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Oploswedstrijd: Een stand uit de partij Hjartarson - Popovic
(Belgrado 1987). Wit staat natuurlijk beroerd. Hij verloor ook
recht toe recht aan. Maar dat was niet nodig geweest. Had hij
maar anders moeten spelen. Wit
houdt remise. Oplossing: 1.
Dxg7, Kxg7 2.Pxf5, gxf5 pat.
Rapid: Volgende week donderdag is er geen ronde voor de
interne
competitie. Dan wordt
de 4e speelavond in de rapidcompetitie gespeeld.
Voorjaarstoernooi: Zaterdag a.s.
organiseert ASV in het Grand
Café van het Lorentz het jaarlijkse rapidtoernooi. Reeds vele
ASV-ers zijn als deelnemer genoteerd. U kunt zich vanavond
nog aanmelden!! Het toernooi begint om 10.00 uur.
ASV-jeugd: Twee successen kunnen wij u melden van onze
jeugd. Eerst werd bekend dat de KNSB Xadya van Bruxvoort
een vrije plaats heeft toegekend voor het NK in de C-categorie
dat van 30 april t/m 8 mei in Haarlem wordt gespeeld. Ontzettend leuk voor haar natuurlijk maar ook een groot succes voor
onze jeugdleiding. Dat succes kreeg zaterdag jl. een vervolg
met de ASV-C-jeugd. Zij eindigden als 3e in de OSBOtopklasse. De slotwedstrijd was heel erg spannend. Er moest
een matchpunt gescoord worden. Nadat Fabian Engelhardt en
Pieter Verhoef verloren zag dat er niet naar uit maar Tom
Verberk wist te winnen. Alles hing af van de partij van Xadya.
Met nogal wat achterstand in tijd moest ze het proberen en ze
hield in de tijdnoodfase het hoofd koel. Ze won op tijd, maar
had zelf nog maar 1 seconde over. Deze 3e plaats betekent een
plaats in de KNSB-Meesterklasse voor het volgende seizoen.
Ze spelen dan dus in de hoogste klasse, het Nederlands Kampioenschap. Een prestatie van formaat!!
Externe competitie: Na de zaterdagteams was het nu weer de
beurt aan onze spelers in de avondcompetitie van de OSBO.
Dat begon vorige week maandag goed met 2 overwinningen.
ASV-11 boekte de eerste zege dit seizoen. Zij wonnen van
Voorst-5 met 3½-2½ terwijl ASV-8 in Nijmegen UVS-5 met
4-2 versloeg. Voor ons achtste verliep deze ronde dermate
gunstig dat zelfs (op bordpunten) de eerste plaats werd overgenomen en er dus een hele spannende slotronde wacht. Helaas bleef het niet bij winstwedstrijden. ASV-12 verloor een
dag later met 3½-2½ bij Schaakstad Apeldoorn-7, waarmee
voor dit team mogelijke promotiekansen uit het zicht zijn
verdwenen. Maar wellicht kan ASV-9 in deze poule nog voor
een verrassing zorgen. Donderdag jl. pakten we de draad weer
goed op. ASV-6 won uit bij Ede-2 met 5½-2½ en ASV-13
speelde keurig 3-3 gelijk tegen S.C. Wisch. De week werd
succesvol afgesloten met ASV-10. Zij wonnen met 4-2 van
Tornado-2. Vanavond is het duel van de waarheid voor ASV5 dat het sterke Denk en Zet uit Hattem treft met als inzet de
1e plaats. Morgenavond worden er vanaf 19.30 uur nog 2
wedstrijden gespeeld in ons clublokaal t.w. ASV-7-De Toren4j en ASV-9-Voorst-4j. Wij hopen natuurlijk op vele kijkers.
U kunt zich alvast een beetje warm spelen voor het Voorjaarstoernooi. Nu in deze EP de eerste teamverslagen.
ASV-6 boekt ruime overwinning in Ede: ASV-6 heeft zich via
een ruim uitgevallen 5½-2½ zege tegen Ede 2 gerevancheerd
voor de zware nederlaag in de vorige ronde tegen Pallas-2. De
wedstrijd was nog maar nauwelijks begonnen of Hans Rigter
kwam al met de eerste uitslag. Hij kon met zwart herhaling
van zetten moeilijk uit de weg gaan. Er waren een tiental
zetten gedaan. Hierna kwam er een negatieve verassing in de
vorm van een nul voor Hedser Dijkstra. Juist Hedser stond
vanaf het begin min of meer gewonnen met een gezonde
pluspion. Hij onderschatte echter de koningsaanval van zijn
tegenstander en werd mat gezet. Umit Duman kon in een
gecompliceerde stelling de dame en lopers ruilen en een keu-
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rige remise binnenbrengen. Intussen ging ook dit keer weer
alle aandacht uit naar de partij van Liedewij van Eijk. Ze was
bezig met een spectaculaire jacht op de koning van haar tegenstander. Ze offerde enkele stukken, zodat de vijandige
koning naar het midden van het bord moest en daar uiteindelijk niet meer kon ontsnappen. Met haar torens en dame werd
de monarch daar gevangen. Het stond daarmee 2-2. We leken
op een 4-4 uitslag af te gaan. Robert Naasz had duidelijk
voordeel en Jacques Boonstra stond inmiddels een kwaliteit
achter. De andere partijen stonden gelijk. Marco Braam zorgde voor een meevaller. Toen de vijandige dame even gedeplaceerd stond, zag hij kans om het initiatief te grijpen en even
later kwam er stukwinst en een vol punt. Het voordeel van
Robert verzandde helaas. Hij ging op pionnenroof, maar verloor daardoor de greep op de stelling en moest in remise berusten. Theo van Amerongen wist zich na een fout in de opening los te werken en weigerde een remisebod van zijn tegenstander. Met dame en paard kreeg hij zijn tegenstander in een
matnet. ASV-6 had daarmee 4½ punt. Restte nog de partij van
Jacques. Hij verdedigde een stelling die wij als verloren beschouwden. Toren en paard plus vier pionnen tegen twee
torens en ook vier pionnen. Jacques wist echter een gevaarlijke vrijpion te ontwikkelen en deze pion besliste zowaar de
partij in ons voordeel. Een weliswaar geflatteerde maar mooie
overwinning was ons deel. Hiermee is ons team op de 5de
plaats in 2B geëindigd, want we hebben 9 bordpunten en 2
matchpunten meer dan de nummer 6. Er rest nu nog de slotronde tegen het sterke Veenendaal-2. Theo v. Amerongen
Gedetailleerde uitslag Ede-2-ASV-6: Hans Thuijls (1764)Robert Naasz (1727) ½-½; Peter Dullaart (1805)-Hans Rigter (1794) ½-½; Gert Jan v.d. Meulen (1785)-Jacques Boonstra (1743) 0-1; Dick Krijgsman (1619)-Theo v. Amerongen
(1751) 0-1; Anton Spronk (1557)-Hedser Dijkstra (1729) 10; Jos v. Raan (1706)-Marco Braam (1682) 0-1; Mart Pol
(1596)-Liedewij v. Eijk (1309) 0-1; Sebo Nienhuis (1701)Umit Duman (-) ½-½ Eindstand 2½-5½.
ASV-8 bovenaan: ASV-8 moest aantreden tegen UVS-5. Dat
team stond onderaan en won nog geen wedstrijd. Een sterk
achtste moest dus kunnen winnen. Maar dan blijft het toch
altijd knagen: “gaat het ook lukken als je een keertje pech
hebt”. Maar wel opgelucht, dat we een sterke start hadden.
Jalaludin Rahimi was terug van vakantie en we waren dus
redelijk compleet. Hij was het ook, die de start sterk maakte.
Ik herinnerde me nog zijn vorige partij. Met een niet te volgen
snelheid deed hij zijn zetten en had in dik twee minuten verloren. Nu zag ik hem weer zeer snel spelen en maakte dus het
gebaar: rustig, rustig. Maar het lukte hem niet echt, wel sleepte hij zijn tegenstander mee. Dat bracht een heel ander resultaat: binnen tien minuten gewonnen. Daarna kwam Zekria 2-0
melden. Het ging een tijd gelijk op, maar ineens sloeg zijn
aanval door. Hij won een kwaliteit en zou daarna ook de dame
gekaapt hebben, maar zover liet de tegenstander het niet komen. Peter van Deursen speelde remise. Wat ik ervan gezien
heb was het een zeer correcte remise. De keren, dat ik even
langs ging zag ik steeds een volledig gelijke stand. Invaller Ko
Kooman bracht de teamwinst. Zijn partij ging ook lang gelijk
op. Maar zijn tegenstander kwam in grote tijdnood. Zo groot,
dat hij er zelfs niet meer uit kwam. Volgens Ko (wat een zeldzaam eerlijke schaker is dat) zou het anders remise zijn geworden, want hij stond niet veel beter. Toen kwam het enige
volle punt van UVS. Ahmad Rahimi had op bord twee een
moeilijke start. Hij verloor 2 pionnen in de opening. Daarna
had de Nijmegenaar het echter niet gemakkelijk. Ahmad zette
zich schrap en won zelfs een pion terug. De tegenstander bleef
echter geconcentreerd spelen en stuurde aan op een pionneneindspel. Dit was voor onze man niet te houden. Daarna
speelde alleen ikzelf nog. Ik stond beter, maar het liep al tegen
kwart voor twaalf en dan ga ik soms hele rare dingen doen. De
tegenstander accepteerde mijn remisevoorstel direct. Gelijk na
de partij kwamen zowel Zekria als Ko naar me toe om te vertellen hoe ik had kunnen winnen. Toen zag ik het ook. Dat
was allemaal goed nieuws. Het nog betere nieuws kwam een
paar dagen later. De grootste concurrenten leverden in hun

wedstrijden punten in. Nu staan wij bovenaan met goede kansen om kampioen te worden, ook al staat de laatste tegenstander ook in het leidende groepje.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag UVS-5-ASV-8: Onno Marres (1585)Hendrik van Buren (1545) ½-½; Wim de Jong (1494)Ahmad Rahimi (--) 1-0; Wim van den Broek (1492)-Zekria
Amani (1668) 0-1; Rob Lubbers (1300)-Ko Kooman (1456)
0-1; Jaap Stork (1284)-Jalaudin Rahimi (--) 0-1; Toby van
Scheijndel (--)-Peter van Deursen (--) ½-½. Eindstand 2-4.
ASV-10 klopt Tornado-2: Afgelopen vrijdag heeft ASV-10
haar laatste wedstrijd van dit seizoen gespeeld. Het team dat
dit seizoen met vrijwel alleen debutanten speelde, veroverde
door een 2-4 winst voor nu de tweede plaats. Uiteindelijk zal
waarschijnlijk een verdienstelijke derde plaats het resultaat
zijn van een vooral heel leuk seizoen, waarin alleen van kampioen Veenendaal-4 verloren werd. In Druten kwam ASV-10
al snel op voorsprong. Aly-Asad Najak had de vijandelijke
dame ingesloten en wikkelde in hoog tempo af naar winst.
André de Groot maakte er 0-2 van. Onze captain won eerst
een kwaliteit en zette vervolgens zijn opponent mat. Invaller
Herman de Munnik deed aan het topbord wat hij kon, maar na
een mislukte opening stond zijn koning onbeschermd. In de
aanval sneuvelde bij Herman een stuk. Tornado-2 kwam hierna zelfs langszij. Jan Pieter Lourens ging net als tegenstander
Geert van Tongeren op jacht naar de vijandelijke koning. Een
aftrekaanval deed Jan Pieter de das om. Jelle Noordhuis herstelde de voorsprong. Al vroeg in de partij won Jelle een stuk.
Daarna besliste de koningsaanval. Jos Aarntzen maakte het
met een vrijpion lastig voor zijn tegenstander. Eerst won Jos
daarmee een kwaliteit en later werd dat voordeel zelfs een
toren. Daarmee werd de 4-2 winst een feit. En nu maar afwachten of concurrent Bennekom-4 ook van Tornado-2 wint.
Gedetailleerde uitslag Tornado-2-ASV-10: Jan de Haas
(1684)-Herman de Munnik (1481) 1-0; Wim Claus (1487Jelle noordhuis (1149) 0-1; Jurjo Hagen (1443)-Jos Aarntzen (--) 0-1; Geert v. Tongeren (1304)-Jan-Pieter Lourens (-) 1-0; Anton v. Kouwen (--)-André de Groot (1363) 0-1;
Tycho v. Zuylen (--)-Aly-Asad Najak (--) 0-1. Eindstand 2-4.
Prima gelijkspel ASV-13: Voor de vierde keer dit seizoen
eindigde een wedstrijd van ASV-13 in 3-3. Dit keer lukte dat
tegen S.C. Wisch. Kees van Keulen, die zijn debuut maakte
voor een ASV-team, zette ASV-13 op voorsprong. Al snel
won hij 2 pionnen en kreeg daarna koningsaanval. De vijandelijke koning werd vanuit zijn rokadestelling verdreven. Er
werd nog meer materiaalwinst geboekt en mat besliste de
partij definitief. Jelmer Visser sloeg, evenals in de vorige
ronde, opnieuw in op h3. Dit stukoffer had wederom niet het
gewenste resultaat. Sterker nog dit keer ging een paar zetten
later ook de dame verloren. Ook Jan Sanders verspeelde zijn
dame. Weliswaar hade hij hiervoor nog een toren en kreeg hij
nog kansen via de 2 rij. Het bleek uiteindelijk toch niet voldoende voor een goed resultaat. Met deze 2-1 achterstand
bracht Jan Diekema de stand weer op gelijke hoogte. Hij verloor eerst een kwaliteit maar kreeg kansen op de koningsvleugel. Heel handig wist hij met een torenoffer de verdedigende
rol van de zwarte dame uit te schakelen waarna mat via de glijn niet meer te verhinderen was. In de partij van Bob Sanders
werd het evenwicht in de stelling niet verbroken. Wellicht had
Bob iets meer ruimtevoordeel maar de remisemarge bleef, ook
nadat de zware stukken werden geruild, in tact. Jan Zuidema
stelde met zijn remise het matchpunt veilig. Wel had hij naar
zijn gevoel steeds het betere van het spel gehad. In een moeilijk te taxeren slotstelling twijfelde Jan of hij remise moest
aanbieden maar concrete aanknopingspunten had hij niet.
Gedetailleerde uitslag ASV-13–S.C. Wisch: Bob Sanders
(1314)-Willy Hofmeijer (1570) ½-½; Jan Zuidema (1517)-H.
Burgers (1569) ½-½; Jan Sanders (1368)-Bennie Roelofs
(1501) 0-1; Jan Diekema (1450)-Piet Los (1222) 1-0; Jelmer
Visser (--)-Ben Harbers (--) 0-1; Kees van Keulen (--)-G.
Tap (--) 1-0. Eindstand 3-3.
Voorst: Op het Open Kampioenschape van Voorst waren de
resultaten van de ASV-spelers in de 3 ronde afwisselend. In
de B-groep speelde Ko Kooman een leuke en interessante
partij waarin hij dreigde een pion te verliezen. In plaats hiervan koos Ko voor de tweede optie: een paard geven tegen
twee pionnen. In de positionele stelling die restte was zijn
tegenstander net iets gehaaider en won daardoor de partij. De
tegenstander van Hendrik van Buren had met zwart steeds het
beste van de partij. Hij won zelfs een pion. Maar waarschijnlijk had hij dat beter niet kunnen doen. Het dingetje was licht
giftig. Hendrik kreeg promotiedreigingen. De achterste lijn
was echter nog zo ver weg, dat er voorlopig niets te beleven
viel. Fritz gaf volgens Hendrik 0,03 voor de stand, waarin
remise werd gegeven. In de A-groep speelde Tony Hogerhorst
met zwart tegen een huisschaker, maar zo eentje waarvan de
laatste rating, die door de toernooicommissie was opgeduikeld, nog wel 1930 ELO is. Aan het grote aantal zetten theorie
dat de man volgde was ook te zien dat hij genoeg ervaring had

om het Tony heel moeilijk te maken. Hij hield echter vrij
eenvoudig stand zodat een remise het gevolg was. Martijn
Boele zag zijn titelconcurrenten bij het verstrijken van de uren
achter elkaar remiseren, zodat hij bij winst ongedeeld eerste
zou komen te staan. Door goed spel van beide spelers bleef
het evenwicht lang bestaan op het bord. Nadat hij een remiseaanbod had afgeslagen, won hij -door met schaak door te
slaan- uiteindelijk toch een pion. Hoewel het eindspel voor
beide spelers in vliegende tijdnood allengs beter gespeeld had
kunnen worden, ging de tegenstander van Martijn Boele met
een pion achterstand in een dame-eindspel door zijn vlag.
Hierdoor is de ASV-er met 3 uit 3 ongedeeld eerste. Ruud
Verhoef speelde later en won edeze inhaalpartij en heeft nu 1
uit 3. A.s. maandag wordt de 4 ronde gespeeld.
Leiden: In het weekend van 4-6 werden er in Leiden het 71e
Daniel Noteboomtoernooi gespeeld. Vier ASV-ers namen
hieraan deel. In de sterke A-groep eindigden Jochem Woestenburg en Koen Maassen van den Brink zeer verdienstelijk
op 3 uit 6. Beiden troffen sterke tegenstand. Jochem kreeg
twee 2100+ spelers voor de kiezen tegen wie hij beide keren
remise speelde. Koen bleef ongeslagen. Hij trof het zelfs nog
zwaarder want hij kreeg twee 2200+ spelers en een 2100+
speler als tegenstander. Dit leverde hem drie remises op. Ook
de andere 2 partijen eindigden in een puntendeling waardoor
hij op een TPR van 2106 uitkwam, ruim boven
zijn Elo. In de
B-groep werd Tony Hogerhorst gedeeld 5e met 4½ uit 6 terwijl Marco Braam op 3 punten finishte. Oud-ASV-er Paul de
Freytas bleef in deze groep op 2 punten steken.
Zwolle: In hetzelfde weekend als het toernooi in Leiden
speelde Frank Schleipfenbauer met zijn zoon Bent in het
weekendtoernooi in Zwolle. Van Frank ontving ik het volgende verslag: Bent schaakte goed maar haalde helaas slechts een
halfje in de laatste ronde. Na een bye in de 1e ronde op vrijdagavond trof hij in de 2e ronde op zaterdagochtend eerst een
1655-speler (de latere nummer 4). Bent verloor een pion in de
opening maar pas in het eindspel wist zijn tegenstander definitief te winnen. Deze was vol lof over Bent en de manier waarop hij geduldig verdedigde. Daarna trof hij een 1706-speler.
Bent won een pion, kreeg een remise aangeboden maar wilde
meer. In het middenspel ging hij echter teveel verdedigen en
verloor. Tegen Sophie Welling (1511) stond hij in het eindspel gewonnen (kwaliteit meer, doorstomende pion en had
nog een uur tegen zij slechts nog een minuut op de klok! Hij
kreeg remise aangeboden maar wilde natuurlijk winnen en
blunderde vervolgens de volle toren weg. Helaas won zij het
met een paard en een pion tegen de koning net. Na deze dag
wilde Bent eerst stoppen met het toernooi omdat zich de hele
avond al vreselijk misselijk voelde van de vis die we s'middags op de markt gehaald hadden. Op zondag dacht ik dat
Bent wel punten ging pakken tegen de zwakkeren. Helaas.
Tegen een 1280 speler kwam hij wel een pion voor maar liet
hem op de 7e rij binnen komen en verloor. De slotronde tegen
een ratingloze speelde hij weer goed, kwam een pion voor,
ging het eindspel in en ….accepteerde remise omdat hij niet
zag hoe te winnen. Gewoon met de koning naar het midden
gaan en de stukken beter zetten was waarschijnlijk al voldoende geweest. Helaas dus niet veel punten maar wel goed
gespeeld, wel soms veel te snel en soms niet aandachtig. En
dan Pa Schleipfenbauer, de begeleider van het talent?? Die
speelde een aardig toernooi waar hij 4 van de 5 partijen tegen
jeugdspelers streed! Noud Lentjes beging een onnauwkeurigheid waardoor Frank de partij hard kon beslissen. Tegen Marcella Gunther speelde hij onnauwkeurig en kwam na een
combinatie in een kansloos eindspel terecht (zij 2 lopers en 7
pionnen waarvan 1 op de 7e rij, Frank 2 paarden, een loper en
5 pionnen). Gelukkig kon hij door een stuk terug te offeren
afwikkelen naar 2 lopers+5 pionnen tegen paard en loper+4
pionnen, dat hij net remise wist te houden. Daar tegenover
stond dat Frank daarna een hele gunstige stelling tegen Martijn London (VDS) net niet wist te winnen. Een Franse Doorschuifvariant waar zijn tegenstander, zo bleek achteraf, 2
verschillende systemen door elkaar speelde en dat gaat natuurlijk niet goed. Maar helaas bloedde Frank’s initiatief dood. De
2e dag won Frank een goede partij tegen Kambiz Sekander
(Schaakstad Apeldoorn), die te ongeduldig was. In de slotronde nam Frank in de opening in een gunstige stelling remise
aan van Koen Lambrechts (Pallas) omdat Frank vond edat hij
genoeg geschaakt had. Frank werd daarmee gedeeld 3 in de
A-groep met een TPR van 2154, ruim boven zijn Elo!! Het
was een leuk toernooi dat men volgend jaar wil herhalen.
Uitslagen interne competitie 24e ronde (17 maart 2011):
Wilgenhof-Weijsenfeld 1-0; Gerlich-Boel 0-1; Hoogland-P.
Schoenmakers 0-1; Taal-Knuiman 0-1; Abrahamse-Maassen van den
Brink ½-½; E. Wille-Hogerhorst 0-1; Huizinga - R. Wille 1-0; Fassaert-v. Belle ½-½; Marks-Vermeer 0-1; Dekker-Hajee ½-½; GroenAu 1-0; Kuiphof-van Buren ½-½; Bentvelzen-Aarntzen 1-0; van
Eck-Wiggerts 1-0; Eder-Veerman ½-½; Derendorp - van der Krogt
0-1; v.Vlerken-Kooman 0-1; Noordhuis-Hartogh Heijs 1-0; Kelderman-Peters 1-0.

