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Oploswedstrijd: Fahnenschmidt - Stohl (Informator 57-24),
een partij uit een lokaal toernooi, maar zeker geen makkie.
Wit aan zet wint met een mooie combinatie. Van de meest
logische varianten moet je
minstens 2 zetten geven.
Oplossing. 1. Te1xe5+.
Dan komen 2 antwoorden
in
aanmerking.
Op
1…Dxe5 wint 2. Lf4. In
de partij werd het betere
2…fxe5 gespeeld. Maar
ook dan blijft zwart na 2.
Ld8 niet lang meer overeind.
Weer een jaartje erbij: De
datum 31 oktober is een
bijzondere in de historie
van ASV. Het is de dag
waarop ASV in 1891 werd opgericht. Vandaag bestaat onze
vereniging dus maar liefst 122 jaar!! Een clubavond op deze
jubileumdag maakt het nog net even wat specialer!!
Rapid: Vanavond zijn de eerste 4 ronden van de rapidcompetitie. Maar ook als u een gewone partij met aangepast tempo
wilt spelen dan wordt dit in een aparte competitie geregeld!
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 5 november kunt u weer terecht bij het NIVON aan de Molenbeekstraat 26A voor de
tweede schaakmiddag van het seizoen in de serie van het
Daglichtschaak. Aanvang 14.00 uur.
Externe competitie: De teamwedstrijden zijn nu echt in volle
hevigheid losgebarsten. Dat resulteerde afgelopen week in 3
overwinningen, een gelijkspel en een nederlaag. Een positieve score dus! Zo won ASV-8 met 3½-2½ na een spannende
slotfase van Het Kasteel-4. Ook was er een prima start voor
ASV-9 dat Wageningen-6 in eigen huis met 4-2 wist te
verslaan. De jeugd van ASV-11 kwam ook uitstekend voor
de dag. Zij versloegen UVS-7 met 4½-1½. ASV-7 boekte
een verdienstelijk 4-4 gelijkspel tegen Wageningen-4. Alleen ASV-12 verloor. Met een 1-5 uitslag nam De Cirkel-4
beide punten mee naar Ede. Maandag jl. heeft ASV-13 intussen al gespeeld tegen De Toren-8. Deze EP was toen
echter al afgerond. Die uitslag leest u dus volgende week.
Vanavond dan nog de onderlinge confrontatie tussen ASV-5
en ASV-6. Het vijfde staat met 1-0 voor door winst van
Martin Weijsenfeld op Ruud Verhoef. Ook ASV-10 speelt
vanavond thuis. Zij ontvangen Zevenaar-3. A.s. zaterdag
spelen in hete Grand Café van het Lorentz onze eerste vier
teams hun 2 ronde. Ook dat belooft weer veel spanning!
ASV-1 treft Venlo. Voor beide teams werd een 7½-2½ nederlaag genoteerd in de 1e ronde. Welk team gaat de eerste
wedstrijdpunten pakken?
ASV-2 moet het opnemen tegen
Santpoort, dat de 1e wedstrijd won. Het tweede moet ziche
daarentegen juist zien te herstellen van de nederlaag uit de 1
ronde. ASV-3 startte de competitie goed met een gelijkspel.
Accres Apeldoorn-3 is de tegenstander zaterdag. In de Promotieklasse van de OSBO is ASV-4 gastheer van het sterke
PSV/DoDo uit Putten. De partijen starten om 13.00 uur.
Komt u ook kijken!!
ASV-8 pakt winst in slotfase: Na een heerlijke warme zomer
is de herfst weer aangebroken en begint ook de externe
schaakcompetitie weer. Vol frisse moed begon ASV-8 aan
een nieuw schaakseizoen met een thuiswedstrijd tegen Het
Kasteel-4 uit Wijchen. Bij ASV 8 was één van onze nieuwe
krachten, Bob Kooij, verhinderd. Ondanks mijn getreuzel
was het zelfs een dag voor de wedstrijd geen moeite om een
invaller te regelen in de persoon van Jelle Noordhuis. Dit is
toch echt een kracht van ASV! De partijen begonnen vrij
rustig op de partij van Hub Kusters op bord 1 na. Nadat
beide spelers nog geen 20 minuten verbruikt hadden waren
ze al beland in een eindspel van toren en 7 pionnen. De tegenstander van Hub speelde dit iets beter en zo begon onze
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eerste wedstrijd met een verliespartij. Op de andere borden
was er nog weinig aan de hand. Horst Eder was op bord 2
een optionele voorsprong aan het opbouwen. Op bord 5 had
Remco Menger een lichte voorsprong, maar naar mate er
meer stukken van het bord verdwenen bleek ook het voordeel te verdwijnen. Uiteindelijk werd er dan ook tot remise
besloten. Op bord 6 speelde Jelle Noordhuis net als Oscar
Mercan op bord 3 een gelijkopgaande partij. Bij Jelle bleef
het steeds gelijkwaardig en zodoende werd ook dit remise.
Oscar en zijn tegenstander probeerden beiden op de koningsvleugel de winst binnen te halen. Beiden maakten zowel in de aanval als de verdediging geen fouten en zodoende
ook hier een remise. Zowel bij Horst als bij Jonathan van der
Krogt belandde de partij in de tijdnoodfase. Jonathan stond
eigenlijk al vanaf zet zes verloren en dat met wit! Hij was
vanaf dat moment dus aan het verdedigen maar maakte echter geen zodanige missers dat zijn tegenstander ervan kon
profiteren. Wel kreeg deze echter een aanval op de koningsvleugel waar Jonathan toch wel een beetje hopeloos van
werd. Met een smalende grijns bood hij remise aan. Zijn
tegenstander speelde natuurlijk verder. In plaats van de aanval door te zetten gaf hij één zet lucht en daar maakte onze
teamleider gebruik van. Na nog een mindere zet ging een
kwaliteit en pion verloren. De kansen waren daarmee gekeerd en uiteindelijk was de winst beslissend. Want intussen
had ook Horst zijn partij, met minder dan een minuut op de
klok, ook in winst omgezet tegen een tegenstander met ruim
200 elopunten meer en zo wonnen we onze eerste partij! Die
punten zijn binnen.
Jonathan van der Krogt
Gedetailleerde uitslag ASV-8 – Het Kasteel-4: Hub Kusters
(1617) – Mark Topper (1557) 0-1; Horst Eder (1530) – Ton
wouters (1759) 1-0; Oscar Mercan (1549) – Arno Reijnders(1531) - ½-½; Jonathan van der Krogt (1511) – Toine
van Bergen (1431) 1-0; Remco Menger (1407) – Tony Hall
(1418) ½-½; Jelle Noordhuis (1301) – Ben van Cuyk
(1311) ½-½. Eindstand 3½-2½.
ASV-9 start met overwinning: Met de invallers Ko Kooman
en Kees van Keulen voor Michael Mogendorff en Hendrik
van Buren togen we naar Wageningen. Daar troffen we ook
ASV-7 aan. Met een matig verlichte zaal, bord één matig en
bord 6 half duister, moesten we het mee doen. Jan Vermeer
opende de score. Zijn tegenstander kon de damevleugel niet
goed ontwikkelen en toen hij dacht dat het wel lukte verloor
hij een loper. In de daarop volgende kamikazeaanval moest
hij een toren offeren om niet mat te gaan. De verdere aanval
sloeg niet door en Gerrit kon opgeven. Amani Zekria kwam
ook goed uit de opening en veroverde een kwaliteit en een
pion. Genoeg voor de winst. Ko Kooman opende zeer voortvarend en het leek of hij de winst al in zijn zak had, maar iets
ging niet goed en Ko kon pas in het eindspel tot winst komen
met een aantal vrijpionnen. Peter van Deursen kwam een
pion achter maar stond duidelijk beter, totdat hij een paardvork overzag en daarna was het snel uit. Lion de Kok kwam
in een zeer gesloten stelling een pion achter, maar speelde
actief. Dit resulteerde dat zijn tegenstander in tijdnood kwam
en af en toe een pionnetje verloor. Ook het mat zag de Wageninger niet aankomen. Kees van Keulen speelde een leuke
partij. Hij kon een pion winnen, maar zijn opponent koos er
voor een toren te geven tegen loper en pion. Kees speelde
het eindspel goed, tot hij een zet miste, waardoor zijn tegenstander kon promoveren. Dus de laatste twee borden verloren. Het zal toch niet aan de half duistere zaal hebben geleJan Vermeer
gen?
Gedetailleerde uitslag Wageningen-6 – ASV-9: 1. Gerrit
Walstra (1601) - Jan Vermeer (1719) 0-1; 2. Jan Willem
Koekebakker (1451) - Amani Zekria (1585) 0-1; 3. Marius
Bolck (1555) - Lion de Kok (1501) 0-1; 4. Gerbert Kets
(1416) - Ko Kooman (1429) 0-1; 5. Leen Vegter (1412) Peter van Deursen (1060) 1-0; 6. Wim Wiegant (1348) Kees van Keulen (1370) 1-0. Eindstand 2-4.
Jeugd ASV laat zich zien: Met een verdiende 4½-1½ zege op
UVS-7 is ASV-11j afgelopen vrijdagavond prima van start

gegaan. Lang bleef het spannend nadat al na een uur spelen
een 2-1 voorsprong was genomen. Eerst verloor Seyma
Zararsiz. Met rokade op verschillende vleugels kreeg haar
tegenstander een sterke loper op f5 richting de plek waar de
witte koning zich ophield. Na een ongelukkige paardzet
verloor Seyma een belangrijke pion op a4 waarna mat werd
overzien. De winst van Em Reijmer aan bord 6 was een fikse
meevaller. Ze was in de loop van de partij materiaal achter
geraakt en verlies leek onafwendbaar. Met haar dame probeerde ze haar tegenstandster nog via wat schaakjes bezig te
houden. Toen die met de koning de verkeerde kant op ging,
pakte Em via een onverwacht mat op de onderste lijn zomaar
het volle punt. Ook Teun Gal won vrij snel daarna. Hij zette
zijn partij goed op en profiteerde goed van de geboden mogelijkheden.
Zo werd er materiaal gewonnen en kwam hij op
de 2e rij binnen. Dit werd al gauw teveel voor zijn tegenstandster. Zo was het net negen uur en was de strijd in de
andere 3 partijen nog volop bezig. De partij van Wisse Witmans was daarvan meteen ook de spannendste. Wit zette een
koningsaanval op waartegen Wisse zich goed moest verdedigen. Dit deed hij heel koel. Zijn tegenstander bereidde de
aanval daarna niet genoeg voor en offerde meteen een toren.
Daarna duurde het te lang voordat hij zijn stukken erbij kon
halen. Wisse hield de materiële voorsprong vast en won
knap. Ook Tom Verberk speelde heel zorgvuldig. Hij bouwde zo een stelling op waarin hij licht voordeel had. Dit werd
steeds groter mede door de tijdnood van zijn tegenstander. In
het toreneindspel kon zijn opponent de vrijpionnen van Tom
niet meer stoppen en moest daar voor zijn toren geven. De
andere vrijpionnen liet hij daarna onbenut maar met koning
en toren zette hij zijn tegenstander mat. Bryan Hieltjes verkreeg in het middenspel een iets betere stelling met een vrijpion op de d-lijn. Maar met nog veel materiaal op het bord
kon hij dit voordeel niet vasthouden. Daarvoor speelde hij in
die fase net even te passief. Nadat het nodige was geruild
ontstond er een lopereindspel waarin hij zijn loper moest
geven voor een vrijpion. Het eindspel was verloren maar ook
zijn tegenstander gaf het voordeel weg. Beiden promoveerden met een pion tot dame waarna het eindspel remise was.
Een mooie start dus van ons jeugdteam!
Gedetailleerde uitslag ASV-11j - UVS-7: Tom Verberk
(1318) - Rob Lubbers (1328) 1-0; Bryan Hieltjes (949) Jaap Stork (1254) ½-½; Wisse Witmans (--) - Robert Kerkhoven (928) 1-0; Seyma Zararsiz (--) - Joris Leijten (1205)
0-1; Teun Gal (431) - Valerie Janssen (722) 1-0; Em Reijmer (--) - Ruth Plaggenborg (--) 1-0. Eindstand 4½-1½.
ASV-12 mist kans op succes: De wedstrijd tegen de Cirkel-4
was een zeer spannende, waarin ASV-12 zich uiteindelijk
tekort deed. Ze verloren heel dik, maar niemand was verbaasd geweest als er met de stellingen die in het middenspel
ontstonden met 4-2 was gewonnen. In de openingsfase won
Nedzat Sulejmani een kwaliteit en Kazem Mollahosseini een
pion. Gerard Viets en de jarige Thijs Stomphorst bouwden
rustig hun partij op. Hein van Vlerken had het moeilijk en
moest 2 pionnen geven. Cor van der Jagt verloor een pion
maar bouwde een prachtige stelling op. Bij Gerard ontstond
in het middenspel enige beroering. Hij gaf op maar het bleek
dat hij spoken zag. Hij dacht mat te gaan wat niet klopte.
Jammer! 0-1 dus. In gewonnen stelling overzag Nedzat vervolgens een truc en verloor zijn dame tegen een paard. 0-2.
Kazem speelde een prachtige partij, maar zijn tegenstander
ziet telkens de enige zet, die niet verliest. In het eindspel
overzag hij jammer genoeg 2 keer een geforceerde zettenreeks die tot winst zou leiden en komt uiteindelijk niet verder dan remise. Hein stond lang verloren en probeerde er
allerlei trucs in te bouwen maar zijn tegenstander was op zijn
hoede en won. ½- 3½. Thijs wilde op zijn verjaardag uiteraard winnen en vocht een verbeten strijd uit met veel
combinaties en trucs in de stelling. Op het moment dat het
erg moeilijk werd bood zijn tegenstander remise aan dat
Thijs accepteerde. Cor was nog als laatste bezig en speelde
een juweel van een partij, waarin hij met een mooie combinatie een toren won. Vervolgens bouwde hij rustig naar een
mooi slot, maar dit kostte veel tijd en toen de beide teams
om het bord stonden werd de spanning hem teveel en gaf hij
de partij alsnog weg. 1-5. Deze keer lukte het niet, maar er
Anne Paul Taal
zijn nog zes ronden, dus nog kansen zat!
Gedetailleerde uitslag ASV-12 - De Cirkel-4: Nedzat Sulejmani (--) – Eip Janssen (1433) 0-1; Kazem Mollahosseini (1370) – Fedde Kingma (1433) ½-½; Thijs Stomphorst
(1308) – Joop de Feijter (1382) ½-½; Cor van der Jagt
(1213) – Louis van der Vos (1289) 0-1; Hein van Vlerken
(1188) – Paul Numan (1195) 0-1; Gerard Viets (--) – Jan
Blokpoel (1133) 0-1. Eindstand 1-5.
Hoogeveen: Ook het Univétoernooi in Hoogeveen ligt alweer achter ons. Ik was in de vorige EP gebleven t/m ronde
3. Jaap Vogel was tot dat moment in het open toernooi gestart met 2 uit 3. Twee achtereenvolgende nederlagen wier-

pen hem echter wat terug maar in de resterende 4 ronden
wist Jaap zich toch weer tot een prima 50% score terug te
vechten. Hendrik van Buren had in het amateurtoernooi,
zoals ik vorige week meldde, 3 goede remises gescoord
tegen spelers met een hogere rating. Het lukte hem niet deze
serie vol te houden. Zo verloor hij in de volgende 4 partijen
2 keer maar won ook 2 maal zodat hij op 50% bleef. De
laatste 2 ronden gingen echter verloren. Met een positieve
TPR bleef hij niettemin boven zijn Elo en zo werd zijn toernooi toch goed afgesloten. Bij dit toernooi in Hoogeveen, dat
ook volgend jaar weer gehouden zal worden, was Barth
Plomp één van de arbiters.
Mook: Het jaarlijkse rapidtoernooi in Mook is altijd heel
gezellig. Mede daarom komen er altijd veel schakers op af.
Dit jaar waren het er 96, die werden verdeeld over 2 groepen. Bob Beeke was op Elo de favoriet in de hoogste groep.
Hij verloor echter verrassend in de openingsronde. Of dat
kwam omdat hij het hele eind
had gefietst en even op gang
moest komen? Vanaf de 2e ronde liep het een stuk beter. Hij
won 5 keer op rij waaronder tegen de nummer 2 op Elo, Jan
Selten van Vianen/DVP. De slotronde moest de beslissing
brengen met meerdere kanshebbers op de eindzege. Tegen
Maarten Smit (Helmond) kwam Bob in een gewonnen positie maar hij verspeelde zijn vrijpion op de a-lijn. Bob probeerde het nog wel maar alle pionnen verdwenen zodat een
eindspel van toren/paard tegen toren/loper overbleef. Ook
daarin bleef Bob zoeken naar de winst. Dat zat er niet meer
in maar hij kroop nog door het oog van de naald toen Bob te
ver ging en zijn tegenstander mat in één overzag! Niet veel
later werd het
remise. Hierdoor eindigden er 4 spelers op een
gedeelde 1e plaats met 5½ uit 7. Maarten Smit
werd eindwinnaar op weerstandspunten. Bob werd
zo 4e. Ruud Wille
e
volgde op een half punt. Hij had in de 3 ronde Maarten Smite
verslagen in een spannende partij en stond na winst in de 4
ronde zomaar ongeslagen alleen aan de leiding. Daarna
volgde voor Ruud echter 2 nederlagen waaronder tegen Jan
Selten. Maar winst in dee slotronde bracht hem met 5 uit 7
toch op een gedeelde 5 plaats. Direct daarachter eindigde
Martin Weijsenfeld met 4½ punt via een regelmatig opgebouwde score. Anne Paul Taal belandde met 3½ punt in de
middenmoot. Ruud Verhoef eindigde, ondanks de start van 2
uit 2, uiteindelijk op 3 punten. In de B-groep wist oud-ASVer Frans Veerman 5 punten te scoren. Daarmee bleef hij de
ASV-ers voor. Horst Eder en Oscar Mercan scoorden 4 punten, Remco Menger 3½ en Ko Kooman 2½ punt.
Guernsey: Désiré nam vorige week voor de 22e keer deel aan
het International Chess Festival op het eiland Guernsey. Het
is onderhand voor hem maar ook voor vele andere Nederlandse schakers een vaste bestemming in de herfst geworden.
De eerste keer was voor Désiré al in 1982. De score viel dit
jaar wat tegen. In de eerste 2 ronden liet hij nog goede remises noteren tegen op papier sterkere tegenstanders. Na een
nederlaag
tegen een sterke Franse speler (Elo 2059) volgde
in de 4e ronde opnieuw een puntendeling. Daar bleef het
helaas bij. Dus slechts 1½ uit 7 via 3 remises was zijn eindresultaat.
Spijkenisse: Succes was er voor Tony Hogerhorst. Hij won
afgelopen weekend de B-groep van het 6-rondig toernooi
van de S.V. Spijkenisse
met een score van 5 uit 6. Hij was
op Elo al als 1e geplaatst maar dan moet je het nog wel doen.
En dat deed onze Tony. Na een bye voor de 1e ronde op
vrijdagavond zette hij op zaterdag de toon door 3 winstpartijen. Op zondagochtend volgde in de voorlaatste ronde een
remise tegen zijn medekoploper. Zo kwamen er 3 man aan
de leiding bij het ingaan van de slotronde. Tony won daarin
wel terwijl zijn concurrenten onderling remise speelden.
Laren: Nog meer succes voor ASV
want Pascal Losekoot
werd afgelopen zaterdag gedeeld 1e met IM Bruno Carlier in
het rapidtoernooi in Laren. Beiden scoorden 6 uit 7. Met 38
deelnemers (vorig jaar 44) was het weer een goed bezocht
toernooi. Het was een geslaagde editie, aldus de verenigingssite, met een goede sfeer maar ook spannende partijen. Carlier werd tot winnaar uitgeroepen omdat hij net een half
weerstandspunt meer had dan Pascal (30,5 t.o.v. 30). In het
onderlinge duel wist Pascal knap van Carlier te winnen.
Maar Pascal verloor op zijn beurt weer van Henrik Porte
(Amersfoort),
vorig jaar nog winnaar van dit toernooi, die nu
als 3e eindigde.
Uitslagen interne competitie 8e ronde (24 oktober 2013):
Boel - F. Schleipfenbauer 1-0; Hendriks - Knuiman 1-0;
Hogerhorst - Abrahamse 0-1; van der Gouw - R. Wille ½-½;
Marks – Huizinga 0-1; van Amerongen – Groen ½-½; B.
Schleipfenbauer – P. Verhoef 1-0; Boonstra – Elzas ½-½;
Zuidema – Rijmer 0-1; Meijer – B. Sanders ½-½; Kelderman
- Hartogh Heijs 1-0; J. Sanders - de Goey 1-0; Stibbe - Gubbels 1-0; Burger - Schunck 0-1.

