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Oploswedstrijd: Het slot van een studie van Korolkov uit
1935. We beginnen bij de zevende zet. Jullie hoeven alleen
de rest nog maar te verzinnen. Wit speelt en wint.
Oplossing: 7. La6, e2 8.
Lxe2, Kb7 9. Lf3 Kxa8
en 10. Lxc6 #.
Rapidavond:
Volgende
week is er zoals aangekondigd geen ALV maar
dan wordt de 3e speelavond in de rapidcompetitie gehouden.
Externe competitie: Vier teamwedstrijden werden er in de
eerste speelweek in de 4e ronde van de OSBO-competitie
gespeeld. Eén geplande wedstrijd werd vanwege de weersomstandigheden een weekje verschoven. Dit betrof de wedstrijd Twello-1-ASV-6. Als het goed is dan is deze wedstrijd
nu afgelopen dinsdag alsnog gespeeld. Volgende week meer
daarover. Wat kan ik u dan wel melden. Wel, we begonnen
helaas met 2 grote nederlagen. Naast de 5-1 nederlaag van
ASV-8 bij Doesborgh-1 op maandag 13 januari werd er een
dag later ook een 5-1 nederlaag geleden door ASV-12 bij
Dodewaard. Maar ja, wel allebei tegen eerste teams dus dat
maakt het allemaal wat draaglijker. ASV-7 begon vorige
week donderdag tegen De Cirkel-2 met een geruststellende
2-0 voorsprong uit de 2 vooruitgespeelde partijen van de
week daarvoor. De voorsprong werd uitgebouwd naar een
overduidelijke 6-2 overwinning! Op vrijdagavond speelde
onze jeugd van ASV-11j thuis tegen Wageningen-7. Ondanks soms goed spel ging deze wedstrijd met 4-2 verloren.
Vanavond kunt u weer 2 wedstrijden van nabij meemaken.
Daarbij het belangrijke duel van ASV-5 tegen De Elster
Toren-1 met als inzet de 1e plaats. Ook ASV-9 speelt vanavond. Zij nemen het op tegen PION-4. In deze EP de verslagen van de wedstrijden die tot op heden zijn gespeeld.
Ruime zege ASV-7: Met de winst in de vooruitgespeelde
partijen van Ruud en Pieter Verhoef in de tas begon ASV-7
met een 2-0 voorsprong aan het vervolg van de wedstrijd
tegen De Cirkel-2. Jan Vermeer maakte gebruik van de te
aanvallend ingestelde tegenstander. De koningsstelling werd
opengebroken en de koning ging daarna op reis tot er geen
vluchtweg meer was. (3-0). Daarna duurde het uren voordat
er tekening in de strijd kwam. Weliswaar stonden alle partijen goed tot zeer goed. Maar toch. En de ongerustheid dreigde
uit te komen. Tijs van Dijk speelde per vergissing met wit.
Dat is voor hem een vreemde kleur. Hij kwam prachtig te
staan en zijn tegenstander had nog maar vijf minuten op de
klok en Tijs een uur. De opgezette aanval sloeg niet door en
Tijs kwam verloren te staan. De Edenaar mishandelde zijn
winststelling en zo kwam Tijs net nog weg met remise. Tom
Bentvelzen durfde in de opening een offer niet aan en kwam
wat minder te staan. Later kon hij een pion winnen. Hij dacht
nog een tussenzet te kunnen doen, maar dat was fout. Weg
gunstige stelling. Het eindspel kreeg Tom geen kans meer.
Hans Rigter wist een aanval op de zwarte koningsstelling op
te zetten, die lang had gerokeerd. De slotaanval bleef lang uit
en toen iedereen dacht dat het er niet meer van kwam won

Hans een stuk en daarmee de partij. Bob Kooij kwam slecht
uit de opening, maar wist zich tegenspel te verschaffen. In
het eindspel begon Bob onnodig snel te spelen en overzag,
juist toen hij remise aanbood, dat hij zomaar een loper had
kunnen pakken, die wegens penning niet terug genomen kon
worden. De remise werd aangenomen. Theo Koeweiden
veroverde een pion en daarna nog een kwaliteit. Dat was
zeker nog niet voldoende voor de winst, daar Theo zich twee
pionnen liet afsnoepen. In het eindspel kon Theo nog net
promoveren en de vijandelijke vrijpion onschadelijk maken
en zo de eindstand in toch nog plezierige cijfers omzetten.
Het ziet er naar uit dat we dit seizoen geen degradatiezorgen
behoeven te hebben.
Jan Vermeer
Gedetailleerde uitslag ASV-7 - De Cirkel-2: Ruud Verhoef
(1686) - Hans van de Weteringh (1700) 1-0; Jan Vermeer
(1731) - Peter van der Wijngaart (1771) 1-0; Pieter Verhoef
(1434) - Johan de Lange (1746) 1-0; Tijs van Dijk (1736) Ben Zee (1651) ½-½; Tom Bentvelzen - Herman van den
Akker (--) 0-1; Hans Rigter (1732)-Albert Bootsman (1653)
1-0; Bob Kooij (1611)-Anne Postman (1629) ½-½; Theo
Koeweiden (1647)-Tom Smit (1469) 1-0. Eindstand 6-2.
ASV-8 ruim ten onder tegen koploper: Op maandag 14 januari gingen we met ASV-8 op bezoek bij koploper Doesborgh-1. We speelden in een gezellige kamer in hartje Doesburg. Naast onze wedstrijd werd er door vier anderen nog
geschaakt. Doesburg is een kleine maar gezellige club met
vriendelijke spelers met een hart voor het spelletje. Ze zijn
zelfvoorzienend, wat betekend dat consumpties voor die
avond nog even bij de Albert Heijn aan de overkant van de
straat gehaald werden. Als je wat te drinken pakte werd erop
vertrouwd dat je de daarvoor vastgestelde vergoeding in een
bakje deed! We werden hartelijk ontvangen door teamcaptain
en dubbellid (ook spelend voor ASV) Robbie Gerhardus.
Ton van Eck heeft helaas moeten bedanken voor het spelen
voor ASV-8 vanwege drukke werkzaamheden in de avonduren. We willen Ton bedanken voor zijn inzet voor ASV-8!
Ko Kooman wilde graag invallen bij ons en zo traden we
voltallig aan. Doesborgh-1 heeft de hoogste Elo in onze
poule en dat hebben ze deze avond waargemaakt. Hub Kusters kwam op bord 1 slecht uit de opening en maakte ergens
in het middenspel een verkeerde keuze met stukverlies en
opgave tot gevolg. Jonathan van der Krogt speelde op bord 2
tegen teamleider Robbie Gerhardus en speelde een gelijkwaardige partij maar was te enthousiast en onvoorzichtig. In
het middenspel plaatste hij een stukoffer met een mooie
aanval als gevolg maar overzag loperverlies, naast de ruil van
dame voor twee torens. Vrijwel direct daarna kon hij opgeven. Op bord 3 had Lion de Kok het ook niet makkelijk.
Gaandeweg wist zijn tegenstander een mooie aanval op te
zetten die resulteerde in pionpromotie. Na wat af te ruilen
zette zijn tegenstander Lion mat. Op bord 4 kwam Ko
Kooman in het middenspel in de problemen met kwaliteitsverlies en vervelende verwikkelingen tot gevolg. Ook Ko
moest opgeven. Op bord 5 speelde Horst Eder een goede
partij, waarbij hij een pionnenvoorsprong wist op te bouwen
en die steeds meer uitbreidde. Zijn tegenstander zag er op
een gegeven moment geen heil meer in en gaf op. Een mooie
overwinning van Horst op een speler die geen rating had,
maar in anderhalf seizoen nog geen partij had verloren! Te-

vens was dit het erepuntje voor ASV-8, want meer zouden
we er deze avond niet uithalen. Hans Derendorp had het niet
makkelijk op bord 6. Met een kleine pionnenachterstand
stond het verder gelijk in het eindspel, maar mogelijkheden
had hij niet en tijdnood zorgde ook niet voor extra rust. Ook
hij moest opgeven. Niettemin hebben we een gezellige avond
gehad in Doesburg, maar we verloren wel terecht van de
onbetwiste koploper in klasse 3G. Jonathan van der Krogt
Gedetailleerde uitslag Doesborgh-1 - ASV-8: Patrick van
Waardenburg (1744) – Hub Kusters (1642) 1-0; Robbie
Gerhardus (1784) – Jonathan van der Krogt (1500) 1-0;
Paul Delleman - Lion de Kok (1437) 1-0; Chiel Verhagen
(1481) – Ko Kooman (1453) 1-0; Fred Rienstra (--) – Horst
Eder (1499) 0-1; Steffen Brouwer (1445) – Hans Derendorp (1426) 1-0. Eindstand 5-1.
Eervol verlies jeugd ASV-11j: Onze jeugd van ASV-11j
deed in de wedstrijd tegen Wageningen-7 weer van zich
spreken maar kon de uiteindelijke 2-4 nederlaag toch niet
verhinderen. Tom Verberk, invaller voor Floris van Cappelleveen, kwam na de opening goed te staan maar liet daarna
de ontwikkeling van zijn stukken teveel achterwege en ging
verder met de aanval. Zijn tegenstander kwam terug in de
partij en won 2 pionnen. Na verder dreigend materiaalverlies
moest Tom opgeven. Wisse Witmans, op het laatste moment
invaller voor Em Reijmer, koos heel creatief en gedurfd de
aanval en kreeg zijn dame op a7 in de lange rokadestelling.
Na een afwikkeling verkreeg hij 2 stukken tegen toren en
pion. De dreigingen bleven maar er ontstonden ook kansen
voor zwart. Hij verzuimde even later een toren te winnen na
een schaakje op a8. In plaats daarvan verkoos hij de terugtocht. Dit kwam hem duur te staan want nu ging hij zelf mat
in de tegenaanval. Het werd zelfs ook nog 0-3 toen Jean
Lewin iets te optimistisch was en opeens een dame binnen
zag komen met mat op h7. Tot dan had hij zeker aardig spel
gehad maar dat was voor wit goed te verdedigen. Onze jeugd
kwam daarna knap terug. Teun Gal kreeg kansen op de onderste lijn maar wit kon nog net eeuwig schaak houden en
wat Teun ook probeerde hij kon remise niet voorkomen. Aan
bord 1 zorgde Alain van der Velden voor de volle winst. In
een aantrekkelijke partij leek hij in het begin van het middenspel een stuk te verliezen maar heel vindingrijk won hij
deze meteen weer terug. Daarna kreeg hij een aanval op de hlijn met toren en dame over zich heen maar hield ook daarbij
het hoofd heel koel. Er werd afgewikkeld waarbij Alain een
belangrijke vrijpion kreeg. Dameruil maakte deze pion nog
sterker. In het resterende eindspel was zijn tegenstander
compleet kansloos. Tot slot de partij van Aly Asad Najak,
die inviel voor Bryan Hieltjes. Er ontstond een volledige
gelijke in elkaar geschoven stelling waarbij zijn tegenstander
toch de koningsstelling van Aly wist te openen. Het zag er
gevaarlijk uit maar ondanks stukverlies nam Aly het initiatief
weer over. Hij had hierbij zelf met een schaakje een toren
kunnen winnen. In de tijdnoodfase gebeurde van alles. Toen
de laatste vijandelijke pion verdween bleef er een eindspel
over van toren tegen toren en loper. Dit werd remise gegeven
waarmee de eindstand 2-4 een feit werd.
Gedetailleerde uitslag ASV-11j - Wageningen-7: Alain van
der Velden (950) - Wouter Bus (--) 1-0; Aly-Asad Najak
(767) - Henk Bakker (1367) ½-½; Jean Lewin (624) - Marius Bolck (--) 0-1; Tom Verberk (1235) - Joao Gouveia (--)
0-1; Teun Gal (373) - Marc Bruggeman (1081) ½-½; Wisse
Witmans (--) - Marielle ten Have (--) 0-1. Eindstand 2-4.
ASV-12 krijgt klop van Dodewaard: Op dinsdag 15 januari
jl. heeft ASV-12 ondanks de sneeuw toch geschaakt tegen
Dodewaard. Dit werd door deze tegenstander zeer op prijs
gesteld. Met nog 1 team in de externe competitie en ook nog
in het vorige seizoen gedegradeerd wil Dodewaard weer snel
naar de 3e klasse. En dat hebben wij geweten. We werden
volledig overspeeld/overklast. Met een gemiddelde rating
van ruim 150 meer geen schande en we hebben er ondanks
het 5-1 verlies voor geknokt. Ko Kooman begon de opening

iets te enthousiast en manoeuvreerde zich in een dusdanige
positie dat rokeren niet meer mogelijk was. Desondanks
kreeg zijn tegenstander geen overwicht en na moeizaam
schaken en “omslachtig rokeren” stond er een gelijkspel in
het vizier. En toen sloeg de vermoeidheid of schaakblindheid
toe en gaf Ko pardoes een paard weg. 1-0. Bij Jelle Noordhuis begon de partij daarmee: een paard weggeven. Hij heeft
er voor geknokt, maar deze achterstand was niet meer te
overbruggen. 2-0. Koen van Keulen speelde een mooie partij
op bord 1 tegen de kampioen van Dodewaard. Het was knap
dat Koen een vrijwel gelijkwaardige tegenstander was en in
materieel opzicht tot het eindspel overeind bleef. In de laatste
fase was zijn tegenstander hem toch net te slim af door zijn
vrijpionnen beter te benutten, waarna Koen opgaf. 3–0. Met
deze stand en gelet op de situatie aan de andere borden besloot Kees van Keulen remise aan te bieden. De Siciliaanse
partij was gelijkopgaand. De tegenstander viel aan en Kees
verdedigde goed. Er had nog doorgespeeld kunnen worden
maar beiden waren tevreden met een gelijkspel. Clemens
Wijman speelde met zwart de klassieke variant van de Caro
Kann met Lf5. Tot de 32e zet ging het gelijk op en in het
middenspel hadden beiden een paard, 3 pionnen op de koningsvleugel en 2 verbonden pionnen op de damevleugel.
Remise? Nee dus, want dan komt toch de sterkere schaker tot
zijn recht en deze veroverde met een paar mooie paardzetten
2 pionnen. Geen remise dus, maar opgave. 4½-½. Danny
Hageman speelde op eigen verzoek met wit en speelde een
van zijn saaiste partijen. Hij had wel enig overwicht maar
toen hij kwaliteitswinst over het hoofd zag werd gelet op de
tussenstand tot remise besloten. Eindstand 5-1. Ko Kooman
Gedetailleerde uitslag Dodewaard – ASV-12: Wim Janssen
van Doorn (1686) – Koen van Keulen (1423) 1-0; Arie van
Ommeren (1490) – Clemens Wijman (--) 1-0; Marinus
Bitter (1613) – Ko Kooman (1453) 1-0; Bart Crum (1491) –
Kees van Keulen (1379) ½-½; Jonathan Bitter (1369) –
Danny Hageman (--) ½-½; Gert de Leeuw (1577) – Jelle
Noordhuis (1243) 1-0. Eindstand 5-1.
Schoolschaken: Zaterdag jl. zijn de Arnhemse Schoolschaakkampioenschappen weer gespeeld in het Olympus
College. Een individueel toernooi om zoveel mogelijk Arnhemse basisscholieren de kans te geven mee te doen. Zo
deden ook veel schakers van de ASV-jeugd als enige van
hun school mee. In totaal traden 10 ASV-ers in het strijdperk! Ongetwijfeld de grootste prijswinnaar werd Cas Hummelen. Hij won een grote beker met een score van 5½ uit 7
en maakte als enige de uiteindelijke kampioen een remise
afhandig! Cas mag zich het hele jaar vice-kampioen van
Arnhem noemen voor de groepen 3 t/m 6. In dezelfde groep
werd Ilias Drysdale 4e met 4 punten. Benjamin Bahador en
Mert Esen behaalden 3 en 2½ punt. In groep 7/8 zat Bahar
Bahador bij de beste beginnersmeisjes. Zij werd met 3 punten 2e! Deze groep werd gedomineerd door ervaren meisjes.
Verder zaten in de algemene top-7 liefst 4 meisjes! Rabia
Zarasiz probeerde daarin nog 1x Arnhems kampioen te worden maar dat mislukte net op een half puntje. Het beste meisje won met 5 punten en Rabia eindigde op 4½ punt. Zij kreeg
nog wel de runner-upprijs. Verder stond in deze top-7 nog
een ASV-er, namelijk Teun Gal met 5 punten! Net niet genoeg voor de top-3 maar wel een mooie ereplaats. Jean Lewin scoorde uiteindelijk 50% en net eronder eindigden Job
Koot met 3 en Laurens Paulsen met 2 punten. Tijs van Dijk
Uitslagen interne competitie 18e ronde (17 januari 2012):
van Rijn - Hoogland ½-½; Beeke - Knuiman 1-0; R. Wille Fassaert ½-½; E. Wille - Weijsenfeld 1-0; van Amerongen R. Verhoef ½-½; Huberts - van Belle 1-0; Boom - P. Verhoef
½-½; Kusters - Eder ½-½; Kooman - Koen van Keulen 0-1;
Kees van Keulen - Meijer 0-1; Hartogh Heijs - Hageman 0-1;
Rijmer - J. Sanders 0-1; Nedzat Sulejmani - Diekema 1-0;
Kazem Mollahahosseini - Visser 1-0; Viets-van Vlerken 1-0;
de Goeij-de Groot 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Holtackers - Taal 0-1; Derendorp - van Buren 0-1.

