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Oploswedstrijd: Ook onbekende spelers hebben hun grote
uren. Hier Shampetov – Uborzev uit 1985. Twee Kirgiezen,
die toen nog in Frunze speelden. De witspeler verdiende de
eeuwige roem met een geweldige combinatie. Wit
speelt en wint. Oplossing: 1.
Dg7 Txg7 2. Td8+ Dxd8 3.
Pf6+. Wit kan niet gelijk 2.
Pf6+ spelen want dan glipt
de zwarte koning weg.
Externe competitie: Wat een
kommer en kwel was het
vorige week. Een donderdag
om heel snel te vergeten. Ik
doel dan op onze 4 ASVteams die toen in actie kwamen en alle vier verloren.
ASV-5 verloor onnodig met e 5-3 bij Elster Toren-1. Voor
ASV-6 was het zelfs al de 3 nederlaag. Heel droevig!! Nu
ging UVS-4 er met een 4½-3½ winst vandoor. Van ASV-9 en
ASV-10 wisten we vooraf dat dit seizoen in de derde klasse
moeilijk ging worden. Daarvan doet ASV-9 het op zich niet
slecht qua score. Wageningen-6 bleef met 3½-2½ net aan de
goede kant van de score. Van ASV-10 hopene we ergens op
een meevaller zodat we ook dit team in de 3 klasse kunnen
handhaven. Pallas-4 was dit keer echter met 6-0 ruim te
sterk. Deze week spelen de andere teams. Afgelopen maandag was dat ASV-7 al dat uit speelde tegen De Toren-5.
Deze EP was toen al afgerond, dus hier leest u volgende
week meer over. Vanavond zijn er 2 thuiswedstrijden. Koploper ASV-8 ontvangt Dodewaard. Zou dit team nog voor
wat ASV-succes kunnen zorgen? U kunt uw geld in ieder
geval zetten op onze senioren van ASV-12 dat tegen Voorst4 speelt. Veel routine en vooral een goede teamleider moeten
toch borg staan voor succes zou je zeggen…? Morgenavond
bent u vanaf 19.30 uur welkom in ons clubgebouw om naar 2
wedstrijden te komen kijken of om gewoon wat te komen
snelschaken een biertje te drinken en gezellig even wat bij te
kletsen. Maak dus gebruik van deze extra mogelijkheid. Voor
de 2 wedstrijden weten we bij het onderlinge duel tussen
ASV-11j tegen ASV-13 zeker dat de punten in Arnhem blijven! Mooi ook om onze jeugd in actie te zien tegen een ASVseniorenteam. Ook wordt er voor de OSBO-cup gespeeld.
ASV-5
ontvangt daarbij de jeugd van De Toren-3. Na deze
3e avondronde voore de OSBO-teams schakelen we direct
weer over naar de 4 ronde van onze zaterdagteams die zich
a.s. zaterdag nog een aardig kerstcadeautje kunnen schenken
in de vorm van een mooie overwinning. Daarbij heeft ASV-1
natuurlijk sowieso wat goed te maken na de nederlaag in de
vorige ronde tegen Venlo. Dat moet dan weer gebeuren in het
verre Zuid-Limburg waar Voerendaal-2 de tegenstander is.
Voor ASV-2 staat de topper tegen het uit de 2e klasse KNSB
gedegradeerde Messemaker 1847 uit Gouda op het programma. Vorig jaar was dit team dat de hoogste gemiddelde
Elo heeft in de poule van ASV-2, nog tegenstander van ons
eerste (toen 4-4). Maar ons tweede zit vol zelfvertrouwen met
3 overwinningen op zak. En als we het over ezelfvertrouwen
hebben dan heeft de winst van ASV-3 in de 3 ronde natuurlijk ook goed gedaan maar in Deventer is de tegenstander van
zaterdag DSG-Pallas er wel eentje van formaat. Het wordt
een zware klus. Voor ASV-4 staat de wedstrijd tegen VDS uit
Beekbergen op het programma. Winst is belangrijk om niet te
ver naar onderen af te zakken. Volgende week meer over
deze teamwedstrijden nu eerst de verslagen van afgelopen
week.
ASV-5 komt dit seizoen niet in ‘promotiegevaar’: ASV-5
heeft ook de 2e uitwedstrijd van het seizoen verprutst. Weer
werden de matchpunten geheel vrijwillig cadeau gedaan. Het
was een treffen met veel strijd. Alleen Barth Plomp deelde na
ruim twee uur het punt. Oud-clubgenoot Eric Hartman wikkelde af naar een dame-eindspel, waarin hij direct voor
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zetherhaling koos. Het was al bijna middernacht toen de
tweede uitslag kwam. En meteen was het mis. Eerst ging
René van Alfen onderuit. Hij reageerde niet goed op de hem
voorgeschotelde complicaties. En vrijwel op hetzelfde moment zag Erik Wille na een prima gespeelde partij de winst in
rook opgaan door zijn dame weg te geven. Extra zuur was dat
niet hij maar zijn tegenstander in tijdnood zat. Briljant was de
zege van Martin Weijsenfeld. Een prachtige afwikkeling
leverde hem een op tempo gewonnen pionneneindspel op. De
vreugde was echter van korte duur. Jacques Boonstra kwam
geweldig uit de opening, maar speelde niet doortastend genoeg. De tegenstander kwam vrij uit de omklemming en in
tijdnood ging het definitief mis voor Jacques. Marco Braam
raakte na een onbezonnen actie een loper kwijt. Vechtschaak
bezorgde hem het stuk terug, maar intussen waren nog wat
pionnen verloren gegaan. In het eindspel brak hem dat op.
Paul Schoenmakers, invaller voor de zieke Ruud Verhoef,
voerde de druk op het centrum van de tegenstander flink op.
Die maakte toen een fout en dat leverde Paul een kwaliteit
op. Dat voordeel wikkelde Paul eenvoudig af naar winst. De
partij van Albert Marks was als het verhaal van de wedstrijd.
Na een vijandelijk stukoffer ging Albert maar net niet onderuit. In tijdnood had Albert het stuk nog steeds extra en extra
tijd. Toch bleef hij op remise steken. 5-3 verlies en dat geheel
onnodig. Het team speelt ook komend seizoen op doordeweekse avonden en dat zullen de meeste spelers prettig vinden. Geen ‘promotiegevaar’ meer, maar nu nog proberen erin
te blijven
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag Elster Toren-1 – ASV-5: John Remmerts (1951) - Martin Weijsenfeld (1939) 0-1; John van
Ginkel (1869) - Erik Wille (1973) 1-0; Marc Groenhuis
(1919) - Paul Schoenmakers (1910) 0-1; Eric Hartman
(1856) - Barth Plomp (1964) ½-½; Stefàn Brouwer (1880) René van Alfen (1814) 1-0; Theo Meyer (1854) - Albert
Marks (1774) ½-½; Eric de Visser (1790) - Jacques Boonstra (1734) 1-0; Wiely Martens (1715) - Marco Braam
(1737) 1-0. Eindstand 5-3.
ASV-6 verliest ook van UVS-4: Vol ongeloof liepen de
schakers van ASV-6 donderdagavond rond tijdens de eindfase van de ontmoeting met het mede-onderaanstaande UVS-4.
Op papier hadden 7 ASV-ers een hogere Elo (5 zelfs ruim
100 Elopunten meer) dan de tegenstander en we verloren
voor de 3e achtereenvolgende maal. Onbegrijpelijk! Driemaal
onderschatting, driemaal vormcrisis, dat kan toch niet. Moeten we met een veredeld B-team gaan spelen met een aanvulling uit ASV-7 of 8 of zal het tij keren? Eén conclusie kunnen
we in ieder geval trekken: ASV-6 wordt dit jaar geen kampioen. De wedstrijd tegen UVS-4 begon goed voor ons. Met
een gelijke tot iets mindere stand kreeg Nico Schoenmakers
remise aangeboden wat werd geaccepteerd, mede met het oog
op de andere partijen. Daarna won Theo van Amerongen na
een aanval precies te hebben gecounterd. Met uiteindelijke
winst van een kwaliteit en later een volle toren kon zijn tegenstander opgeven. Abbes Dekker zorgde voor de tweede
zege. In een onoverzichtelijke situatie ruilde zijn tegenstander
verkeerd af. Dit kostte een stuk en de partij. En daarna ging
weer zo’n beetje alles mis wat er mis kon gaan. Hans Rigter
gaf in een gelijke stelling een stuk weg. Robert Naasz verspeelde onnodig zijn pluspion en moest in remise berusten.
Jan Groen stond met twee pionnen voor gewonnen, maar gaf
een stuk en uiteindelijk de partij weg. Rob van Belle verloor
ook al een stuk voor weliswaar twee pionnen, maar het resterende eindspel was niet meer te houden. Een lichtpuntje
vormde nog het verzet van Hedser Dijkstra. In een mindere
stand redde hij een half punt door een ingenieuze herhaling
van zetten af te dwingen. De uitslag derhalve 3½-4½ in het
Theo van Amerongen
voordeel van UVS-4.
Gedetailleerde uitslag ASV-6 – UVS-4: Nico Schoenmakers
(1756) – Wim de Jong (1524) ½-½; Robert Naasz (1760) –
Thei van Laanen (1618) ½-½; Hans Rigter (1775) – Frans
Nijenhuis (1555) 0-1; Rob van Belle (1797) – Wim Krabbendam (1645) 0-1; Theo van Amerongen (17680) – Marcel

Verstappen (1703) 1-0; Jan Groen (1686) – Ruud van
Roosmalen (1683) 0-1; Abbes Dekker (1663) – Bert-Jan
Boer (1673) 1-0; Hedser Dijkstra (1688) – Theo Felet
(1580) ½-½. Eindstand 3½-4½.
ASV-9 haalt net geen remise: Tegen Wageningen-6 heeft
ASV-9 zich tot het uiterste ingespannen om een puntje te
halen. Helaas werd verloren met 3½-2½. In een gelijkopgaande partij gaf Koen van Keulen pardoes een paard weg en
daarmee zijn partij. De volgende 0 kwam van Cor van der
Jagt. In een spannende partij met veel mogelijkheden ontbrak
het Cor aan lef om door te pakken en met een loperoffer het
initiatief te nemen. Met spijt, maar wel met mogelijke leerpunten, gaf hij het initiatief aan zijn tegenstandster die hem
steeds meer in de verdediging drong en daarbij een kwaliteit
won. Dit leidde uiteindelijk tot opgave. Thijs Stomphorst
zette met zwart een stevige aanval in op de koningsvleugel.
Dit werd zo sterk doorgezet dat in zijn enthousiasme vergeten
werd te rokeren. Dat werd in het eindspel fataal omdat de
torens niet verbonden waren. Toen ook nog tot dameruil werd
overgegaan konden 2 vrijpionnen niet meer worden tegengehouden. Ondanks een 3-0 achterstand werd de moed niet
opgegeven want de overige borden stonden er redelijk goed
voor. Ko Kooman had een zware avond en gebruikte meer
tijd dan hij gewend is, maar wel veel minder dan zijn tegenstander. Met een zeer sterke pionnenstructuur op de koningsvleugel stond hij strategisch veel sterker, maar kwam onder
sterke druk door een gepend paard dat hij kwijt dreigde te
raken. Met kunst en vliegwerk en een dosis geluk werd dit
opgelost waarna de tegenstander door tijdnood slordige fouten ging maken en verloor. Het eerste punt was binnen. Henk
Kuiphof (invaller voor Peter van Deursen) op het 1e bord had
op het oog een sterke tegenstander, maar ook deze gebruikte
veel meer tijd dan Henk. In een voor Henk ongewone partij
werd een pion veroverd, maar met het loperpaar was de tegenstand lastig. Na een wat mindere zet kwam de dame van
Henk onder grote druk te staan. Na diep gepeins (dat lukt
Henk nog goed) was de oplossing gevonden en werd en passant ook nog een 2e pion veroverd. Toen hij zijn laatste paard
op een goed veld kon zetten was de ban gebroken en had zijn
tegenstander geen weerwoord meer. Na deze zwaar bevochten maar verdiende overwinning was het 3-2. Het laatste
woord was voor Kees van Keulen. Die was slecht begonnen
door blunderend een loper weg te geven. Door wellicht te
snel spelen van zijn tegenstander won Kees een paard terug
waarmee de partij materieel gezien weer in evenwicht was.
De partij ging gelijk op en Kees kwam een pion voor. Onder
tijdsdruk en met 15 man, die met grote belangstelling om het
laatste bord waren verzameld, werd de spanning voor Kees te
hoog. Hij verloor zijn pluspion en toen zijn tegenstander
remise aanbood heeft hij dit, na overleg met Ko, geaccepteerd
om partijverlies te voorkomen. De eindstand werd daarmee
3½-2½ en dus net geen remise.
Ko Kooman
Gedetailleerde uitslag Wageningen-6 – ASV-9: Leen Vegter
(--) – Henk Kuiphof (1583) 0-1; Wim Wiegant (1370) – Ko
Kooman (1441) 0-1; Henk Bakker (1361) – Kees van Keulen (--) ½-½; Jan Willem Koekebakker (1435) – Koen van
Keulen (--) 1-0; Marielle ten Have (--) – Cor van der Jagt
(1261) 1-0; Martin van der Linden (1468) – Thijs Stomphorst (1352) 1-0. Eindstand 3½-2½.
Maximale nederlaag ASV-10: Vorige week donderdag speelde ASV 10 in de 3e competitiewedstrijd thuis tegen Pallas-4
uit Deventer. De tegenstanders waren vol goede moed en
enthousiasme ruim op tijd aanwezig in Arnhem. Het is altijd
fijn om weer tegen een enthousiaste tegenstander te spelen.
Voor mij als teamleider was het weer even puzzelen om het
team compleet te krijgen. De eerste wedstrijd speelden we in
onze vaste teamsamenstelling maar dat is daarna in de volgende 2 wedstrijden helaas niet gelukt. Ik ben zelf ook weg
geweest dus ik kan ook mezelf hierin meerekenen maar 5
invallers in die 2 wedstrijden is toch wel wat veel. Ook nu
was het op de clubavond zelf nog nodig om een invaller te
regelen omdat met een vaste speler geen contact was verkregen. Gelukkig was Bob Sanders bereid om voor de tweede
keer bij ons in te vallen. Vorige keer behaalden we mede
door zijn inzet een mooie overwinning op De Toren-6. Daarnaast was Danny Hageman de tweede invaller. Hij maakte
daarmee zijn debuut in een teamwedstrijd voor ASV. Het is
mooi om te zien dat ASV een club is waarbij het altijd weer
goed komt. Dat is denk ik echt een kracht van onze club.
Over de wedstrijd kan ik inhoudelijk niet veel zeggen. Het
ging gedurende de eerste twee uur aardig gelijk op. Een
kwartier later viel helaas het doek voor de solide spelende
Jan-Pieter Lourens. Het ging lange tijd gelijk op maar langzamerhand kwam hij meer in de verdrukking en werd hij van
het bord gespeeld. De volgende verliespartij, want verliezen
deden we helaas allemaal, was die van Bob. Hij had lange tijd
een gelijkwaardige partij tegen de sympathieke Deventer

teamleider. Bob moest op een gegeven moment een kwaliteit
geven maar dacht nog wel een mooie aanval te hebben. Ook
zou zijn tegenstander zijn paard nodig hebben bij zijn aanval,
maar die kon nergens heen. Toen ik Bob even later sprak
bleek de tegenstander zijn paard toch niet nodig gehad te
hebben. Danny had een mooie partij met een volledig open
damevleugel. Op het eind vond zijn tegenstander echter een
mooie mataanval. Ik was de volgende die er af ging. Ik kwam
niet goed uit de opening en had mijn lopers ingeruild voor
twee paarden. Lange tijd bleef het een dichte stelling en leek
er geen voordeel maar ook geen nadeel voor me in te zitten.
Helaas kwam er een punt waarop hij een aanval inzette die ik
niet zonder nadeel kon verdedigen. Uiteindelijk was het gewoon mijn verlies. Lion de Kok had een mooie partij waarbij
er gevaren waren voor beide partijen. Hij leek ook genoeg
kansen gehad te hebben om het dubbeltje de andere kant op te
laten vallen, maar de door hem gevreesde tijdnood kwam
voor hem weer om de hoek kijken. Hij kon er uiteindelijk
niets meer uit halen dan een verlies, te weten dat hij gestreden had tot het eind. Jos Aarntzen speelde zoals gewoonlijk
op bord 1 en is onze sterkste kracht. Hij trof vanavond een
gelijkwaardige tegenstander die uiteindelijk toch aan het
langste eind trok en zo hebben we onze tegenstander blij
gemaakt met een 6-0 overwinning waar ze zelf ook niet eens
van gedroomd hadden. De 3e klasse is een zware kluif voor
ons team, maar we spelen elke wedstrijd weer vol goede
moed en hebben er plezier in. Op dus naar de volgende wedstrijd!
Jonathan van der Krogt
Gedetailleerde uitslag ASV-10 – Pallas-4: Jos Aarntzen
(1778) – King Wullur (1667) 0-1; Jonathan van der Krogt
(1511) – Piet Ypma (1607) 0-1; Lion de Kok (1405) – Maarten van Daalen (1583) 0-1; Bob Sanders (1358) – Hans
Roeloffs (1571) 0-1; Jan-Pieter Lourens (1273) – Alex Ritsema (1558) 0-1; Danny Hageman (--) – Tjeerd de Jong
(1515) 0-1. Eindstand 0-6.
Daglichtschaak: Ko Kooman blijft ook na de schaakmiddag
van 6 december in de kop van het klassement. Verheugend
was deze middag de opkomst met 14 schakers. Nieuwkomers
waren Noud Vromans, die vorig jaar ook al eens deelnam en
Piet Noordhuis die dit seizoen voor het eerst present was.
Helemaal nieuw was verder Jan Kisjes. Hij moet een oude
bekende zijn want hij was ooit lid van Koningsloper (deze
vereniging fuseerde begin jaren 1970 met ASV). Alle schakers kregen een pen met opschrift “Daglichtschaak ASVNIVON” met in de pen een uitrolbare kalender over 2012 en
2013. Dan de strijd. Ook al was Ko Kooman deze middage
wat gehandicapt, hij had zijn hand gekneusd, blijft hij de 2
plaats bezetten ondanks dat hij slechts 1 punt aan zijn totaal
toevoegde maar dat was wel tegen concurrent Horst Eder.
Koploper bleef Jan Vermeer die eerst Rob Cornips versloeg
maar daarna een gewonnen stelling tegen Horst ein remise liet
verzanden die daarmee op zijn beurt knap de 3 plaats veroverde. Henk Kuiphof was deze middag onverslaanbaar. Hij
scoorde de maximale 3 punten. Dat deed ook Noud Vromans.
Gaat hij zich mengen in de titelstrijd. Walter Manschot’s
wapenfeit bestond deze middag uit een zege op Hans Donker.
Deze had een zware middag en ging met 0 punten naar huis.
Bob Sanders en Dick Hajee waren tevreden met een punt.
Piet Noordhuis speelde 2 partijen mee en won beide keren.
Nieuwkomer Jan Kisjes scoorde 2 punten waaronder tegen
Dick Hajee. De volgende speelmiddag is op dinsdag 10 januari.
Jan Vermeer
ASV-jeugd: Afgelopen zaterdag werden op de laatste speel-e
dag van
de Meesterklasse van de C-jeugd in Amersfoort de 7
en 8e ronde gespeeld. In de 7e ronde werd met 3-1 verloren
van de C-jeugd van
De Toren. Alleen Pieter Verhoef won
zijn partij. In de 8e ronde werd met 3½-½ gewonnen van TSV
Rochade uit Tilburg. Voor Xadya was er een remise aan bord
1, de winstpunten werden behaald door Tom Verberk, Fabian
Engelhardt en opnieuw Pieter Verhoef. Laatstgenoemde werd
ook teamtopscorer met 5½ uit 8. Tom en Fabian scoorden 3½
uit 8, Xadya kwam met 3 uit 7 (verder nog een punt via een
reglementaire zege) aan het sterke bord 1 prima voor de dag.
De C-jeugd
heeft zich uitstekend gemanifesteerd en eindigde
op de 12e plaats. Dit is heel goed zeker
gezien het feit dat ze
bij aanvang van het toernooi als 20e waren geplaatst.
Uitslagen interne competitie 13e ronde (8 december 2011:
Homs-Karssen 0-1; Hoogland – Boel 1-0; Woestenburg –
Abrahamse 0-1; Knuiman – Fassaert 1-0; R. Wille - Steenhuis 1-0; Hogerhorst – Wiggerts 0-1; Vliek – Veerman 1-0;
B. Schleipfenbauer – Tiecken 0-1; Derendorp - Rijmer 1-0;
Rietbergen – Meijer 1-0; Viets – Zuidema 0-1; Visser - Hartogh Heijs 1-0; Kelderman – van Vlerken 0-1; de Goeij –
Diekema ½-½; J. Sanders – van der Heijden 1-0.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: van Tol – Huizinga ½-½;
van Buren – Eder 1-0; Vermeer – Wijman ½-½.

