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Oploswedstrijd: Het is weer tijd voor iets simpels. Zwart
speelt en wint. Wolf – Poschauko gespeeld in Wenen 1924.
Zwart had vrij snel in de
gaten hoe je zoiets naar winst
leidt. Oplossing: 1…Dxd2
2.Txd2, Txc2 3. Txc2, Txc2
en wit heeft geen kans meer.
Rapid: Volgende week donderdag is er geen ronde voore
de interne. Dan wordt de 4
speelavond in de rapidcompetitie gespeeld. Volgende
week meer hierover.
Bibliotheek: Afgelopen zaterdag kon er weer aangeschoven worden bij ASV in de hal van de bibliotheek aan de
Koningstraat bij de tweede schaakdemo in dit voorjaar. Belangstelling was er genoeg. Regelmatig waren er zo’n zes
borden bezet waar zij Jan, Hendrik, Xadya en Ruud als tegenstander troffen. Sommige belangstellenden speelden zelfs
de hele middag. Maar de stap naar de club leek deze middag
net een stap teveel. Maar wie weet…! Er kon in ieder geval
weer de nodige reclame worden gemaakt voor ASV en de
schaaksport. Met dank ook aan de bibliotheek natuurlijk!!
Externe
competitie: De 6e ronde van onze teams in de 1e t/m
e
4 klasse in de OSBO-competitie leverde in de eerste speelweek slechts één overwinning op maar dat was meteen een
hele belangrijke. ASV-5 versloeg in de degradatiestrijd Het
Kasteel-2 met 5-3. De andere teams verloren helaas, veelal
zelfs met grote cijfers. ASV-12 moest met 5-1 zijn meerdere
erkennen in de Toren-10, een dag later verloor ASV-10 in
Apeldoorn tegen Schaakstad-5 zelfs met 5½-½. ASV-9 deed
het zeker niet onverdienstelijk tegen koploper De Toren-7.
Er werd met 2-4 verloren. ASV-6 trof ook al een koploper.
Mook won dit duel nipt: 3½-4½. Onze jeugd van ASV-11
moest het vrijdag jl. opnemen tegen koploper PION-5. Het
werd 5-1 voor de Groesbekers. Dinsdag jl. speelde ASV-8
nog in Ede tegen De Cirkel-3 (deze EP was toen al afgerond,
volgende week meer hierover) en vanavond ontvangt ASV-7
het team van Voorst-2 en dat zal beslissend zijn in de degradatiestrijd! ASV-13 is deze competitieronde vrij. In deze EP
de eerste verslagen.
Uitslagen/standen 7e ronde KNSB en Promotieklasse OSBO:
KNSB 2e klasse D:
1 Vianen/DVP
2 ASV-1
3 Venlo
4 Veldhoven
5 DSC Delft-1
6 DJC
7 HSC
8 Voerendaal-2
9 Zevenaar
10 De Toren-VSV-2
KNSB 3e klasse B:
1 Groningen-2
2 Philidor Lw. 1847-2
3 DSG Pallas
4 Xidata Hardenberg
5 Doetinchem
6 ESGOO-2
7 ASV-3
8 Almelo
9 UVS-2
10 WSG Winterswijk

12
12
10
8
8
6
6
4
4
0

31½
30½
34½
31
28½
28
26½
25½
22½
21½

14
13
11
9
5
5
4
4
3
2

35½
34
42½
30
26
21½
28½
23
19½
19½

KNSB 3e klasse C:
1 ASV-2
13
2 Regiohakkers
11
3 Zukertort A’veen-3 10
4 Oosten-Toren
8
5 Messemaker 1847
7
6 Het Kasteel
6
7 Paul Keres-3
4
8 Amersfoort-2
4
9 LSG-4
4
10 PSV/DoDo
3
OSBO-Promotieklasse:
1 Denk en Zet
14
2 Wageningen-2
12
3 Bennekom
8
4 Wageningen-3
8
5 ASV-4
6
6 Voorst
6
7 PION-2
6
8 De Toren-2
5
9 VDS
3
10 ZSG
2

34
34½
32
30
30½
24½
26½
24½
22
21½
37½
32½
30½
28½
28
28
26½
22½
22½
23½

KNSB 2e klasse D: ASV-1 - HSC 4½-3½; Vianen/DVP Veldhoven 4½-3½; DJC - Venlo 3½-4½; Voerendaal-2 Zevenaar 6-2; DSC Delft-1 - De Toren/VSV-2 5-3.
KNSB 3e klasse C: ASV-2 - Het Kasteel 6½-1½; LSG-4 Oosten-Toren 2-6; PSV/DoDo - Regiohakkers 1½-6½; Mes-
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semaker 1847 - Paul Keres-3 3½-4½; Amersfoort-2 - Zukertort Amstelveen-3 3-5.
KNSB 3e klasse B: ASV-3-ESGOO-2 7½-½; UVS-2Groningen-2 2½-5½; Philidor 1847-2-Almelo 5-3; DSG
Pallas-Doetinchem 6½-1½; Xidata SV Hardenberg-WSG
Winterswijk 4-4.
Promotieklasse OSBO: ASV-4 - PION-2 3½-4½; Wageningen-2 - Voorst 4½-3½; Wageningen-3 - Denk en Zet 3-5;
VDS - ZSG 2½-5½; Bennekom - De Toren-2 5-3.
KNSB-bekerteam ASV uitgeschakeld: Ons bekerviertal van
ASV-1 is er woensdag 14 maart niet in geslaagd om de laatste 8 van de strijd om de KNSB-beker te bereiken. Het sterke
team van De Stukkenjagers, dat gedeeld 2e staat in de Meesterklasse, was met 3-1 te sterk. Ondanks prima tegenstand
lukte het ASV-1 niet de verrassing van vorig jaar te herhalen
toen in Tilburg van hetzelfde viertal met 3½-½ werd gewonnen. Wouter van Rijn kwam in het nadeel toen zijn koning op
de e-lijn een beetje op de tocht kwam te staan en wit beslissend binnen kwam via een door Wouter zelf geopende b-lijn.
Zijn tegenstander incasseerde zo het eerste punt. Het was pas
na half 12 dat de eerste partij was afgelopen. Ook Dirk Hoogland verloor. Aanvankelijk leek Dirk met een klein plusje uit
de opening te zijn gekomen met zijn toren die de d-lijn domineerde. In de tijdnoodfase was het juist zijn tegenstander die
inmiddels een pionnetje voorstond, maar het kon toen nog
alle kanten op in de uitvluggerfase. Na een fout was het opeens afgelopen. Sander Berkhout aan bord 2 kwam niet onaardig uit de opening. Hij won een kwaliteit tegen twee pionnen, maar die werden behoorlijk gevaarlijk (vrije a en c-pion)
en ondanks het tijdvoordeel blunderde Sander tot overmaat
van ramp ook nog eens zijn toren weg in een stelling die nog
niet eens verloren had hoeven zijn. Peter Boel zorgde voor
een fraaie overwinning op IM Herman Grooten die in de
slotfase onderuit ging. Aanvankelijk leek er nog niet veel aan
de hand. Grooten wist een paard op b8 echter niet goed te
activeren. In de tijdnoodfase, toen Peter al een handvol pionnen voorstond, werd dat paard zelfs weer teruggedreven. Met
nog een paar minuten op de klok lette Peter goed op om niet
getruct te worden, maar de stelling was zo goed dat dit niet
meer mis kon gaan. Met deze 3-1 nederlaag is het bekeravontuur voor ASV voor dit seizoen ten einde!
Gedetailleerde uitslag De Stukkenjagers - ASV-1: Mark
Haast (2326) - Wouter van Rijn (2171) 1-0; Anne Haast
(2301) - Sander Berkhout (2099) 1-0; Mart Nabuurs (2271)
- Dirk Hoogland (2111) 1-0; Herman Grooten (2335) Peter Boel (1978) 0-1. Eindstand 3-1.
ASV-9 steeds dichter bij degradatie: Het is ASV-9 (laatste)
niet gelukt om koploper De Toren 7 een puntje af te snoepen.
De eindstand werd 2-4 en was in feite niet onverdienstelijk.
Cor van de Jagt speelde een interessante partij met gelijkopgaande mogelijkheden. Helaas werd Cor gedwongen de kwaliteit in te leveren (toren tegen paard) en na dameruil en pionverlies kon zijn tegenstander gefeliciteerd worden. Thijs
Stomphorst offerde in een spannende partij een loper tegen 2
pionnen en stond strategisch sterk. Met een goede aanval met
dame en 2 torens leek hij de winst binnen te kunnen halen.
Echter, een misrekening en een foutieve opstelling van zijn
torens werd hem fataal en kon hij opgeven. Ko Kooman
speelde een sterke partij. Goed uit de opening gekomen koos
hij na de korte rokade (evenals zijn tegenstander) toch voor
een aanval via de koningsvleugel. Gedekt door een prima
pionnenstructuur in het centrum kon deze aanval goed doorgezet worden. Na f5 van zijn tegenstander werd er flink afgeruild en hadden beide spelers een toren en 5 pionnen voor het
eindspel. Nu bleek de sterke pionnenstructuur van Ko een
belangrijk wapen. 10 zetten later was het aantal pionnen 3
tegen 1, waarna de tegenstander opgaf. Stand 1-2! Zou er
toch nog een gelijkspel inzitten? Koen van Keulen stond
gewonnen, Peter van Deursen niet slecht en Kees van Keulen
stond in feite verloren. Maar hoop doet leven. Kees had een
"zware" tegenstander. Spelend en vechtend als een leeuw
bleef het lang remiseachtig. Echter, na een foutje en een mis-

rekening stortte zijn stelling volledig in en moest hij verlies
accepteren. Peter werd geconfronteerd met de Spaanse opening. Hij pareerde correct en kwam goed uit de opening. In
het middenspel ging het gelijk op, waarbij zijn tegenstander
tevergeefs matmogelijkheden zocht. Na stukkenruil bleek
deze toch een groter aantal pionnen te hebben, waarna een
vrijpion niet meer tegen te houden was. Helaas, de stand was
toen 1-4 en alleen Koen speelde nog. En hoe! Via een slimme
constructie wist hij een loper te veroveren. Toen werd hij
geconfronteerd met allerlei trucs en slimme zetten van zijn
tegenstander. Maar Koen pareerde alles rustig en bleef een
stuk voor wat later de winst opleverde. Hulde, Koen, voor
Ko Kooman
deze prestatie. Einduitslag 2-4.
Gedetailleerde uitslag ASV-9-De Toren-7: Peter v. Deursen
(--)-Dick Split (1656) 0-1; Ko Kooman (1441)-Rolf Hendriks (1598) 1-0; Koen van Keulen (--)-Stephan Antonijvic
(1537) 1-0; Kees van Keulen (--)-Arie Schouten (1508) 0-1;
Cor van der Jagt (1261)-Cor Lindeman (1516) 0-1; Thijs
Stomphorst (1352)-Eric Roelofs (1508) 0-1. Eindstand 2-4.
ASV 6 verliest na thriller in Mook: Bij aanvang van de wedstrijd tegen Mook werd de mogelijkheid geopperd dat Mook
kampioen kon worden. Bij een uitslag van 7½ punt voor hen,
zouden ze de laatste wedstrijd met 8–0 kunnen verliezen.
ASV maakte echter snel duidelijk dat men daaraan geen
medewerking wilde verlenen. Invaller Jan Vermeer ging fel
van start en na de winst van een kwaliteit snoerde hij zijn
tegenstander geheel in en zette hem mat. Tezelfdertijd zorgde
Theo van Amerongen voor een 2–0 voorsprong. Hij speelde
tegen de plaatselijke topscorer Piet de Leeuw een spectaculaire partij, waarin hij een aanval op zijn lange rokade opving en
tegelijkertijd f7 onder vuur nam. Dit laatste was uiteindelijk
beslissend. Er heerste lichte paniek bij Mook, want aan ons
topbord was Nico Schoenmakers via een stukoffer aan een
vernietigende aanval bezig en de rest stond allemaal redelijk.
Helaas ging het bij Abbes Dekker na een sterke opening in
het middenspel mis. Hij verloor via een penning zijn dame.
Door de nederlaag van Hedser Dijkstra, hij blunderde een
belangrijke pion, kwam Mook in de score langszij. Op dat
moment hield Rob van Belle stand in een moeilijke stelling,
Hans Rigter had weinig tijd maar een kleine kwaliteit voorsprong. Hij stond gewonnen. Nico kwam er niet doorheen,
maar zijn tegenstander had weinig tijd. Bij Jan Groen was de
situatie onduidelijk, maar Jan had aanvalskansen. De ontknoping kwam tegen 12 uur. Hans vond in tijdnood niet de juiste
zetten en verloor. Hij had remise afgeslagen in belang van het
team. Rob hield het mooi remise. Aan bord 1 werd door Nico
het remisebod aangenomen. Hij had een vol stuk minder en
weinig aanvalskansen meer. Daarmee was het 4-3 voor
Mook. Jan Groen was in een minder eindspel met dubbele
torens terechtgekomen. Toen het voor Jan mis dreigde te
gaan werd er remise overeengekomen en was de overwinning
Theo van Amerongen
voor Mook een feit.
Gedetailleerde uitslag: Jan Sporenberg (1925)-Nico
Schoenmakers ½-½; Hans Pos-Jan Groen ½-½; Jorg Benningshof-Hans Rigter 1-0; Niek van Diepen-Jan Vermeer
0-1; Piet de Leeuw-Theo van Amerongen 0-1; David Norrus-Rob v. Belle ½-½; Sjim Jonkmans-Abbes Dekker 1-0;
Rob Boesten-Hedser Dijkstra 1-0. Eindstand 4½-3½
Jeugd ASV-11 maakt het koploper lastig: Op vrijdag 16
maart speelde het jeugdteam van de ASV in Groesbeek de 6e
wedstrijd in de OSBO klasse 4B. De jongelingen moesten
aantreden tegen het sterke team van PION-5, dat eerste staat
in deze poule. Pieter Verhoef startte als kopman op bord 1
voortvarend. Hij kreeg al snel een prachtige stelling in een
gesloten Siciliaans in handen. Helaas begon Pieter stukken af
te ruilen, in plaats van zijn stelling te verbeteren. Hoewel hij
nog enkele kansen kreeg, was zijn sterke tegenstander handiger in het eindspel. Pieter verloor uiteindelijk. Op bord twee
zat Teun Gal in zijn favoriete opening. Teun vergat echter
snel te ontwikkelen, en kwam daardoor gedrongen te staan.
Uiteindelijk bleek zijn tegenstander simpelweg beter, want
Teun werd keurig van het bord gecombineerd. Op bord drie
zat onze supersub Max Timmers. Max gaat steeds betere
zetten doen, en dat bleek, want hij kwam keurig uit de opening. Dat schaken op marges aankomt bleek maar weer, want
toen Max even ongeconcentreerd was, maakte hij enkele
fouten en kwam gelijk fors materiaal achter. Hij vocht nog
voor zijn leven maar het mocht niet baten. Ook op bord 3 een
nul. Jean Lewin kwam prima uit de opening. Nadat de dames
waren geruild had Jean het paardenpaar in een gesloten stelling, terwijl zijn tegenstander een vreselijk slechte loper had.
Het pionnetje dat Jean achter stond was eerder makkelijk
voor hem, omdat hij daardoor een paard op d6 kon posteren.
Zijn tegenstander zag dat er niets anders op zat dan vol op
koningsaanval te spelen. Jean verdedigde zich gehaaid en
zeer behendig. Aan het eind van de partij dacht hij dat zijn
tegenstander zich vergaloppeerde en had een mooie truc,
waardoor hij een pion dacht te winnen en stellingsvoordeel
verkreeg. Helaas! Zijn tegenstander had een tegentruc en een
schaakje, waardoor Jean een stuk verloor en de partij. Op
bord zes zat Floris van Capelleveen al snel tegen een stuk

achterstand aan te kijken. Hij liet een pionvorkje toe. Enigszins achter de feiten aan zette hij nog een mooie koningsaanval op, maar kon niet voorkomen dat zijn tegenstander met
een kleine, maar mooie combinatie de koning mat zette. Enkel op bord 5 was Alain van der Velden nog zwaar aan het
strijden. Vanuit de opening zette Alain zijn tegenstander
muurvast. Die probeerde los te komen door een stuk voor
twee pionnen te offeren. Dat dit niet genoeg was toonde
Alain vaardig aan. Daarna kwam de ene na de andere grote
fout op het bord. Eerst gaf Alain pardoes een pionnetje weg,
waarna zijn tegenstander hetzelfde deed. Toen stond Alain
weer gewonnen, maar Alain maakte nogmaals de fout om een
pion weg te blunderen en direct daarna een stuk. Zijn tegenstander gaf vervolgens een kwaliteit en een pion weg, waardoor het blunderfeest compleet werd. De stelling die overbleef leek behoorlijk remiseachtig, maar Alain speelde door,
ook omdat zijn tegenstander niet veel tijd meer op de klok
had. Heel sportief gaf zijn tegenstander op toen hij hoorde dat
het 5-0 stond. Ondanks de blunders een zeer goed gespeelde
partij van Alain, die niet alleen de eer van ons jeugdteam
redde, maar ook weer een 1400+-speler versloeg! Het was
een zeer leerzame avond en hoewel het krachtsverschil enorm
was, hebben alle spelers zich kranig geweerd en konden we
met opgeheven hoofd huiswaarts.
Martijn Boele
Gedetailleerde uitslag PION-5-ASV-11j: Henk Arts jr.
(1739)-Pieter Verhoef (1208) 1-0; Jacques Thijssen (1682) Teun Gal (--) 1-0; Paul Nillesen (1535)-Max Timmers (--)
1-0; Toon Rouwenhorst (1465)-Jean Lewin (--) 1-0; Twan
Verhofstad (1417)-Alain van der Velden (--) 0-1; Gregor
Plum (--)-Floris van Capelleveen (--) 1-0. Eindstand 5-1.
Voor ASV-10 blijft handhaving nog mogelijk: Vorige week
woensdag ging ASV-10 naar Apeldoorn voor de voorlaatste
wedstrijd in dit seizoen naar de trotse koploper Schaakstad-5
die bij een overwinning kampioen kon worden. We hadden er
weer zin in. Jos Aarntzen moest helaas verstek laten gaan,
maar we hadden met Danny Hageman een fijne invaller! De
wedstrijd zou om 19:45 beginnen. Wij waren er zo’n twintig
minuten eerder. Tot onze verbazing waren alleen de kantinemedewerkers er pas. We hebben toen zoals het een goed
ASV-er betaamd de borden en stukken maar vast opgesteld.
Dat was volgens de teamleider van de tegenstander nog niet
eerder voorgekomen. Die constatering kon door ons niet
anders dan als compliment opgevat worden natuurlijk. Enkele
spelers van Schaakstad-5 waren wat verlaat, uiteindelijk
speelden ze met een volledig team. Op alle borden is er een
zware strijd geleverd en geen enkele partij was binnen 2½ uur
afgelopen. Helaas moesten we op de remise van Lion de Kok
op bord 2 na alleen verliezen noteren. We worden eigenlijk
nooit weggeveegd maar er zijn kleine verschillen die toch
altijd in het voordeel van de tegenstander uitvallen. Lion
heeft een puike prestatie geleverd door er een welverdiende
remise uit te halen terwijl hij in het begin van de partij toch
behoorlijk onder druk stond. Ondanks het grote verlies gingen we toch allemaal met een glimlach op het gezicht naar
huis. Schaakstad-5 werd kampioen en waren daar natuurlijk
blij mee. Voor ons rest de slotwedstrijd waarin lijfsbehoud
tegen de rode lantaarndrager Ons Genoegen op het programma staat. Voor de tweede keer dit seizoen vind die wedstrijd
plaats op vrijdag de 13de. De eerste keer is ons niet zo goed
bevallen, we gaan er alles aan doen om dat dit keer anders te
laten verlopen.
Jonathan van der Krogt
Gedetailleerde uitslag Schaakstad Apeldoorn-5 - ASV-10:
Frans van Dijk (1662)-Jonathan van der Krogt (1511) 1-0;
Gerard Heimerikx (1596) - Lion de Kok (1405) ½-½; Sebastiaan Jongen (1601) - Jelle Noordhuis (1244) 1-0; Rien Bos
(1565) - Danny Hageman (--) 1-0; Peter Grasman (1550) Jan-Pieter Lourens (1273) 1-0; Wim Willemsen (1398) Hugo van Essen (1171) 1-0. Eindstand 5½-½.
Deurne: Op woensdag 14 maart, volgens de traditie drie weken na het Geurts Conserventoernooi, vond er in Deurne een
50+ toernooi plaats, waaraan Désiré Fassaert deelnam. Hij
kende een goede start met 2 uit 2, maar in de derde ronde gaf
hij een gewonnene stelling
weg toen hij het te mooi wilde
afmaken. Uit de 4 e t/m 6e ronde haalde hij 2½ punt en deelde
met 4½ uit 6 de 2 t/m 4e plaats. In de slotronde speelde hij
tegen de uiteindelijke winnaar, Nico Schouten uit Oss. Kennelijk was de pijp leeg, want nog voordat de partij echt op
gang gekomen was, had Désiré al twee pionnen en een dame
weggegeven. Niet helemaal tevreden (vijf goede en twee
slechte partijen) eindigde hij daardoor op de vijfde plaats.
Uitslagen interne competitie (24e ronde (15 maart 2012):
Hogerhorst-Karssen 0-1; R. Wille-Schleipfenbauer ½-½;
Kooij-Steenhuis 0-1; Hajee-Bentvelzen 0-1; v. Buren-v. Dijk
½-½; Boom-Corbeel 1-0; Kuiphof-Wiggerts ½-½; AarntzenEder ½-½; Derendorp-de Groot 1-0; B. Sanders-de Kok 0-1;
Rietbergen-Zuidema 1-0; Meijer-Wijman 1-0; Hartogh HeysRijmer 1-0; J. Sanders-Hageman ½-½; van Vlerken-Diekema
1-0; Viets-Kelderman ½-½; Stibbe-Visser 0-1;
Uitslag ASV-bekercompetitie: Huizinga - Woestenburg 0-1.

