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50e jaargang no. 40
Oploswedstrijd: We deden het vorige week weer met een
tweezetje. Een toch wel verrassende stelling, waarvan de
oplossing bepaald niet zo
gemakkelijk is. Het is een
probleem van de Argentijn
Ellerman. Wit aan zet geeft
dus mat in 2 zetten! Oplossing: 1. Kg3-h4.
Rapidavond: Vanavond geen
ronde voor de interne
competitie maar de 2e serie van 4
partijen voor de rapidcompetitie. Weet Henk Karssen ook
na vanavond de leiding te behouden of zetten de achtervolgers de stand op zijn kop?
Externe competitie: Het was een drukte van belang op onze
vorige
clubavond. Van de resterende teamwedstrijden in de
2e ronde van de OSBO-competitie waren er maar liefst 3
thuiswedstrijden.e Voeg daarbij ook nog de wedstrijd van
ASV-1 voor de 2 ronde in de KNSB-beker tegen DJC en het
was volle bak. Wel heel gezellig natuurlijk! Voor ASV-1
verliep de bekerwedstrijd succesvol: Dankzij een 2½-1½
overwinning bereikte ons eerste de volgende ronde. De competitiewedstrijden verliepen minder succesvol. ASV-7 verloor met 3½-4½ van Twello, ASV-9 pakte een puntje met
een 3-3 gelijkspel tegen Veenendaal-4 en ASV-13 verloor
nipt van het Groesbeekse PION-5 met 2½-3½. Een dag later
speelde tot slot nog de jeugd van ASV-11 bij De Toren-9.
Ook dit werd een 2½-3½ nederlaag maar er werd wederom
goed gespeeld. In deze EP staan alle resterende verslagen.
Dan kijken we vooruit naar a.s. zaterdag waarbij in het Grand
Café van het
Lorentz vanaf 13.00 uur voor onze eerste vier
teams de 3e ronde op het programma staat. Voor ASV-1 is
dat het duel tegen medekoploper Venlo. Beide teams wonnen
de eerste 2 wedstrijden. Het wordt dus zeker geen gemakkelijke opgave maar bij ons eerste is het zelfvertrouwen groot.
Ook bij ASV-2 is de eerste plaats in het geding. Zij treffen in
de Regiohakkers een sterk team met schakers uit de regio
Gorinchem, Giessenburg en Leerdam. De spelers uit dit team
zijn hun eigen vereniging trouw gebleven maar in de externe
competitie zijn de krachten gebundeld in dit combinatieteam.
Dat resulteerde dit seizoen al in 2 overwinningen. ASV-2 zal
hier een zware tegenstander aan hebben. ASV-3 heeft na 2
nederlagen dringend behoefte aan wedstrijdpunten. Dat moet
dan gebeuren tegen Almelo maar dit team won al 2 keer en
behoort daarmee tot de koplopers. Het wordt dus voor ons
derde opnieuw een zware opgave. Ook ASV-4 zal het tegen
Denk en Zet uit Hattem zwaar krijgen. Dit team heeft 5
spelers met een Elo boven de 2000 en dat zegt al genoeg over
de krachtsverschillen.
ASV-1 gedegen naar volgende ronde: Met een haast
zakelije
ke 2½-1½
overwinning
op
DJC
uit
Stein
in
de
2
ronde
(voor
de 1e ronde was ASV-1 vrijgeloot) van de KNSBbekercompetitie is de volgende ronde bereikt. Van de Limburgers was onlangs ook in de competitie gewonnen hetgeen
een belangrijk steuntje in de rug was voor aanvang van deze
wedstrijd. Sander Berkhout zorgde met een fraaie afronding
voor de winst in zijn partij. Met een krachtzet werd de witte
koningsstelling geopend waarna een matdreiging op de lange
diagonaal de partij definitief besliste. Bij een wedstrijd op 4
borden is 1 winstpartij al een hele belangrijke basis en dat
bleek nu ook. In de partij van Dirk Hoogland gebeurde weinig. Dirk stelde zich heel voorzichtig op waardoor zijn tegenstander wat meer mogelijkheden kreeg. Maar onze ASV-er
had de stukken goed staan waardoor hij geen problemen
kreeg en het remiseaanbod van zijn tegenstander mede gezien de stand in de wedstrijd dan ook makkelijk kon accepteren. Otto Wilgenhof pakte het in zijn partij niet zo handig aan

donderdag 24 november 2011
en kreeg problemen op de koningsvleugel. Hij verloor daarbij een pion. Er volgde een afwikkeling waarbij zijn tegenstander zich in een paard-lopereindspel verrekende en de
pion teruggaf. Daarna bleef een potremisestelling over. Léon
van Tol wist daarna de winst veilig te stellen. Zijn tegenstander bracht een kansrijk kwaliteitsoffer dat door Léon dan ook
terecht niet werd aangenomen. De partij ontwikkelde zich
daarna in het voordeel van Léon. Omdat remise voldoende
was nam hij dit aan in een duidelijk betere stelling. Zo won
ASV-1 twee keer in korte tijd van dit sterke Limburgse team.
Gedetailleerde uitslag ASV-1–DJC: Otto Wilgenhof (2239)
– Roel Hamblok (2182) ½-½; Léon van Tol (2189) – Fabian Miesen (2101) ½-½; Dirk Hoogland (2141) - Ynze Mengerink (2140) ½-½; Sander Berkhout (2118) – Jeroen
Schilperoort (1947) 1-0. Eindstand 2½-1½.
ASV-7 verliest ook 2e competitieduel: Teamleider Jan Vermeer gaf in de wedstrijd tegen Twello een slecht voorbeeld.
Hij had in ASV-Nieuws gelezen hoe Robert Naasz soms
schaakt. Goed over een zet nadenken en dan impulsief een
andere zet doen. Zo deed hij het ook. Dat betekende verlies
van de dame en een hele korte schaakavond. Theo Koeweiden bracht de stand weer op gelijk. Het was deze avond geen
pretje tegen Theo te schaken. Messcherp was zijn stijl en
rolde zijn tegenstander meedogenloos op. Ook Tijs van Dijk
zondigde zich aan de fout van Jan. Hij stond overweldigend
en deed á tempo een paardzet, daarna werd het keepen. Hij
kon nog net de partij, met een slechte pionnenstructuur, remise houden. Frits Wiggerts schaakte passief, maar de Twellonaar kon daar geen gebruik van maken. Met een pion achter maar met ongelijke lopers wist Frits fraai remise te houden. Bent Schleipfenbauer schaakte een goede partij. Jammer
dat hij aan dierenliefde lijdt, want een werkpaard liet hij op
stal staan en later in de partij bleek dat dit paard toch nodig
was bij de verdediging. Nu moest de dame de verdediging op
zich nemen en dat ging niet goed. Xadya van Bruxvoort
opende goed en in het middenspel zette ze een koningsaanval
op. Op het tegenspel werd niet goed gereageerd zodat materiaal verloren ging. Het eindspel met een loper minder was
kansloos. Restte de partij van Ton van Eck. Na een mislukte
aanval van Ton bleven alleen de zware stukken over, waarin
Ton minder stond. Maar naar bleek is Ton in zijn element
met dit soort spel. Al manoeuvrerend kwam hij steeds beter
te staan, totdat hij mat of torenwinst wist te bereiken. Prima
gespeeld. De volgende ronde wordt gespeeld op 12 december
uit tegen de Toren-5 met een gemiddelde Elo van 1707.
Jan Vermeer

Gedetailleerde uitslag ASV-7–Twello: Jan Vermeer (1701)
- Jos Barendregt (1930) 0-1; Frits Wiggerts (1721)-Wobbe
de Vries (1734) ½-½; Tijs van Dijk (1694)-Henk Casteel
(1699) ½-½; Tom Bentvelzen (1634)-Gerard Bons (1642)
½-½; Theo Koeweiden (1561)-Jan de Boer (1590) 1-0; Ton
van Eck (1472)-Eddy Sander (1621) 1-0; Xadya van Bruxvoort (1222)-Kees Kuijk (1515) 0-1; Bent Schleipfenbauer
(1133)-Bert Klomp (1631) 0-1. Eindstand 3½-4½.
Keurig gelijkspel ASV-9: Na de nederlaag in de 1e ronde
wist ASV-9 in de 2e ronde tegen Veenendaal-4 een prima
gelijkspel uit het vuur te slepen. Thijs Stomhorst zette ASV9 op voorsprong. Hij speelde erg aanvallend in het middenspel. Met ontwikkeling van de paarden naar het centrum.
Deze paarden brachten de vijandelijke dame in het nauw.
Vooral door agressief op de dame en koning te blijven spelen
werd eerst een loper en daarna de dame gewonnen. Lang
bleef deze voorsprong niet in stand. Cor van der Jagt kwam
wel goed uit de opening en had belangrijke velden in zijn
bezit. Hij offerde ene kwaliteit waardoor hij goede mogelijkheden kreeg. Helaas kon hij het niet afmaken doordat de
paarden zich niet konden ontwikkelen en de tegenstander
zich beperkte tot afruilen. Uiteindelijk ging de partij verloren
doordat hij een zet speelde terwijl hij een andere in gedachten had. Dit kostte een toren en de partij. Kees van Keulen

werd met een voor hem onbekende opening geconfronteerd.
Wit had wat actiever spel en Kees werd op een bepaald moment met een aanval op de h-lijn geconfronteerd. Met de
andere toren op de a-lijn was dit teveel van het goede. Aardig
was dat de vaders op bord 3 tegen elkaar speelden en de
zoons op bord 4. Resultaat 1-1. Koen van Keulen won dus.
Belangrijk waren daarbij de sterkere openingsfase en actieve
stukken. De druk op de koningsstelling besliste de partij in
zijn voordeel. Een creatieve opening van Ko Kooman bezorgde zijn tegenstander een dubbelpion op de f-lijn. Ko wist
een mataanval in te zetten die slechts door het verplaatsen
van de koning voorkomen kon worden. De vijandelijke stelling was daardoor positioneel zeer zwak. Met een kwaliteitsoffer werd de druk opgevoerd. Het ging echter bijna nog fout
toen Ko’s dame in stond en Ko met zijn loper een goede zet
wilde doen. “Aangeraakt is zetten” was voor hem een geluk
dat het slechts zijn loper kostte. Met minder materiaal kon hij
toch zodanige druk uitoefenen dat zijn tegenstander kort na
het verlies van zijn dame de handdoek in de ring gooide. Een
winstpartij met veel spanning dus. Het slot was aan Peter van
Deursen die, doordat de wedstrijd een week was verschoven,
er nu wel bij kon zijn. Het werd een mooie partij met open
lijnen en wederzijdse kansen. In het middenspel won Peter
met zwart
een kwaliteit. Kort hierop won wit een pion die op
de 7e rij belandde ondersteund door het sterke loperpaar.
Peter zag zich gedwongen de kwaliteit terug te geven en
belandde daarna in een pionneneindspel met een pion minder
en dat ging verloren vanwege de 2 verbonden vrijpionnen
van wit. Niettemin was met de 3-3 het eerste matchpuntje
binnengehaald. Opvallend was nog dat alle partijen met wit
werden gewonnen!!
Gedetailleerde uitslag ASV-9–Veenendaal-4: Peter van
Deursen (--)-Wijnand Blankesteijn (1456) 0-1; Ko Kooman
(1441)–Job Blankestijn (1511) 1-0; Kees van Keulen (--)–
Jaap van Beelen (1537) 0-1; Koen van Keulen (--)–JaapHille van Beelen (1519) 1-0; Cor van der Jagt (1261)–Ricus
Goossens (1477) 0-1; Thijs Stomphorst (1352)–Rob van
Oosterom (1404) 1-0. Eindstand 3-3.
Jeugd ASV-11 toont veerkracht: De wedstrijd van ASV-11j
tegen De Toren-9 kende een wat moeizame start. Kennelijk
was niet iedereen er bij De Toren van op de hoogte dat deze
teamwedstrijd afgelopen vrijdag gespeeld werd. Met een
goed kwartier vertraging werd gestart. De wedstrijd dan. De
ASV-jeugd was weer uiterst gemotiveerd. De eerste werkelijke dingen gebeurden bij Jean Lewin en Teun Gal. Laatstgenoemde liet een stuk instaan maar zijn tegenstander sloeg
niet maar gaf op zijn beurt zelf een stuk weg. Dus in plaats
van een stuk achter een stuk voor. Bij Jean ging er een stuk
verloren door het uitschakelen van een verdedigend stuk.
Zijn tegenstander stond toen al veel beter met een sterk centrum. Even later gaf Jean pardoes een toren weg en werd niet
veel later matgezet. Bryan Hieltjes kwam evenals in de eerste
ronde na zo’n 15 zetten heel behoorlijk te staan maar ook nu
weer volgde een verzwakking van de stelling dit keer door
via dameruil een dubbelpion op de f-lijn toe te laten. Toen
ook beide torens werden geruild kwam er een paard tegen
lopereindspel op het bord met een pion minder. Zijn tegenstander was met paard behendiger en zo ging met een paardvorkje de loper verloren. Teun had zijn stuk voorsprong
intussen nog steeds gehouden. Zijn tegenstander had wel een
vrijpion op a-lijn maar die kon geen kwaad. Toch sloeg Teun
deze op een gegeven moment toch maar op a6 waardoor hij
het stuk weer verspeelde en in een dubbeltoreneindspel met
een pion minder terechtkwam. Zijn opponent wist niet goed
hoe hij verder moest en zo leek het zetherhaling te worden.
Om dit te voorkomen week de speler van De Toren verkeerd
af. Hij had beter 1 stel torens kunnen ruilen.
Niet veel later
kwam Teun met beide torens op de 2e rij waarna hij zijn
tegenstander mat zette. Floris van Capelleveen kwam niet
goed uit de opening en verspeelde een kwaliteit en later nog
2 pionnen. De overmacht was te groot, de druk op de zwarte
stelling werd heviger waardoor hij ondanks dapper tegenspel
nog meer materiaal verspeelde en verloor.
Van Pieter Verhoef weten we wat hij kan. Aan het 1e bord pakte hij de strijd
ook nu weer voortvarend aan. Hij kwam met wit heel goed
uit de opening en had initiatief. Ergens heeft hij het wat laten
liggen. Zijn tegenstander was in middenspel net even wat
handiger en kreeg 2 vrijpionnen op de a en b-lijn. Pieter had
echter een verder opgerukte vrijpion op de d-lijn. De zwarte
stelling stond echter goed. Pieter kon wel met zijn dame en
paard de vijandelijke stelling binnenkomen maar daar bleef
het ook bij. Zetherhaling via allerlei schaakjes met het paard
leverde een verdiende remise op. Alain van der Velden, die
zijn debuut maakte voor ASV, speelde een sterke partij. Heel
rustig zette hij zijn partij op en maakte daarbij een goed plan.
Een achtergebleven pion van zwart op c6 werd het aanvalsobject. Heel behendig zette hij zijn stukken goed en sloeg op

het juiste moment toe. Heel subtiel speelde hij zijn stukken
om tot het moment dat de druk op c6 te groot werd. Stelling
van zwart viel uiteen. Het werd toen echt heel spannend maar
Alain speelde sterk verder. De zware stukken werden geruild
en hij hield in een dubbellopereindspel 2 pionnen meer over.
Even later werden dit er zelfs 3 en heel rustig schoof hij dit
naar winst. Zijn tegenstander, Peter Hamers, liet zich dat niet
meer bewijzen. Het was weer een goed gespeelde wedstrijd.
Natuurlijk worden er fouten gemaakt maar er zijn toch ook
heel veel positieve aspecten. Het goede spel uit de 1e ronde
was dus zeker geen uitzondering.
Gedetailleerde uitslag De Toren-9 ASV-11j: Jean-Paul
Bijlsma (--) - Pieter Verhoef (1208) ½-½; Angelo Spallina
(1286) - Floris van Capelleveen (--) 1-0; Peter Hamers
(1398) - Alain van der Velden (--) 0-1; Khaled Saad Mohammed (1362) - Jean Lewin (--) 1-0; Bettus aan 't Goor
(1439) - Bryan Hieltjes (--) 1-0; Fred Schonis (1073) Teun Gal (--) 0-1. Eindstand 3½-2½.
ASV-13 biedt goed verweer: ASV 13 heeft zich opnieuw van
haar beste kant laten zien. Tegen PION 5 leed ons laatste
team een nipte 2½-3½ nederlaag. De start was fenomenaal.
André de Groot won met secuur spel een pion en was vervolgens heel handig in het eindspel. Met vaste hand werd een
lastige klus overtuigend geklaard. Na deze zege won ook Jan
Diekema. Jan hield een gambietpion vast en profiteerde later
van een fout. Een stukkenruil bleek geen ruil, maar materiaalwinst. Toen kwam er zand in de raderen. René de Goey
kreeg de duimschroeven aangedraaid, maar verdedigde zich
lang knap. Uiteindelijk kon hij alle vijandelijke stukken niet
op afstand houden. Torenverlies was teveel van het goede.
Dat ervoer ook Arif Dundar, die struikelde over een hinderlijk paard. Een vork kostte Arif ook al een toren. Jan Zuidema sneuvelde net even daarvoor. Pionverlies door aan de
verkeerde kant te rokeren, gaf de tegenstander vrij spel. Handig laverend tussen de vleugels manoeuvreerde de Groesbeker Jan Zuidema in verloren positie. Bob Sanders deed aan
het topbord wat hij kon, maar na stukverlies werd het moeilijk. Op pure vechtlust sleepte Bob er nog een half punt uit.
Na de verrassende winst in de eerste ronde nu verlies, maar
met mooie partijen.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag ASV-13 – PION-5: Bob Sanders
(1358) – Jacques Thijssen (1682) ½-½; Jan Zuidema
(1499) – Paul Nillessen (1535) 0-1; André de Groot (1375)
– Jan van Kessel (1565) 1-0; Arif Dundar (1076) – Anton
Grutters (1665) 0-1; Jan Diekema (1061) – Twan Verhofstad (--) 1-0; René de Goey (937) – Gregor Plum (--). Eindstand 2½-3½.
NK Rapid-jeugd: Op zaterdag 12 november was de jeugd
weer uitgevlogen naar Eindhoven om daar deel te nemen aan
het NK-Rapid in de diverse leeftijdscategorieën. Ook enkele
spelers uit de ASV-jeugd nam deel. Ze deden het goed gezien de soms pittige tegenstand. Xadya van Bruxvoort speelde in haar leeftijdscategorie 1997 een prima toernooi en
scoorde 3½ uit 9. Tom Verberk en Fabian Engelhardt speelden in de leeftijdscategorie 1998. Beiden hadden het moeilijk
maar wisten zich nog aardig op te werken. Tom scoorde 4 uit
9, Fabian eindigde op 3 punten. Het onderlinge duel in de
slotronde werd remise. De jongste van het stel, Pieter Verhoef, bracht het in zijn leeftijdscategorie (2000) tot een prima
score van 6 uit 9. De laatste 4 ronden werden gewonnen
waardoor de mindere start weer volledig
werd goedgemaakt.
Het was goed voor een gedeelde 6e plaats in een groep van
40 kinderen een prima resultaat!!
Laatste nieuws: Marco Braam heeft afgelopen weekend de
B-groep gewonnen van het Haags Weekendtoernooi met een
score van 5½ uit 6. Ook Koen Maassen van den Brink kan op
een heel goed toernooi terugkijken. Hij scoorde in de Agroep 4 uit 6, goed voor een plaats in de top-10. Meer over
dit toernooi en over de resultaten van de ASV-ers bij het
rapidtoernooi in Bennekom van afgelopen zaterdag in een
volgende EP.
Uitslagen interne competitie 11e ronde (17 november 2011):
Karssen – Boele 0-1; Woestenburg–F. Schleipfenbauer ½-½;
Weijsenfeld – Knuiman ½-½; Hogerhorst – van Amerongen
0-1; van Alfen – R. Wille ½-½; van Buren – Huizinga 0-1;
Steenhuis – Groen ½-½; Kuiphof – Dekker ½-½; Hajee –
van Belle 1-0; Kooij – Eder 1-0; Veerman – de Kok 1-0;
Derendorp – Rietbergen 1-0; Meijer – Hageman 1-0; Stibbe
– Wijman ½-½; J. Sanders – Hartogh Heijs ½-½; Visser –
Viets 0-1; van Vlerken – Peters 0-1.
Uitslagen ASV-Bekercompetitie: Dijkstra – Rijmer 1-0;
Fassaert – E. Wille ½-½. (beslissing na rapid 1-1, na snelschaken 2-0).

