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Oploswedstrijd: Vorige week kregen jullie een vingerwijzing
en die luidde:
Sommige standen zijn voor
computers erg
makkelijk om op
te lossen. Wit
speelt en wint. In
2001 deed Chatelbashev dat in
het
Imperia
Open
tegen
Biolek. Oplossing: 1. Pd7+.
Als die zet gevonden is kan de
rest geen probleem meer opleveren. 1…Txd7 2. Tf6 en het
mat met f4+ is niet meer tegen te houden. Een andere mogelijkheid is 1. Pd7+, Kf4 2. Tf6+, Txf6 3. gxf6 en de f-pion
loopt door. Dat is natuurlijk ook goed maar niet zo leuk.
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 2 november wordt de 2e
schaakmiddag gehouden in de serie van het Schaken Overdag. U weet het inmiddels: Gespeeld wordt in de zaal van
het NIVON aan de Molenbeekstraat 26A. De zaal is open
om 13.30 uur, om 14.00 uur gaan de partijen van start en bij
Jan Vermeer krijgt u alle informatie. Op de eerste speeldag
viel de belangstelling nog wat tegen. Ik hoop dat Jan nu
meer mensen mag verwelkomen. Het Daglichtschaak staat
immers garant voor een gezellige middag schaak. Het verdient dan ook ruime belangstelling!!
Rapid: Zo, we hebben er alweer 8 ronden voor de interne
competitie opzitten. Tijd dus om even uit te blazen. Wellicht
om de schade op te nemen van een moeizaam begin of juist
om tevreden achterover te leunen na een prachtige seizoensstart. Wat de reden ook mag zijn we laten de interne even
een weekje rusten en gaan vanavond beginnen aan de rapidcompetitie. Weer een heel andere discipline maar daarom
zeker niet minder spannend en gezellig. Zoals ik vorige
week al aangaf: er zijn 5 speelavonden met 4 ronden per
avond. Daarin zijn 8 byes mogelijk waarin u een half punt
krijgt per niet gespeelde partij. Remco de Leeuw is de kampioen van vorig jaar. Gaat hij dit jaar zijn titel verdedigen of
wordt hij van de troon gestoten door één van de vele andere
kanshebbers. Veel plezier vanavond!!
ASV-beker: Vorige week heeft de loting plaats gevonden
van de 1e ronde in de ASV-bekercompetitie. Van belang is
dat tijdig een afspraak wordt gemaakt met uw tegenstander.
Dit geldt zeker voor de bekergroep temeer daar er in de
komende periode ook nog een externe ronde gepland staat
van de avondcompetitie. Het schema is in deze groep wat
strakker omdat de winnaar daarvan immers instroomt in de
Kroongroep en dat moet dus qua tijd allemaal goed passen.
De 7 partijen die in de 1e ronde van de bekergroep moeten

donderdag 28 oktober 2010
worden gespeeld hebben een einddatum van 18 november.
Dit zijn de partijen: Hajee-van Dijk; Meijer-Bentvelzen; van
Buren-Kooman; Vermeer-de Munnik; Viets-Braam; van
Eck-Noordhuis en Veerman-Peters. De overige spelers in
deze groep zijn vrijgeloot. De indeling van de Kroongroep
staat op de ASV-site en ligt ook op de wedstrijdtafel. Zij
dienen hun partijen voor de 1e ronde uiterlijk op 6 januari te
hebben gespeeld.
Training: Afgelopen maandag is de 2e reeks trainingsavonden begonnen. Heeft u er ook van uw clubgenoten al meer
over gehoord en denkt u daar wil ik ook bij zijn laat het onze
coördinator Nico Schoenmakers dan even weten.
Externe competitie: Zo, alle ASV-teams hebben inmiddels
voor de externe gespeeld. De zaterdagteams deden dat al
twee keer maar de teams die “door de weeks” spelen hebben
nu ook een ronde achter de rug. Dat de resultaten wisselend
waren en nog niet allemaal even succesvol is natuurlijk
jammer maar het enthousiasme waarin we met maar liefst 13
teams aan de bak gaan is natuurlijk geweldig en dat aantal is
weer een hoogtepuntje in de ASV-historie. Vorige week
donderdag werden de laatste drie wedstrijden, waar ASVteams in de 1e ronde bij betrokken waren, gespeeld. Het was
dan ook gezellig druk in de “industriezaal” van ons speellokaal. Daarin kreeg ASV-6 een 5-3 nederlaag te slikken van
PSV/DoDo-2 uit Putten. ASV-10, het team dat vorig jaar
nog voor ons seniorenteam doorging maar de senioren zijn
intussen “gedegradeerd” naar ASV-11, behaalde een zeer
verdienstelijk 3-3 gelijkspel tegen Bennekom-4. Onze senioren, ASV-11 dus, moesten het opnemen tegen ASV-13 dat
op de valreep vlak voor het begin van de competitie nog uit
de grond werd gestamd of beter gezegd uit de hoge hoed
werd getoverd. Ook hier werd het na een spannende wedstrijd 3-3. In deze EP de laatste 3 verslagen uit deze 1e ronde.
ASV-6 verliest van PSV/DoDo 2: Daar waar ASV-6 vorig
seizoen nog als tweede eindigde is het sterk gewijzigde team
in het nieuwe seizoen in de OSBO-competitie matig gestart.
Er werd thuis met 5-3 verloren van PSV/DoDo 2 uit Putten
en deze uitslag kunnen we nauwelijks geflatteerd noemen.
Umit Duman vergiste zich in een scherpe opening en moest
zich als eerste gewonnen geven. Invaller Dick Hajee, die de
plaats innam van de verhinderde Hans Rigter, bereikte vervolgens een gedegen remise aan bord 2. De stelling was
geheel dichtgeschoven en bood aan beide spelers geen kansen meer. Inmiddels was er even kans op een positief resultaat voor ons team. Robert Naasz aan bord 1 en Liedewij van
Eijk aan 7 stonden beter en bij de rest waren er onduidelijke
stellingen. Robert veroverde een pion en schoof het gedecideerd uit, een mooie overwinning. Liedewij combineerde in
een ingewikkelde stelling die haar veel tijd kostte. Ze vond
de winst niet en moest een gelijkstaand eindspel uitspelen in
enkele minuten, wat helaas niet lukte. Inmiddels waren Marco Braam, Hedser Dijkstra, Theo van Amerongen en Jacques
Boonstra in minder staande stellingen terechtgekomen. Er

werd geknokt tot het bittere einde. Marco redde het met
eeuwig schaak door paard en dame en Hedser en Theo konden tenslotte hun materiële achterstand met actief stukkenspel in balans brengen en een verdiend halfje laten noteren.
De partij van Jacques ging uiteindelijk verloren. In een ingewikkeld middenspel verloor hij materiaal dat hij niet meer
terugzag.
Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - PSV/DoDo-2: Robert Naasz
(1727) - Gerwin de Groot (1870) 1-0; Dick Hajee (1761) Wibo Uijlenbroek (1801) ½-½; Jacques Boonstra (1743) Rob van Meurs (1769) 0-1; Theo van Amerongen (1751) Johan Cordes (1686) ½-½; Hedser Dijkstra (1729) - Diederik van Donk (1700) ½-½; Marco Braam (1682) - Hans
Bloemen (1612) ½-½; Liedewij van Eijk (1309) - Wilco Bos
(1663) 0-1; Umit Duman (--) - Olger van Donk (1492) 0-1.
Eindstand 3-5.
ASV-10 pakt punt in duel tegen Bennekom 4: ASV-10 en
ASV-13 zijn dit jaar de teams, waarin jeugd en nieuwe leden
zullen instromen. En zo kon het zijn dat ASV-10 tegen Bennekom 4 met maar liefst vier debutanten aantrad. Jos Aarntzen en Jelle Noordhuis vanuit de senioren en Aly-Asad Najak en Hugo van Essen speelden vanuit de ASV-jeugd hun
eerste wedstrijd in de ASV-kleuren. En dat ging meer dan
verdienstelijk. Na ruim twee uur spelen tekende Jan Pieter
Lourens de vrede met zijn opponent. In de opening won Jan
Pieter een stuk, maar later gaf hij dat weer terug. In het pionneneindspel had Jan Pieter de betere kansen, maar verder
dan een puntendeling kwam hij niet. Jelle Noordhuis vergiste zich vervolgens in een ingewikkeld duel. Al combinerend
was hij al een stuk achterop geraakt en bij een tweede stukverlies staakte hij zijn verzet. De voor de vakantievierende
André de Groot ingevallen Herman de Munnik toonde zich
een waardig kopman. Weliswaar raakte hij onnodig een
pionnetje kwijt, maar in het vervolg kwamen de goede zetten. Na torenwinst kwam ook het punt. Jos Aarntzen speelde
een geweldige partij. Langzaam maar zeker werd de Bennekommer vastgezet en in het eindspel met loperpaar tegen
loper en paard sloeg Jos prachtig toe. Pionwinst en vervolgens de vrijpion zorgde voor het punt. Hugo van Essen redde
hierna de wedstrijd. Vroeg in de partij werd een paard van de
jongeling ingesloten. Met vechtschaak hield Hugo echter vol
tot in het eindspel. Daarin won hij het stuk terug en dat leverde een verdiende remise op. Aly Asad Najak speelde de
opening heel goed en won zelfs een pion. Toen het ingewikkeld werd, tastte Aly-Asad mis en verloor materiaal. In de
tijdnoodfase won hij nog een dame terug, maar dat was niet
voldoende om de partij nog te redden. 3-3 is echter een
prachtig resultaat van deze onervaren ploeg. En met deze
gezellige groep gaan we zeker nog meer punten halen en
belangrijker nog heel veel plezier beleven aan onze wedstrijden.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag ASV-10 - Bennekom-4: Herman de
Munnik (1481) - Hans Gillet (1452) 1-0; Jos Aarntzen (--) Joop de Bruin (1469) 1-0; Jelle Noordhuis (1173) - Sjoerd
de Rave (1407) 0-1; Jan Pieter Lourens (--) - Sake van der
Schaaf (1468) ½-½; Hugo van Essen (--) - Jaap Nugteren
(--) ½-½; Aly-Asad Najak (--) - Gerrit Jurg (1078) 0-1.
Eindstand 3-3.
ASV-11 en ASV-13 delen de punten: Het duel ASV-11
tegen ASV-13 was al de derde ASV-confrontatie in dit nog
prille schaakseizoen. Weet u nog: steeds won het lagere
team. Zo won ASV-4 van ASV-3 en was ASV-12 te sterk
voor ASV-9. Dat wilden onze senioren van ASV-11 dus niet
laten gebeuren dus zij kwamen gemotiveerd aan de start
maar ook onze jongste loot aan de ASV-boom, ASV-13
wilde natuurlijk voorkomen dat het teamnummer als onge-

luksgetal zou gaan fungeren. Zo werd het een boeiend duel
met wisselende kansen. Henk Kelderman was de eerste die
zijn koning moest omleggen. Hij trof Fabian Engelhardt van
onze ASV-jeugd. Het werd een duel met zo’n 80 jaar verschil in leeftijd maar ook in schaakervaring. Het was echter
Fabian die aan het langste eind trok en met een afwikkeling
zijn pion op a2 door kon laten lopen. Andries van Foreest
trok de zaak weer gelijk. Aardig verhaal hierbij is dat Albert
Marks, die Andries kende vanuit de jazzmuziek, een andere
gemeenschappelijke hobby van hun beiden, mij bij het toernooi in Dieren deze zomer op hem attent maakte. “Je moet
hem eens vragen of hij geen lid bij ASV wil worden. Hij
woont in Arnhem en heeft het schaken weer opgepakt”,
aldus Albert. Aldus geschiedde: al snel was een praatje gemaakt en op de eerste clubavond was Andries meteen van de
partij. Hij voelde zich al snel thuis bij ASV en maakt nu deel
uit van ons seniorenteam toen Jan Sanders door gezondheidsproblemen moest afhaken. Andries trof ook een jeugdspeler van ASV te weten Pieter Verhoef. Ook van hem zullen we in de toekomst zeker meer horen. De routine van
Andries gaf echter de doorslag. Nadat er veel geruild was
bleek ook hier een vrije a-pion beslissend. Hein van Vlerken
zette de senioren op voorsprong. Helemaal soepel verliep dit
niet want na de opening zag het er moeilijk voor hem uit zijn
opponent Arif Dundar had duidelijk de betere kansen. Een
dubbele toren op de e-lijn gaf veel dreigingen. Helaas voor
Arif verspeelde hij onnodig een toren waarna Hein de touwtjes in handen nam en kon afruilen en met zijn vrijpion kon
oprukken. Wim Peters, gelukkig weer hersteld na zijn operatie en kon dus ook weer achter de stukken plaatsnemen. Hij
trof de derde speler van onze ASV-jeugd in het team van
ASV-13, Niels Kooij. Wim kwam onder druk en overzag
een En Passant-zet waardoor materiaal verloren ging. Dit
bleek funest. Niels greep zijn kans en gaf Wim het nakijken.
Toen ook Hans Meijer verloor zag het er somber uit voor
onze senioren. Hans sloeg met zijn dame in op b2. Een goed
gezegde leert: sla nooit op b2 ook al is het goed. Tegenstander Bob Sanders wist dit maar al te goed. Hans verloor veel
tempo’s en Bob kon zich makkelijk ontwikkelen en kreeg
goed stukkenspel. Deze ontwikkelingsvoorsprong was doorslaggevend. Hans kreeg geen kans meer de stelling in evenwicht te brengen en ondanks twee pionnen voorsprong ging
Hans mat. Met een 3-2 achterstand voor onze senioren hing
alles af van de partij van Bob Hartogh Heijs tegen Jan Diekema. Na een gelijkopgaande partij verspeelde Bob in het
middenspel een kwaliteit. Jan kon vervolgens afwikkelen
naar het eindspel en had de beste kansen. Tot voor hem het
noodlot toesloeg en hij een toren verspeelde. Bob stond toen
een loper voor en kon dit in het resterende eindspel simpel
uittikken. De senioren hadden net op de valreep een 3-3
gelijkspel weggeplukt.
Ruud Wille
Gedetailleerde uitslag ASV-11 - ASV-13: Hans Meijer
(1470) - Bob Sanders (1314) 0-1; Bob Hartogh Heijs
(1378) - Jan Diekema (1045) 1-0; Hein van Vlerken (1291)
- Arif Dundar (--) 1-0; Henk Kelderman (1259) - Fabian
Engelhardt (906) 0-1; Andries van Foreest (--) - Pieter
Verhoef (--) 1-0; Wim Peters (912) - Niels Kooij (--) 0-1.
Eindstand 3-3.
Uitslagen interne competitie 8e ronde (21 oktober 2010):
Wilgenhof – E. Wille 1-0; Maassen van den Brink–Boel 0-1;
Taal – Abrahamse 0-1; Weijsenfeld – R. Wille ½-½; Marks
– Verhoef 1-0; Hogerhorst – Dekker 1-0; Vermeer – Huizinga 0-1; Steenhuis – Boom ½-½; Bentvelzen – van Dijk ½-½;
Kooman – van Eck 0-1; Koeweiden – Eder 1-0; Rietbergen –
de Kok ½-½; B. Schleipfenbauer – Rijmer 1-0; Loeve –
Visser 0-1; Viets – van Capelleveen ½-½.

