspelen. Maar wie weet kan ons
derde voor een verrassing zorgen! ASV-4 treft in Beekbergen
het gepromoveerde VDS, een team dat zeker niet te onderschatten valt. Volgende week meer over onze zaterdagteams!
ASV-6 blijft winnen: ASV-6 doet volop mee in de 2e klasse B
met 3 overwinningen op rij. De verschillen zijn echter klein,
dit bleek ook in de match tegen Theothorne. Tot de laatste
minuut was het onduidelijk of het een overwinning of een
gelijkspel zou worden. Tjé Wing Au speelde een Benkö, maar
offerde tevergeefs materiaal voor het initiatief. Met een toren

en een loper minder kreeg zijn tegenstander ook nog een matdreiging. Jan Groen kreeg door een kwaliteitsoffer een sterke
aanval, hetgeen leidde tot stukwinst en een doorslaande aanval
op de koningsvleugel. Hedser Dijkstra speelde een positionele
partij, waarin hij langzaam maar zeker minder kwam te staan,
een nederlaag was het gevolg. Jacques Boonstra revancheerde
zich goed door een overtuigende winst. Na stukwinst wist hij
de partij snel uit te spelen. Hans Rigter speelde de doorschuifvariant van de Franse opening. Zwart stond gedrukt, maar wist
de pion op f7 naar f6 te dirigeren met een aanval op de voorpost e5. Het bord stond direct in brand, want zwart moest
omzichtig opereren om niet direct via de gaten op g6 en h7 te
verliezen. Zwart wist via f5-f4-f3 zijn aanvankelijk passieve
lopers te activeren en stond ineens zeer sterk. Wit offerde het
paard voor tegenspel, maar dit offer was niet echt goed. Vervolgens speelde Hans de partij knap uit door met 2 torens +
loper de witte dame te domineren (4-2). De overwinning lonkte, maar Albert Marks speelde een zware partij. Hij opende
zoals meestal met c4, waarna hij in het middenspel een pion
offerde. Wel wist Albert druk op de zwarte stelling te houden,
maar toen hij op de 28ste zet een pion met zijn loper pakte
bleek, dat hij deze pion beter met zijn toren had kunnen nemen. Dan had hij druk op de zwarte stelling gehouden, ondanks een pion minus. Hierna was het eindspel met uiteindelijk 2 pionnen minder verloren (4-3).
Vervolgens waren alle
ogen gericht op de partij aan het 2e bord. Ruud Verhoef kwam
in lichte tijdnood, bij een stand van 4-3 was het logische gevolg dat zijn tegenstander in een remisestelling vocht voor de
winst, Ruud vocht verbeten tegen de klok. Met één minuut op
de klok offerde Ruud in een paard/loper eindspel correct zijn
paard, waarna hij de laatste twee pionnen van zwart kon consumeren. De waardevolle remise bracht de 4½-3½ overwinning.
Ruud Verhoef
Gedetailleerde uitslag: Hans Rigter - P. Gommers 1-0; Ruud Verhoef - C. Vrouenraets ½-½; Tjé Wing Au - H. Boertien 0-1; Albert
Marks - D. van Rumpt 0-1; Hedser Dijkstra - J. Schoeman 0-1;
Rob van Belle - D. Gerbrands 1-0; Jan Groen - Tj. de Boer 1-0;
Jacques Boonstra - H. Limbeek 1-0. Eindstand 4½-3½.

Nieuw verlies ASV-8: In het vorige verslag maakten wij onze
zorgen al kenbaar over ons achtste. Nu moesten we tegen
PION-4. Beide teams hadden evenveel matchpunten; de
Groesbekers wel twee bordpunten meer. Maar het zag er niet
slecht uit. Onze gasten hadden een speler achter moeten laten.
We begonnen dus al met 1-0 voorsprong. Het punt was voor
Zekrai Amani. De stand op de borden was niet slecht. Alleen
Hendrik van Buren zat in de verdrukking. Hij was de eerste,
die de partij tot een eind bracht. De tegenstander zag een mataanval, die er niet was. zo werd het snel remise. Een meevaller dus. Hierna scoorde Ton van Eck een vol punt. Vorig jaar
wilde het niet lukken, maar nu is hij de topscorer van het
team. En zo te zien gaat het hem erg gemakkelijk af, ook met
zwart. Na een kleine combinatie stond wit op het verkeerde
been. Dat zou dus wel winst worden: 2½–½ met 3 partijen, die
niet slechter stonden. Maar Frits Wiggerts kon zijn aanval niet
doorzetten. Sterker nog, stapje voor stapje kwam hij slechter
te staan. De partij ging zelfs verloren. Maar de Groesbeker
deed het ook mooi. Ko Kooman was erg goed uit de startblokken gekomen. Hij had snel een prachtige stand met een
paard op de zesde rij. Het zou me niet verbazen als hij in een
zet of vijftien gewonnen zou hebben. Maar het duurde langer.
Te lang. Nog steeds in erg goede positie gaf hij pardoes een
paard weg. Toen was het verloren. Met een stand van 2½–2½
moest Remco Menger de winst binnen halen. Maar ook hij
stond al lang niet goed meer. Je zag de nul aankomen en die
kwam helaas ook. Het was een trieste nederlaag voor ons
achtste.
Hendrik v. Buren
Gedetailleerde uitslag: Zekria Amani – geen tegenstander 1-0
(regl.); Frits Wiggerts – Johan Smits (1347) 0-1; Hendrik van
Buren – Sjaak Thijssen (1681) ½-½; Ko Kooman – Toon Rouwhorst (1503) 0-1; Ton van Eck – Koen Hendriks (1526) 1-0; Remco
Menger – Anton Grutters (1663) 0-1. Eindstand 2½-3½.

ASV-10 te gul: Nadat in de vorige ronde tegen het jeugdteam
van Het Kasteel-6 al met 1-5 was verloren ging in de volgende
ronde de thuiswedstrijd tegen Het Kasteel-5 ook met 1-5 verloren. Beide wedstrijden werden gekarakteriseerd door de
nodige blunders. Veel materiaal werd prijsgegeven. Bob Hartogh Heijs speelde een degelijke partij. Toen hij in het middenspel het centrum wilde openbreken verloor hij in een afwikkeling een stuk en kreeg daarna geen kans meer. Hans
Meijer kwam aanvankelijk een stuk voor, later werd dit een
toren maar toen Hans even later hoofdschuddend achter het
bord zat was duidelijk dat zijn tegenstander de materiële achterstand had goedgemaakt. In een toreneindspel met een pion
meer verspeelde hij ook nog eens zijn toren en daarmee was
het gedaan. Intussen was ook Wim Peters materiaal achter
geraakt. Wat hij verder nog probeerde, ook hij kon het tij niet
meer keren. Hein van Vlerken was nog volledig in de Sinterklaassfeer en gaf teveel materiaal cadeau om een kans te maken. Jan Sanders kwam in een stelling terecht waarin hij een
stuk moest geven voor 3 pionnen. Helaas waren de pionnen te
kwetsbaar en kon hij hiermee geen gevaar stichten. Deze

gingen dan ook verloren en zo werd hij in het eindspel uitgetikt. Henk Kelderman zorgde tenslotte voor het enige winstpunt van zijn team. Met verve verdedigde hij zijn stelling om
op het juiste moment te counteren en de druk op de vijandelijke stelling te vergroten. Op een bewonderenswaardige manier
wist hij aanvalskansen te krijgen die hij na een lange partij in
winst wist om te zetten. Zijn inzet en vasthoudendheid werd
hiermee terecht beloond.

Gedetailleerde uitslag: Hans Meijer-Jorik Quint (1290) 0-1; Bob
Hartogh Heijs - Willem Maat (1495)0-1; Jan Sanders - Mark Topper (1391) 0-1; Hein van Vlerken - Tony Hall (1423) 0-1; Henk
Kelderman-Toine van Bergen (1379) 1-0; Wim Peters-Richard van
Bergen (862) 0-1. Eindstand 1-5.

ASV-11 flink onderuit: ASV-11 heeft weer afstand moeten
doen van de hoogste plaats. Op de laatste schaakdonderdag
van 2009 ging het duel met Doesborgh-2 met 1-5 verloren. Op
papier was dit team veel sterker en dat kwam er in de praktijk
ook uit. Het waren vooral blunders die ASV-11 de das omdeden. In een gelijkopgaande partij kreeg Fabian Engelhardt een
gevaarlijke vrijpion. In een poging deze te ondersteunen, gaf
onze youngster zo maar een paard weg. Even later raakte ook
Xadya van Bruxvoort een stuk kwijt. Xadya oefende flinke
druk uit op de damevleugel en had eigenlijk steeds de overhand. De sterke Doesburger switchte echter ineens van vleugel en met een penning haalde hij een stuk op. Jammer van de
nul, maar Xadya laat zien snel steeds beter te gaan schaken.
Jan Diekema zocht de verwikkelingen na een gambiet. De
gambietpion werd ook teruggewonnen. Jan overzag echter in
een ingewikkelde stelling een mat in één. André de Groot
scoorde hierna de eretreffer. In de opening werd een kwaliteit
buitgemaakt en die werd in het eindspel verzilverd. Bob Sanders raakte in een gesloten stelling zo maar een pion kwijt.
Bob probeerde het tij nog te keren, maar hij kon de nederlaag
niet meer verhinderen. Liedewij van Eijk maakte er tegen haar
oude club een spektakelstuk van. Haar tegenstander versplinterde haar stelling met een lastig schaakje. Tenslotte kwam
Liedewij in een matnet terecht. Jammer van de ruime nederlaag, maar ASV 11 heeft zich ook in de derde wedstrijd weer
Erik Wille
kranig geweerd.
Gedetailleerde uitslag: Liedewij van Eijk – Jan Ravensteijn (1524)
0-1; André de Groot – B. Lievers (1564) 1-0; Bob Sanders – E.
Okel (1464) 0-1; Jan Diekema – S. Brouwer (1456) 0-1; Fabian
Engelhardt – J. Crooij (1378) 0-1; Xadya van Bruxvoort – A. Lebbink 0-1. Eindstand 1-5.

Uitslagen/stand KNSB/OSBO-promotieklasse na 4e ronde:
KNSB 2e klasse D:
1 Venlo
2 Veenendaal
3 ASV-1
4 HMC Calder-2
5 DJC Stein
6 HSC
7 Paul Keres-2
8 De Toren-1
9 De Stukkenjagers-2
10 Voerendaal-2
KNSB 3e klasse B:
1 Zevenaar
2 Almelo
3 Dr. Max Euwe-2
4 Staunton
5 Pallas
6 ESG
7 Doetinchem
8 Lonneker
9 ESGOO-2
10 ASV-3

8
6
4
4
4
4
4
3
3
0

20
19
18½
16½
16½
16
14½
14½
14
10½

8
7
7
5
3
3
3
2
2
0

24½
19½
19
17½
17
14½
13½
13½
13½
7½

KNSB 3e klasse G:
1 Messemaker 1847-2
2 Dordrecht
3 Bergen op Zoom
4 Charlois Europoort-2
5 ASC
6 ASV-2
7 Rijswijk
8 DSC Delft-3
9 RSR Ivoren Toren-2
10 Botwinnik-1
OSBO-Promotieklasse:
1 UVS-2
2 ASV-4
3 ZSG
4 De Toren-2
5 Bennekom
6 De Toren-3
7 PSV/DoDo
8 VDS
9 Zutphen
10 Ede-1

6
6
5
5
4
4
4
3
2
1

20½
18½
18½
17
16½
16½
14½
13½
14½
10

7
6
5
4
4
4
4
4
2
0

20
18½
16
19
17
17
15½
15½
11
10½

KNSB 2e klasse D: Voerendaal-2-Veenendaal 1½-6½; ASV1-Paul Keres-2 6-2; De Toren-1-DJC Stein 5½-2½; HSCVenlo 3-5;
De Stukkenjagers-2-HMC Calder-2 2½-5½.
KNSB 3e klasse G: Botwinnik-1 – RSR Ivoren Toren-2 4-4;
ASV-2 – Bergen op Zoom 5-3; ASC – Charlois Europoort-2
5-3; Rijswijk – Messemaker 1847-2 4½-3½; Dordrecht – DSC
Delft-3 3½-4½.
KNSB 3e klasse B: Almelo – Dr. Max Euwe-2 4-4; ASV-3 –
Pallas 1-7; ESGOO-2 – Staunton 3½-4½; Lonneker – ESG 44; Doetinchem – Zevenaar 2-6.
Het beroep van Lonneker inzake de wedstrijd tegen Dr. Max
Euwe-2 is afgewezen. De uitslag blijft daarmee 5-3 voor Dr.
Max Euwe-2.
OSBO-Promotieklasse: VDS – UVS-2 4-4; ASV-4 – ZSG
3½-4½; De Toren-2 – De Toren-3 3-5; PSV/DoDo - Bennekom 2-6; Zutphen – Ede-1 4½-3½.
Uitslagen interne competitie 14e ronde (17 december 2009):
Boel-van Rijn ½-½; Gerlich-Jurrius 0-1; Knuiman-Taal 1-0; Weijsenfeld-E. Wille 1-0; R. Wille-Huizinga ½-½; Hogerhorst-Vermeer
1-0; Bentvelzen-van Belle 0-1; Manschot-Kuiphof ½-½; AriënsHartogh Heijs 1-0; Rijmer-Viets ½-½; Amani-Dundar 1-0,
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Huberts - Wilgenhof 0-1; van Tol Woestenburg 1-0.

