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50e jaargang no. 38
Oploswedstrijd: “Plotseling realiseerde ik me, dat ik nog
nooit een stand van Dombrovskis had opgehangen”,
aldus Hendrik van Buren.
Een grote vergissing om
zo’n knappe componist
achteloos voorbij te lopen.
Wit geeft mat in 2 zetten.
Oplossing: 1. Pe3.
Jubileum: Op bescheiden
wijze is vorige week aandacht geschonken aan het
120-jarig bestaan van
ASV. Nu is het elke donderdag een goede reden om
naar onze clubavond te gaan maar juist afgelopen donderdag
nog een beetje meer, want dan scoren we allemaal een punt
zo stond het heel cryptisch in de aankondiging! Het wekte
natuurlijk de nieuwsgierigheid op. Want welke schaker wil er
nou geen punt! Het bleek natuurlijk om een taartpunt te gaan,
gemaakt door onze adverteerder Bakkerij ten Hoopen uit de
Steenstraat! Iedereen liet het zich goed smaken. Om de echte
punten moest die avond natuurlijk nog fel gestreden worden!
Zoals we wekelijks ervaren, is ASV in al die 120 jaar jong en
vitaal gebleven. Nu op naar de 125 jaar!!
Bibliotheek: Bij de schaakdemo in de bibliotheek aan de
Koningstraat was het zaterdag jl. een drukte van belang. De 6
borden waren bijna continu bezet en sommigen wilden van
geen wijken weten en bleven de hele middag bezig. De aankondiging in de krant en in de folders van de bibliotheek had
goed gewerkt. Enkele deelnemers waren zelfs ook al bij
eerdere demo’s aanwezig. Inderdaad, de herhaling van het als
club steeds maar blijven laten zien aan de mensen lijkt zich
uit te betalen. Het enthousiasme en het spelplezier was groot.
Natuurlijk is het te hopen dat dit niet alleen tot deze demo
beperkt blijft maar dat men ook de weg naar ASV weet te
vinden. Ook komend voorjaar zal ASV, zo is de bedoeling, 2
keer in de bibliotheekhal plaatsnemen. Data zijn nog niet
bekend dat moet nog met de bibliotheek worden afgestemd.
Daglichtschaak: Ko Kooman is nog steeds in de top van het
klassement van onze
schaakactiviteit op de dinsdagmiddag te
vinden. Na de 3e speeldag staat hij 2e met een gelijk aantal
punten als Jan Vermeer. Jan heeft een half weerstandspuntje
meer. Helaas was er een oneven aantal schakers zodat Fritz
uitkomst moest bieden. Dat betekent dat wie Fritz treft een
nul kan incasseren. Aan het eind van de dag ontdekte Jan hoe
hij Fritz in de toekomst kan temmen. Nu stond Fritz op een
Elo van 2150. Dat wordt voor de toekomst wat naar beneden
bijgesteld. Verheugend was de komst van een nieuwe deelnemer. Gerrit Aalbersberg woont letterlijk om de hoek van
het Daglichtschaak. Hij won eenmaal. Ook Henk Kuiphof en
Robbert Lubbers gaven voor het eerst dit seizoen acte de
presence. Beiden schreven onmiddellijk 2 punten bij. Horst
Eder, Rob Cornips en Hans Donker hadden deze middag een
magere score: zij voegden slechts een half punt bij hun totaalscore. En dit nog: Bob Sanders kon onmogelijk deze
middag schaken, wel zag hij kans om zijn inschrijfgeld te
brengen. Dat is inmiddels verlaagd. € 11,50 voor het hele
seizoen en € 2,50 per middag. De volgende ronde wordt
gespeeld op dinsdag 6 december a.s.
Jan Vermeer
Externe competitie: Na de zaterdagteams zijn nu de avondteams weer aan de beurt voor hun 2e ronde. Als eerste speelde afgelopen dinsdag ASV-12 in Terborg tegen S.C. Wisch.
Deze EP was toen al afgerond zodat u het verslag volgende
week kunt lezen. Vanavond speelt ASV-5
thuis tegen de
Edese S.V. Beide teams verloren in de 1e ronde met 4½-3½.
Ook ASV-8 speelt vanavond. Zij hebben een uitwedstrijd
tegen Wageningen-5. Aanvankelijk zou ook de wedstrijd
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ASV-9-Veenendaal-4 vanavond gespeeld worden maar deze
wedstrijd is op verzoek van de tegenstander verplaatst naar
volgende week. Morgenavond speelt ASV-10 uit bij De
Toren-6j in het Olympuscollege aan de Zeegsingel, aanvang
19.30 uur. Lekker dichtbij om even te komen kijken nietwaar!! Verder gaat ASV-6 morgen naar Wijchen waar Het
Kasteel-3 de tegenstander is. In de volgende EP meer over
deze teamwedstrijden. Volgende week donderdag zijn er
maar liefst 3 teamwedstrijden in ons clubgebouw. Dat is dus
zoals gezegd de verschoven wedstrijd van ASV-9 en verder
ASV-7 - Twello en ASV-13 - PION-5 uit Groesbeek. Dat
wordt dus een volle bak maar met teamwedstrijden erbij is er
altijd veel te beleven. Op vrijdag 18 november sluit de jeugd
van ASV-11 de rij bij De Toren-9. Er valt dus weer voldoende te beleven
deze ronde!! Nu eerst de uitslagen en
standen na de 2e ronde van onze eerste vier teams.
Uitslagen/standen KNSB/OSBO-promotieklasse na 2e ronde:
KNSB 2e klasse D:
1 Venlo
2 ASV-1
3 HSC
4 Veldhoven
5Vianen/DVP
6 DSC Delft-1
7 DJC
8 Zevenaar
9 De Toren/VSV-2
10 Voerendaal-2
KNSB 3e klasse B:
1 DSG Pallas
2 Groningen-2
3 Philidor Lw. 1847-2
4 Almelo
5 Xidata Hardenberg
6 Doetinchem
7 ASV-3
8 WSG Winterswijk
9 ESGOO-2
10 UVS-2e

KNSB 3e klasse C:
4 10
1 ASV-2
4 9
2 Het Kasteel
3 9½ 3 Regiohakkers
3 9
4 Messemaker 1847
3 9
5 Zukertort A’veen-3
2 8
6 LSG-4
1 7½ 7 Amersfoort-2
0 6½ 8 Oosten-Toren
0 6
9 Paul Keres-3
0 5½ 10 PSV/DoDo
OSBO-Promotieklasse:
4 15½ 1 Denk en Zet
4 11
2 Wageningen-2
4 11
3 Voorst
4 10
4 ASV-4
2 8½ 5 Bennekom
2 8
6 Wageningen-3
0 6
7 VDS
0 4
8 De Toren-2
0 3½ 9 PION-2
0 2½ 10 ZSG

4 10
4 10
4 9
2 9
2 8
2 8
2 7
0 7
0 7
0 5
4 11½
4 11
2 9
2 8½
2 7½
2 7½
2 7
2 6
0 6
0 6

KNSB 2 klasse D: DJC-ASV-1 3½-4½; Voerendaal-2Vianen/DVP 3-5; DSC Delft-1-HSC 4-4; De Toren/VSV-2Veldhoven
3-5; Zevenaar-Venlo 3-5.
KNSB 3e klasse C: PSV/DoDo-ASV-2 2½-5½; Messemaker
1847-LSG-4 5½-2½; Amersfoort-2-Het Kasteel-2 2½-5½;
Zukertort Amstelveen-3-Oosten-Toren 4½-3½; Paul Keres-3Regiohakkers
3½-4½.
KNSB 3e klasse B: Philidor Lw.-1847-2-ASV-3 5½-2½;
DSG Pallas-UVS-2 8-0; Xidata SV Hardenberg-ESGOO-2
5-3; WSG Winterswijk-Groningen-2 1½-6½; DoetinchemAlmelo 3½-4½.
OSBO-Promotieklasse: Wageningen-3–ASV-4 4½-3½;
VDS–Wageningen-2 2-6; Bennekom–PION-2 5-3; De Toren-2-Voorst 4½-3½; ZSG-Denk en Zet 3-5.
Lichtenrader Herbst Turnier: René van eAlfen nam van 8 t/m
16 oktober jl. in Berlijn deel aan het 7 Lichtenrader Herbst
Turnier dat een record aantal deelnemers van 189 kende. Er
deden nog 5 Nederlanders mee, waaronder de voor Veenendaal-2 uitkomende broers Dennis en Marcel Flohr. René was
met ESV-er Hans Thuijls afgereisd naar de Duitse metropool. Er werd gespeeld in het Gemeinschaftshaus van Lichtenrade, een buitenwijk in het uiterste zuiden van Berlijn.
Mooie speelzaal, mooi materiaal, erg goedkope consumpties,
maar helaas geen analyseruimte. Het speeltempo was 40
zetten in 1½ uur en daarna een ½ uur met vanaf zet 1 een
increment van 30 seconden. In de 1e ronde won René redelijk eenvoudig van Steven Stark (1589), die in een Philidorverdediging een pion verloor en even later, in een poging de
stelling te vereenvoudigen middels een grootscheepse ruil, er
nog een moest inleveren. Het eindspel had hij zich kunnen

besparen. In de 2e ronde wachtte jongeling Jan-Hendrik Müller (2100). Een zware strategische partij, waarin René lange
tijd niet minder stond, maar in tijdnood een paar onnauwkeurigheden beging. Zijn stelling werd lastig te keepen en op zet
40 was hij een fractie te laat met zetten en verloor zo op tijd.
De stelling was toen al slecht tot verloren. In ronde 3, met
wit tegen Lutz Reichert (1737) moest opnieuw een Philidorverdediging worden bestreden. René haalde 2 bekende ideeen in de opening door elkaar en kwam iets minder te staan.
Toen zijn tegenstander de stelling vervolgens vrijwillig
dichtschoof was er voor beide spelers geen eer meer te behalen: remise. In ronde 4 wachtte Manfred Clauder, een Duitser
met een veel te lage (nationale) rating. In het middenspel
zette hij een Franse Tarrasch te traag voort waardoor René
met een snel e5 de stelling kon openen en zo tot een koningsaanval kon komen. In de afronding blunderde hij zodat
het remise had moeten worden maar zijn tegenstander profiteerde niet en ging snel mat. In ronde 5 speelde René met wit
tegen Dennis Flohr en kwam door onnauwkeurig spel van
Dennis goed uit de opening. Zwarts koning werd gedwongen
in het midden te blijven en dat was natuurlijk een mooi aanvalsdoel voor de witte stukken. Toen Dennis vervolgens te
gretig een pion snoepte kreeg René een sterke vrijpion. Een
kans op directe winst vlak voor de tijdcontrole miste hij,
maar het resterende eindspel was dankzij de vrijpion gewonnen. Met een score van 3½ uit 5 werd vol goede moed aan de
tweede toernooihelft begonnen. In ronde 6, met wit tegen
Vitalij Major (2136), volgde echter een pijnlijke nederlaag.
Deze begreep de opening veel beter dan René, die al snel
slechter kwam te staan. Passiviteit leidde tot stukverlies (tegen een pion, maar er had beter voor ‘slechts’ kwaliteitsverlies gekozen kunnen worden) en een kansloze partij. In ronde
7 kwam tegen Stanley Yin (2006) de Sevillavariant van het
Grunfeld-Indisch op het bord, waarin lang de theorie werd
gevolgd. Toen René verzuimde zijn loper buiten de keten te
brengen kreeg wit een duurzaam initiatief en bleef Stanley de
‘Sevilla-pion’ eenvoudig voor. Het paard-loper eindspel
werd door hem goed uitgespeeld. Een domper voor René en
dus terug op 50%. In de voorlaatste ronde, kwam er met
zwart tegen Rüdiger Merz (1919), een gecompliceerde variant van het Frans op het bord, waarin René langzaam maar
zeker initiatief kreeg. Na een fout van zijn tegenstander kreeg
hij een sterke aanval maar in tijdnood miste hij tweemaal een
snelle winst. De afwikkeling naar het eindspel, met een sterke vrijpion meer, leek goed maar was lastig te winnen. Gelukkig gaf zijn tegenstander een stuk tegen 2 pionnen, waarna de vrijpion eenvoudig besliste. In de slotronde werd (met
wit) tegen Frank Dreke (2052) het een correcte remise. In
een Aljechin ontstond een thematische strijd tegen wits achtergebleven pion op d4. René wist tijdig een aantal stukken te
ruilen, waarna in wederzijdse tijdnood tot remise werd besloten. Zo eindigde René met 5 uit 9 op plaats 79. In de volgende ASV nieuws meer over dit toernooi.
Guernsey: In de herfstvakantie deed Désiré Fassaert voor de
twintigste keer mee aan het Open Toernooi van Guernsey.
Het werd weer een gezellige reünie op dit mooie Kanaaleiland: van de ongeveer 20 Nederlandse deelnemers vormen
zo’n 15 schakers een regelmatig terugkerende vaste kern. De
eerste drie ronden ontmoette Désiré 2100+ spelers. De eerste
twee partijen eindigden nog met een plusremise, maar in de
derde ronde ging hij toch voor de bijl. De volgende ronde
trok hij dit recht door vanuit een volkomen gelijke stelling
langzaam een eindspelvoordeeltje op te bouwen en dit uiteindelijk te verzilveren. De volgende drie ronden eindigden
weer, maar niet zonder de nodige strijd, in remise, onder
andere tegen de sterke Utrechtenaar Jan Prins. Hiermee behaalde Désiré uiteindelijk een TPR van 2007, waarmee hij
tevreden kon zijn. Er deden vier grootmeesters mee. Toernooiwinnaar werd de Litouwse grootmeester Sarunas Sulskis, die de eerste twee ronden tot het uiterste moest gaan om
een gelijk en een slecht staand eindspel in winst om te zetten.
Meervoudig toernooiwinnaar Tiger Hillarp-Persson viel
ditmaal buiten de ereplaatsen.
Laren: Nog een toernooitje dat in de herfstvakantie werd
gespeeld en bovendien in ASV-succes eindigde!! Pascal
Losekoot is winnaar geworden van het snelschaaktoernooi
van de Larense Schaakclub. Een kleinschalig toernooi gehouden in een café op een maandagavond waar het vooral
heel gezellig was. Het café zorgde door de kleine ruimte,
weinig licht en kleine tafels voor een prima atmosfeer. Je
moest dan ook bijna je glas vasthouden onder het schaken en
geslagen stukken kon je beter op de grond zetten want daar
belanden ze toch wel in de tijdnoodfase. Dick de Graaf was
vooraf favoriet maar Pascal eindigde op 7½ punt en bleef
hem uiteindelijk een half puntje voor.

OSBO-Kamp: Afgelopen zaterdag werden de eerste 2 ronden
van de persoonlijke OSBO-kampioenschappen gespeeld. In
totaale doen er 9 ASV-ers mee. Omdat de hoofdklasse pas op
de 2 speeldag begint konden Martin Weijsenfeld en Tony
Hogerhorst deze zaterdag thuisblijven. In de Veteranengroep
werd de partij van Paul Tulfer uitgesteld. Siert Huizinga
verloor zijn eerste partij tegen Henk Abels, de hoogste ratinghouder in deze groep, die met wit speelde. Siert kwam
wat minder uit de opening, probeerde daarna nog druk te
zetten op de damevleugel maar wit antwoordde steeds correct
waarna de vijandelijke koningsaanval Siert te machtig werd.
Désiré Fassaert kan tevreden terugkijken op de eerste dag
van het PK in de 1e klasse, niet alleen vanwege het resultaat,
2 overwinningen, maar ook vanwege de kwaliteit van de
partijen. De 1e ronde speelde hij met wit tegen Hans Thuijls.
Na een positioneel gevecht won hij een pion, waarna het
resterende eindspel met een overweldigend wit paard op d5
weinig problemen meer opleverde. In de middagronde moest
Désiré het met zwart opnemen tegen Jef van Swieten. Het
werd een gevecht op het scherpst van de snede met aanval en
tegenaanval. Bij de witte tegenaanval raakte echter diens
dame opgesloten en deze kon slechts ten koste van stukverlies, en daarmee van de partij, bevrijd worden. Daar waar
Désiré dus met 2 overwinningen startte
kreeg Theo Koeweiden 2 nederlagen te slikken. In de 1e ronde speelde hij de
versnelde draak maar hij miste f3 waardoor hij wat passief
kwam te staan. Zijn tegenstander kreeg vrijpionnen in hete
centrum en deze kon Theo niet meer tegenhouden. In de 2
partij kwam Theo passief te staan en zijn tegenstander kreeg
een mooie aanval die Theo niet meer kon keepen. Nico
Schoenmakers was een lang weekend weg en had daarom 2
byes opgenomen. In de tweede klasse verloor Frans Veerman
zijn 1e partij. "Ik trapte kinderlijk eenvoudig in het Budapestergambiet en na 8 zetten konden de stukken weer in het
doosje. Gelukkig was er verderop een voetbalwedstrijd gaande en toen heb ik daar de morgen maar doorgebracht" aldus
Frans. Zijn 2e partij was moeizaam maar tenenkrommend
spannend. Met een pion voorsprong wist hij uiteindelijk zijn
tegenstander mat te zetten. Ko Kooman maakte een goede
start door beide partijen te winnen. De eerste partij met zwart
was tegen Geurt van Veenendaal, drie jaar geleden kampioen
in deze klasse. Na de openingsfase veroverde hij een stuk
tegen een pion. Dus hij ging opgewekt het middenspel in
maar daar ging Ko 2 keer onnodig de mist in door 2 pionnen
te verspelen. Met een stuk meer maar 3 pionnen minder was
het nog hard werken. Toen een paardvorkje werd overzien,
waarbij Ko zijn paard offerde maar een toren terugwon kon
het niet meer misgaan maar nog steeds was het uitkijken. Pas
bij de 70e zet gaf zijn tegenstander op. De 2e partij ging tot
de 30e zet gelijk op. Toen zette zijn tegenstander een toren
(die mede een loper dekte) op een voor Ko ongevaarlijke
positie en zo kon onze ASV-er zonder compensatie een loper
veroveren. Daarna ging het snel en bij de 38e zet gaf hij op.
Wisselende resultaten dus van onze clubgenoten bij deze
eerste speeldag. Op 3 december is de volgende speeldag!
ASV-jeugd: Na de derde speeldag van de Meesterklasse bij
de C-jeugd in Amersfoort blijkt ons team zich in deze klasse
steeds beter thuis te voelen. eDe resultaten
komen dan vanzelf. Zaterdag jl. werden de 5 en 6e ronde gespeeld. In de 5e
ronde werd met 3-1 gewonnen van de Schaakmaat-C. Jammer was dat dit team incompleet was en Xadya dus zonder te
spelen aan het punt kwam en dat was niet waar ze voor was
gekomen want ze had natuurlijk graag willen spelen. De
andere punten kwamen van Pieter Verhoef en Tom Verberk.
Alleen Fabian Engelhardt verloor. In de middagronde werd
met 2-2 gelijk gespeeld tegen het Groningse Unitas. Xadya
won en het andere bordpunt kwam via remises door Pieter en
Tom. Bij Fabian wilde het dit keer niet lukken want hij verloor ook zijn tweede partij die dag. ASV-C
staat nu na 6
ronden met 6 punten prachtig op de 13e plaats van de 24
deelnemende teams. Een prima klassering
temeer daar men
bij aanvang van het toernooi
als 20e was geplaatst!! Op 10
e
e
december worden de 7 en 8 ronde gespeeld.
Uitslagen interne competitie 9e ronde (3 november 2011):
Beeke–Wilgenhof ½-½; Boel–Abrahamse 1-0; Weijsenfeld–
Karssen 0-1; Maassen van den Brink–Gerlich 0-1; R. Wille–
Knuiman 1-0; Groen–Hogerhorst 0-1; Huberts–R. Verhoef
½-½; van Alfen–Dekker 1-0; Hajee–Kuiphof ½-½; Dijkstra–
Au 1-0; Corbeel–Wiggerts 1-0; Veerman–van Eck 0-1; Eder
–van Deursen 1-0; B. Sanders-Rietbergen 1-0; Derendorp–
Meijer 1-0; Zuidema–de Groot 0-1; Stomphorst–P. Verhoef
0-1; Kelderman–Hageman 0-1; Viets–Hartogh Heijs ½-½;
Stibbe–Koen van Keulen 0-1; Visser–Peters 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: E. Wille – Fassaert ½-½;
Vermeer – van Vlerken 1-0; Kooman – Kooij 0-1; Kees van
Keulen – van Buren 0-1; Wijman – van Dijk 1-0.

