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Oploswedstrijd: Vorige week was er een studie van de oude
meester Troitsky, die hij in
1909 componeerde. Wit speelt
en houdt remise was de opgave. Niet echt moeilijk maar wel
verrassend. Oplossing: 1. Tg3,
Lxg3 2. Kh3, g1D of g1T pat.
Wijziging clubavond: Let u er
op dat komende week in plaats
van de gebruikelijke donderdagavond voor één keer a.s.
dinsdag 18 december alweer
de volgende clubavond is.
Externe competitie: Het is weer een druk programma voor
onze teams. Zo waren er vorige week allerlei bekerwedstrijden waarbij ASV-1 voor de KNSB-beker met 3½-½ won van
Zevenaar. Voor de OSBO-cup plaatste ASV-4 zich voor de
volgende ronde door een 3½-½ zege op Wageningen-7.
ASV-5 werd na beslissing via snelschaken uitgeschakeld
door Wageningen-3 en ASV-6 was een maatje te klein voor
Wageningen-2. Dan begon deze week ook de volgende competitieronde. Inmiddels speelden afgelopen maandag ASV-7
al uit bij UVS-4 en ASV-13 uit bij Rhenen-2. Ook ASV-9
heeft al gespeeld. Zij troffen dinsdag jl. in een uitwedstrijd
Doetinchem-2. Vanavond wordt het ook weer gezellig druk
in ons clubgebouw met 3 teamwedstrijden t.w. ASV-6 –De
Schaakmaat-1, ASV-8 – De Schaakmaat-5 en ASV-12 –
De Toren-10. Morgenavond gaat ASV-10 nog naar Voorst3. De jeugd van ASV-11 heeft een vrije speelronde. Dan
komen we aan bij de volgende zaterdagronde voor onze eerste vier teams. Daarvoor verderop in deze EP ook nog de
uitslagen en de stand na de vorige ronde. Koploper ASV-1
gaat zaterdag naar het hoge noorden voor het duel tegen De
Groninger Combinatie-3. ASV-2 reist af naar Roosendaal
waar het sterke De Pion de tegenstander is. ASV-3 gaat naar
Amsterdam voor de wedstrijd tegen Fischer Z. ASV-4 tenslotte moet eindelijk eens punten gaan pakken. Dat moet dan
gebeuren bij Veenendaal-3. In deze EP de bekerverslagen.
ASV-1 wint bekerwedstrijd:
In de 2e ronde van de KNSBe
beker (voor de 1 ronde was ASV-1 vrijgeloot) was Zevenaar
de tegenstander van ASV-1. Een team met een sterke top dus
zeker geen gemakkelijke opgave. Michiel Blok nam bord 1
voor zijn rekening en trof daar Guust Homs van wie hij 3
weken eerder in de interne met wit had verloren. Nu had
Guust wit en die kwam al vrij snel een kwaliteit tegen een
pion voor. Guust had dus de beste papieren maar Michiel
hield stand. Toen Guust met verdubbeling van de torens op
de e-lijn niet voor de beste voortzetting koos verdween het
voordeel en nam Michiel remise aan. Een goede uitslag op
dat moment want bij Wouter van Rijn en Bob Beeke leek het
allemaal wat minder duidelijk. Otto Wilgenhof had aan bord
4 wel voordeel verkregen. Na de opening had hij al een klein
plusje en iets meer ruimte wat hij gaandeweg wist uit te bouwen. Zo kreeg hij de c-lijn met beide torens in handen en had
zijn tegenstander een slechtere pionnenstructuur. Otto won
een pion, de dames werden geruild. Toen een vijandelijk stuk
in de penning kwam was de winst in deze partij een feit. Bij
Wouter van Rijn ontstond aanvankelijk een gesloten stelling.
Henk Karssen kreeg wat druk met zijn zware stukken op de
koningsstelling terwijl Wouter de zwarte pionnenformatie op
de damevleugel aantaste. Wouter kwam via de a-lijn binnen
waarna Henk Karssen de juiste verdediging niet meer vond.
In de partij van Bob leek het of hij iets minder stond na de
opening vanwege een achtergebleven pion op d6. Die was
echter makkelijk te verdedigen en Bob was toen al optimistisch over zijn kansen. Hij kon kiezen waar hij ging aanvallen
en juist wit moest zijn. Dit bleek ook in de praktijk. Bob
bracht zijn pionnen op de koningsvleugel naar g4 en h3
waardoor wit er steeds rekening mee moest houden dat een
zwarte toren binnenkwam waardoor er een vrijpion zou ont-

staan. In de slotfase gebeurde dit ook. Er volgde een afwikkeling waarbij juist de d-pion beslissend was. Zo eindigde dit
bekerduel in een ruime 3½-½ overwinning.
Gedetailleerde uitslag ASV-1 – SV Zevenaar: Michiel Blok
(2136) - Guust Homs (2189) ½-½; Wouter van Rijn (2163) Henk Karssen (2132) 1-0; Bob Beeke (2272) - Michel van
Leeuwen (2150) 1-0; Otto Wilgenhof (2194) - Arie Huijsman (2024) 1-0. Eindstand 3½-½.
OSBO-cup: Bij de loting voor de eerste 2 ronden van de
bekerstrijd in de OSBO werden de 3 ASV-teams gekoppeld
aan teams van de SV Wageningen. Zo’n loting lukt natuurlijk
nooit meer. Er ontstond zo een soort mini-massakamp. Vorige week donderdag trokken dus 12 ASV-ers naar Wageningen. Over het geheel bezien eindigde deze minimatch in 6-6.
In feite kwam ASV toch als verliezer uit de strijd want er
werden twee teams uitgeschakeld. Alleen ASV-4 won deze
bekerronde. Hierbij het verslag van deze bekerwedstrijden:
Wageningen-7
- ASV-4: Voor ASV-4 was Wageningen-7 in
e
ronde
van
de OSBO-cup (beide teams waren voor de
deze
2
1e ronde vrijgeloot) een mooie tegenstander. Ons vierde zit
immers in de hoek waar de klappen vallen en dan is een zege
altijd goed voor de moraal. Zelfs al is dit heel ‘gewoon’. Als
het niveauverschil zo groot is, dan is het vaak wel handig om
open stellingen te spelen. De kans op fouten van de tegenstander is dan immers het grootst. Het liep echter anders.
Alleen Murat Duman had zijn tegenstander weten te verleiden tot een open gevecht. Hij won al snel een pion en verzwakte bovendien de koningsstelling van de tegenstander.
Uiteindelijk was een mataanval goed voor de 0-1. Daarna
duurde het lang. Wouter Abrahamse kreeg helemaal geen
voordeel. Gelukkig waagde de tegenstander teveel en pardoes
werd een loper ingesloten. Toen was de 0-2 snel daar. Désiré
Fassaert toonde aan dat je ook met degelijkheid het krachtsverschil kan laten zien. Een steeds groter wordende plus werd
in het toreneindspel verzilverd. De toren kwam in de vijandelijke stelling en ook was er nog een vrijpion. De enige tegenvaller kwam van Siert Huizinga. Eerst bereikte hij weinig en
na pionwinst volgde er een afwikkeling die geen winst
bracht. Remise, maar wel een ronde verder en daar gaat het
om. ASV-4 doorbrak een slechte serie en kan vol zelfvertrouwen op jacht naar de eerste winst in de Promotieklasse.
Gedetailleerde uitslag Wageningen-7 - ASV-4: Wouter Bus
(-) - Wouter Abrahamse (1977) 0-1; Wim Wiegant (1352) Désiré Fassaert (1822) 0-1; Marius Bolck (-) - Siert Huizinga (1853) ½-½; Marc Bruggeman (1081) - Murat Duman (1830) 0-1. Eindstand ½-3½.
Wageningen 3 - ASV
5: Ook in deze wedstrijd hoefden
beide teams voor de 1e ronde eniet in actie te komen. Zo was
ook dit duel er eentje uit de 2 ronde van de OSBO-cup. Dit
was niet alleen op papier de spannendste wedstrijd. Er was
zelfs een barrage nodig om een winnaar te krijgen. Aanvankelijk ging het heel voorspoedig. Erik Wille profiteerde snel
en efficiënt van gerommel in de opening door de tegenstander. Mat in 16 zetten na een uur spelen bracht de 0-1. ASV-5
was niet te stuiten, want ook Martin Weijsenfeld won vrij
snel. Na een vroege dameruil was Martin handiger met zijn
stukken. Een sterk paard leek kwaliteitswinst te brengen,
maar toen de tegenstander dat uit de weg ging, volgde het
tweede mat van de avond. Op de andere twee borden was
weinig aan de hand. Toch ging het daar mis. Anne Paul Taal
trof het niet met de in topvorm verkerende Richard Christians
als opponent. Vanuit het niets kwam er een mataanval en in
die fase koos Anne Paul de verkeerde verdediging. Na een
lange wandeling ging de monarch van de ASV-er mat. Wat
restte was vervolgens een eindspel bij Barth Plomp. Er waren
ooit tijden dat onze captain nooit een eindspel verloor. Donderdag maakte Barth echter een inschattingsfout. Een matig
paard tegen een sterke loper gaf al problemen en een afwikkeling naar een pionneneindspel bracht een nederlaag. 2-2 en
dus vluggeren met als extra druk dat ASV 5 de barrage moest
winnen om verder te komen, omdat de winst van Erik bij een

tweede gelijkspel zou vervallen. Nooit kwam ASV 5 ook
maar in de buurt van de winst. Alles ging mis en alleen Anne
Paul Taal kon via eeuwig schaak een halfje scoren. Ondanks
de goede start dus toch nog een vroegtijdige uitschakeling.
Gedetailleerde uitslag Wageningen-3 - ASV-5: Audry Burer
(1913) - Barth Plomp (1981) 1-0 (1-0); Richard Christians
(1817) - Anne Paul Taal (1948) 1-0 (½-½); John Stigter
(1844) - Martin Weijsenfeld 0-1 (1869) (1-0); Marco Otte
(1830) - Erik Wille (1943) 0-1 (1-0) 2-2 (beslissing na snelschaken 3½-½).
Wageningen-2
– ASV-6: Op papier was het krachtsverschil
in deze 1e ronde van de OSBO-cup tussen de koploper in de
promotieklasse en ASV-6 als middenmoter in de 2e klasse
gigantisch. In de praktijk kwam dat helaas ook uit. Theo van
Amerongen raakte in een moeilijk gevecht met de sterke
Clemens de Vos een pion kwijt. Door een schijnoffer ging er
een tweede pion verloren en wat restte was een rokende
puinhoop. Dit verlies werd gevolgd door een nul van Nico
Schoenmakers. Onze kopman kon niet voorkomen dat er een
daverende koningsaanval kwam. Met gekunstelde verdedigingszetten bleef Nico nog even overeind, maar uiteindelijk
ging het toch mis. Niet veel later verloor ook Albert Marks.
Positioneel was het al snel niet heel goed meer. Toch was er
geen direct gevaar. Beide spelers kozen de aanval en toen
bleek de Wageninger veel sneller. Knap was de remise van
Robert Naasz. Vanuit de opening wist Robert gelijkspel te
krijgen. Vervolgens speelde Robert langdurig erg nauwkeurig. De puntendeling werd voor hem een verdiende beloning.
Gedetailleerde uitslag Wageningen-2 - ASV-6: Martijn
Naaijer (1933) - Nico Schoenmakers (1794) 1-0; Robin van
Leerdam (1926) - Robert Naasz (1779) ½-½; Cees van de
Waerdt (1976) - Albert Marks (1731) 1-0; Clemens de Vos
(2022) - Theo van Amerongen (1811) 1-0. Eindstand 3½-½.
Zo ging de mini-massakamp gevoelsmatig toch net verloren.
Maar niet getreurd, want er is natuurlijk maar één echte massakamp en die winnen we de laatste jaren toch met grote
regelmaat. Komend jaar zullen we daar proberen geen uitErik Wille
zondering op te maken.
OSBO-Kamp: Op 1 december jl. stond alweer de tweede
speeldag van het OSBO-PK op het programma. Ook de
hoofdklasse van dit toernooi ging van start. Deze titelstrijd
was bijna geschrapt. Uiteindelijk melden zich hiervoor toch
nog 8 spelers aan. Voor de organisatie net voldoende om ook
deze groep van start te laten gaan. Het blijft echter een heel
karig aantal. In deze groep nemen geen ASV-ers deel. De 5
clubgenoten in de andere groepen speelden hun 3e en 4e
ronde. In de 1e klasse bouwde Pieter Verhoef in de ochtendronde met wit tegen oud-ASV-er Eric Hartman een mooie
stelling op waarbij het Eric lukte zijn iets minder actieve
stukken te ruilen. In een eindspel met een toren en ongelijke
lopers werd het door zetherhaling remise. De middagpartij
speelde Pieter met zwart tegen Wim Gielen (Elo 1803). Het
werd een echte aanvalspartij met tegengestelde rokades, over
en weer matdreigingen en open lijnen en diagonalen. Pieter
vond een manier om alle dreigingen te pareren waarna het
remise werd. Bij de analyse bleek een winstkans te zijn gemist. Het was echter een mooie prestatie tegen deze sterkere
spelers. Ruud Verhoef kreeg onverwacht een vrije ochtend.
Zijn tegenstander kwam namelijk niet opdagen. De middagpartij was erg spannend maar door een vervelende penning
forceerde Ruud torenwinst. Daarna was het snel uit. Na 2
speeldagen heeft Ruud 3 uit 4, Pieter volgt knap met 2½ uit
4. Ook René van Alfen heeft 3 uit 4. Hij nam in de ochtendronde eerst een bye op. In ronde 4 kreeg hij met wit tegen
zijn oud-clubgenoot uit Ede, Jeffrey van Swieten vanuit de
opening een prettig initiatief echter zonder dat de zwarte
stelling blijvende zwaktes kende. In het complexe middenspel begingen beiden een aantal onnauwkeurigheden en net
toen zwart zich leek te bevrijden ging zijn tegenstander in de
fout waardoor René een gevaarlijke vrijpion kreeg. Om mat
te voorkomen moet zwart ook nog een kwaliteit geven waarna het simpel gewonnen is voor onze ASV-er. Ko Kooman
speelde in de 2e klasse in de ochtendronde een zeer spannende partij. Zijn tegenstander (Elo 1567) had vorig jaar verloren
en was dus uit op revanche. Ko kwam redelijk goed uit de
opening met een pion voorsprong. Daarna ontwikkelde zijn
tegenstander een geweldige aanval via de damevleugel. Het
duurde lang maar eindelijk kon Ko het initiatief overnemen
en een aanval inzetten op de koningsvleugel. Ko heeft hierbij
vermoedelijk een winstkans gemist en ging daarna waarschijnlijk te snel tot afruilen over. In het eindspel was Ko de
mindere en verloor. Na de pauze speelde Ko in de 4e ronde
tegen een op papier mindere tegenstander. "Daar moet ik van
kunnen winnen", dacht Ko! Op de 17e zet gaf zijn tegenstander pardoes een toren weg. En toen sloeg bij Ko blijkbaar nog
steeds de gemakzucht toe. Hij trapte in een paardvorkje en
verloor zijn dame. Gelukkig gaf zijn tegenstander na een

blunder even later zijn tweede toren weg. Het eindspel was
dame tegen 2 torens kon Ko met enig geluk (want zijn tegenstander overzag tot twee maal toe een winstkans) omzetten in
winst, maar het was wel een foutenfestival. Ko staat hiermee
op 2½ uit 4. Een redelijke score dus. Frans Veerman had zijn
partij in de 3e ronde al op de twintigste zet kunnen beslissen,
maar verzuimde toe te slaan. Het werd dus weer zwoegen om
het punt alsnog binnen te halen maar dat lukte uiteindelijk
toch. Zijn partij in de 4e ronde ging aanvankelijk gelijk op
maar opeens kwam Frans verloren te staan en kon zijn stelling daarna niet meer houden. Frans staat daarmee op 2 uit 4.
Uitslagen/standen 4e ronde KNSB-en Promotieklasse OSBO:
KNSB 2e klasse B:
1 ASV-1
2 Caïssa-2
3 De Wijker Toren-1
4 AAS
5 HWP Haarlem
6 DSC Delft-2
7 Westlandse SchaakComb.
8 Groninger Comb.-3
9 Sliedrecht
10 Kennemer Comb-2

8
7
6
4
4
4
3
2
2
0

20½
21½
18½
18½
16
15
13½
15
9½
12

KNSB 2e klasse C:
1 DSC Delft-1
2 Spijkenisse
3 ASV-2
4 HMC Calder-2
5 De Pion
6 HWP Sas v. Gent-2
7 LSG-2
8 Voorschoten
9 ZSC-Saende
10 De Stukkenjagers-2

KNSB 3e klasse C:
1 Laurierboom-Gambiet
2 Fischer Z
3 Messemaker 1847
4 ASV-3
5 ASC
6 Accres Apeldoorn-3
7 Het Kasteel
8 De Wijker Toren-2
9 Zukertort A'veen-3
10 LSG-4

8
7
6
5
4
3
3
3
1
0

20½
20½
20½
16
15½
15½
15½
13½
14½
8

OSBO-Promotieklasse:
1 Wageningen-2
7
2 Voorst
7
3 PSV/DoDo
5
4 Bennekom
5
5 Pallas-2
5
6 De Toren-3
3
7 Wageningen-3
3
8 Veenendaal-3
3
9 PION-2
1
10 ASV-4
1

8 21½
5 19
5 17
4 16½
4 15½
4 15
3 17
3 12½
2 14½
2 11½
21½
20
17½
17
16½
16
14½
14
12
11

KNSB 2e klasse B: Groninger Combinatie-3 - Westlandse
Schaakcombinatie 3-5; ASV-1 - De Wijker Toren-1 5-3; Sliedrecht - Kennemer Combinatie-2 4½-3½; HWP Haarlem AAS 4½-3½; Caïssa-2 - DSC Delft-2 6½-1½.
KNSB 2e klasse C: De Pion - LSG-2 4-4; ASV-2 - HWP Sas
van Gent-2 5½-2½; Voorschoten - Spijkenisse 2-6; De Stukkenjagers-2 – ZSC-Saende 5-3; HMC Calder-2 - DSC Delft-1
2½-5½.
KNSB 3e klasse C: Fischer Z - LSG-4 5½-2½; ASV-3 - De
Wijker Toren-2 4-4; Accres Apeldoorn-3 - Het Kasteel 4-4;
Messemaker 1847 - Zukertort Amstelveen-3 4½-3½; ASCLaurierboom-Gambiet 2-6.
Promotieklasse OSBO: Veenendaal-3 -PSV/DoDo 4½-3½;
ASV-4 - Wageningen-3 3-5; Bennekom - Wageningen-2 4-4;
De Toren-3 - Pallas-2 3½-4½; PION-2 - Voorst 4-4.
Daglichtschaak: Na de 3e speeldag heeft Rob Cornips de
koppositie bij het Daglichtschaak behouden. Op deze gure
regenachtige dag, was het naar ik dacht, prima schaakweer.
Maar de opkomst was met negen schakers matig. Omdat het
Sinterklaas was, werd begonnen met een verloting van leuke
hebbedingetjes, waarna het echte schaak begon. Rob Cornips
maakte het spannend. Steeds in mindere positie wist hij twee
maal te winnen en gaf één maal de partij remise tegen Hans
Donker. Hij stond wederom verloren, maar Hans ging in de
fout en Rob wilde deze partij niet meer winnen. Jan Vermeer,
die zijn drie partijen won, kwam daardoor een halfje dichter
bij Rob. Jan kreeg tegen Albert Marks in de opening wat
materiaal cadeau, waarna de partij niet meer spannend werd.
Hans Donker scoorde 2½ punt en nestelde zich met zijn goede spel in de subtop. Ook Walter Manschot wist zich hier te
handhaven. Ko Kooman behaalde één punt. Die behaalde hij
tegen Bob Sanders. Deze schaakte deze middag erg sterk,
maar in de gewonnen eindspelen werden punten gemorst.
Robbert Lubbers behaalde geen punten. Hij klaagde dat hij zo
moest denken en onder druk van de tijd gaf hij bijvoorbeeld
tegen Jan Vermeer zo maar op. De spanning werd hem te
veel. Ben Bergen schaakte heel gedegen. Echt een aanwinst
voor het Daglichtschaak. De volgende ronde is op dinsdag 8
januari.
Jan Vermeer
Uitslagen interne competitie 13e ronde (6 december 2013):
Hoogland - Sloots 1-0; Vermeer - van Belle 0-1; Dijkstra - R.
Verhoef ½-½; Koeweiden - Velders ½-½; Eder - Kooij ½-½;
Wijman - van Buren 0-1; Kusters-Kooman 1-0; Veerman Koen van Keulen 0-1; Kees van Keulen - Zuidema 1-0; van
Vlerken - van Deursen 0-1; Hageman - Stibbe 1-0; de Goeij Rijmer 0-1; Hartogh Heijs - Viets 1-0; Visser - de Groot 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Gerlich - P. Schoenmakers
1-0; Holtackers - Knuiman 1-0; Kuiphof - Bentvelzen 1-0;
Noordhuis - Derendorp 0-1; de Kok - P. Verhoef 0-1.

