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Oploswedstrijd: Als we te ver gaan moeten jullie het maar
zeggen. Deze stand komt helemaal uit Mexico (1980). De
spelers waren Filgut en Garcia. Na de partij besloot wit zijn
naam niet te veranderen. Wit speelt en wint. Oplossing: 1.
Dh1. Lange zetten zijn
soms wel eens moeilijk te
vinden. De zwarte dame
gaat verloren. Op 1…Df6
volgt 2. Lg5! omdat
2...hxg5 tot mat op h7 leidt
terwijl na 1….Dh5 natuurlijk 2. g4 wordt gespeeld
met damewinst.
Rapidcompetitie: Volgende
week is er geen interne
ronde. We spelen dan zoals
bekend de ronden 5 t/m 8
van de rapidcompetitie.
Bibliotheek:
Afgelopen zaterdagmiddag stond ASV voor de
2e keer dit najaar weer in de hal van de bibliotheek aan de
Koningstraat om onze club onder de aandacht te brengen.
Deze zaterdag viel samen met de intocht van Sinterklaas.
Dus het was best druk in de stad maar daarmee nog niet
direct in de bibliotheek. Het was wel weer gezellig en leuk
om te doen. Onze ASV-ers kregen ook nu weer de nodige
mensen achter de borden maar er bleven ook diverse borden
onbezet. Maar niet geschoten is altijd mis. Het blijft de
kracht van het vele herhalen! Er was vooral bij de jeugd een
aantal die serieus interesse toonden om eens bij ASV te komen kijken! Afwachten dus of dit wat oplevert. In het voorjaar staan er weer 2 schaakdemo’s op deze locatie gepland.
Externe competitie: Het was een druk competitieprogramma
de afgelopen week ASV-8 startte de reeks wedstrijden
tegen
Schaakstad Apeldoorn-6 en speelde voor de 2e maal dit
seizoen met 3-3 gelijk. ASV-7 ging net met 3½-4½ ten onder
tegen het sterke Bennekom-2. Bij ASV-13 tegen Bennekom-4 staat het nog 2-2. De beslissing komt tot stand in de 2
resterende partijen die vanavond worden gespeeld. ASV-6
liet de winst in de slotfase vreselijk liggen tegen Pallas-3.
Het werd 4½-3½ voor de Deventernaren. ASV-10 won wel.
Zij lieten De Schaakmaat-6j met maar liefst 5-1 kansloos.
Ook ASV-11j won knap. Zij versloegen Tornado-2 met 4-2.
Nadat deze EP was afgerond speelde dinsdag jl. ASV-12 nog
tegen De Cirkel-4. Vanavond kunt u getuige zijn van de
wedstrijden ASV-5 - Rokade en ASV-9 - De Sleutelzet.
Dan kijken we verder naar de thuiswedstrijden van onze
eerste vier teams a.s. zaterdag in het Lorentz vanaf 13.00 uur.
U bent natuurlijk van harte welkom. De topper deze zaterdag
is die tussen de koplopers ASV-1 - De Wijker Toren-1. De
winnaar doet natuurlijk goede zaken! ASV-2 treft het op
papier iets sterkere team van Het Witte Paard-2 uit het verre
Sas van Gent dat op dit moment op de ranglijst 1 punt meer
heeft dan ons tweede. ASV-3 krijgt het team van De Wijker
Toren-2 op bezoek. Een dubbele ontmoeting dus met deze
vereniging. Ook dit is weer een belangrijk duel om de punten
voor ons derde. ASV-4 tenslotte moet winnen om uit de
onderste regionen weg te komen. Dat moet dan gebeuren
tegen Wageningen-3 en dat is zeker geen gemakkelijke klus!
Volgende week de volgende serie verslagen.
ASV-6 helpt Pallas-3 aan overwinning: Zelden heb ik met
een schaakteam een dramatischer einde van een wedstrijd
gezien als in de match van ASV-6 tegen Pallas-3. We stonden in het laatste half uur op een regelmatig verkregen voorsprong van 3½-2½. De resterende partijen waren van Albert
Marks en van Robert Naasz. Albert stond zeer goed op de
damevleugel en zou kansrijk zijn als hij daar actie zou ondernemen. Minstens remise dachten we. Robert stond in een
overwegende stelling een gezonde pion voor. Bovendien had
hij een grote voorsprong op de klok, zeker 20 minuten. Eerst
ging het mis bij Albert. Hij treuzelde op de damevleugel en
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onderschatte de actie van zijn tegenstander op de koningsvleugel. Hij werd daar overlopen en kon opgeven. Maar toen
was er nog de gewonnen stelling van Robert. Nog 10 minuten en zijn tegenstander nog 30 seconden. Met paard d2 kon
hij een witte toren aanvallen en met schaak een tweede pion
winnen op f3. Hij zag het niet, maar de stelling bleef gewonnen. Even later kon het paard naar b2 en de laatste witte
toren dwingen om van de d-lijn te gaan om zijn a-pion te
verdedigen. De toren op c8 kon dan via c7 naar d7 en Robert
zou via de d-lijn binnendringen of eventueel torens ruilen
voor een glad gewonnen stelling. Hij speelde echter niet zijn
paard of welke willekeurige zet ook maar zette zijn toren van
de onderste rij naar c7 en toen was het mat in één met Td8.
Ik had zowel Albert als Robert op de terugweg uit Deventer
in mijn auto. Pallas-3 beschouwden we vooraf als het sterkste team in onze klasse, als we daarvan zouden winnen
dan…enz. De avond begon met een snelle en mooie overwinning van Pallas aan bord 1. Robbert Bisterbos was duidelijk te sterk voor onze Nico Schoenmakers. Eerst kwam Nico
wat passief te staan en vervolgens werd hij via een koningsaanval overrompeld. Ikzelf moest mij verdedigen met zwart.
Met de nodige moeite kon ik afwikkelen naar een iets mindere stelling met ongelijke lopers waarna ik een remiseaanbod
accepteerde. De andere stellingen boden uitzicht op een goed
resultaat. Bent Schleipfenbauer bracht ons weer op gelijke
hoogte. Een prima overwinning in een combinatoir gespeelde
partij. De tweede overwinning op rij voor Bent. Xadya van
Bruxvoort speelde een solide partij, die er remiseachtig uit
ging zien. Juist toen ze dat aan wilde bieden deed ze een
damezet waarmee ze haar verdediging rond de koning verzwakte. Dat kostte materiaal en de partij. Marco Braam
bracht ons volgende punt binnen. In een prachtige koningsaanval won hij groot materiaal. Marco in deze vorm betekent
steeds een vol punt voor ons. Rob van Belle won bijna ongemerkt. Hij liet zijn tegenstander zichzelf in zijn stelling
opsluiten. Rob kon zijn stelling versterken terwijl aan de
andere kant niets ondernomen kon worden. Kwaliteitswinst
en vervolgens stukwinst leidde tot een gewonnen stelling. De
winst was voor ASV-6 toen bijna binnen, maar helaas het
was Pallas-3 die tot hun stomme verbazing aan het langste
eind trok.
Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag Pallas-3 – ASV-6: Robbert Bisterbos
(1953) - Nico Schoenmakers (1794) 1–0; Johnny Paans
(1839) - Robert Naasz (1779) 1–0; Max van de Pavoordt
(1770) - Albert Marks (1731) 1–0; Erik Blom (1762) - Theo
van Amerongen (1811) ½-½; Jos Claessens (1628) - Marco
Braam (1765) 0–1; Eric Goedhart (1633)- Rob van Belle
(1754) 0–1; Willem Wubs (1647) - Xadya van Bruxvoort
(1402) 1–0; Herko Ubbink (1580) - Bent Schleipfenbauer
(1525) 0-1. Eindstand 4½-3½.
Miniem verlies ASV-7: Vooraf hadden we getekend voor
deze uitslag. Maar tijdens de wedstrijd hadden we reële kansen op een gelijkspel of zelfs op winst. Theo Koeweiden is
geheel uit vorm. Hij kwam de opening niet ongeschonden
uit, raakte een stuk achter waarbij zijn tegenstander ook nog
een tweede stuk dreigde te winnen. Voor Theo het sein de
stukken in het doosje te doen. Bij Tom Bentvelzen gebeurde
het andersom. Tom won een pion en kwam zeer riant te
staan. De Bennekommer zag het niet meer zitten en gaf op,
tot lichte verbazing van Tom. Pieter Verhoef kwam een pion
voor en kreeg een gunstige stand. In het eindspel liet Pieter
het liggen, want hij verloor 2 pionnen en bereikte ternauwernood de remisehaven (Pfufff). Hans Rigter kreeg in het middenspel de keuze een paard naar voren of naar achteren te
plaatsen. Hij koos naar achteren en dat was achteraf de verkeerde keuze. Jan Vermeer kreeg in het middenspel de overhand, maar verkeerd terugslaan betekende pionverlies. Het
uitzicht op winst was weg en het werd ploeteren voor remise
(Pfufff). Tijs van Dijk ontpopt zich steeds meer als de stille
kracht. Vorig seizoen al scoorde Tijs er driftig op los. Maar
ook nu. In een scherpe partij, waarbij Tijs bij uitzondering
eens rokeerde, kreeg hij een koningsaanval over zich heen,
maar Tijs op zijn beurt creëerde een tegenaanval en voerde

een paardoffer uit. Door steeds mat te dreigen pakte Tijs
onderweg ook af en toe wat materiaal mee. Dat was genoeg
voor de winst. Ruud Verhoef had na 5 zetten al complicaties.
Een schijnoffer op f7 gaf hem hoofdbrekens. Maar door zich
karaktervol te verdedigen hield hij stand. Door dameruil te
forceren loodste hij de partij de remisehaven in (Pfufff). Bob
Kooij speelde met zwart de langste partij van de avond. Hij
stond direct na de opening onder druk, raakte een pion kwijt,
maar wist toch een lastig te doorbreken stelling te creëren.
Na een door de tijdsdruk ontstaan foutje bereikte wit toch een
gewonnen stelling. Door enkele zwakkere zetten van wit leek
nog even een remisestand in zicht te komen maar mede door
de tijdnood zat dat er niet meer in. (Nog even zout in de
wonden strooien: Hans Rigter liet Bob zien hoe hij in 2 zetten mat had kunnen geven. Een stand voor de probleemrubriek van Hendrik van Buren waardig). Op papier was dit de
op één na sterkste tegenstander. Dus we hebben het niet echt
slecht gedaan.
Jan Vermeer
Gedetailleerde uitslag ASV-7 - Bennekom-2: Ruud Verhoef
(1686) - Chris van Oosterwijk (1797) ½-½; Jan Vermeer
(1731) - René Bakker (1753) ½-½; Tijs van Dijk (1736) Jan Wouters 1-0; Hans Rigter (1732) - Kees van Dijk
(1620) 0-1; Theo Koeweiden (1647) - Rinus van der Molen
(1542) 0-1; Tom Bentvelzen (1639) - Teun Alting (1684) 10; Bob Kooij (1611) - Cock Struijk (1652) 0-1; Pieter Verhoef (1434) - Rini Kreeft (1712) ½-½. Eindstand 3½-4½.
ASV-8 speelt opnieuw gelijk: Onze tweede competitiewedstrijd stond op het programma. Wederom hadden we 2 invallers nodig. Voor het team op zich en de teamleider in het
bijzonder is het fijn dat het bij ASV gemakkelijk is om invallers te vinden. Dit was dan ook dit keer het geval. Jelle
Noordhuis en Hendrik van Buren wilden graag met ons meespelen. Vorig jaar waren we zo vroeg in Apeldoorn dat we
zelf de borden maar hadden opgezet, maar dit jaar waren we
niet zo vroeg. We konden vrijwel meteen aanschuiven. Na 2
uur bood de tegenstander van Jonathan remise aan. Na een
rondje langs de borden kon hij nog weinig uit de andere
stellingen opmaken. Hij dacht zelf nog wel kansen te zien en
besloot door te spelen. Deze kansen bleken toch niet helemaal op te gaan zodat hij later zelf maar remise aanbood. Nu
was het zijn tegenstander die dacht kansen te zien. Ook dit
ging echter niet op waarop er toch maar tot remise werd
besloten. In de analyse bleek dat de zetten die Jonathan in
gedachten had, gelukkig door hem niet waren omgezet in
acties, want dan was hij er waarschijnlijk met een nul vanaf
gekomen. De andere partijen leken tot aan het moment suprême redelijk gelijk op te gaan. Ton van Eck en Hendrik
van Buren gingen eraf. Bij Hendrik zag ik op het laatst enkele pionnen en een kwaliteit achterstand met nog weinig op
het bord, maar hoe het zo gekomen is? Ton baalde achteraf.
Hij gaf aan goede kansen en voordeel te hebben gehad, maar
te voorzichtig te hebben gespeeld en het daardoor weggegeven te hebben. Toen ik bij Lion de Kok op het bord keek
stond hij een volle toren voor en ging zijn tegenstander er
hard af. Hij probeerde het tevergeefs nog, maar het was een
gelopen partij. Jelle Noordhuis had opeens gewonnen. Ik heb
het hoe en wat niet meegekregen. Horst Eder was de laatste
die nog met zijn partij bezig was. Horst had een boeiende
partij met wisselende kansen gespeeld. In tijdnoodfase speelde hij een eindspel met toren, loper en 3 pionnen tegen het
loperpaar met 3 pionnen, waarvan er één een dreigende randpion was. De tijdnoodfase brak hem in combinatie met het
vereiste secure spel op en het lukte hem niet meer de partij in
winst om te zetten. Al bij al hebben we een goede partij
neergezet tegen een team dat de eerste wedstrijd met 6-0
gewonnen had. Er had misschien meer ingezeten, maar bovenal hebben we er een goed gevoel en vertrouwen voor de
rest van het seizoen uitgeput.
Jonathan van der Krogt
Gedetailleerde uitslag Schaakstad Apeldoorn-6 - ASV-8:
Erik Buitenshuis (--) - Ton van Eck (1567) 1-0; Adriaan
den Hertog (1537) - Hendrik van Buren (1545) 1-0; René
Schaafsma (1538) - Lion de Kok (1437) 0-1; Aad de Bruijn
(1509) - Horst Eder (1499) ½-½; Eddy Homburg (1449) Jelle Noordhuis (1243) 0-1; Henk Scholten (1483) - Jonathan van der Krogt (1500) ½-½. Eindstand 3-3.
ASV-10 wint ruim: Na de nederlaag in de openingsronde
wist ASV-10 in de 2e ronde ruim te winnen van de jeugd van
De Schaakmaat-6j. Het werd maar liefst 5-1. Bij Hein van
Vlerken ging het al vrij snel verkeerd toen zijn tegenstander
via de e-lijn binnenkwam en een dame en een paard won
tegen 2 torens. Maar een onachtzaamheid van zwart betekende al binnen het half uur dat Hein op de onderste lijn mat
achter de paaltjes kon geven. Een meevaller dus. Intussen
stond invaller Danny Hageman (hij speelde voor de zieke
Gerard Viets) ook al gewonnen. Hij stond al 2 pionnen voor
toen zijn tegenstander ook de dame nog verspeelde. Het
duurde toen nog een hele tijd voor het punt een feit was. Op
de andere 4 borden ging het echter redelijk gelijk op. Dat het

dus zo’n ruime zege zou worden zag er dan ook lang niet
naar uit. Eerst was het Cor van der Jagt die het 2e punt liet
aantekenen. Hij liet zich in het eindspel een pionnetje afsnoepen maar kreeg zelf wel een vrijpion op de c-lijn. Dit
had nog niet fataal hoeven te zijn voor zijn tegenstander maar
die dacht door het slaan van een stuk van Cor de tot dame
gepromoveerde pion te winnen met een aftrekschaakje. Alleen hij had overzien dat de schaakgevende toren door de
dame kon worden geslagen. Daarna was het natuurlijk een
koud kunstje. Niet veel later volgde dan toch het punt van
Danny die intussen 2 dames meer had en nog 3 vrijpionnen.
Ook bij Jan Sanders zag het er al lange tijd heel goed uit. Hij
kwam in het middenspel een stuk voor en had bovendien 2
sterke vrijpionnen in het centrum die langzaam maar zeker
naar de overkant werden gebracht. Jan ruilde geforceerd
beide torens en verspeelde toen nog in de haast één van zijn
vrijpionnen maar zelfs dat mocht niet deren. Hij won daarna
zonder problemen. Ook bij Thijs Stomphorst liep na een
gelijkwaardige partij, waarin wel eerst een kans door hem
werd gemist, later toch een pion door. Ook daar bracht de
pionpromotie dus de beslissing. Alleen Frans Veerman verloor. Hij had het lastig aan bord 1 maar weerde zich kranig.
Zijn tegenstander offerde een stuk voor 2 pionnen en kreeg
daardoor aanval op de koningsstelling van Frans. Deze moest
daarom zijn dame offeren tegen een toren om mat te voorkomen. De problemen waren daarmee niet voorbij die Frans
niet meer ongedaan wist te maken. De nederlaag uit de vorige ronde was uitgewist en de winst op dit jeugdteam was
natuurlijk een prima resultaat.
Gedetailleerde uitslag ASV-10 - De Schaakmaat-6j: Frans
Veerman (1494) - Daniel Wolvers (1514) 0-1; Thijs Stomphorst (1307) - Remon Staal (--) 1-0; Cor van der Jagt
(1201) - Wessel Driessen (1135) 1-0; Jan Sanders (1303) Rutger Boerdam (1172) 1-0; Danny Hageman (--) - Vinesan Kanaphati Pillai (--) 1-0; Hein van Vlerken (1219) Lourens Dijkstra (--) 1-0. Eindstand 5-1.
Den Haag: De ASV-ers Jochem Woestenburg, Koen Maassen van den Brink en Marco Braam waren afgelopen weekend weer deelnemer in het Haagse weekendtoernooi. Ze
speelden allen in de A-groep (Elo 1700 en hoger). Jochem
bleef dit toernooi ongeslagen en scoorde
3½ uit 6 (incl. bye
in ronde 4). Een overwinning in de 2e ronde en nog 4 remises, waaronder in de openingsronde tegen Marco en
twee
tegen 2100+ spelers was goed voor een gedeelde 7e plaats.
Een prima resultaat! Koen eindigde op 3 uit 6 maar begon
moeizaam met een half uit 3. De vrije zaterdagavond met een
bye miste zijn uitwerking niet want de beide partijen op
zondag werden in winst omgezet. Daarmee kwam hij weer
op 50%. Toch bleef hij met zijn TPR onder zijn Elo. Marco,
vorig jaar nog winnaar van de B-groep, deed het zeker niet
onverdienstelijk en eindigde op 2 punten. Qua TPR bleef ook
hij toch met zijn score iets op zijn Elo achter.
Wolvega: Tony Hogerhorst nam afgelopen weekend deel aan
het Remco Heitetoernooi in Wolvega. In het open toernooi
dat gespeeld werd in de vorm van 9 rapidpartijen van 45
minuten per persoon
speelde hij in de B-groep. Met 3 uit 4
ging Tony de 2e speeldag in. Hij handhaafde zich vervolgens
hierbij prima in de top want op de zondag won hij nog eens 4
van de 5 partijen. Daarmee bracht hij zijn score op 7 uit 9,
een half punt minder dan de 2 winnaars en dat waren
nou net
de spelers van wie Tony had verloren. Maar de 3e plaats in
een groep van 47 deelnemers was zonder meer uitstekend!
Utrecht: Theo Koeweiden nam zaterdag jl. deel aan het rapidtoernooi van de schaakvereniging De Rode Loper uit
Utrecht. (u ziet het onze ASV-ers waren afgelopen weekend
weer overal te vinden Red.). Gespeeld werd in groepen van 8
spelers die waren ingedeeld op Elo. Theo speelde zo in groep
6. Hierin scoorde hij 3 uit 7 en wist daarbij als enige de
groepswinnaar een half punt af te snoepen. Aan de andere
kant moest hij op zijn beurt ook tegen de groepslaatste een
halfje afstaan. Theo won daarnaast 2 partijen en verloor 3
keer. Het was een geslaagde dag. Het rapidtoernooi was een
groot succes! Met ruim 70 deelnemers was de opkomst boven verwachting. De prettige sfeer, het schaakniveau, de
liveborden, livemuziek en de geweldige catering maakten het
feest compleet, aldus de site van deze vereniging.
Uitslagen interne competitie 11e ronde (15 november 2012):
Blok - Homs 0-1; Maassen van den Brink - Hoogland ½-½;
Knuiman - Fassaert ½-½; van Alfen - Weijsenfeld 1-0; Huizinga - E. Wille 0-1; Hogerhorst - Boom 1-0; Veerman - van
Buren 0-1; de Kok - Kuiphof 0-1; de Groot - Kooman 0-1;
Zuidema - Koen van Keulen 0-1; van Deursen - Rijmer 1-0;
Kees van Keulen - Hein v. Vlerken 1-0; Visser - Stomphorst
0-1; Hageman - Hartogh Heijs 1-0; Kelderman - Stibbe 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Taal – Huberts 1-0; Eder –
Kusters 1-0.

