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Oploswedstrijd: Al weer een studie. Al weer van Kalinin. En
al weer uit 1989. Maar de
vorige was veel moeilijker.
Hier hoeft wit alleen maar
remise te houden. Wit speelt
en maakt remise. Oplossing:
1. h7, Ld4 2. Kg6, Lh8 3.
Kf7, e5 4. Kg8, Lf6 5. Kf7,
Lh8 6. Kg8 en dat wordt
herhaling van zetten.

Apeldoorn tegen Schaakstad-5. Deze EP was toen al afgerond dus hierover volgende week meer. Vanavond spelen er
2 teams thuis. ASV-7 ontvangt Wageningen-5 en ASV-12 is
gastheer van Bennekom-4. ASV-8 gaat vanavond op bezoek
in Deventer bij Pallas-5. Morgenavond bent u ook weer
welkom in ons clubgebouw. Niet alleen voor de boekpresentatie van Hans Böhm (heeft u zich daarvoor al aangemeld?)
maar ook voor de jeugd van ASV-11 dat tegen SMB-5 aantreedt. Aanvang 19.30 euur. Volgende week meer over de
teamwedstrijden in de 2 speelweek.

Bibliotheek: A.s. zaterdag is
ASV vanaf 13.00-16.00 uur
weer present in de hal van
de bibliotheek aan de Koningstraat om het clubschaak bij bezoekers onder de aandacht te brengen. Een ieder
die binnenloopt bij deze schaakdemo van ASV kan aanschuiven. Wij hopen natuurlijk weer op veel belangstelling.

ASV-1 overtuigend naar winst: Met haast speels gemak werd
het laag geklasseerde Sliedrecht door ASV-1 met 6½-1½
verslagen. Het Eloverschil was in deze wedstrijd te groot.
Het eerste punt kwam op naam van Bob Beeke. Zijn tegenstander probeerde spel te krijgen maar met een subtiele tussenzet was het meteen gedaan. Bob won materiaal en het was
meteen gedaan. Léon van Tol kreeg na een aanvankelijk
gelijkopgaande partij in het middelspel de stelling steeds
meer in handen. Toen zijn tegenstander een combinatie over
het hoofd zag kon Léon een stuk meepakken en daarmee de
partij. Ook Eelco de Vries bleef vrij eenvoudig overeind.
Zijn tegenstander viel energiek aan maar Eelco counterde
simpel naar winst. De vijandelijke stukken werkten daarna
niet meer samen en de kracht van de lopers beslisten de partij. Daarna volgde een remise bij Remco de Leeuw. Hij stond
na de opening goed maar liet de stelling wat uit zijn handen
glippen. Zijn tegenstander speelde goed en kwam wat beter
te staan. Remco moest er dus nog eens goed voor zitten maar
wist de partij naar remise te spelen. Otto Wilgenhof was de
volgende die een punt liet bijschrijven. Zijn tegenstander
offerde een pion, later nog één en nog één. Toen zijn opponent nog een stuk offerde moest Otto nog even oppassen
maar hij sloeg de aanval af en bleef beslissend materiaal
voor. Michiel Blok kwam vanuit een door zijn tegenstander
gespeelde gambiet een pion voor. Deze had daarvoor geen
compensatie. Sterker nog Michiel kreeg meteen goed spel.
De vijandelijke koning bleef in het centrum en dit werd hem
noodlottig. Michiel kreeg aanval en won materiaal en daarmee de partij. Dirk Hoogland kwam met zwart al vrij snel
prettig te staan. In zijn partij was het ratingverschil met zijn
tegenstander het kleinst. Hij won enkele pionnen en schoof
de partij rustig naar winst. Wouter van Rijn leed als enige
een nederlaag. Hij stond aanvankelijk wel goed en leek een
gevaarlijke aanval op de rokade van zijn tegenstander te
krijgen maar deze kreeg compensatie en had bovendien veel
pionnen in een stelling met een materiaalverhouding van
dame tegen toren en een stuk. De stukken van Wouter werkten niet goed meer samen en na verloop van tijd ging de
partij verloren. Later op de avond drong het nieuws door dat
de naaste
concurrent had verloren. De titel en promotie naar
de 1e klasse was een feit. ASV-1 heeft een nieuwe uitdaging!!
Gedetailleerde uitslag ASV-1 – Sliedrecht: Wouter van Rijn
(2163) - Hans Klein (1972) 0-1; Remco de Leeuw (2170) Joost Stoker (1729) ½-½; Michiel Blok (2136) - Robert van
Rekom (1966) 1-0; Léon van Tol (2210) - Theo Dekker
(1924) 1-0; Dirk Hoogland (2132)-Wim Hokken (2024) 1-0;
Otto Wilgenhof (2194) - Tobias Dekker (1908) 1-0; Eelco
de Vries (2172) - Floris Verweij (1676) 1-0; Bob Beeke
(2272) - Kees Wessels (1988) 1-0. Eindstand 6½-1½.

Jaarvergadering: De ALV verliep vorige week heel vlot. Al
na een goed uur kon voorzitter Erik Wille de vergadering
sluiten en konden de schaakborden tevoorschijn worden
gehaald. Was er dan niets te bespreken zult u zich afvragen.
Natuurlijk wel maar dit verliep allemaal zeer voorspoedig.
De verantwoording van de jaarrekening werd evenals het
jaarplan over 2012 toegelicht. Daar waar nodig werden de
vragen beantwoord. Ook de voorliggende begroting voor
2013 werd zonder wijzigingen overgenomen. De contributie
zal voor dit jaar ongewijzigd blijven. Volgend jaar zal het
bestuur naar alle waarschijnlijkheid niet om een verhoging
heen kunnen gezien de verhoging van de afdracht aan de
KNSB. Het speeltempo dat we nu al enige tijd als proef gebruiken bij onze interne competitie zal definitief worden
ingevoerd. Voorts werd er een geactualiseerde versie van het
competitiereglement aangenomen. Dan was er natuurlijk de
prijsuitreiking. De winnaars van de diverse competitieonderdelen evenals de topscorers van de teams werden hiervoor
naar voren gehaald om hun prijs in ontvangst te nemen. Eén
bijzondere prijs is natuurlijk die van "ASV-er van het jaar".
Deze eer viel te beurt aan Richard van der Wel. Al jarenlang
is hij als teamleider actief, Ook maakt hij deel uit van de
groep die voor het seizoen de teams samenstelt en hij is een
van onze vaste barkeepers. Naast deze werkzaamheden voor
ASV had hij gedurende een periode van maar liefst 10 jaar
ook een vooraanstaande rol bij de organisatie van het Schaken op Straat, een activiteit die in de loop van de tijd is uitgegroeid tot een niet meer weg te denken schaakevenement
in de binnenstad van Arnhem. Het schaken wordt daarmee op
een belangrijke wijze gepromoot. Een verdiende waardering
dus voor zijn inzet voor het schaken in zijn algemeenheid en
ASV in het bijzonder. Zoals gezegd werd er daarna nog
ruimschoots geschaakt en werd tevens met belangstelling de
spannende bekerwedstrijd van ASV-1 gevolgd.
Externe competitie: Bij ASV-1 kon afgelopen zaterdag de
kampioensvlag in top. Met een 6½-1½ overwinning op
Sliedrecht en verlies van concurrent De Wijker Toren
is
ASV-1 na de degradatie in 1998 weer terug in de 1e klasse
KNSB. En dat al 2 ronden voor het einde. Grote klasse!! De
eerste felicitaties kwamen van onze schaakvrienden uit Wageningen. Prachtig!! De bittere nasmaak van de bekernederlaag tegen De Stukkenjagers werd daarmee ook weggespoeld. Voor de KNSB-beker leek ASV-1 immers op onze
vorige clubavond voor een sensatie te zorgen maar in de
slotfase werd een zekere winst weggegeven en werd het nog
2-2. De beslissing via snelschaken viel met 1½-2½
in het
nadeel van ASV-1 uit. ASV-2 verloor in deze 7e competitieronde met 3-5 van Voorschoten en ook ASV-3 moest een
nederlaag incasseren. Schaakstad Apeldoorn-3 won met
3½-4½. Belangrijk in de degradatiestrijd was vooral de winst
van ASV-4 dat Bennekom met 4½-3½ terugwees.
Ook is intussen de voorlaatste ronde in de OSBO-competitie
van start gegaan. Daarvoor speelde ASV-6 gisteravond in

ASV-2 moet nederlaag slikken: Tegen Voorschoten had het
tweede recht op een beter resultaat maar het viel allemaal net
even verkeerd waardoor de matchpunten via een 5-3 nederlaag naar de tegenstanders gingen. Via een prima punt van
Koert van Bemmel kwam ASV-2 op voorsprong. Hij brak in
het centrum door en hem werd daarbij niets in de weg gelegd. De vijandelijke stukken stonden verkeerd opgesteld. Bij
Sander Berkhout ging het juist omgekeerd. Na een mislukte
opening moest hij een kwaliteit geven waarna de stelling
voor zijn tegenstander zoveel aanknopingspunten gaf dat
verlies niet kon uitblijven. Ook bij Richard van der Wel liep
het verkeerd af. De opening was nog wel goed maar in het

middenspel speelde hij slecht. Ook hij raakte een kwaliteit
achter. Wel had hij daarvoor wat spel maar zijn tegenstander
wist dit vakkundig te neutraliseren en gaf Richard daarna
geen kans meer. Onze Zwitser in Arnhemse dienst maakte
zijn debuut voor ASV. Hij mist duidelijk nog wat schaakritme. Hij kwam duidelijk beter te staan maar verzuimde toe te
slaan. Hij raakte vervolgens in tijdnood en verrekende zich
daarbij. Door de winst van Pascal Losekoot aan bord 1 kwam
ASV-2 weer terug in de wedstrijd. Hij won uiteindelijk in de
aanval nadat zijn tegenstander zich niet nauwkeurig genoeg
verdedigde. Ook Frank Schleipfenbauer, die een goed seizoen doormaakt, won zijn partij. Hij kwam wat minder uit de
opening maar zeer secuur spelend wist hij terug te komen in
de partij en ontwikkelde kansen op de koningsvleugel. Nadat
zijn tegenstander dameruil uit de weg was gegaan sloeg
Frank toe. Het was daarmee 3-3. Zou er nog meer in zitten?
Nee, helaas. De laatste 2 partijen gingen onnodig verloren.
John Sloots had remise aangeboden in een iets mindere stelling. Zijn tegenstander mocht het niet aannemen. Er kwam
tenslotte een dame-eindspel op het bord wat door John niet
actief genoeg werd gespeeld. Nu was het te verdedigend en
daar wist zijn tegenstander gebruik van te maken. Ook bij
Peter Boel ging het in de slotfase onnodig mis. Hij moest nu
winnen en had een gunstig eindspel. Maar na een paar verkeerde keuzes pakte het niet goed uit en hij verloor tenslotte
ook nog het pionneneindspel. Zo eindigde dit duel zelfs in
een nederlaag waar lang meer mogelijk leek.
Gedetailleerde uitslag ASV-2 – Voorschoten: Pascal Losekoot (2100) - Elwin van der Auweraert (2169) 1-0; Koert
van Bemmel (2077) - Marcus Driessen (2090) 1-0; Sander
Berkhout (2074) - Peter Wilschut (2229) 0-1; Frank
Schleipfenbauer (2090) - Wouter Noordkamp (2015) 1-0;
Peter Boel (2013) - Vincent Blom (2167) 0-1; Richard van
der Wel (2111) - Frits Fritschy (2088) 0-1; John Sloots
(2091) - Frank den Herder (2150) 0-1; Leor Nadison
(1948) - Midas Ratsma (2089) 0-1. Eindstand 3-5.
ASV-3 lijdt nederlaag: Tegen Schaakstad Apeldoorn-3 kwam
er voor ASV-3 even een kink in de kabel. Jammer maar er
kan in een seizoen altijd een keer een mindere wedstrijd
tussen zitten. Zonder Jochem Woestenburg waarvoor Ivo van
der Gouw inviel kwam ASV-3 al meteen op voorsprong
doordat de Apeldoorners incompleet aan de start verschenen.
Zo was er voor Koen Maassen van den Brink een gratis punt.
Deze voorsprong werd al snel verdubbeld. Theo Jurrius gaf
met wit een pion voor het centrum. Hierna offerde hij nog
een stuk voor ontwikkelingsvoorsprong en koningsaanval.
Zijn tegenstander ging meteen in de fout waarop Theo nog
een stuk offerde voor een directe mataanval. Zijn opponent
liet het zich niet bewijzen en gaf meteen op. Zo was het na
11 zetten al 2-0. Johan Wolbers bleef met zwart met zijn
koning in het midden en speelde zijn g en h pion op. Zijn
tegenstander deed normale ontwikkelingszetten en leek snel
beter te staan. Johan dacht een combinatie te hebben maar
verrekende zich en verloor zelf een stuk en gaf op. Remco
Gerlich offerde een stuk in het centrum waar het leek of hij
die een aantal zetten later terug zou winnen. Dit bleek niet
het geval te zijn. Hij probeerde nog een aanval op te zetten
maar zijn tegenstander verdedigde correct en zo werd het dus
2-2. Fred Reulink werd na de opening teruggedrongen en
moest op de onderste rijen manoeuvreren. Dit deed hij goed
want er werd tot remise besloten. Jan Knuiman speelde tegen
een sterke tegenstander een prima opening. Er leek niks aan
de hand tot hij na dameruil een fout maakte door een pion te
pakken met het verkeerde stuk. Zijn loper en paard moesten
elkaar blijven dekken en de torens konden niks uitrichten.
Zijn tegenstander ruilde een toren voor loper en paard en
won vervolgens eenvoudig. Daarmee kwam ASV-3 op achterstand. Daan Holtackers stond na de opening ook teruggedrongen op de onderste rijen. Zijn tegenstander maakte gebruik van de ruimte en beter stukkenspel en won een pion.
Dit eindspel wist Daan echter keurig remise te houden. Zo
moest Ivo van der Gouw bij deze 3-4 achterstand het matchpunt zien te redden. Hij had de hele partij meer ruimte en
trachtte een doorbraak te forceren. De lopers van de tegenstander bleken echter sterker dan de paarden van Ivo. Hij
kwam dan ook uiteindelijk nog goed weg met remise. De
3½-4½ nederlaag was daarmee een feit. Al met al geen beste
dag voor ons. Gelukkig heeft ASV-3 al zoveel punten dat ze
nog steeds keurig vierde staan. In de volgende ronde staat de
uitwedstrijd tegen het sterke Messemaker 1847 uit Gouda op
het programma.
Koen Maassen vd Brink
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - Schaakstad Apeldoorn-3:
Johan Wolbers (2053) - Harrie de Bie (2217) 0-1; Koen
Maassen van den Brink (2004) - NO 1-0 (Regl); Remco
Gerlich (1961) - Henk Eleveld (2060) 0-1; Theo Jurrius
(1991) - Remco Pihlajamaa (1922) 1-0; Daan Holtackers
(2012) - Cees van Bohemen (2004) ½-½;Jan Knuiman
(1877) - Mark Brussen (2013) 0-1; Fred Reulink (1984) Jan den Besten (1858) ½-½;Ivo van der Gouw (1866) –
Hans Bouwer (1773) ½-½. Eindstand 3½-4½.

Belangrijke winst voor ASV-4: Degradatiezorgen zijn er nog
steeds maar door de 4½-3½ zege van ASV-4 op Bennekom
werd aansluiting gevonden met een aantal andere teams met
hetzelfde puntenaantal. In de laatste 2 ronden is het nog
steeds alle hens aan dek. De wedstrijd werd geopend met 3
remises. Allemaal heel verschillend ook. Gerben Hendriks
was een pion achterop geraakt maar in een stelling met de
zware stukken nog op het bord en met lopers van ongelijke
kleur wist hij de zware stukken te ruilen waarna het resterende eindspel eenvoudig remise werd gehouden. Bij Anne Paul
Taal ging het er veel spannender aan toe. Hij koos tegen de
sterke Hofstra gedurfd voor
de aanval. Hij offerde op h7,
kreeg een toren op de 7e rij. Mat leek een kwestie van tijd.
Na een afwikkeling won hij de dame tegen toren en loper.
Hierin koos onze ASV-er voor zekerheid met een remise.
Een mooi gespeelde partij. Ruud Wille kwam optisch minder
uit de opening en moest heel nauwkeurig spelen. Zo kon hij
de vijandelijke kansen in de kiem smoren en werd het punt
gedeeld. Hierna volgden 2 winstpunten. Wouter Abrahamse
wist de vijandelijke koning in het centrum vast te houden.
Hij wist 2 pionnen te offeren, de pionnenketen te breken en
in de aanval te winnen. Via Murat Duman werd de voorsprong verder vergroot. Lang ging het gelijk op tot in de
tijdnoodfase 2 pionnen werden buitgemaakt. Een vijandelijke
vrijpion werd tijdig gestuit waarna de overgebleven stelling
voor zwart geen kansen meer bood. Zo was het 3½-1½. Uit
de resterende 3 partijen moest toch wel een bordpunt te halen
zijn was de verwachting. Daarbij waren nog wel moeilijke
stellingen bij van Désiré Fassaert en Cees Sep terwijl er bij
Barth Plomp in de tijdnoodfase een toreneindspel ontstond
met een pion meer. Dat is bij uitstek natuurlijk iets voor onze
specialist maar in deze stelling kon hij er niet meer uithalen
dan remise die bij zetherhaling tot stand kwam. Bij Désiré
had zijn tegenstander het initiatief en onze ASV-er moest
zich nauwkeurig verdedigen. Het bleek allemaal net even te
lastig. Een aftrekschaakje kostte in de slotfase een toren.
Gelukkig had Kees Sep ASV-4 net in veilige haven gebracht.
Hij moest constant bij de 2 zwarte vrijpionnen blijven om
promotie te beletten. Toen zwart net even mistastte kon hij
zijn paard tegen deze 2 pionnen offeren en vervolgens de
laatste pion buitmaken. Met 3 pionnen tegen het paard alleen
was remise niet meer te voorkomen. Het paard hield de beide
pionnen op de damevleugel in bedwang terwijl zwart de
witte koning op de h-lijn vasthield. De belangrijke winst was
binnen. Er zijn nog 2 finales te gaan!!
Gedetailleerde uitslag ASV-4 – Bennekom: Désiré Fassaert
(1822) - Wim Thieme (1866) 0-1; Wouter Abrahamse
(1977) - Martin Markering (1942) 1-0; Barth Plomp (1981)
- Eddy de Beule (1995) ½-½; Kees Sep (1934) - Martijn
Pauw (1966) ½-½; Ruud Wille (1892) - Teunis Bunt (1903)
½-½; Anne Paul Taal (1948) - Hotze Hofstra (2188) ½-½;
Gerben Hendriks (1885) - Noël Bovens (1918) ½-½; Murat
Duman (1830)-Bert Duijker (1894) 1-0. Eindstand 4½-3½.
Onthutsende bekernederlaag ASV-1: De kille cijfers na afloop waren duidelijk. De Stukkenjagers had na snelschaken
gewonnen. Maar wat was ASV-1 dichtbij winst geweest.
Michiel Blok speelde een sterke partij. Nadat zijn tegenstander in de opening een onnauwkeurigheid had begaan pakte
Michiel het initiatief en gaf dit niet meer weg. Een fraaie
winst. Otto Wilgenhof zette ASV-1 op 2-0. Het was een
spannende partij waarin zijn stukken beter met elkaar samenwerkten. Toch was het even een moment in de tijdnoodfase oppassen geblazen. Toen hij dit had opgelost was winst
weldra een feit. De aandacht ging nu verder naar de partijen
van Wouter van Rijn en Bob Beeke. Laatstgenoemde had in
de opening een stukoffer tegen gekregen waarna hij verloren
stond. Zijn tegenstander, IM Herman Grooten, verzuimde
echter de partij definitief in zijn voordeel te beslissen en Bob
krabbelde langzaam maar zeker overeind. Wouter van Rijn
had een goede partij gespeeld en wist een stelling te bereiken
waarin het minimaal remise was en mogelijk meer. In de
tijdnoodfase ging het in een toreneindspel echter mis. De
aangeboden kans werd door zijn opponent benut. Een vrijpion besliste de partij. Nog niets aan de hand want Bob had
zelfs een gewonnen stelling bereikt. Hij had simpelweg zijn
toren en loper kunnen offeren tegen de 2 vrijpionnen van
Grooten waarna zijn eigen pion zou promoveren. Hij deed dit
niet en plots liep er een vrijpion door tot dame. Nog was het
niet verloren want met toren, loper en pion tegen dame leek
Bob een vesting te kunnen innemen. Een heleboel schaakjes
later had Grooten niets bereikt tot Bob opeens vanuit het
niets zomaar werd matgezet. Het was niet te bevatten hoe
deze wedstrijd nog in 2-2 was geëindigd. Echt ongelofelijk.
Even kon men de wonden likken maar toen moest de beslissing via het snelschaken komen. Dit ging helaas met 1½-2½
verloren. Uitschakeling was een feit maar wat was ASV-1
dichtbij de volgende bekerronde geweest.
Correctie uitslag interne competitie: Vermeer - Huberts ½-½
In de vorige EP stond abusievelijk 1-0 vermeld.

