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49e jaargang no. 3
Oploswedstrijd: Vorige week gingen we terug naar de tijd,
dat er nog partijstanden werden gecomponeerd: 1849. De
Italiaan Calvi maakte
er in elk geval wat
aardigs van. Wit speelt
en wint. Oplossing:
1.Ta1+, Ta2 2. Ta4+,
Txa4 3. b4+.
Jaarvergadering: Volgende week donderdag 28 januari vindt
de Algemene Ledenvergadering plaats. De
vergaderstukken zijn u
inmiddels
toegezonden. Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst. Na afloop kan er natuurlijk nog
volop geschaakt worden.
Feestavond: Al lang stond het op de planning maar het
kwam maar niet tot uitvoering. Maar morgenavond is het
dan eindelijk zover. Dan gaan we gewoon eens wat anders
doen dan schaken. Er zijn al zo’n 50 aanmeldingen dus dat
wordt ongetwijfeld een gezellige happening met een hapje
en een drankje en wat u verder nog te wachten staat. Aanvang 19.00 uur. Deze avond vindt plaats in de Freaky Piano
Bar op de Korenmarkt 27 (naast 5th Avenue).
Clubavond 11 februari: Lang was het onzeker of we op donderdag 11 februari a.s. gebruik konden maken van de speellocatie omdat het Schreuderinstituut dan zelf een activiteit
had gepland. Inmiddels hebben wij vernomen dat wij die
donderdagavond toch gewoon terecht kunnen.
Nieuw gezicht: Afgelopen donderdag mochten wij Peter
Hamers verwelkomen. Voor velen van u is hij geen onbekende vanwege zijn actieve schaakperiode bij De Toren. Hij
nam meteen ook deel aan de interne en won daarbij zijn
eerste partij. Peter, veel schaakplezier bij ASV!
Bibliotheek: ASV heeft voor haar promotieactiviteiten de
bibliotheek als vast adres. A.s. zaterdag doen we dit weer en
wel in de vestiging van de bibliotheek op Presikhaaf aan de
Laan van Presikhaaf 7. Een mooie locatie maar voor ASV
ook gunstig gelegen ten opzichte van onze speellocatie. Veel
mensen uit die wijk kunnen immers potentiële leden zijn.
We beginnen om 12.00 uur en zullen er tot 15.00 uur zijn.
Als u een potje wilt meeschaken dan kan dat altijd. Voor
ASV zullen Hendrik van Buren, Jan Vermeer en Ruud Wille
aanwezig zijn.
Externe competitie: Eén wedstrijd ging er vorige week niet
door ten gevolge van het winterse weer. ASV-1 was al onderweg naar Voerendaal in het zuiden van Limburg toen na
telefonisch contact met de wedstrijdleider en teamleider
besloten werd niet te spelen. De reis naar Limburg toe kon
misschien nog wel veilig worden gemaakt maar daar was het
inmiddels begonnen met sneeuwen en ongewis was hoe de
terugreis kon worden gemaakt. Na veel telefonisch en emailcontact is besloten deze wedstrijd nu op 20 februari te
spelen. Goede en slechte resultaten wisselden elkaar vervolgens af in de 4e OSBO-competitieronde. ASV-6 opende
sterk en boekte de 4e zege op rij. Zevenaar-2 was met 5½2½ de verliezer. Daarna wist ASV-5 met een 7-1 zege op
Zutphen-2 de weg naar boven weer in te slaan. Diezelfde

donderdag 21 januari 2010
avond viel de wedstrijd van ASV-9 tegen De Elster Toren-2
net de verkeerde kant uit: 2½-3½. Een dag later wonnen
onze senioren van ASV-10 voor de eerste keer dit seizoen en
wel van Tornado-2. Ook hier werd het 3½-2½. Daarentegen
kreeg ASV-8 met 5-1 ruim klop bij Het Kasteel-3. Vanavond speelt ASV-7 nog thuis tegen Koningswaal
uit Beuningen. Dan begint vanavond ook de 2e ronde van de OSBOcup voor onze drie teams. ASV-4 ontvangt daarin Doetinchem-2, ASV-5 krijgt het zwaar tegen titelhouder Denk en
Zet uit Hattem en ASV-6 reist af voor de wedstrijd tegen
Wageningen-3. Maar er wordt
niet alleen voor de OSBOcup gespeeld, ook voor de 3e ronde in de KNSB-beker staat
vanavond de thuiswedstrijd van ASV-1 tegen PION-1
(Groesbeek) op het programma. Het zullen ongetwijfeld veel
spannende partijen worden!!
ASV-5 wint overtuigend van Zutphen-2: Het vijfde heeft
vorige week donderdag een grote overwinning van 7-1 behaald op Zutphen-2. Na de twee achtereenvolgende nederlagen tegen SMB-3 en Velp-1 traden we thuis aan tegen het
puntloos onderaan staande Zutphen-2. De wedstrijd begon
voortvarend via Abbes Dekker. Hij offerde op g7 en zorgde
daarmee voor ondekbaar mat. Vervolgens kwamen Theo van
Amerongen en Robert Naasz, beiden met zwart, remise
overeen met hun tegenstanders. Deze 2-1 stand bleef tot het
laatste half uur staan. De overwinning kondigde zich toen
echter al aan want zowel Jan Knuiman als Wouter Abrahamse en ook Tony Hogerhorst stonden beter tot gewonnen.
Tony veroverde 3 pionnen voor de kleine kwaliteit. Eén pion
liep door en dat was voldoende. Wouter drong met torens en
dame via een open lijn de stelling van zijn tegenstander
binnen. Hij veroverde een pion en ruilde af naar een gewonnen lopereindspel. Inmiddels had Nico Schoenmakers met
zijn loperpaar goede zaken gedaan en won in het verre eindspel. Jan Knuiman had aan bord 2 snel 2 pionnen te pakken.
We dachten dan ook aan een snelle winst, maar zijn tegenstander maakte het Jan erg moeilijk. Hij veroverde een pion
terug, maar uiteindelijk was er geen verdediging meer tegen
het nauwkeurige spel van onze man. Het was 6-1 en er restte
nog de partij van Erik Wille. Hij stond de hele partij zeer
moeilijk. De toren op h8, het paard op g8 en de koning op f8
deden voorlopig niet mee. Maar toen wit op een verkeerde
manier de aanval zocht op de koningsvleugel, toen ontwaakten de stukken van Erik en kwam hij zowaar in een gewonnen toreneindspel terecht. De einduitslag werd daarmee 7-1.
ASV-5 heeft nu 4 matchpunten en al 20 bordpunten. De
volgende ronde tegen WDC wordt cruciaal voor ons: of we
kijken naar boven of we gaan spelen tegen degradatie.
Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag: Erik Wille (1959) - Willem Oving
(1946)1-0; Jan Knuiman (1860) - Eric Kloppers (1898) 10; Wouter Abrahamse (--) - Rob Thé (1840) 1-0; Tony
Hogerhorst (1794)- Gerrit Ruegebrink (1702) 1-0; Robert
Naasz (1793) - Olav Wilgenhof (1670) ½-½; Nico Schoenmakers (1821) - Hans de Vos (1682) 1-0; Theo van
Amerongen (1799) - Wim van Haaster (1571) ½-½; Abbes
Dekker (1715) - Jan Eefting (1362) 1-0. Eindstand 7-1.
ASV-6 blijft winnen: ASV-6 heeft de smaak te pakken. Ook
Zevenaar-2 werd verslagen zodat het team van captain Jacques Boonstra met 8 punten na 4 ronden stevig aan de leiding gaat. Hedser Dijkstra kwam na de opening al in zijn
geliefde stelling terecht. Dit bleek koren op zijn molen met
een lange rokade en prachtige aanval. Zwart stond al een
kwaliteit achter toen Hedser zich echter met Lf4 misrekende.
Zijn tegenstander reageerde hier niet goed op en nam met het

verkeerde stuk op f4 en kon direct opgeven. Bij een correcte
voortzetting was Hedser een kleine kwaliteit achter geraakt.
Ruud Verhoef kreeg na de opening met een goed geplaatste
tegenstoot in het centrum comfortabel spel, het loperpaar en
open lijnen. Een remiseaanbod werd aanvaard gezien de
standen op de andere borden. Tjé Wing Au probeerde het
Scandinavisch te ontwijken en zette een gambiet op. Na
ongeveer 10 zetten liet zijn tegenstander een stuk instaan
omdat hij dacht dat wit een gevaarlijke aanval had wat waarschijnlijk wel meeviel. Toen zijn tegenstander vreesde voor
een ingesloten dame ging hij in de fout en was mat niet meer
te verhinderen. Jan Vermeer wist zich na de opening geen
tegenspel te creëren. Een vraagteken voor pion c5-c4 in zijn
boekje luidde een strategisch verloren partij in. Wit domineerde het bord via de e-lijn. Hans Rigter wist zijn tegenstander een complex middenspel met gelijke kansen voor te
schotelen. Net op het moment dat hij de stellingen met de
teamleider overlegde ging zijn tegenstander gigantisch in de
fout. Na een ruil cxd5 nam hij automatisch terug met Pfxd5
waarna Lxa6 een vol stuk verloor. Einde partij! Jacques
Boonstra won in zijn partij met de pionzet c5-c4 vele tempo’s. Toen ook nog een bevrijdend e5 gespeeld kon worden
ging wit in de fout. Dh5 leek aanvallend vanwege mat of
damewinst via onderste rij motieven. Maar een simpel g6
verdedigde en leverde stukwinst op. Het eindspel was kansloos voor wit. Rob van Belle speelde een moeilijke partij en
stond in een paard-toren eindspel met een pion minder ongemakkelijk. Stug verdedigen leverde een paard eindspel op
waarin Rob zijn paard offerde voor de laatste pion met remise. Tot slot Jan Groen. Zijn tegenstander kreeg met Pg4 enig
tegenspel voor een verloren pion op e3. Een witte lange
rokade gevolgd door Kd2 leverde een stelling op die nog
lang niet uit was. Na dameruil werd hem remise aangeboden
en dit werd gezien de stand aanvaard. Jacques Boonstra.
Gedetailleerde uitslag: Vincent Pelgrom (1878) - Hans
Rigter (1771) 0-1; Edzard Bosch van Rosenthal (1780) Ruud Verhoef (1767) ½-½; Hans Castrop (1765) - Hedser
Dijkstra (1714) 0-1; Daniël Meiboom (1665) - Rob van
Belle (1764) ½-½; Jos Schaars (1652) - Tjé Wing Au
(1856) 0-1; Jeroen van der Poel (1645) - Jacques Boonstra
(1700) 0-1; André Arents (1638) - Jan Groen (1751) ½-½;
Henk Hermsen (1633) - Jan Vermeer (1722) 1-0. Eindstand 2½-5½.
ASV-9 haalt op het nippertje bakzeil: ASV-9 moest thuis
uitkomen tegen De Elster Toren-2 dat 1 wedstrijdpunt had
gehaald maar op elk bord wel een duidelijke hogere rating
heeft dan ons team. Marc van Uem was helaas wederom
verhinderd maar gelukkig was Liedewij van Eijk bereid om
hem te vervangen waarvoor mijn hartelijke dank. Het werd
de eerste wedstrijd voor ons team waar sprake was van een
gelijk opgaande strijd en dat feit op zich was al een hele
opluchting. We liepen al vrij snel tegen een 1-0 achterstand
op omdat Thijs Stomphorst slecht uit de opening kwam en
naar eigen zeggen toen moest vechten tegen de bierkaai. Na
afloop van de partij gaf hij aan dat hij een schaakboek
cadeau heeft gehad en van plan is serieus iets te gaan doen
aan zijn openingsrepertoire dus dat belooft wat. Lion de Kok
was tot nu toe het enige teamlid dat bordpunten had
gescoord en ook nu was hij de eerste die een remise
binnenhaalde in een gedegen partij waarin hij de kwaliteit
moest geven maar daardoor een houdbare positie op het bord
had veroverd (½-½). Teamleider Bert Sigmond die nog dit
seizoen puntloos was extern liet zich ver terugdringen maar
wist op tijd tegenspel te creëren. Hij veroverde een paard
maar verzuimde het direct uit te maken. Hij wist het eindspel
met een paard meer echter keurig af te ronden en zijn eerste
overwinning te behalen en de gelijkmaker (1½-1½). Dan
Liedewij van Eijk, ze was tegen een routinier van De Elster
Toren in een moeilijk te beoordelen stelling in tijdnood
geraakt en verloor tenslotte een vol stuk en gaf op, jammer
Liedewij (1½-2½). Op dat moment kreeg Herman de
Munnik in een voor hem uitstekende stelling remise
aangeboden maar moest dat van zijn teamleider weigeren
omdat de winst bij Cor van der Jagt nog ver weg leek. Cor
wist echter in een uitstekende partij plotseling een knappe
winstweg te vinden en daarmee zijn eerste punt voor ASV-9
binnen te halen waarmee we weer gelijk stonden (2½-2½).
Dan Herman: nadat hij het remisevoorstel had moeten
weigeren ging het plotseling bergafwaarts met zijn mooie

stelling en moest hij in tijdnood helaas capituleren waardoor
de wedstrijd toch in ons nadeel werd beslist (2½-3½).
Achteraf gezien had teamleider Bert een taxatiefout om
Herman geen remise te gunnen maar goed dat is wijsheid
achteraf en het dilemma van elke teamleider. Bert Sigmond
Gedetailleerde uitslag: Bert Sigmond (1526) - Rob Nieuwboer (1571) 1-0; Herman de Munnik (1520) - Jo Engels
(1755) 0-1; Lion de Kok (1266) - Peter Bongers (1636) ½½; Liedewij van Eijk (1026) - Piet Scholten (1582) 0-1;
Thijs Stomphorst (--) - Henri Schrader (1571) 0-1; Cor van
der Jagt (--) - Martin van den Eijk (1573) 1-0. Eindstand
2½-3½.
Verrassende winst ASV-10: Ons seniorenteam, dit keer sterk
verjongd door het meespelen van Liedewij van Eijk, die
inviel voor Hans Meijer, zorgde vrijdag jl. voor een verrassing door koploper Tornado-2 in Beneden-Leeuwen met 2½3½ te kloppen. Belangrijk daarbij was de winst van Liedewij
aan bord 1. De vechtlust van de ASV-ers werd dit keer beloond. Jan Sanders opende de score met een degelijke remise. Nadat het nodige was afgeruild bleef er een gelijke stelling over waarin het punt werd gedeeld. Hierop verloor Wim
Peters die zijn moeilijke stelling niet meer kon houden. Ondanks deze 1½-½ achterstand wisten de ASV-ers knap terug
te vechten. Liedewij van Eijk kwam aan bord 1 goed uit de
opening. Door dameruil kwam haar tegenstander niet meer
aan rokeren toe waardoor de koning in het centrum bleef. De
stukken van Liedewij van Eijk werden daarna steeds dreigender zodat zwart uiteindelijk moest opgeven. De tegenstander van Hein van Vlerken verrekende zich bij een grootscheepse ruil. Deze kwam een stuk achter waarna de stelling
daarna door Hein geroutineerd in winst werd omgezet.
Daarmee was de achterstand omgezet in een 2½-1½ voorsprong en rook het team winst. Bob Hartogh Heijs won al in
de openingsfase een pion maar zijn tegenstander wist deze
pion nog wel terug te winnen. De druk van Bob op de vijandelijke stelling bleef echter gehandhaafd. Het lukte zijn
tegenstander niet om onder deze druk uit te komen en na een
schaakje met gelijktijdige aanval van een pion op de dame
moest zijn tegenstander meteen opgeven. De eerste matchpunten waren binnen!! Henk Kelderman kon het daarna niet
meer bolwerken. Hij had na een onoplettendheid een pion
verloren. Dit resulteerde in het verdere verloop van de partij
in een vrijpion op de a-lijn. Met lopers van ongelijke kleur
en beiden een toren kon Henk dit niet meer stoppen en moest
zich gewonnen geven maar de teamwinst was al binnen voor
de geroutineerde ASV-ers.
Gedetailleerde uitslag: Neven Jakopovic (--)–Liedewij van
Eijk (1026) 0-1; Jurjo Hagen (1464)–Bob Hartog Heijs
(1419) 0-1; Wim Claus (1423)–Jan Sanders (1354) ½-½;
Geert van Tongeren–Henk Kelderman (1306) 1-0; Robert
Worm (979)–Hein van Vlerken (1358) 0-1; Michiel van
Vroonhoven (1158)–Wim Peters (1005) 1-0.
Eindstand 2½-3½.
Corus: Ook dit jaar begeven zich enkele ASV-ers in Wijk
aan Zee onder de grote jongens. Een inspirerende omgeving
dus dat moet haast tot goede resultaten leiden. Anne Paul
Taal nam afgelopen weekend deel aan een vierkamp. In
groep 4A, waar hij op Elo duidelijk de sterkste was, scoorde
hij 2 uit 3 waarmee hij gedeeld eerste werd. Hij startte met 2
remises waarna de derde partij in winst werd omgezet. Inmiddels heeft Siert Huizinga zijn dagvierkamp, waarmee hij
maandag begon, afgesloten. A.s. maandag begint Nico
Schoenmakers aan zijn tienkamp. Verder zal Peter Boel
ongetwijfeld nog deelnemen aan de Journalistengroep. Volgende week dus meer over de resultaten van onze spelers.
Uitslagen interne competitie 16e ronde (14 januari 2010):
van Roosmalen–Hendriks 1-0; Marks-Weijsenfeld 0-1; van
Belle – Gerhardus 0-1; Boonstra – Boom 0-1; Hajee – Koeweiden 1-0; Aarntzen – Manschot 1-0; Veerman – van Buren 1-0; Eder – van Eck ½-½; Kooman – Ariëns 0-1; Menger
– Zuidema 1-0; Hamers – Hartogh Heijs 1-0; J. Sanders –
Kelderman 1-0; van Bruxvoort – B. Sanders ½-½; van Vlerken – Rijmer 0-1; Viets – Diekema 0-1; Stibbe – Visser 1-0.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Wilgenhof – Boel ½-½;
van Rijn – Jurrius 1-0; Fassaert - Hoogland 0-1; Vermeer –
Au ½-½; Dijkstra – van Waardenburg ½-½.

