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Oploswedstrijd:Een stand, waarvan het lijkt of we hem zelf
ook op het bord gehad zouden kunnen hebben. Maar deze is
van Palij - Merkulov uit een toernooi in Moskou in 1969.
Zwart aan zet wint. Oplossing:
1...Txe1 2. Pxe1, Df4! en wit
kon opgeven.
Rapidcompetitie: Vanavond is
de eerste speelavond in de
rapidcompetitie. Vier ronden
van 20 minuten per persoon en
dat doen we weer gedurende 5
avonden. En na 20 ronden
hebben we weer een sterke
winnaar!! Volgende week vervolgen we de interne weer.
In memoriam: Afgelopen week bereikte ons het droeve
nieuws dat oud-ASV-er Jan van Woerden op 20 oktober op
73-jarige leeftijd is overleden. Degenen die al lang lid zijn
van onze club zullen hem zeker herinneren. Hij was een groot
aantal jaren lid van ASV en speelde in de jaren ’60 en ‘70
ook in ASV-1. Door de verhuizing van zijn werk naar Ede
vertrok hij bij ASV en speelde vervolgens ook nog jaren voor
de Edese SV. We wensen zijn vrouw sterkte met dit verlies.
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 6 november wordt de 2e speelmiddag gehouden in de reeks schaakmiddagen van het Schaken Overdag. Gegevens zijn u natuurlijk al lang bekend:
speellokaal is het Nivon aan de Molenbeekstraat 26A en de
aanvang is 14.00 uur. Jan Vermeer rekent op jullie!!
Najaarscontactdag Motiefgroep schaken: Op zaterdag 10
november vindt de Najaarscontactdag van de Motiefgroep
Schaken plaats in het Grand Café van het Lorentz Ondernemerscentrum. Deze Motiefgroep, opgericht in 1984, is een
landelijke vereniging waarvan de leden geïnteresseerd zijn in
het verzamelen van allerlei zaken op het gebied van schaken,
zoals schaakpostzegels, prentbriefkaarten, stempels, eerste
dagenveloppen, schaakmunten, telefoonkaarten, schaakboeken, schilderijen, kunstvoorwerpen, strips, curiosa, enz. Het
programma, waaraan ook een aantal ASV-ers zijn medewerking verleent, ziet er als volgt uit:
09.00 uur - Zaal open - gelegenheid tot ruilen, kopen enz.
10.30 uur - Start ASV-schaakboekenmarkt.
11.00-11.45 uur - Boekpresentatie "Move First, Think Later"
door internationaal Schaakmeester Willy Hendriks. Dit boek
werd onlangs bekroond met de “Book of the Year Award”
van de Engelse Schaakbond (ECF). Een aanrader dus!
12.45-13.00 uur - Presentatie/aanbieden Fischer-special,
Schaakkoerier 121.
13.00 - 15.00 uur - Veiling o.l.v. Nico van der Plas
15.00 uur - Vechten tegen de beer, snelschaken tegen ASV-er
Dirk Hoogland. Verder is er een vervolg van de ASVschaakboekenmarkt. Ook is er dan nog gelegenheid tot ruilen,
kopen van allerlei zaken van de Motiefgroep Schaken.
Om 17.00 uur wordt de dag afgesloten. Het belooft een spetterende dag te worden, waarop wij menig ASV-er hopen te
begroeten. Het is zeker de moeite waard. Meer info over de
Motiefgroep Schaken kunt u vinden via www.euwe.nl. Ook
Nico Schoenmakers kan u er alles over vertellen.
Externe competitie: In deze EP de laatste verslagen uit de 1e
ronde van onze doordeweekse teams. Er moest afgelopen
vrijdag nog 1 wedstrijd worden gespeeld. Dat betrof het restant van Velp-1 tegen ASV-5. Een ½-1½ voorsprong werd
uitgebouwd naar 1-4 maar toch ging het bijna mis. In de
slotpartij haalde Rob Huberts op de valreep het beslissende
halfje binnen zodat met 3½-4½ werd gewonnen.
A.s. zaterdag gaan we weer verder met alweer de 3e ronde
van onze zaterdagteams die een uitwedstrijd voor de boeg
hebben. ASV-1 gaat naar Haarlem voor de wedstrijd tegen
Kennemer Combinatie-2. Deze vereniging is ontstaan uit
een samenwerkingsverband tussen verenigingen uit Bloe-

mendaal, Heemstede, Het Spaarne en de jeugdschaakclube
Chesscool. Het team degradeerde afgelopen seizoen uit de 1
klasse KNSB en is nu na 2 wedstrijden nog puntloos. Ons
eerste won daarentegen de eerste 2 wedstrijden. Wordt deze
lijn zaterdag voortgezet? ASV-2 reist af naar Spijkenisse, dat
op papier wat sterker is. De winst in de vorige ronde zal ons
tweede zeker het nodige zelfvertrouwen hebben gegeven.
ASV-3 blijft in de provincie. Zij ontmoeten in Wijchen het
team van Het Kasteel. Ook dit zal ongetwijfeld een spannend
duel worden. In de Promotieklasse van de OSBO treft ASV-4
kampioenskandidaat Wageningen-2. De mouwen zullen
hierbij zeker opgestroopt moeten worden. Volgende week de
verslagen van deze 4 wedstrijden.
ASV-5 wint op nippertje bij Velp-1: ASV-5 trok afgelopen
vrijdag met een ½-1½ voorsprong op zak naar Velp. Barth
Plomp (remise) en Anne Paul Taal (winst) zorgden voor deze
steun in de rug. Dat is prettig starten aan een wedstrijd, maar
biedt geen garantie op een zege. ASV-5 met de nieuwkomers
Rob Huberts en Coen Mekers in de gelederen startte goed.
Coen heeft in de schaakloze jaren nog niets aan degelijkheid
verloren. Opponent Erwin Velders beet zich dan ook stuk op
de stelling van Coen. Twee keer leverde de Velpse speler een
pion in en zag daarna het nutteloze van zijn strijd in. Erik
Wille vergrootte de voorsprong. Een vroeg kwaliteitsoffer op
de koningsstelling van Leen van Dalen gaf makkelijk spel. Al
snel moest zijn koning aan de wandel en dat werd een uitzichtloze tocht. ½-3½ voor en 2-6 was misschien wel haalbaar. Vanaf dit moment ging er echter van alles mis. Eerst
slaagde Jacques Boonstra er niet in de taaie verdediging van
Walter Manschot te breken. Een geofferde pion kwam nog
wel terug, maar wat restte was een remise-eindspel. Ineens
sloegen de zenuwen toe en de drie resterende ASV-ers verzonken in langdurig gepeins. In grote tijdnood deed Martin
Weijsenfeld een winstpoging in een razend ingewikkelde
stelling. Met nog 11 seconden op de klok kwam er een venijnig schaakje en Martin kon binnen die elf seconden geen
veilig heenkomen voor zijn koning vinden. Tijdsoverschrijding en 2-4. Paul Schoenmakers had in een complexe strijd
met Jan Schadd een lastig eindspel bereikt, dat remise moest
zijn. Jan bleef het echter proberen. Toen Paul inzette op zijn
vrijpion moest Jan daar zijn loper voor geven maar kreeg in
ruil daarvoor wel 2 vrijpionnen. Paul kon deze niet stoppen.
3-4. Rob Huberts moest het dus doen. Vanuit een goede stelling met een sterk centrum gaf Rob echter het initiatief aan
Eric de Winter. Die stormde met 2 pionnen op. Rob moest
een stuk geven om directe promotie te voorkomen. In verloren stelling probeerde hij het nog met zijn centrumpionnen.
Onder druk van de tijd deed ook Eric de Winter het niet
nauwkeurig. Rob won het stuk terug en wat restte was een
dubbeltoreneindspel met een vrijpion extra voor de Velpenaar. Na vele schaakjes met de torens verloor Eric zijn pion.
Remise en het eerste “ronde 4½” van dit seizoen was geboren. Met deze vechtlust moet het mogelijk zijn daar nog enkele vergelijkbare uitslagen aan toe te voegen. Erik Wille
Gedetailleerde uitslag Velp-1 - ASV-5: Jaroslav Liska
(1954) - Martin Weijsenfeld (1869) 1-0; Erika Belle (1918) Barth Plomp (1981) ½-½; Hans van Capelleveen (1793) Anne Paul Taal (1948) 0-1; Jan Schadd (1899) - Paul
Schoenmakers (1899) 1-0; Eric de Winter (1826) - Rob
Huberts (1848) ½-½; Leen van Dalen (1798) - Erik Wille
(1943) 0-1; Erwin Velders (1701)-Coen Mekers (1849) 0-1;
Walter Manschot (1596) - Jacques Boonstra (1766) ½-½.
Eindstand 3½-4½.
Jeugd wijst ASV-6 de weg: Op donderdag 18 oktober jl.
stond voor het e zesde van ASV de opening van het externe
seizoen in de 2 klasse OSBO op het programma. Tegenstander was de Toren-5. Altijd lekker om met een derby te beginnen natuurlijk. Zonder teamcaptain Theo van Amerongen
maar met Jan Vermeer trad het zesde aan met nieuw vers
jong bloed in haar gelederen: Xadya van Bruxvoort en Bent
Schleipfenbauer maakten hun debuut in ASV-6 en niet onverdienstelijk mogen we wel stellen. Het eerste punt was

namelijk voor de onzen en werd gescoord door Bent. Hij
vond een mooi veld voor zijn paard, drong vervolgens met
zijn toren op c7 binnen en kort daarna kon zwart opgeven.
Een veelbelovende start dus. Aan de hogere borden had ASV
het echter moeilijk met de qua Elo sterkere Torenaars. Aan
bord 1 kreeg Nico een flitsende aanval te verwerken van Jan
Puyman. Even nog leek hij met een paardmanoeuvre het tij te
kunnen keren maar het mocht niet zo zijn. Hetzelfde lot trof
op bord 3 Albert Marks die tegen Renze Post in de verdrukking kwam en uiteindelijk moest opgeven. Marco Braam
speelde een degelijke Scandinaviër, bemachtigde een pion en
speelde het superieur uit, daarmee de stand gelijk trekkend.
Hierna gaf de jeugd nogmaals het goede voorbeeld: Xadya
bracht het zesde opnieuw op voorsprong. Ze wist de vijandelijke dame in te sluiten. Jan Vermeer stond de hele avond
goed tegen Ron Brachten en kwam uiteindelijk met zijn zware stukken op de zevende rij. Hij joeg de zwarte koning het
vrije veld in met de te verwachten afloop. Plaatsvervangend
teamcaptain Robert Naasz haalde vervolgens met het nodige
kunst en vliegwerk het winnende halfje binnen. De experts
waren er na een half uur nabeschouwen nog niet uit of dit
terecht was of niet. Rob van Belle vergrote de vreugde nog
verder. Hij had met wit een ruimtelijk overwicht op de damevleugel en bouwde dit geduldig uit tot winst. Een solide beRobert Naasz
gin van het zesde!
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - De Toren-5: Nico Schoenmakers (1794) - Jan Puyman (1935) 0-1; Robert Naasz
(1779) - Gerrit Janssen (1826) ½-½; Albert Marks (1731) Renze Post (--) 0-1; Jan Vermeer (1731) - Ron Brachten
(1666) 1-0; Marco Braam (1765 -John Bijlsma (1427) 1-0;
Rob van Belle (1754) - Dick Vliek (1566) 1-0; Xadya van
Bruxvoort (1402) - Stephan Antonijevic (1560) 1-0; Bent
Schleipfenbauer (1525) - Babak Zahmat (1652) 1-0. Eindstand 5½-2½.
ASV-7 wint ruim: ASV-7 moest in deze eerste ronde op
papier tegen het zwakste team opnemen. Met de 2½-5½-zege
is ASV-7 met de hakken over de sloot geslaagd. Het is altijd
moeilijk om tegen een jeugdteam te schaken. De Elo's kloppen niet, het speeltempo is anders. Ruud en Pieter Verhoef
hadden vooruit gespeeld en ASV-7 op een ½-1½ voorsprong
gezet. Theo Koeweiden speelde wisselvallig. Hij kon een
aanval opzetten maar die werd afgeslagen. De aanval had een
pion opgeleverd en een betere stelling, maar de concentratie
kon hij niet vasthouden en door schaak met een loper verloor
Theo de dame. Tom Bentvelzen bracht ASV-7 weer op voorsprong. Positioneel speelde zijn tegenstandster niet sterk.
Eerst won Tom een pion en later kreeg hij een loper cadeau.
Tijs van Dijk speelde zijn geliefde Frans en dat leverde hem
een kwaliteit op. Na dameruil hield hij zijn stukken actief en
zette zijn tegenstander op de 49e zet met een loper mat. De
tegenstander van Bob Kooij kwam beter uit de opening maar
gaf in het middenspel een kwaliteit weg. De stelling bleef
niettemin lastig ogen. De jonge Geert Stradmeijer speelde
razendsnel en Bob kwam in tijdnood. Op voorstel van zijn
tegenstander accepteerde Bob (na consultatie van de teamleider) remise. Hans Rigter stond in het middenspel positioneel
wat zwakker. In het verdere verloop kwam hij met wat tactische wendingen toch wat beter te staan. Zijn tegenstander
blunderde en kwam in een volledig verloren stelling terecht.
Hans was echter clement en bood remise aan, omdat zijn zeer
jonge tegenstander dat naar zijn mening toch verdiende! Als
laatste streed Jan Vermeer tegen Peter Lincewicz. Jan dacht
dat hij de dame ging winnen, maar overzag dat deze een pion
kon slaan en zo kon ontsnappen. Na lange strijd kwam Jan
vier pionnen voor maar met twee torens tegen L+P+T was dat
moeilijk uit te spelen. Na de 68e zet gaf Peter plotseling op.
Dat kwam waarschijnlijk daar één van de pionnen inmiddels
op de derde rij was gekomen en zo van een zorgenkindje een
volwassen dame dreigde te worden.
Jan Vermeer
Gedetailleerde uitslag De Toren-6j – ASV-7: Rolf Hendriks
(1589) - Ruud Verhoef (1686) 0-1; Peter Lincewicz (1639) Jan Vermeer (1731) 0-1; Bart Borm (1354) - Hans Rigter
(1732) ½-½; Ian Kock (1176) - Tijs van Dijk (1736) 0-1;
Willeke Knottnerus (1312) - Tom Bentvelzen (1630) 0-1;
Lodewijk Entrop (1192) - Theo Koeweiden (1647) 1-0;
Geert Stradmeijer (1169) - Bob Kooij (1611) ½-½; Malcolm
Lok (--) - Pieter Verhoef (1434) ½-½. Eindstand 2½-5½.
Mook: De gezelligheid voerde afgelopen zaterdag weer de
boventoon bij het 19e Kiste Trui Rapidtoernooi in Mook. Met
78 schakers lag de deelname iets lager dan in eerdere jaren.
Hieronder dit jaar 6 ASV-ers. Koen Maassen van den Brink
werd de beste ASV-er in de A-groep met een uitstekendee
score van 5 uit 7. Hij eindigde hiermee op een gedeelde 5
plaats maar op weerstandspunten viel hij nog net in de prijzen. De onbedreigde winnaar in deze groep werd Hotze Hofstra (Bennekom). Hij won met 6½ uit 7 en bleef Jaap Houben
(SC Utrecht), met 2318 de hoogst gerate speler in deze groep,
een vol punt voor. Ook Jeroen Franssen (Wageningen) en
Casper Hermeling (Het Kasteel) eindigden op 5½ punt. Ruud

Wille had bij winst in de slotronde naast Koen kunnen komen
maar hij verloor ondanks een materiële voorsprong een eindspel dankzij een sterk
vijandelijk loperpaar via een kleine
combinatie. In de 5e ronde was hij met Koen remise overeengekomen na een heel spannend duel. Tony Hogerhorst, die op
zijn beurt het onderlinge duel van Koen verloor maar wat in
de slotfase ook winst voor Tony had kunnen opleveren, eindigde op 3½ punt. Eenzelfde score was er voor Nico
Schoenmakers. Marco Braam miste naar eigen zeggen het
schaakritme en begon met 1 uit 5. Daarbij wist hij nog wel
een remise te scoren met een dolle toren. De laatste 2 partijen
won hij alsnog waarmee hij op 3 uit 7 uitkwam. In de Bgroep kwam Horst Eder keurig tot een 50% score: 3½ uit 7.
Hoogeveen: Het gemeentehuis van Hoogeveen was onlangs
gedurende 10 dagen de speellocatie van het 16e Univé
Schaaktoernooi, waar in een gesloten en drie
open groepen
fel gestreden werd om de puntjes:. In de 2e Amateurgroep
namen ook 2 ASV-ers deel: Henk
Kuiphof en Hendrik van
Buren. Henk trof meteen in de 1e ronde de sterkste speler en
latere groepswinnaar Fons van Hamond (2078) als tegenstander. Hij hield het wel een zet of 40 vol maar moest toen toch
opgeven. Een zwakke speler maakte het hem vervolgens wel
moeilijk maar ging toch in de fout. Daarna mocht Henk tegen
Rob van Dongen (de grote, want er waren 2 met die naam en
beiden uit Amsterdam). Diens rating van 1946 was teveel.
Daarna een 1200-speler die het lang goed deed maar blunderde toch. Toen kwam een jochie van 9 jaar en een rating van
1147. Die deed alles goed en meer dan remise kon Henk er
niet uit halen. Tegen een speler met bijna 1800 kon Henk het
vervolgens ook niet houden. Even dacht Henk dat het niets
meer zou worden. Een 1300 speler deed daarna wel goede
zetten maar liet uiteindelijk familieschaak toe. Daarna volgde
een speler met 1695 en die speelde zo scherp dat Henk verwachtte na een zet of 10 weer op de fiets te kunnen stappen.
Zijn tegenstander vergiste zich echter en dat kostte een stuk.
Hij bleef Henk echter het vuur na aan de schenen leggen,
maar onze ASV-er kon hem tenslotte mooi mat zetten. In de
slotronde had Henk zwart. Kuiphof was in deze partij niet
echt tevreden over zijn opening en moest een kwaliteit geven.
Daarna keerden de kansen. Henk kon doordrukken met een
paar pionnen. Zijn tegenstander (1677) gaf de kwaliteit terug
maar was intussen zodanig verzwakt dat hij moest opgeven:
een onverwacht resultaat. Daarmee had Henk 5½ punt gescoord en was meer dan tevreden. Dit laatste gold ook voor
Hendrik. “Dit ondanks een score van 50% want de indeling
was steeds slecht voor mij”, aldus Hendrik. Hij kreeg in zijn
9 partijen 4 keer een tegenstander met 1800+ en slechts 3
keer een lagere rating tegenover zich die alle 3 gewonnen
werden. Zijn TPR werd negatief beïnvloed doordat een van
die drie een jeugdspeler van negen was met een rating van
1147, wat waarschijnlijk zo'n 500 punten onder zijn echte
kracht lag. Zo kwam Henk dus niet verder dan remise tegen
hem. “Verder heb ik naast geknoei (foute combinaties) ook
wat leuke vondsten gedaan, die ik iedereen durf te laten zien.
Kortom: best een leuke week”, aldus Hendrik!
Uitslagen 1e ronde OSBO-competitie 1e t/m 4e klasse:
OSBO 1e klasse B: Velp - ASV-5 3½-4½; Rokade - SMB-2
4-4; WDC - Mook 5-3; Elster Toren - VDS 4-4.
OSBO 2e klasse D: Theothorne - Twello 6½-1½; Lochem De Schaakmaat 3-5; Schaakstad-5 - Pallas-3 3-5; ASV-6 - De
Toren-5 5½-2½.
OSBO 2e klasse C: De Toren-6j - ASV-7 2½-5½; Bennekom-2 - PSV/DoDo-2 5-3; UVS-4 - Wageningen-5 3-5; De
Cirkel-2 - Edese SV 1-7.
OSBO 3e klasse G: Ons Genoegen - Doesborgh 2-4; VDS-2
- De Schaakmaat-5 3-3; Pallas-5 - Schaakstad-6 0-6; ASV-8 De Toren-7 3-3.
OSBO 3e klasse D: SMB-3 - ASV-9 4½-1½; De Sleutelzet Het Kasteel-4 3-3; Doetinchem-2 - Velp-2 4½-1½; PION-4 UVS-5 3-3.
OSBO 4e klasse C: Twello-2 - ASV-10 4-2; De Schaakmaat-6j - Voorst-3 5-1.
OSBO 4e klasse E: Dodewaard-De Cirkel-4 4½-1½; ASV12-ASV-13 4-2; Bennekom-4-Rhenen-2 2-4; De Toren-10
was vrij. De Toren-11 heeft zich teruggetrokken.
OSBO 4e klasse F: ASV-11j-UVS-6 3-3; Wageningen-7Mook-2 4-2; De Toren-9-SMB-5 1½-4½. Tornado-2 was vrij.
Uitslagen interne competitie 9e ronde (25 oktober 2012):
Karssen-v. Rijn 0-1; Boel-P. Schoenmakers 1-0; v. AlfenKnuiman 1-0; Abrahamse-v. Amerongen 1-0; VermeerHuizinga 1-0; v. Belle-R. Verhoef 0-1; Kooij-de Kok ½-½;
Velders-Eder ½-½; Veerman-Kusters 1-0; v.d. Krogt-P. Verhoef 0-1; Wijman-de Groot 0-1; v. Deursen-Rietbergen ½-½;
Viets-Zuidema 0-1; Koen v. Keulen-v. Vlerken 1-0; StibbeKees v. Keulen 0-1; Hartogh Heijs-Visser 1-0; J. Sanders-de
Goey 1-0.
Uitslagen ASV-Bekercompetitie: Steenhuis - Kooman 1-0;
Rijmer - Marks 0-1.

