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Oploswedstrijd: Een beeld uit
de Spartakiade van de vakbonden in 1969 gespeeld in Vologda (hoe kom ik eraan?). Chernikov veegt hier met wit Shtsherbakov van het bord. Oplossing: 1. Da7+, Kc8 2. Dxa8+,
Lxa8 3. Txa8+, Kb7 4. Tga3
en zwart kon opgeven.

Rapid: Volgende week wordt
de 2e rapidavond gehouden. Om
u een indruk te geven van de
stand na de eerste 4 ronden
Stand ASV-rapidcompetitie na 4
treft u deze hiernaast aan.
ronden seizoen 2011-2012:
Nr. Naam
Pnt Part. Heeft u de eerste avond gemist
dan is dat geen probleem. U
1 Henk Karssen
4 4
2 Rob Huberts
3½ 3
kunt volgende week gewoon
3 Richard van der Wel
3½ 4
meedoen! We spelen dan al4 Tony Hogerhorst
3 4
leen in de ruimte bij de bar. De
5 Koen Maassen vd Brink 3 4
andere zaal is dan bezet van6 Abbes Dekker
3 2
7 Henk Kuiphof
3 2
wege de voorbereidingen van
8 Jochem Woestenburg 3 3
een cadeautjesmarkt dat op
9 Hedser Dijkstra
3 4
vrijdag 25 november in het
10 Koen van Keulen
3 2
Activiteitencentrum zal wor11 Otto Wilgenhof
2½ 4
12 Guust Homs
2½ 4
den gehouden. Vanavond spe13 Wouter van Rijn
2½ 4
len wee natuurlijk eerst gewoon
14 Theo Jurrius
2½ 3
de 11 ronde voor de interne
15 Désiré Fassaert
2½ 4
competitie.
16 Daan Holtackers
2½ 3
17 Dirk Hoogland
18 Bryan Hieltjes
19 Jan Vermeer
20 Ko Kooman
21 Ruud Wille
22 Ton van Eck
23 John Sloots
24 Frans Veerman
25 Marco Braam
26 Tijs van Dijk
27 Siert Huizinga
28 Frits Wiggerts
29 Bob Hartogh Heijs
30 Harm Steenhuis
31 Kees van Keulen
32 Horst Eder
33 Martijn Boele
34 Xadya van Bruxvoort
35 Clemens Wijman
36 André de Groot
37 Martin Weijsenfeld
38 Alain van der Velden
39 Theo Koeweiden
40 Anne Paul Taal
41 Henk Kelderman
42 Jan Groen
43 Bob Sanders
44 Danny Hageman
45 Arif Dundar
46 Jan Zuidema
47 Lion de Kok
48 Jelle Noordhuis
49 Hein van Vlerken
50 Bob Kooij
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Externe competitie: De avondteams zijn aan hun 2e ronde
begonnen. Als eerste speelde
ASV-12 in Terborg tegen S.C.
Wisch. Het werd een prima
gelijkspel: 3-3. Hetzelfde resultaat was er vorige week
donderdag voor ASV-8 bij
Wageningen-5. ASV-5 won
diezelfde avond verdiend met
5-3 van de Edese S.V. ASV-10
pakte vrijdag beide punten met
een flinke dosis geluk bij De
Toren-6. Er werd met 3½-2½
gewonnen. ASV-6 tenslotte
maakt een desastreuze
start
mee want ook de 2e wedstrijd
ging verloren. Het werd 5-3
voor Het Kasteel-3. Daarmee
was de eerste competitieweek
ten einde. Vanavond zijn er
maar liefst 4 teamwedstrijden
thuis. Dat wordt dus een beetje
inschikken. Allereerst is dat
ASV-1 dat voor de KNSBbeker speelt tegen DJC, waar
men onlangs voor de competitie ook tegen speelde. Verder wordt voor de OSBOcompetitie gespeeld: ASV-9-Veenendaal-4; ASV-7-Twello
en ASV-13-PION-5. Morgenavond speelt tenslotte nog de
jeugd van ASV-11 bij De Toren-9 in het Olympuscollege de
2e wedstrijd van dit seizoen.
In deze EP leest u alle verslagen
van onze teams uit de 2e ronde die al gespeeld zijn dit keer
maar eens in volgorde van speeldag.
Prima gelijkspel ASV-12: Na de nederlaag in de 1e ronde
zetten onze senioren op dinsdag 8 november jl. via een 3-3
gelijkspel een goed resultaat neer tegen S.C. Wisch uit Terborg. Vooraf geen gemakkelijke opgave gezien de betere Elo
van de tegenstanders. Henk Kelderman was verhinderd daarvoor speelde André de Groot. Zo was de gemiddelde leeftijd
van ons seniorenteam behoorlijk gedaald. De wedstrijd dan.
Bij Wim Peters zag het er al direct somber uit. Zijn tegenstander had in de opening al kunnen profiteren maar liet dit
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na. Niet veel later verspeelde Wim zijn dame. Wel kreeg hij
hiervoor een paard in de vijandelijke stelling en een ver opgerukte vrijpion maar deze compensatie was te gering. Zijn
tegenstander offerde hiervoor een toren terug waarna de gevaren voorbij waren. De overmacht was daarna te groot. Even
daarvoor had onverwacht Jan Sanders verloren. Mogelijk nog
wat vermoeid door zijn reis naar Zuid-Afrika waarvan hij pas
2 dagen eerder was teruggekomen overzag hij een simpel
vorkje met stukverlies waarvoor hij nog wel 2 pionnen kreeg
maar niet veel later ging er nog een stuk af toen Jan een pion
verkeerd terugsloeg. Zo was het al 2-0 voor de gastheren. De
vechtlust was echter groot. Hein van Vlerken speelde een
hele sterke partij. Hij nam het initiatief mede door de wat
passieve opstelling van zijn tegenstander. Heel zorgvuldig
speelde Hein zich naar winst. Kwaliteitswinst in de slotfase
was al beslissend maar na de dreiging van ondekbaar mat gaf
zijn tegenstander op. Hans Meijer was aanvankelijk een stuk
achter geraakt maar won deze niet veel later terug en had toen
met beide torens op de e-lijn iets beter spel. Wel had hij een
pion minder. De gelegenheid om door te drukken kreeg Hans
niet waarna tot remise werd besloten. André de Groot kon
terugkijken op een goede partij. Hij verloor in het middenspel
zijn geïsoleerde pion maar dat was eerder in zijn voordeel
want nu kon hij zijn kansen op de vijandelijke koningsvleugel vergroten terwijl bij zijn tegenstander de pion voorsprong
eerder een last was. Zijn dame stond verkeerd en André kon
met dame, toren en loper de koningsstelling onder vuur nemen. Toen hij daar eenmaal een bres in had geslagen via een
opgerukte h-pion was het snel bekeken. De partij van Frans
Veerman moest de beslissing brengen. Na een gelijkopgaande partij kreeg hij in het middenspel wat voordeel hoewel dit
nog niet beslissend was. Wel had hij een pion voorsprong
verkregen. Na een afwikkeling ging deze pion in een paardeindspel toch weer verloren. Dit had hij kunnen voorkomen
maar ook dan was de remisemarge erg groot geweest. Het
resterende pionneneindspel was nog even oppassen maar zijn
tegenstander bood vrijwel meteen remise aan dat door Frans
terecht werd aangenomen. Daarmee was de 3-3 eindstand een
feit. Een resultaat waar ASV-12 tevreden mee kon zijn.

Gedetailleerde uitslag: J. Hofmeijer (1551) – Frans Veerman
(1502) ½-½; Willy Hofmeijer (1549) – Hans Meijer (1442) ½-½;
H. Burgers (1568) – André de Groot (1375) 0-1; Bennie Roelofs
(1510) – Jan Sanders (1346) 1-0; Piet Los (1155) – Hein van
Vlerken (1273) 0-1; H. Bruggink (1357) – Wim Peters (860) 1-0.
Eindstand 3-3.

ASV-5 wint zonder problemen van ESV: ASV-5 herstelde
zich in de 2e ronde van de onnodige nederlaag tegen Veenendaal-2 door in het eigen home het taaie ESV met 5-3 te kloppen. Erik Wille hielp ASV-5 aan een voorsprong. Dat was na
een mislukte openingsfase een meevaller. Erik gunde de
tegenstander de aanval en leek opgerold te worden. Met een
truc ontsnapte de kopman van het vijfde uit de omklemming.
In betere stelling blunderde de tegenstander een toren weg.
Ruud Verhoef won net na de opening een pion. Dat voordeel
was door de lopers van ongelijke kleur kleiner dan gehoopt.
Remise was dus een logisch resultaat. Ook Marco Braam
deelde het punt. Een gedegen opzet van de partij zorgde voor
iets makkelijker spel. De gesloten stelling bood echter te
weinig mogelijkheden op meer. De 3-1 kwam van Martin
Weijsenfeld. Hij won, zoals hij zo vaak wint. Een rustige
opening wordt gevolgd door een gedegen middenspel. Na
pionwinst volgde eindeloos laveren met de stukken en toen
die goed stonden, was de winst snel daar. Een wanhopig
kwaliteitsoffer van de Edenaar versnelde de winst. De matcombinatie van Martin was tenslotte leuk om te zien. Ook
Albert Marks liet ons weer smullen. Tegen de broer van ons
aller Theo Koeweiden had Albert al snel de stukken beter
staan. Een daverende aanval volgde. Na wat stukkenruil vervlakte de stelling niet. Integendeel, subtiel stukkenspel deed
de aanval aan kracht winnen. Het slot was fraai door de eenvoud van de mataanval. Barth Plomp nam heel consequent
een gambietpion aan en ging daar aan hangen om zo een goed
eindspel te bereiken. Dat gebeurde ook, maar niet zonder

gevaar. De Edenaar profiteerde echter niet van de mogelijkheden die er wel waren. Uitgerekend in het toreneindspel
maakte Barth een foute keuze. De tegenstander vond ondanks
een ondertal in pionnen een keurige verdediging naar remise.
Jacques Boonstra koos de aanval. Dat valt te prijzen aan onze
man, dat hij dat ook met zwart gewoon doet. Dit keer kwam
hij niet door de Edese veste heen. Wat restte was een minder
eindspel en vooral veel minder tijd. Op tijd schakelde Jacques
echter naar een hogere versnelling. Het paardeindspel werd
vervolgens keurig remise gehouden. Pas in de laatste partij
van de avond was er Edes succes. Oud-ESV-er René van
Alfen kwam in een eindeloze laveerpartij in enorme tijdnood.
De druk op de damevleugel werd groter en groter. Met nog
maar minuten op de klok opende René daar de stelling en dat
bleek niet handig. De geroutineerde Cor van Ingen ging hierna als een mes door de boter. De 5-3 winst brengt ASV 5
weer terug in de middenmoot.
Erik Wille

Gedetailleerde uitslag ASV-5–Edese SV: Erik Wille (1973)–Willem
Slagter (1781) 1-0; Martin Weijsenfeld (1939)–Sjoerd Meijer
(1864) 1-0; Barth Plomp (1964)–John Zandvliet (1790) ½-½;
Ruud Verhoef (1748)–Ronald Klaassen (1806) ½-½; René van
Alfen (1814)–Cor van Ingen (1798) 0-1; Albert Marks (1774)–Bart
Koeweiden (1690) 1-0; Jacques Boonstra (1734)–Willem de Wilde
(1793) ½-½; Marco Braam (1737)-Hans Thuijls (1657) ½-½.
Eindstand 5-3.

ASV-8 redt het net: Afgelopen donderdag nam ASV-8 het op
tegen Wageningen-5, een gewaardeerde tegenstander, waar
we allemaal leuke herinneringen aan hebben, maar ook wel
harde klappen hebben opgelopen. Als Ayyoubi niet mee kan
doen is dat altijd een aderlating. Maar hij had al gewaarschuwd, dat hij er vaker niet dan wel zou zijn wegens zijn
beroep. Gelukkig kon Henk Kuiphof invallen en met Dick
Hajee op één en Henk op twee konden we de wedstrijd toch
vol goede moed tegemoet treden. Maar Dick moest op de dag
zelve ziek afhaken. Gelukkig bleek Kees van Keulen 2 uur
voor de wedstrijd bereid mee te gaan. We waren dus toch
compleet en het begin was prima. Horst Eder kwam spoedig
in een uitgebreide slagwisseling. Zijn tegenstander vergat
echter een schaakje, dat Horst ingebouwd had. Het leverde
een vol stuk op. De tegenstander gaf gelijk op. De vreugde
was kort. Aan alle andere borden stonden de ASV-ers slecht.
Henk Kuiphof dacht zelf, dat we met 5-1 zouden gaan verliezen. Kees van Keulen was de eerste. Hij had zich in de opening misrekend en moest een vol stuk inleveren. Maar plots
kwam Zekria de overwinning melden. Wonderlijk. Hij stond
zojuist nog als een krant. Twee verbonden vrijpionnen dreigden hem te pletten. Maar ineens vond hij een fraaie aftrekcombinatie, die de dame voor een toren won. Ook Henk
Kuiphof wist zich te redden. In het vroege middenspel moest
hij een kwaliteit inleveren en kwam slecht te staan. Het werd
echter een zinderende partij, die het bekijken zeker waard
was. Henk won de kwaliteit terug weliswaar ten koste van
een pion. De tegenstander verbruikte zeeën van tijd en deed
dat nog eens, toen Henk remise aanbood. Dat de Wageninger
het bod toch aannam was niet eens onlogisch. Op het bord
stond een zeer gecompliceerde stand, waarin hij weliswaar de
beste kansen had, maar toch nog van alles kon gebeuren. Ook
Hans Derendorp was in de problemen geraakt. De vijandelijke a-pion denderde naar voren en dreigde voortdurend te
promoveren. Hans moest er zijn hele spel op afstemmen. Hij
probeerde aan te vallen via alle mogelijkheden, die hij nog
had, maar uiteindelijk was die opgave te zwaar. Toen was het
dus 2½-2½. Op het eerste bord speelde alleen Hendrik nog.
Hij had een enorme koningsaanval te verduren gehad en
moest met 2 pionnen minder een dubbel toreneindspel zonder
enige compensatie in. Dit onderdeel bleek hij echter beter te
beheersen dan zijn tegenstandster. Hij zag twee, drie keer hoe
zij kon winnen, maar niet deed, won een pion terug en later
de tweede. Over de slotstand K+T+2p - K+T+2p was ook na
twaalven nog veel discussie. Wie stond er beter? Ik weet het
nog steeds niet. 3-3, hoera.
Hendrik van Buren

Gedetailleerde uitslag Wageningen-5–ASV-8: Karin Jeuken
(1704)–Hendrik van Buren (1589) ½-½; Frits Gieltjes (1665)–
Henk Kuiphof (1583) ½-½; Albert van der Harst (1657)–Zekria
Amani (1644) 0-1; Rijk Timmer (1516)–Horst Eder (1494) 0-1;
Albert Boshoven (1490)–Hans Derendorp (1423) 1-0; Hans van
Wijk (1488)–Kees van Keulen (--) 1-0. Eindstand 3-3.

ASV-6 verliest via lange rokade van Kasteel-3: Dit jaar spelen er drie schakers uit het vijfde van vorig jaar in ons team.
We dachten daardoor veel sterker te zijn geworden. Met de
inbreng van Nico Schoenmakers, Rob van Belle en Abbes
Dekker zijn onze elo-cijfers indrukwekkend in de tweede
klasse D, maar de praktijk is weerbarstiger. Wat gebeurde er
vrijdag 11/11 in Wijchen? Onze “versterking” uit ASV 5
scoorde een echte lange rokade oftewel 0-0-0. De drie punten
die door de rest van het team gescoord werden konden daarmee het verlies niet meer afwenden. De avond was rustig
begonnen met remises van Theo van Amerongen en Jan
Groen. Achteraf wellicht te snel remise geaccepteerd. De
stand werd op dat moment als gunstig voor ASV ingeschat.
Invaller Ton van Eck stond een gezonde pion voor en Abbes

stond overwegend. Bij Ton ging het als eerste mis. Een foutieve stukkenruil kostte een kwaliteit en toen de tegenstander
met zijn torens op de 7de rij kwam was het gedaan. Abbes
was inmiddels over zijn tegenstander heen gelopen. In nood
en schaakblind zette de Wijchenaar zijn toren ongedekt op f7,
terwijl de Dame van Abbes op f6 stond. Er restte onze man
alleen nog het slaan van de toren met de dame en de stukken
konden in de doos. Maar Abbes zag niet dat de toren ongedekt stond en meende dat zijn dame gevangen zat. Daarmee
was het ineens 3-1 voor het Kasteel in plaats van 3-1 voor
ASV. Rob van Belle kwam in het middenspel moeilijk te
staan. Alle witte stukken richtten zich op de koningsstelling
en toen Rob met zijn dame een pion pakte, toen stortte zijn
stelling volledig in. Nico vocht aan bord 1 een verbeten strijd
uit. Zijn tegenstander ging een ruil van dame tegen torens uit
de weg en veroverde enige pionnetjes. Knap laverend bleef
hij uit een dreigend eeuwig schaak en wij noteerden de stand
5-1. Hans Rigter had intussen een prachtige aanvalsstelling
bereikt. Alle stukken gingen op de vijandige koning af. Er
was geen houden meer aan. Een mooie overwinning. Robert
Naasz werkte de volle vier uur. Een stelling met een klein
voordeeltje hield hij vast. Het werd een toreneindspel en
uiteindelijk een pionneneindspel, dat Robert vakkundig in
winst omzette. Er resten ons nog 5 wedstrijden, dus 10
matchpunten kan nog.
Theo van Amerongen

Gedetailleerde uitslag Het Kasteel-3–ASV-6: Albert Verhaaren
(1703) – Nico Schoenmakers (1756) 1-0; Patrick Zeelen (1615) –
Robert Naasz (1760) 0-1; Leo van Dijk (1585)-Hans Rigter (1775)
0-1; Nick Kooijmans (1559) – Rob van Belle (1797) 1-0; Ton
Wouters (1705) – Theo van Amerongen (1780) ½-½; John Lausen
(1603) – Jan Groen (1686) ½-½; Arno Reijnders (1549) – Abbes
Dekker (1663) 1-0; Niels Radder (1464) – Ton van Eck (1472) 1-0.
Eindstand 5-3.

Gelukkige winst ASV-10: Na een spannende slotfase was er
zomaar opeens de 3½-2½ winst voor ASV-10 tegen de Toren-6. Voor het zover was leek het nogal mis te gaan met
onze mannen. Al snel verloor eerst Arif Dundar. Hij kwam
iets te laat en speelde daardoor te gehaast. Nadat hij zijn loper
op g7 had geruild liet hij de witte dame op h6 toe. Dat was
nog niet zo erg maar toen er een zet later een paard op g5 bij
kwam was mat niet meer te voorkomen. Bij Jan Pieter Lourens ontstond al snel een stelling met alleen de zware stukken. Hierbij leek hij iets in het voordeel maar dit werd bij
analyse niet echt aangetoond. Remise dus! Aly-Asad Najak
verloor bij een stukkenruil een loper en was daarna kansloos.
Hij probeerde nog wel een koningsaanval maar dit werd een
eenvoudig gestopt door zijn tegenstander die vervolgens de
ene na de andere zwarte pion veroverde. Met veel materiaal
achter ging onze ASV-er mat. 2½-½ achter met de eerste drie
borden nog in de strijd. De eerste die wat terugdeed was Lion
de Kok. Hij had in het middenspel een stuk tegen een pion
moeten geven. Hij won een tweede pion en ook een derde
pion leek te vallen. Lion koos echter voor een pion op g7
maar had een paardvorkje overzien. Dit kostte hem een stuk
en leverde ook nog een kwaliteit in. Met toren en paard minder was het normaal gesproken natuurlijk kansloos maar
zwart werd wat nonchalant en liet Lion plots op de onderste
rij ruilen waardoor onze ASV-er zomaar mat kon geven en
het punt dus geheel onverwacht de andere kant opviel. Jos
Aarntzen had intussen de stelling aardig in handen gekregen.
Vooral zijn sterke lopers en een kwaliteit voorsprong gaven
hem de beste kansen. Dit wist hij goed uit te buiten en zijn
winst was ook volkomen verdiend. Aan bord 2 speelde Bob
Sanders een prima partij. Hij kwam niettemin onder vuur op
zijn koningsvleugel, waar zijn tegenstander een kwaliteit
offerde, daar waar Bob op de damevleugel de lange rokade
van zijn opponent openbrak. Wit leek echter sneller maar die
verzuimde in tijdnood een torenzet te doen waardoor de dames werden geruild en voor wit de angel uit de stelling was.
Na een verdere afwikkeling bleef Bob materiaal voor en met
nog 3 seconden op de klok gaf zijn tegenstander op. De 3½2½ winst had dus ook andersom kunnen uitvallen maar gezien het feit dat met 3 invallers werd gespeeld was het toch
een knappe prestatie.
Gedetailleerde uitslag De Toren-6-ASV-10: Carlos Preuter (1704)Jos Aarntzen (1778) 0-1; Dick Vliek (1578) - Bob Sanders (1358)
0-1; Bart Borm (1236)-Lion de Kok (1405) 0-1; Koen Bruning
(1166)-Aly-Asad Najak (798) 1-0; Ian Kock (1008)-Jan-Pieter
Lourens (1273) ½-½; Geert Stradmeijer (--) - Arif Dundar (1076)
1-0. Eindstand 2½-3½.

Uitslagen interne competitie 10e ronde (10 november 2011):
van Rijn – van Tol 0-1; F. Schleipfenbauer – Wilgenhof 0-1; P.
Schoenmakers – Boel 1-0; Karssen – Hogerhorst 1-0; Groen – van
Amerongen 0-1; Bentvelzen – Vermeer ½-½; van Belle – Aarntzen
1-0; Au – Koeweiden 0-1; van Dijk – Wong 1-0; Wiggerts – van
Eck 1-0; van Bruxvoort – Veerman 0-1; B. Schleipfenbauer – de
Groot ½-½; Meijer – Kooman 1-0; P. Verhoef – Zuidema 1-0; Hageman – Wijman ½-½; Kelderman - Stibbe 0-1; Hartogh Heijs – van
Vlerken 1-0; de Goeij – J. Sanders 0-1; Diekema–Visser 1-0.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: R. Wille – Homs 0-1; Abrahamse
– Huberts 1-0; Hoogland – Gerlich 1-0.

