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Oploswedstrijd: Dat was een leuke avond vorige week. We
moeten gewoon proberen Hans Böhm wat vaker in huis te
halen. We beginnen gelijk al. Hier een stand uit Böhm Houtman uit de KNSB-competitie 1990. Wit speelt en wint.
Oplossing: 1. Txg6, hxg6 2. Pc4, Tf8 3. Dh2, Pf6 4. Pxf6
dan wel 1. Txg6, hxg6 2. Pc4,
Pf6 3. Pe5, Pxe4 4. Dh2. De
oplossingen zijn goedgekeurd
als men de eerste twee zetten
voor wit heeft gevonden, tenzij
men daarna dingen laat gebeuren, die helemaal niet kunnen
natuurlijk.
Rapidcompetitie:
Volgende
week onderbreken we de interne
voor de 4e speelavond in de
rapidcompetitie.
Daglichtschaak: Vergeet u de laatste speelmiddag van dit
seizoen van het Daglichtschaak niet? A.s. dinsdag 2 april is
het weer zover. Jan Vermeer ontvangt u weer graag. Aanvang
14.00 uur in het Nivon-gebouw aan de Molenbeekstraat 26A.
Voorjaarstoernooi: Waar vorig jaar nog sprake was van een
stralend voorjaarszonnetje bij ons eerste toernooi van het jaar
was het afgelopen zaterdag met de ijzig koude wind bijna de
koudste dag ooit. Het weerhield veel schakers er niet van deel
te nemen aan het ASV-Voorjaarstoernooi. Met maar liefst 99
schakers, waaronder 26 ASV-ers, kunnen we dan ook heel
tevreden zijn. Met één grootmeester en drie meesters was het
toernooi bovendien sterk bezet en onder de deelnemers waren
bovendien 5 oud-winnaars. Dat je geen titelhouder hoeft te
zijn om het toernooi te winnen bewees Apeldoorner Armen
Hachijan.
Hij bleef de favorieten ruim voor en werd met 6½
uit 7 1e in groep A. Hij stond alleen in de voorlaatste ronde
remise af aan IM David Miedema, die samen met IM Willy
Hendriks met 5½ punt gedeeld tweede werd. GM Maarten
Solleveld,
winnaar van vorig jaar werd nu met 5 uit 7 gedeeld
4e samen met de ASV-ers Peter Boel en John Sloots. Peter
had in de openingsronde verloren van Willy Hendriks en in
ronde 3 en 4 volgden remises. Maar door winst in de laatste 3
ronden viel hij toch in
de prijzen. John verloor van 2 titelhouders. Eerst in de 1e ronde van IM Stefan Kuipers (winnaar
in 2011) en in ronde 5 tegen
Resultaten ASV-ers bij het
Miedema. John won de andere 5
ASV-Voorjaarstoernooi:
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Groep C (30 spelers):
Bent was dit een uitstekende
5/8 Dick Vliek
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prestatie. Vorig jaar nog 3½
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punt in groep C, nu bij de prijs9/12 Bob Kooij
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Ko Kooman
3
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ook nog van Bent. In de C-groep
Hein van Vlerken
2
treffen we Hub Kusters in de top
van het klassement aan. Met 5½ uit 7 eindigde hij op de 3e
plaats. Ook Alain van der Velden en ons dubbellid Dick
Vliek vielen met 4½ punt in de prijzen. Een verslag en alle
uitslagen en eindstanden zijn op onze site terug te vinden!

donderdag 28 maart 2013

Externe competitie: De 2e speelweek begon vorige week op
maandagavond met een ruime 5-1 zege van ASV-13 bij De
Toren-10. Op onze vorige clubavond waren er 2 thuiswedstrijden. ASV-5 bleef in de race om promotie door een 5½2½ zege op Mook. In de andere wedstrijd won ASV-9 van
Velp-2 met 4-2. ASV-10 was op vrijdag als laatste aan de
beurt deze ronde. Zij verloren met 4-2 in Apeldoorn tegen De
Schaakmaat-6j. In deze EP een vervolg op de verslagen.
Winst voor ASV-8: Op donderdag 14 maart vertrok ASV-8
naar Deventer voor de wedstrijd tegen Pallas-5. Thijs Stomphorst was bereid om in te vallen. De dank van ASV-8 is
groot. Toen de 5 teamleden net aankwamen bij de speellocatie werd Jonathan gebeld. Het bleek Thijs te zijn die meldde
dat een vrouw bij een stoplicht in Deventer bovenop de trekhaak van zijn auto was gereden. Aangezien zij zich voordeed
niet anders dan een Oost-Europese taal te spreken was de
komst van de pettenbrigrade noodzaak. Thijs had gelukkig
verder niets, behalve natuurlijk een flinke adrenalinestijging.
Thijs kwam toen alles afgehandeld was, de rest van het team
ging alvast wat drinken want we waren ruim op tijd. We
begonnen iets over achten met onze partijen, nog wel zonder
Thijs. Ook de tegenstander van Lion de Kok was wat later,
maar dat duurde maar 5 minuten. Thijs kwam een half uur
later binnenlopen. Nog wat stijf van de adrenaline ging hij
aan het zesde bord zitten. Toen Jonathan op een gegeven
moment een rondje ging maken was Thijs al beland in een
eindspel met twee torens en een loper tegen een loperpaar en
een toren. Ondanks een kwaliteit minder maakte het loperpaar dat Thijs nog vrij sterk stond. Voorafgaand aan de partij
had de tegenstander nog gezegd dat ze de klok goed instelden. Thijs zat intussen namelijk in tijdnood met nog geen
minuut op de klok en verzocht om de wedstrijdleider, want
hij merkte dat er geen tijd bij kwam na elke zet die hij deed.
Toen de wedstrijdleider gehaald was hadden Thijs en zijn
tegenstander echter al besloten tot remise. Ook Jonathan was
vergeten hier nog even op te letten. Na een rondje langs de
klokken bleken ze allemaal verkeerd ingesteld. De wedstrijdleider gaf twee opties of we lieten zoals het was of we veranderden alle klokken. Daar één van de spelers al in de tijdnoodfase was aanbeland en om mogelijke onvrede achteraf te
voorkomen werd ervoor gekozen alle klokken te veranderen.
Ook Hub Kusters was op bord één niet lang daarna klaar. Hij
had een in eerste instantie gelijkwaardige tegenstander maar
gaandeweg wist hij toch met zijn stukken voordeel en daarmee overwicht op te bouwen. Toen was het ook vrij snel
afgelopen. Op bord 2 speelde Horst Eder een leuke partij met
kansen voor beide partijen. Lange tijd was het om het even.
Horst wist toch ergens winstkansen te zien en trok de partij
naar zich toe. Lion had een partij waarin hij zelf vond dat
beiden winstkansen hadden laten liggen. Zodoende kwamen
ze via een mooie zettenreeks in een gelijkwaardig eindspel
waarbij naar veel geschuif remise het logische gevolg was.
Op bord 4 speelde Jonathan van der Krogt een partij waarbij
zijn tegenstander in de opening niet wist wat hij met een zet
aan moest en verbruikte zo een hoop tijd en kwam ook nog
eens slecht uit de opening. Dit achtervolgde hem de rest van
de partij. Jonathan kon langzaam de druk opvoeren. Een
aanval met veel materiaalverlies en een mogelijk mat maakte
dat zijn tegenstander opgaf. Als laatste speelde Hans Derendorp op bord 5 nog. Hij had een sterke partij neergezet en
was inmiddels in een dame-eindspel beland met 4 tegen 3
pionnen. Hans had ook nog eens 2 vrijpionnen. In zijn nadeel
werkte dat hij in ernstige tijdnood verkeerde. Hans had soms
behoorlijk wat tijd voor zijn zetten genomen waardoor hij
uiteindelijk nog 15 seconden op de klok had. Hij liet het
initiatief bij zijn tegenstander en moest vervolgens nog oppassen voor promotie van een pion van zijn tegenstander om
zelfs niet te verliezen, maar hij wist er remise van te maken.
Zodoende gingen we met een dikverdiende 4½-1½ overwinJonathan van der Krogt
ning naar huis.
Gedetailleerde uitslag Pallas-5 - ASV-8: Gorrit Smit (1532)
- Hub Kusters (--) 0-1; Toin Lambrechts (1435) - Horst
Eder (1499) 0-1; Hans Jonkman (1390) - Lion de Kok
(1437) ½-½; Hans Haverkamp (1311 - Jonathan van der

Krogt (1500) 0-1; Herman Vrielink (1507) - Hans Derendorp (1426) ½-½; Hans Knottnerus (1288) - Thijs Stomphorst (1307) ½-½. Eindstand 1½-4½.
Belangrijke winst voor ASV-9: Het ging niet goed met ons
negende. Met 3 punten stonden we op de voorlaatste plaats
samen met Velp-2. Maar dat team had wel 2½ bordpunt meer
dan wij. Dat mag bij degradatieperikelen zeker niet over het
hoofd gezien worden. Vorige week donderdag speelden beide
teams tegen elkaar, een match die voor Velp-2 net zo belangrijk was als voor ons. Tot mijn verrassing kwamen zij echter
slechts met 5 man op. Na de match vroeg ik hoe dat mogelijk
was bij zo’n belangrijke wedstrijd. Ik kreeg het slechtst
denkbare antwoord. “We hebben gewoon geen 6 mensen
meer. Er zijn er twee langdurig ziek en daarmee zijn we gewoon door de reserves heen”. Het valt niet uit te sluiten, dat
er volgend jaar geen tweede team van Velp meer bestaat.
Doodzonde, Velp verdient beter. Bovendien is dit helemaal
geen slecht team. Dat zal ook blijken als men naar de uitslag
kijkt. Velp koos er voor om het tweede bord te laten vallen.
Uit hun oogpunt bezien was dat een juiste keuze, want daar
zit onze topscorer Hedser Dijkstra. Hij is nu nog iets meer
topscorer. Saifudin Ayyoubi moest er aan het topbord meer
voor doen. Zijn tegenstander speelt nog met enige regelmaat
in het hoogste team van Velp en dat was goed te merken. De
stand was in evenwicht en bleef dat. Onze man had het loperpaar tegen loper en paard, maar wat hij ook probeerde het
evenwicht werd niet doorbroken. Toen hij zijn jas aantrok
zag ik dat hij teleurgesteld keek. Het verhaal van Zekria wijkt
niet veel af. Ook hij probeerde van alles maar ook hij kon
geen wezenlijke wijziging in de verhoudingen bewerkstelligen. Ook remise dus. Datzelfde werd mijn lot. Zelf speelde ik
riskant, maar ongelijke lopers legden de stelling volledig lam.
Het moest eventueel dus van de staart komen. Aan bord 5
kwam Peter van Deursen een fractie beter te staan. Hij kon
een pion winnen en deed dat ook. Maar misschien had hij dat
beter niet kunnen doen, want de tegenstander kreeg hiervoor
de zevende rij. Ik denk, dat de Velpenaar met een pion achter
zelfs nog iets beter stond. Maar beide spelers konden niets
meer creëren. Ook daar dus remise. Dan maar naar het laatste
bord. Daar zat Michael Mogendorff. Hij heeft zo’n kleine
twintig jaar niet meer gespeeld, maar weet nog goed hoe de
stukken gaan. Erg goed zelfs, ook al moest hij nog steeds zijn
eerste overwinning boeken. Het hele team kon gelukkig zijn,
dat hij juist deze match daarvoor uitkoos. Zijn tegenstander
had moeite met een nogal vreemd pionoffer van de ASV-er
en liet zich terugdringen. Toen alle partijen remise geworden
waren sloeg Michael toe. Met dame en twee lopers liep hij
naar binnen en spoedig moest Velp ontdekken, dat de nederlaag definitief was (4-2 voor ASV). In de slotwedstrijd krijgt
het negende weer een tegenstander uit de onderste regionen.
Hopelijk lukt het dan ook weer om een sterk team op de been
te brengen. Dan kunnen we daarna weer minstens een halfjaar rustig slapen.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag ASV-9 - Velp-2: Saifudin Ayyoubi
(1845) - Bert Janssen (1519) ½-½; Hedser Dijkstra (1682) geen tegenstander 1-0 (regl); Hendrik van Buren (1545) Jan van Galen (1622) ½-½; Zekria Amani (1598) - Menno
Potjer (1639) ½-½; Peter van Deursen (1178) - Jongkie
Tjhwa (1362) ½-½; Michel Mogendorff (1801) - Ton Valen
(1426) 1-0. Eindstand 4-2.
ASV-11j komt net tekort: Het jeugdteam van ASV, het 11e,
speelde vrijdag 15 maart tegen SMB-5. De Nijmegenaren,
nummer 1 in de 4e klasse F, waren zo vriendelijk tevoren aan
te kondigen dat ze helaas maar 5 schakers konden opstellen.
Hierdoor kon kopman Alain van der Velden, die helemaal uit
Gorssel moet komen, thuisblijven. De eerste partij was snel
beslist. Onze dame op bord 6, Em Reijmer, die in de vorige
wedstrijd al won van een schaker met een Elo van 1287,
haalde ook deze wedstrijd het volle punt op. In een leuke
partij, met foutjes over en weer, leek Em het beste van het
spel te krijgen. Met een volle kwaliteit en een vrijpion voor,
en continue dreigingen van mat-achter-de-paaltjes, hield Em
druk op de stelling, totdat ze overzag dat haar loper instond,
en die pardoes weggaf. Door een kleine combinatie wist haar
tegenstander de dame te winnen, maar blunderde toen door
toch mat op de onderste rij toe te laten. Hoewel ze een grote
fout van de tegenstander nodig had, toch weer een prachtig
resultaat voor Em! Jean Lewin speelt steeds actiever, en ook
in deze wedstrijd deed hij dat. Zijn tegenstander (Elo 1420)
ontfutselde onze man op slimme wijze een stuk, waardoor de
situatie hopeloos leek. Met goede zetten kwam Jean terug in
de partij en won een pion terug. Toen hij tot tweemaal toe het
stuk leek terug te winnen, vond zijn tegenstander steeds precies de goede zetten. Door stukkenruil was Jean met zijn
paard kansloos tegen het loperpaar en verloor. Floris van
Capelleveen had z'n oude kwaal weer terug: hij zette de partij
prima op, maar speelde te snel in de koningsaanval. Zo kwam
hij twee pionnen achter en toen hij ook nog het paardvorkje
miste, gaf zijn tegenstander het met veel materiaal voor niet
meer weg. Floris vocht nog voor wat hij waard was, maar zijn
tegenstander, rating 1354, gaf het niet meer weg. Aly-Asad

Najak, altijd een fijne invaller, in dit geval voor Teun Gal,
zette zijn partij zoals altijd rustig op. Zijn tegenstander (Elo
1403) begon met de witte stukken onze bord 3 speler langzaam maar zeker terug te duwen. Een poging tot koningsaanval was een goed idee, maar kwam te laat en werd goed verdedigd. Zo kwam Aly-Asad veel materiaal achter en verloor.
De beste partij van de avond kwam van Bryan Hieltjes. Onze
plaatsvervangende kopman zat geconcentreerd achter het
bord. Omdat hij tegen een blinde tegenstander speelde, was
het voor hem even wennen aan het zetten doen voor zowel
zichzelf als zijn tegenstander en tevens zijn eigen zetten verbaal kenbaar maken. Daar paste hij zich gelukkig snel op aan
en speelde geconcentreerd en goed. Hoewel hij aan het begin
van het middenspel een pion verloor, won hij via een combinatie 2 pionnen terug, waardoor hij een vrije a-pion kreeg.
Zijn tegenstander die de Gesloten Siciliaan speelde, zette
alles op de koningsaanval. Hoewel Bryan de zet Kh7 gezien
had, speelde hij f5, wat eigenlijk direct verloor. Als hij voor
Kh7 had gekozen, had hij een zeer goede positie verkregen,
waarin hij geforceerd dames kon ruilen. Nu mocht het niet
baten en hij verloor, maar kon met opgeheven hoofd een hand
geven. Eindstand: 2-4 voor SMB-5. De slotronde, ook op de
Vlamoven, is tegen het ook sterke Mook-2. Martijn Boele
Gedetailleerde uitslag ASV-11j - SMB-5: Bryan Hieltjes
(775) - Lucas de Jong (1488) 0-1; Alain van der Velden
(950) - geen tegenstander 1-0 (regl.); Aly-Asad Najak (767)
- Paul van Deemen (1403) 0-1; Floris van Capelleveen
(655) - Dorus Peelen (1354) 0-1; Jean Lewin (624) - Henk
Brouwer (1420) 0-1; Em Reijmer (--)-Matthijs Vernooij (--)
1-0. Eindstand 2-4.
Ruime zege ASV-13: Het duurde even voordat ASV-13 in de
uitwedstrijd tegen De Toren-10 compleet achter de borden
zat (dank hiervoor aan De Toren dat de klokken niet werden
aangezet) maar daarna ging het heel gemakkelijk. Zo had Jan
Diekema 2 pionnen verspeeld op de damevleugel maar kreeg
niet veel later via een paardvorkje met schaak zomaar een
dame in de schoot geworpen. Ook Jan Zuidema won eenvoudig. Hij had een pion op h2 gewonnen. Dit gaf veel aanknopingspunten op de korte rokade van wit. Met dame, paard en
loper was winst daarna snel een feit. Het lukte zijn tegenstander niet meer om een afdoende verdediging te vinden omdat
hij de stukken er niet tijdig genoeg bij kon krijgen. Daarna
verloor Jelmer Visser wat ongelukkig. Hij had een pion minder maar wel wat compensatie toen hij op 2 manieren een
stuk kon winnen. Hij deed dat via een vorkje. Zijn tegenstander kreeg er nog wel een pion bij. De koning van Jelmer
kwam echter op h3 wat ongelukkig te staan omdat zwart de
lange diagonaal naar g2 beheerste met de dame. Toen hij zijn
dame terugtrok in zijn eigen defensie speelde zijn tegenstander zijn toren via e5 om naar h5. Jelmer dacht dat hij mat
stond en gaf op maar kon met zijn koning nog naar g4 het
open veld in maar ook dat zag er niet aantrekkelijk uit. Invaller Kazem Mollahosseini herstelde de voorsprong weer tot 2
punten. Hij won al in de opening een stuk, later kwam er een
kwaliteit bij en niet veel later stond er een pion op promoveren. Zorgvuldig neutraliseerde hij eerst de dreigingen van zijn
tegenstander waarna de materiële voorsprong beslissend was.
Good-old Henk Kelderman kreeg na aanvankelijk gelijkopgaande partij een dame cadeau net toen zijn tegenstander
aanval kreeg op de koningstelling van Henk. Hij had al g5
moeten spelen en met h4 dreigde zijn tegenstander de stelling
te openen. Dus damewinst kwam niet slecht uit natuurlijk.
Met een dame meer maakte Henk het zich onnodig moeilijk.
Hij speelde te passief verder en verspeelde daarbij 2 stukken.
Maar toen de h-lijn alsnog open kwam kon hij de vijandelijke
koning naar het centrum jagen waar deze werd matgezet!
Andre de Groot had in het middenspel een pion geworden en
won bij een afwikkeling daar nog een tweede pion bij. In een
eindspel met zware stukken pakte hij dat niet goed aan waardoor na afruil een enkel toreneindspel met 2 tegen 1 pion
ontstond. Dat dit lastiger bleek dan André had verwacht bleek
uit het vervolg. Pas na veel gemanoeuvreer vond hij de juiste
winstweg en bracht de eindstand op 5-1.
Gedetailleerde uitslag De Toren-10-ASV-13: Gerjan Brands
(1238)-André de Groot (1386) 0-1; René Reulink (--)-Jan
Zuidema (1474) 0-1; Fred Schonis (1076)-Kazem Mollahosseini (--) 0-1; Yannick van der Horst (1070)-Jan Diekema (1200) 0-1; Jan Schoemaker (1421)-Jelmer Visser (--)
1-0; Jacques Derksen (--)-Henk Kelderman (1232) 0-1.
Eindstand 1-5.
Uitslagen interne competitie 25e ronde (21 maart 2013):
Hoogland-van Tol ½-½; Abrahamse-Boel 0-1; KnuimanHogerhorst 1-0; van Amerongen-R. Wille ½-½; FassaertVermeer 0-1; Groen-Kooij 1-0; Kusters-Bentvelzen 0-1; Eder
-Koeweiden ½-½; Mollahosseini-Zuidema 1-0; Koen van
Keulen-Derendorp 1-0; Wijman-Sulejmani 0-1; Kooman-B.
Sanders ½-½; Hageman-Noordhuis 1-0; Meijer-van Vlerken
1-0; Kees van Keulen-Visser 1-0; Hartogh Heijs-Kelderman
1-0; Stibbe-J. Sanders 1-0; Dijkstra-van Dijk 1-0.
Uitslag ASV-bekercompetitie: P. Verhoef-Steenhuis 0-1.

