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49e jaargang no. 37
Oploswedstrijd: Wit geeft mat in 2 zetten. Het is een probleem van de Rus
Pjotr Petsjenkin, die
er een tweede prijs
mee won. Oplossing:
de sleutelzet is: 1.
Pd4.
OSBO-Cup: Tijdens
het
Kiste
Truitoernooi in Mook
(daarover verderop in
deze EP meer) is ook
geloot voor de eerste
2 ronden van de OSBO-cup. In deze bekerstrijd,
waarvoor
zich 44 teams hebben ingeschreven, komen 4 ASV-teams
uit. Uiteindelijk leidt deze weg tot de finaledag die op 28
mei 2011 bij ASV in het Lorentz wordt gespeeld,
gelijktijdig
met het ASV-Vierkampentoernooi. In de 1e ronde treft ASV3 thuis De Toren-2, ASV-5 heeft een uitwedstrijd bij Velp-1
en ASV-6 speelt uit bij De Toren-6. ASV-4 is vrijgeloot.
Deze 1e ronde dient uiterlijk 18 december te zijn gespeeld.
Wanneer de ASV-teams hun wedstrijd
spelen is nog niet
bekend. Op de indeling van de 2e ronde kom ik later terug
want dan weten we ook meer omtrent de resultaten uit de
eerste ronde.
Externe competitie: Afgelopen maandagavond zijn onze
teams in de avondcompetitie met de 2e speelronde begonnen.
Met dank aan de betrokken teamleiders treft u in deze EP al
drie verslagen aan van gespeelde wedstrijden. Zo speelden
afgelopen maandagavond bij De Toren in De Steenen Camer
aan de Drielsedijk ASV-6 tegen De Toren-6, een duel dat 2
dagen eerder opvallend genoeg ook bij de loting voor de
OSBO-cup uit de koker kwam, en ASV-12 tegen De Toren11. Beide ASV-teams wonnen. ASV-6 met 6-2 en ASV-12
met 5-1. Een dag later gingen onze senioren van ASV-11
naar Dieren voor de wedstrijd tegen Theothorne-2. Onze
senioren gingen in de slotfase net met 3½-2½ ten onder. Dan
komen we bij de wedstrijden die vanavond gespeeld worden
in ons clubgebouw. ASV-7 speelt daarin tegen SMB-4 en
ASV-13 tegen Doetinchem-3. Ook worden er vanavond in
Duiven 2 partijen vooruit gespeeld uit de wedstrijd van volgende week tussen ASV-5 en WDC. Morgenavond
sluiten
we de eerste competitieweek in deze 2e ronde af met de
duels van ASV-8 tegen de jeugd van De Toren-7 en ASV10 tegen het jeugdteam van De Toren-9. Dat gebeurt in het
Olympus, ingang Zeegsingel vanaf 19.30 uur. Volgende
week donderdag staan er nog 2 thuiswedstrijden op het programma. Dit zijn de resterende 6 partijen uit het duel ASV-5
tegen WDC uit Duiven en ASV-9 tegen Zutphen-3.
ASV-6 wint ruim bij De Toren-6: Het was maandagavond
zondermeer de avond van Liedewij van Eijk en Umit Duman, die beiden voor een vol punt zorgden in prachtige partijen met een beslissende aanval. De wedstrijd werd in het
propvolle speelzaaltje van De Toren gespeeld, waar ook
ASV-12 aantrad en waar onder andere Erik, Ruud, Richard,
Koen en Tony als twaalfde man ons support gaven. Marco
Braam was als eerste klaar. Hij besliste zijn partij met een
scherpe aanval (1-0) en kon zich daarna naar de ruime rookruimte begeven. Robert Naasz aan bord 1 overspeelde zijn
tegenstander in de opening maar weigerde daarna te oogsten.
Hij liet de partij in remise verzanden. Robert heeft beloofd

donderdag 11 november 2010
op deze partij terug te komen in ASV-Nieuws. Jacques
Boonstra zorgde voor het volgende punt. Zijn tegenstander
had in de opening een stuk geofferd, maar kreeg er bijna
niets voor terug. Jacques speelde het gedegen uit. Theo van
Amerongen had een kwaliteit veroverd maar bleef met een
lastige stelling zitten. Na een pionoffer lukte het hem om
zich te bevrijden en toen was het eindspel gewonnen. Aan
bord 2 had Hans Rigter met zwart een moeilijke avond en
toen hij zijn dame moest geven voor toren en paard, was het
snel gedaan. Het beslissende punt voor ons bracht Liedewij
binnen. Met de vijandelijke koning op g8 had zij een toren
op f7 gedekt door een loper, zodat er vernietigend aftrekschaak dreigde. Intussen moest ze echter een aanval van
dame en toren op haar koning zien te overleven. Alles klopte
zoals ze het had berekend en daarmee was de teamwinst
binnen. Hedser Dijkstra zat na een onregelmatige opening
met een ingewikkelde stelling. Beide spelers misten een keer
een winnende voortzetting, uiteindelijk was het resultaat
remise. Als laatste speelde Umit Duman nog. Hij had met
zwart na secuur spel een gewonnen stelling bereikt. De stelling moest nog in winst worden omgezet. Dit kostte de nodige moeite, maar Umit hield ondanks tijdnood en enkele
onnauwkeurige zetten de buit vast. Dit zorgde voor een 6-2
Theo van Amerongen
overwinning.
Gedetailleerde uitslag De Toren 6 – ASV 6: Ron Brachten
(1660) – Robert Naasz (1727) ½-½; Stefan Antonijevic
(1576) – Hans Rigter (1794) 1-0; Carlos Preuter (-) – Jacques Boonstra (1743) 0-1; Jan Straatman (1481) – Theo
van Amerongen (1751) 0-1; Dick Vliek (1623) – Hedser
Dijkstra (1729) ½-½; Arie Schouten (1549) – Marco
Braam (1682) 0-1; Mark van Gemert (1509) – Liedewij van
Eijk (1309) 0-1; Eric Roelofs (1511) – Umit Duman (1487)
0-1. Eindstand 2-6.
ASV-12 rekent ook ruim af met de Toren 11: ASV-12 moest
maandag jl. uitkomen tegen stadsgenoot de Toren-11 en het
leek wel een thuiswedstrijd omdat ook ASV-6 daar die
avond moest spelen. Bovendien waren de gebroeders Wille
ook nog eens voor de support aanwezig dus wat kan er dan
nog misgaan? ASV-12 mocht Frans Veerman als nieuwe en
vaste teamgenoot verwelkomen waarvoor dank aan onze
voorzitter. Dan de wedstrijd zelf, al snel werd een 2-0 voorsprong genomen daar Ko Kooman en Thijs Stomphorst al
snel hun tegenstander van het bord zetten. Thijs won al snel
de dame van zijn tegenstander en kon zijn partij rustig uitschuiven en zijn topvorm, waarin hij verkeert, vasthouden.
Ko kende een aarzelend begin maar wist zijn tegenstander
met een vervelende dubbelpion op te schepen en hiervan
uiteindelijk maximaal te profiteren. Onze kersverse teamgenoot Frans Veerman moest aan bord 2 met zwart aantreden
en leek regelrecht op remise af te stevenen nadat hij aanvankelijk een fractie beter had gestaan. Frans verspeelde echter
volstrekt onnodig een pion wat hem tenslotte opbrak, doodzonde. Ik verwacht echter dat Frans nog en grote bijdrage
gaat leveren aan ons team en zijn kruit droog hield. Dan Bert
Sigmond. Hij speelde een soort van Schots gambiet maar
zijn tegenstander ging hier heel apart mee om. Bert wist na
inslag op f7 de koning van zijn tegenstander op te jagen
maar moest hiervoor wel zijn loper inleveren al had hij hiervoor twee pionnen verkregen en een overweldigende stelling. Opvallend was dat de tegenstander van Bert uitermate
zwakke zetten afwisselde met hele sterke zetten zodat Bert
behoedzaam moest spelen. Bert won het verloren stuk weer
terug en hield drie pionnen meer over in het eindspel wat
hem de winst opleverde . Jammer was wel dat de tegenstander van Bert doorspeelde tot hij mat stond. Rob Rietbergen

speelde op bord 1 een gedegen partij en wist langzaam maar
zeker zijn tegenstander positioneel te overrompelen en na
stukwinst zijn partij uit te schuiven. Hierdoor werd een beslissende 4-1 voorsprong genomen. Tenslotte was Herman
nog hard aan het ploeteren om een half punt veilig te stellen.
Herman was goed uit de opening gekomen maar kwam met
de schrik vrij toen zijn tegenstander torenwinst over het
hoofd zag. Herman wist zijn rug te rechten en met behulp
van de tegenstander die een hele zwakke loperzet deed, zelfs
nog het volle punt binnen te halen. Tja, zonder geluk vaart
niemand wel. Door het verrassende winstpunt van Herman
werd er dan toch nog een ruime overwinning van 5-1 op
onze standsgenoot behaald waardoor ASV-12 keurig op
koers blijft voor de koppositie.
Bert Sigmond
Gedetailleerde uitslag De Toren 11 – ASV 12: Juan van
den Anker (1460) – Rob Rietbergen (1640) 0-1; Arie van
der Deyl (-) – Frans Veerman (1507) 1-0; Yannick van der
Horst (-) – Bert Sigmond (1555) 0-1; Reinier Heinz (1291)
– Herman de Munnik (1481) 0-1; Fred Schonis (1121) –
Ko Kooman (1456) 0-1; Erik Starkenburg (1209) – Thijs
Stomphorst (1338) 0-1. Eindstand 1-5
Senioren verliezen nipt: Toen uw redacteur dinsdagavond
even na half negen in Dieren de speelzaal binnenliep trof hij
een sombere Hans Meijer aan. „Het gaat niet goed“
vertrouwde hij me toe. Hij had gelijk. Vijf minuten later liet
hij de dekking los van e7 waarop mat volgde. Hij had de
opening niet goed gespeeld. Zijn koning bleef in het centrum
en zijn tegenstander kon de d- en e-lijn bezetten met beide
torens en de dame. De dreigingen werden Hans teveel
waarna hij zich vergiste. Henk Kelderman trok de stand weer
gelijk. Hij kreeg actief spel maar zijn tegenstander wist de
stelling aanvankelijk nog te verdedigen. Materiaalwinst bleef
echter niet uit. Een penning werd zijn tegenstander teveel.
Hein van Vlerken was met 2 pionnen voorsprong uit de
opening gekomen. Hij was dus vol vertrouwen over de
afloop. Maar hij opende zijn stelling iets te voortvarend
waardoor er zwaktes ontstonden en zijn tegenstander met
beide actieve torens binnenkwam. Dit kostte een stuk.
Bovendien stond de koning van Hein wat teveel in het vrije
veld waarna hij in een matnet kwam. Ook toen trokken de
senioren de zaak weer gelijk. Nu was het Bob Hartogh Heijs
die een goede partij bekroond zag worden. Hij zette de partij
aanvallend op via de koningsvleugel maar ook hier wist
zwart het gevaar eerst nog te bezweren. Maar de aanval bleef
en in het verre middenspel leverde een aardige combinatie
damewinst op tegen een toren. Toen Bob ook nog de toren
veroverde was het helemaal gedaan. Een 4-2 eindstand leek
echter heel reëel. Wim Peters was materiaal achtergeraakt
nadat ook hij met zijn koning in het centrum bleef. De beide
witte torens op de d-lijn zorgden voor veel gevaar. Eerst
overzag Wim kwaliteitsverlies en later verdween er nog een
stuk. Dit was dus te veel van het goede. Ook bij Ko Kooman
aan bord 1 verliep het niet naar wens. Met rokade op
verschillende vleugels was het zijn tegenstander die het
initiatief greep waar Ko geen verdediging tegen had. Hij
moest een stuk geven en later nog een kwaliteit. Verlies leek
onafwendbaar maar Ko leek te ontsnappen toen zijn
tegenstander eerst een tussenschaakje gaf en daarmee een
toren verspeelde. Maar in het resterende dame-eindspel had
deze een paar pionnen minder. Even leek Ko nog de winst te
pakken toen hij de dames kon ruilen en een verre vrijpion
kon krijgen. Helaas zou deze pion nog net door de zwarte
koning gestopt kunnen worden. Ko koos dus voor schaakjes
met zijn dame. Toen zwart met zijn koning naar het
verkeerde veld ging kwam Ko met zijn dame de stelling
binnen met eeuwig schaak tot gevolg. Intussen was de partij
van Wim Peters verloren gegaan op tijd maar de materiële
achterstand bood geen perspectief meer. Zo werd het 3½-2½
Ruud Wille
in het voordeel van Theothorne-2.
Gedetailleerde uitslag Theothorne-2 – ASV-11: Gilian
Brouwer (1258)–Ko Kooman (1456) ½-½; Dirk Gerbrands
(1469) - Hans Meijer (1470) 1-0; Hans Pragt (1463)–Bob
Hartogh Heijs (1378) 0-1; Herman Geursen (1427)–Hein
van Vlerken (1291) 1-0; Rinus Zwackhalen (1367)–Henk
Kelderman (1259) 0-1; Piet Loerts (1317)–Wim Peters
(912) 1-0. Eindstand 3½-2½.
Mook: Guust Homs heeft zaterdag jl. het Kiste Truirapidtoernooi in Mook na een enerverende slotronde tegen Theo
Wijnhoven uit Groesbeek op zijn naam geschreven met een

score van 6½ uit 7. Guust was op Elo als 3e geplaatst achter
Bob Beeke van De Toren, winnaar in 2009, en Hotze Hofstra
van Bennekom. Guust won de eerste drie ronden en pakte
daarna met enig fortuin een remise tegen Hofstra, die in de
afwikkeling een foutje maakte waardoor Guust kon ontsnappen. Daarna wone Guust het onderlinge duel van Barth
Plomp. Na deze 5 ronde stond Beeke met 5 uit 5 aan kop en
had Guust een half punt achterstand. In de 6e ronde versloeg
Guust de koploper en nam daarmee de leiding over. En toen
kwam dus de spannende slotronde waarbij Guust voldoende
had aan remise. Beeke en Wijnhoven moesten daarentegen
winnen. Theo Wijnhoven is ook een fanatieke speler en dus
werd het duel tegen Guust een partij op het scherpst van de
snede. Beeke kwam intussen niet verder dan remise tegen
zijn clubgenoot Fabio Bravo. Theo zette Guust met wit onder druk en kreeg een klein voordeeltje in het eindspel. Hij
sloeg remise af en wikkelde op fraaie wijze het eindspel met
lopers van gelijke kleur af naar een gewonnen stelling. De
beschikbare tijd, of beter gezegd het gebrek daaraan, was
echter het volgende probleem. Hij promoveerde met een
pion maar zette geen dame op het bord en speelde met de
pion, die fungeerde als dame verder in plaats van de klok stil
te zetten en de wedstrijdleiding om een dame te vragen.
Zoals het ging was het reglementair niet toegestaan en na
veel commotie en nadat verschillende wedstrijdleiders waren
geconsulteerd kreeg Guust het punt toegewezen en daarmee
de toernooiwinst. Natuurlijk waren er nog veel meer ASVers. Barth Plomp ging ook uitstekend van start en had na 4
ronden 3½ punt. Dat bood dus perspectief maar de tweede
toernooihelft was aan Barth niet besteed. De resterende 3
partijen gingen verloren. Eerst was het Guust die tegen Barth
won, daarna Fabio Bravo en in de slotronde won Tony Hogerhorst waarbij Barth al in de opening heel knullig een stuk
verspeelde. Tony werd daarmee achter Guust de tweede
ASV-er
op de ranglijst met 4½ uit 7, goed voor een gedeelde
10e plaats. Désiré Fassaert kwam tot een score van 4 uit 7.
Het bijzondere aan zijn score was dat hij zijn drie partijen
met wit verloor maar daar tegenover stonden vier winstpartijen met zwart. U bent dus gewaarschuwd. Nico moest het
zaterdag reeds ervaren. Evenals Barth eindigde ook Ruud
Wille op 3½ punt. Ruud begon ook goed met 3 uit 4. In de
vijfde ronde werd tegen Jef Verwoert van Wageningen een
stuk geofferd tegen 2 pionnen. Dit werden sterke vrijpionnen
maar in de slotfase liet Ruud zomaar een toren insluiten.
Remise zou bij goed spel het maximale zijn geweest bleek
bij een vluchtige analyse. Hij kon uiteindelijk nog een halfje
aan zijn score toevoegen. Tjé Wing Au eindigde op 2½ punt.
Hij verloor het onderlinge duel van Ruud. Bij Nico Schoenmakers en Martin Weijsenfeld was het kommer en kwel
zaterdag. Beiden eindigden op 2 uit 7 in de achterhoede.
Nico kwam nog tot 2 uit 5 maar de laatste 2 ronden gingen
verloren. Een extra training zou wel eens de remedie kunnen
zijn. Bij Martin, zelfs ooit nog winnaar van het toernooi, was
het helemaal erg. Niets lukte. Na 2 remises gingen er vier
partijen verloren. Het was een soort “Zwitsers gambiet”waar
maar geen eind leek te komen. Gelukkig won Martin nog de
slotpartij zodat hij toch nog met een winstgevoel naar huis
ging. In de B-groep eindigde Ko Kooman met 3½ uit 7 toch
nog op 50%. Ook daar zag het er somber uit want hij begon
met 1½ uit 5. Met 2 winstpartijen maakte hij zijn score toch
nog wat goed. Aan het toernooi werd door maar liefst 110
schakers deelgenomen, waaronder dus 9 ASV-ers!! Menige
organisatie van een rapidtoernooi zal jaloers zijn op dit fantastische deelnemersaantal. Ik kan me echter niet aan de
indruk onttrekken dat men vooral komt voor Huub Blom,
competitieleider van de OSBO en medeorganisator van dit
toernooi. Dank dus aan de organisatie. Het was weer een
fijne schaakdag ondanks het tumultueuze slot!
Uitslagen interne competitie 9e ronde (4 november 2010):
Boel–Holtackers 1-0; P. Schoenmakers–Abrahamse 0-1; R.
Wille–Marks 0-1; Fassaert–Weijsenfeld 0-1; Hogerhorst–
Verhoef ½-½; Au–Huizinga 0-1; v. Amerongen-Naasz ½-½;
Groen–Dijkstra 0-1; Eder–Kuiphof 0-1; Wiggerts–van Eijk
½-½; B. Sanders–Kelderman 1-0; van Vlerken–Hartogh
Heijs1-0; Viets–Dundar 0-1; Stibbe–van Foreest 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Hajee – van Dijk 1-0;
Meijer – Bentvelzen ½-½; van Buren – Kooman 1-0; Vermeer – de Munnik 0-1; van Eck – Noordhuis ½-½ (gespeeld
28/10); Noordhuis – van Eck 0-1; Veerman – Peters 1-0;
Diekema – Koeweiden 0-1.

