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49e jaargang no. 11
Oploswedstrijd: Als Najdorf weer eens in zijn geboortestad
Warschau was vond hij
het altijd leuk om er
simultaans te geven.
Daar vielen soms ook
leuke dingen te bewonderen, zoals hier in 1960.
Wit speelt en wint. Oplossing: 1. Txg5, fxg5 2.
Dxh6+, Kg8 3. Dh7+,
Kxh7 4. f6+ en wit
koerst naar een gewonnen stand.
Rapid: Volgende week
spelen we de 4e rapidavond. De interne competitie laten we dan weer een keertje rusten.
Beker: De eerste bekerfinalisten zijn bekend. Patrick van
Waardenburg (wit) en Ruud Verhoef zullen in de finale van
de Bekergroep gaan uitmaken wie deze groep gaat winnen.
Ruud won de bekergroep al eens in het seizoen 2007-2008.
De winnaar plaatst zich daarmee tevens voor de kwartfinale
van de Kroongroep. Patrick won in de halve finale van Jan
Vermeer en Ruud versloeg Robbie Gerhardus.
ASV-Voorjaarstoernooi: Met 88 deelnemers en veel strijd in
de verschillende groepen kan ASV terugkijken op een geslaagd
rapidtoernooi.
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Daar waar Otto Wilgenhof vorig jaar ongeslagen winnaar
werd en niet tee stuiten was voor de concurrentie, werd hij dit
keer al in de 3 ronde gestopt door de latere toernooiwinnaar
van Eijk. Ook Veenendaler Tijmen Kampman was hem een
ronde later de baas. Otto herstelde zich daarna weer en eindigde op 4½ uit 7. Ook Wouter van Rijn kwam tot deze score. In de B-groep zijn Koen Maassen van den Brink en Désiré Fassaert in de top eterug te vinden. Met 5 uit 7 eindigden
zij op een gedeelde 3 plaats. Oud-ASV-er Ignace Rood had
ook de reis vanuit het “Verre Westen” ondernomen om zijn
vroegere clubgenoten weer te kunnen ontmoeten. Het weerzien was als vanouds. Bijzonder gezellig om weer met elkaar
bij te praten. Succes was er in de C-groep voor ASV-er Ton
van Eck. Hij wist deze groep met 6 uit 7 op zijn naam te
schrijven. Hij versloeg in de laatste ronde zijn naaste belager
Roland van Witteveen van De Toren in de slotfase. Een uitstekende prestatie. Ook Jonathan van der Krogt kan terugkijken op een goed toernooi. Hij kwam in deze
groep met een
prima score van 5½ uit 7 tot een gedeelde 2e plaats. De resultaten van alle ASV-ers staan vermeld in de tabel hiernaast.
Maar ook op onze site kunt u de rondeverslagen nog eens op
uw gemak nalezen en de vele foto’s bekijken. Zeer plezierig
was ook de deelname van een zestal Duitse spelers van de
vereniging SV Eichlinghofen uit Dortmund aan ons toernooi.
Deze vereniging bestaat dit jaar 75 jaar en heeft met ons
contact gezocht om in het kader van hun jubileum iets met
hun te organiseren. Met hun deelname aan het Voorjaarstoernooi werd dus met enkele spelers kennisgemaakt. Zij
waren vol lof over het toernooiverloop. Op welke wijze dit
contact zal worden uitgewerkt in een schaakactiviteit zal nog
nader worden besproken. ASV is daarmee dus ook grensoverschrijdend actief.
Externe competitie: Succes van onze teams in deze competitieronde blijft spaarzaam. Alleen ASV-6 is het hele seizoen
al goed bezig en hield de race om promotie vol door met
miniem verschil te winnen van VDS-2 uit Beekbergen. Het
werd 4½-3½. Ook ASV-11 won. Zij versloegen met 3½-2½
De Toren-11j. Verder noteerden we alleen nederlagen.
ASV-5 krijgt het nog moeilijk in de slotronde na de 3-5 nederlaag tegen Het Kasteel-2. Verder verloor ASV-8 van
Wageningen-4 met 2½-3½ terwijl ASV-9 eenzelfde nederlaag te slikken kreeg tegen Wageningen-5. Vanavond staat
ASV-7 nog een zwaar avondje te wachten. Zij spelen thuis
tegen het sympathieke team van Mook. De letters hiervan
symboliseren ook wel de woorden menige overwinning op
komst. Maar hopen dat ASV-7 dit kan weerstaan. Ook voor
de OSBO-cup wordt er zaterdag nog een wedstrijd gespeeld.
ASV-4, nog de enige vertegenwoordiger van onze club in dit
bekergebeuren, moet het in de derde ronde opnemen tegen
het sterke PSV/DoDo uit Putten. Deze wedstrijd wordt gespeeld vanaf 13.00 uur in het Olympuscollege bij De Toren
aan de Zeegsingel, die ons hiervoor onderdak bieden.
Ook ASV 5 na verlies in degradatiegevaar: De wedstrijd van
ASV-5 tegen Het Kasteel-2 is op een teleurstelling uitgelopen. Bij winst waren we kampioenskandidaat, maar nu, na de
5-3 nederlaag, kennen we volop degradatiezorgen. We zullen
in de afsluitende wedstrijd tegen het sterke PION-2 uit
Groesbeek minstens gelijk moeten spelen om veilig te zijn.
Onze wedstrijd begon voortvarend, na 5 zetten had Wouter
Abrahamse al een stuk te pakken na een blunder van zijn
tegenstander. Voor Erik Wille was dat het sein om een vroeg
remiseaanbod van zijn tegenstander te accepteren. Op de
andere borden stond alles nog in evenwicht. Dit veranderde
echter in het derde uur. Abbes Dekker werd op de c-lijn
overspeeld en verloor een vol stuk en de partij. Even later
konden ook Nico Schoenmakers en Theo van Amerongen
opgeven. Nico pakte een pionnetje, maar kreeg daardoor een

niet te stuiten aanval over zich heen. Theo speelde een Siciliaan veel te passief en na een misrekening kon hij opgeven.
Bij een 3½-1½ achterstand zette de rest van het team zich
schrap. Tony Hogerhorst sloeg remise af met een miniem
voordeeltje maar met 4 voor hem tegen 30 minuten bedenktijd voor zijn opponent. Tony speelde zijn stelling foutloos
uit en won. Jan Knuiman stond inmiddels ook gewonnen en
bij Robert Naasz was de stelling onduidelijk. Het ging echter
helemaal fout. Jan verspeelde zijn gewonnen stelling en
moest in remise berusten en Robert werd op het eind via een
matcombinatie van zijn jonge tegenstander uitgeteld. Slotstand 3–5 voor Het Kasteel- 2.
Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag: Erik Wille (1959) – John Klein
Douwel (1854) ½-½; Jan Knuiman (1860) – Rob Cornips
(1837) ½-½; Wouter Abrahamse (-) – Daan Derks (1832) 10; Tony Hogerhorst (1794) – Jelle van Deemen (1843) 1-0;
Robert Naasz (1793) – Jermo Kooijmans (1696) 0-1; Theo
van Amerongen (1799) – Twan Rutjes (1843) 0-1; Nico
Schoenmakers (1821) - Ritchy Duin (1796) 0-1; Abbes
Dekker (1715)-Joop van der Pol (1662) 0-1. Eindstand 3-5.
ASV-6 blijft in de race: Ondanks de minimale zege van
ASV-6 op VDS-2 uit Beekbergen blijft het zesde in de race
voor promotie. De eerlijkheid gebiedt echter te zeggen dat de
jeugd van De Schaakmaat gelet op de bordpunten de beste
papieren heeft. De slotronde zal de beslissing brengen. ASV6 trad aan met 2 invallers. Henk Kuiphof en Dick Hajee
namen de plaatsen in van Tjé Wing Au en Albert Marks. De
start verliep wel heel erg makkelijk want Hans Rigter kreeg
het punt zonder te spelen omdat VDS-2 met een man minder
achter het bord verscheen. De tegenstander van Dick Hajee
gebruikte zeer veel tijd en kon het eindspel met hangen en
wurgen nog aan elkaar knopen. Dick gaf zijn voordeeltje weg
en kon niet echt profiteren van de dubbelpion van zijn tegenstander. Dick moet daarom in remise berusten. Henk Kuiphof
bezorgde zichzelf een zwakke pion op c6. Halverwege gaf
Henk een stuk maar dat had zijn tegenstander daarvoor ook
al gedaan. Als beloning ontstond er een overwegende stand
met dreigingen. De partij kon toen nog alle kanten op. In de
slotfase liet Henk zich toch verrassen en raakte een kwaliteit
achter. Jammer want dat was niet nodig geweest. Het kaarsje
ging daarna langzaam uit. Rob van Belle bezorgde zich een
open h-lijn en speelde creatief en brengt zijn tegenstander in
twijfel. Na verloop van tijd begon de h-lijn zijn vruchten af te
werpen. Maar met beide koningen blijvend in het midden is
de vraag wie valt het snelste aan. Langzaam maar zeker
neemt Rob de zwarte koning onder vuur en wint vervolgens.
Een sterk gespeelde partij!! Hedser Dijkstra won al snel een
pion. Bovendien verbruikt zijn tegenstander veel tijd. In het
middenspel ruilt zijn tegenstander een stuk maar Hedser
vond direct de oplossing. Na verdere afruil bereikt hij de
goede stand: een toreneindspel met een pluspion. In het verdere verloop bouwt hij verder aan een gewonnen stelling
waarbij deze pion steeds meer ging tellen en zette de partij
overtuigend in winst om. Ruud Verhoef moest wel even over
de opening nadenken die hij voorgeschoteld kreeg. Niettemin
ging het ook bij hem voorspoedig. Hij wist daarbij de zwakke pion van wit op d2 te belegeren en beheerste zelf het veld
d3. Maar hij kreeg het gaandeweg toch moeilijker. De blokkerende pion op e4 werd doelwit, raakte ook nog in tijdnood
en ging vervolgens onderuit. Jacques Boonstra speelde degelijk maar zat wel met een ingesloten zwarte loper op e7. Toen
hij met zijn paard op avontuur ging en een pion nam op a2
zou hij wanneer dit paard werd geslagen een paar prachtpionnen hebben verkregen. Het mocht niet zo zijn. Zijn tegenstander kreeg de gelegenheid te combineren. Dat deed hij
fraai en won de partij. Jan Groen zag wel iets in het complexe middenspel dat op het bord verscheen. Hij kreeg een
minimaal voordeeltje bij de overgang van het middenspel
naar het eindspel. In een zwakke witte pion op d3 werd een
mooi aanknopingspunt gevonden en hij wist de passieve
stelling van wit te ontregelen. Met een fraaie penning kwam
hij goed te staan en scoorde het winnende punt. Al met al
werd het een minimale zege. (verslag met dank aan de aantekeningen van Hans Rigter).
Gedetailleerde uitslag: geen tegenstander-Hans Rigter
(1771) 0-1 (Regl.); André Schols (1728)-Ruud Verhoef
(1767) 1-0; Frits Wilbrink (1771)-Rob v. Belle (1764) 0-1;
Rob Amato (1680) - Jacques Boonstra (1700) 1-0; Hans
Hertgers (1696) - Hedser Dijkstra (1714) 0-1; Arie van
Veen(1629) - Jan Groen (1751) 0-1; John Brand (1577) Dick Hajee (1769) ½-½; Gerald Visch (1555) - Henk Kuiphof (1613) 1-0. Eindstand 3½-4½.

ASV-10 lijdt nederlaag tegen De Toren-8: Voor de laatste
uitwedstrijd gingen de senioren op maandag 8 maart jl. op
bezoek bij De Toren-8 Het begin was goed. Hans Meijer kon
na een gelijk opgaande strijd in het middenspel een pion
pakken en via een combinatie een paard. De pluspion werd
daardoor een vrijpion en dat was genoeg voor de winst. Jan
Sanders bracht de stand op 0-2. Door pionnenruil werd de
vijandelijke koningsstelling verzwakt. De eigen pionnen
konden daardoor terrein winnen en Jan kon daarna met paard
en dame de zwarte koning matzetten. Met Hein van Vlerken
ging het minder goed. De tegenstander zette op beide vleugels de aanval in. Hein slaagde er niet in voldoende tegenstand te bieden. En zo kon zwart met een combinatie door
met een loper schaak te geven de dame winnen. Verder spelen had toen geen zin meer. Hein moest opgeven. Henk Kelderman hield de stand lang in evenwicht totdat de tegenstander door afruil van de dames pionwinst kon boeken. Toen
later ook een pion op a6 verloren ging ontstond zoveel overwicht dat wit door gedwongen afruil een vrijpion overhield.
Deze was niet te stuiten en moest Henk zijn verlies incasseren. Ook Wim Peters kwam na de opening onder druk te
staan. Afruil en materiaalverlies was het gevolg. Zijn tegenstander kon daarna de slotaanval op de koning van onze
ASV-er inzetten. Dit was niet meer te stoppen. Tenslotte was
Bob Hartogh Heijs nog in de strijd. Het spel bleef lang in
evenwicht tot zijn tegenstander een pion meer overhield na
een afruil. Met een loper en 4 pionnen tegen een paard en 5
pionnen voor zijn opponent wist Bob geen remise meer te
bereiken. Na verdere afruil was de vrijpion niet tegen te
houden en moest ook Bob opgeven. De eindstand werd hierdoor bepaald op 4-2 voor De Toren-8.
Henk Kelderman
Gedetailleerde uitslag: Arie Schouten (1585) – Hans Meijer
(1516) 0-1; Jan Straatman (1529) - Bob Hartogh Heijs
(1419) 1-0; Marco Vastenhout (1221) – Jan Sanders (1354)
0-1; Rolf Hendriks (1580) – Henk Kelderman (1306) 1-0;
Fred Schonis (-) – Hein van Vlerken (1358) 1-0; Gerjan
Brands (1344) – Wim Peters (1005) 1-0. Eindstand 4-2.
Winst voor ASV-11: Deze competitieronde kenmerkte zich
door 4 ontmoetingen met teams van De Toren. Het enige
team dat won was afgelopen vrijdagavond ASV-11. Zij versloegen het jeugdteam van De Toren-11 met 3½-2½. Het
beslissende punt werd gescoord door Bob Sanders. ASV
kwam met 2-0 achter. Eerst verloor André de Groot. Na een
aftrekaanval werd er van alles geruild en daarbij werd de
koningsstelling van André gesloopt. Met 2 vijandelijke torens op de zevende rij was het daarna snel gebeurd. Bij Arif
Dundar ging het pas in de slotfase mis. Na een gelijkopgaande partij waarin hij een pion achterop was geraakt. Dit werd
in het eindspel een vrijpion. Een dubbelaanval van de actieve
witte stukken kostte een toren en de partij. Liedewij van Eijk
zorgde met een fraaie zege voor de aansluiting. Met actief
stukkenspel kreeg de vijandelijke koning, die in het centrum
was achtergebleven, geen kans om in veiligheid te komen.
Damewinst zorgde voor de zege. Zover liet haar tegenstandster het niet komen en gaf op. Xadya van Bruxvoort kwam
mooi terug na een moeilijke openingsfase. In een lastig te
taxeren stand koos zij voor een remiseaanbod dat werd aangenomen. Jan Pieter Lourens had intussen een vrije a-pion
verkregen waarmee hij beslissend materiaalvoordeel kreeg.
Dit leidde tot mat. De partij van Bob Sanders moest de beslissing brengen. Hij was met voordeel uit de opening gekomen en zocht zijn kansen aanvankelijk op de h-lijn om de
koningsstelling te openen. Dit zette hij niet door en zocht zijn
heil in het centrum. Om ruimte te krijgen offerde zijn tegenstander een stuk voor 2 pionnen. Even leek het nog onduidelijk omdat zijn tegenstander 3 verbonden vrijpionnen kreeg
maar Bob kon dit stoppen en hield na verdere afruil een gewonnen stelling over.
Quirine Naber (1266) - Liedewij van Eijk (1026) 0-1; Alec
Wolters (1282) - Andre de Groot (1425) 1-0; Luuk Lin
(1239) - Bob Sanders (1429) 0-1; Noah Goldsmit (1126) Xadya van Bruxvoort (--) ½-½; Agnes Choynacki (--) - Jan
Pieter Lourens (--) 0-1; Man Hiem Cheung (--) - Arif Dundar (--) 1-0. Eindstand 2½-3½.
Uitslagen interne competitie 22e ronde (11 maart 2010):
van Rijn – Schleipfenbauer 0-1; van Roosmalen – Boel 0-1;
Woestenburg – P. Schoenmakers 1-0; Jurrius – Maassen van
den Brink 1-0; R. Wille – Gerlich ½-½; Boom – Weijsenfeld
0-1; Vermeer – Huizinga 0-1; Aarntzen – Koeweiden 1-0;
Eder – Hamers 1-0; Hartogh Heijs – van Eijk 0-1; Meijer –
van Vlerken 0-1; Zuidema – Stibbe 0-1; Visser – J. Sanders
0-1; Kelderman – Viets ½-½.

