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52e jaargang no. 40
Oploswedstrijd: Vorige week zomaar een stand uit een Joegoslavisch
toernooi.
Dat kon toen nog want
het was 1972. Hier
speelt Pavlovic tegen
Maric. Wit speelt en
bereikt een zeer voordelige stand. Oplossing: 1. Dxh6+ lijkt te
winnen, maar dan komt
de zwarte dame redding
brengen. Maar wat als
die dame weg is…..?!
Daarom dus 1. Lc4 en
zwart moet de controle
over h5 loslaten waarna
Dxh6+ wel wint. Zwart kan derhalve het beste zijn dame
offeren en 1…dxe3 spelen, maar heeft dan nog weinig kans.
Fischer Random Chess: Volgende week donderdag 5 december, op “het heerlijke avondje”, is er geen ronde voor de
interne competitie. Toch is het zeker de moeite waard om te
komen want er staat een gezellig avondje Fischer Random
Chess op het programma.
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 3 december bent u weer welkom in het NIVON-gebouw aan de Molenbeekstraat 26A
voor de 3e speelmiddag van het Daglichtschaak. Aanvang
14.00 uur. Jan Vermeer kan u er alles over vertellen. Laat
deze gezellige schaakmiddagen niet aan u voorbij gaan!!
Externe competitie: In deze EP het vervolg van de verslagen
van onze teams uit de 2e OSBO-competitieronde. Na de 4
verslagen in de vorige EP, nu de resterende 5 waarmee u
weer alles over de gespeelde wedstrijden heeft kunnen lezen.
Volgende week volgen de uitslagen en standen in de 1e t/m
4e klasse van de OSBO. Er moesten afgelopen week nog 2
teams spelen. ASV-9 leed daarbij op onze vorige clubavond
met 1-5 een dikke nederlaag tegen Veenendaal-5. Een dag
later liet ASV-13 de winst liggen tegen het jeugdteam van
Tornado-3j. Zo werd het een 3-3 gelijkspel.
ASV-5 kansloos tegen Rokade: De wedstrijd tussen ASV 5
en Rokade is altijd bijzonder, doordat Rokade vijf voormalige GOVA-spelers in de gelederen heeft. Het feest der herkenning pakte echter dit keer verkeerd uit voor ASV-5. Rokade was scherper en benutte de kansen daar waar ASV-5 ze
liet liggen. Het duel opende met twee gezapige remises.
Eerst was de vervlakte stelling van Coen Mekers het proberen van een winstpoging niet waard en kort daarna tekende
ook Paul Schoenmakers in een volkomen gelijke stelling de
vrede. Het was een voorbode voor een moeilijke avond.
Tony Hogerhorst was de eerste die mistastte. Na een remisevoorstel afgewezen te hebben, miste Tony een truc. Een
pionoffer van Gert Jan van Vliet kostte de ASV-er een stuk.
Erik Wille maakte nog gelijk. De opponent sloot het centrum
en zette zijn stukken op de damevleugel. Erik koos zoals
meestal de koningsvleugel en daar was weinig verdedigende
activiteit van zijn tegenstander. 2-2 dus. Wat restte, waren
twee stellingen met een klein voordeel en twee slechte stellingen. René van Alfen kwam niet goed uit de opening en
bleef met een slechte isolani zitten. Toen de tegenstander
met de toren de stelling in kwam, was het snel klaar. Ook
Barth Plomp verloor. Nick Mulder kwam met enkele schijnoffers en die kostten Barth drie pionnen. Een kansloze neder-
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laag volgde. Martin Weijsenfeld had een minuscuul voordeeltje in het eindspel. Eindeloos proberen, leverde geen
winnend voordeel op. Ook Anne Paul Taal bleef tegen Marcel Leroi op remise steken. Dat was eigenlijk de enige uitslag die in die partij niet mogelijk leek. Leroi bleek nog
steeds een Houdini te zijn als het op verdedigen aankomt.
Anne Paul Taal beet zich stuk op de opeenvolgende reddingen van de Lichtenvoordse speler. Zo won Rokade volkomen verdiend met 3-5. De regerend kampioen zou weleens
onttroond kunnen worden of.…?
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - Rokade: Erik Wille (1980) Arent Luimes (1820) 1-0; Anne Paul Taal (1921) - Marcel
Leroi (1890) ½-½; Barth Plomp (1956) - Nick Mulder
(2000) 0-1; Martin Weijsenfeld (1919) - Menno Dorst
(1868) ½-½; René van Alfen (1848) - Erwin Swerink
(1967) 0-1; Paul Schoenmakers (1870) - Han Schuurmans
(1805) ½-½; Coen Mekers (1878)-Rob Stevens (1744) ½-½;
Tony Hogerhorst (1822) - Gert-Jan van Vliet (1774) 0-1.
Eindstand 3-5.
ASV-9 weggeveegd: Deze ronde waren we compleet. In de
vorige ronde speelden we met twee invallers. Toen moesten
we tegen een sterke geroutineerde tegenstander Wageningen-6, waarvan we wisten dat die ook een sterke staart heeft.
Maar er werd met 4-2 gewonnen. Nu was Veenendaal-5 de
opponent. Zij stonden met een half bordpunt onderaan. Er
was dus weinig reden voor somberheid. Maar het liep allemaal compleet anders. Hendrik van Buren kreeg al gelijk in
het middenspel remise aangeboden door het enige teamlid
van de tegenstander, die in de eerste ronde niet had verloren.
Die stond ook nu een fractie gemakkelijker en bovendien
stond buurman Zekrai Amani op het bord naast hem op
winst. Dus werd het aanbod door Hendrik geaccepteerd.
Maar dat gaf slechts tien minuten een goed gevoel. Zekria
schaakt op dit moment veel meer dan voorheen en dat is
goed te merken. In de eerste ronde won hij vrij gemakkelijk
en ook nu zette hij de stelling snel naar zijn hand. Hij schoof
op beide vleugels pionnen door en stond al snel zodanig, dat
je wist, dat hij ging winnen. Maar dat gebeurde toch niet.
Plotseling kwam er een toren in een penning en er was geen
redden meer aan. Het werd een nul in plaats van een één. Dat
noopte onze eerste bordspeler Jan Vermeer een remiseaanbod af te slaan. Maar dan moet je daarna ook iets ondernemen. Dat pakte fout uit en dus moest ook Jan verlies accepteren. Michael Mogendorff had een vreselijk moeilijke stand
op het bord. Hij was wel erg onvervaard ten strijde getrokken en de Veenendaler had dat ook agressief gepareerd.
Kortom: een prachtstand voor de toeschouwers. Je kon vermoeden, dat dit remise zou worden en dat werd het ook.
Waarschijnlijk had alleen Fritz er meer van kunnen maken,
maar die was er niet bij: 1-3. Het zag er slecht voor ons uit.
Toeschouwers riepen mij al toe, dat het wel 1-5 zou worden
en zij kregen gelijk. Eerst ging Peter van Deursen onderuit.
Zijn tegenstander verdient hier een compliment. Die zette
een keurige doorslaande mataanval op. Knap gedaan. Maar
ook Lion de Kok moest als laatste een nederlaag accepteren.
Lang stond hij volledig gelijk, maar onhandig manoeuvreerwerk bracht de tegenstander de kwaliteit. Dat had al eerder
gekund, maar toen overzag de man dat. Nu wist Lion toch
nog in een pionneneindspel te belanden. Maar dat was een
volledig verloren stand. Lion probeerde nog veel. Maar de
stand was te eenvoudig om van de tegenstander grove blunders te verwachten. Dus de somberaars kregen gelijk: 1-5
Hendrik van Buren
verlies.

Gedetailleerde uitslag ASV-9 - Veenendaal-5: Jan Vermeer
(1719) – Jaap-Hille van Beelen (1548) 0-1; Zekira Amani
(1585) – Jaap van Beelen (1586) 0-1; Hendrik van Buren
(1497) – Arie van Surksum (1420) ½-½; Michael Mogendorff (1778) – Jan van der Steen (--) ½-½; Lion de Kok
(1501) – Rob van Oosterom (1394) 0-1; Peter van Deursen
(1060) – Ricus Goossens (1439) 0-1.
ASV-11j komt net tekort: Op vrijdag 15 november verloor
ons jeugdteam ASV-11 maar nipt met 3½-2½ van het gevreesde Millingen. Tom Verberk moest het tegen de sterkste
speler van dit team opnemen. Het Elo-verschil was dus heel
groot. Tom kende de opening niet waardoor zijn tegenstander een plusje kreeg. Eerst kwam hij een pion achter en later
werd dit door goed spel van de tegenstander een dame en een
toren. Bryan Hieltjes heeft een gezonde partij gespeeld. Zijn
tegenstander deed een pion cadeau en dit leidde Bryan naar
de winst. Ook Wisse Witmans heeft een goede partij gespeeld. Eerst won hij een pion, maar moest deze later weer
inleveren. Hij kwam in een lastige remisestelling terecht,
stond later gewonnen maar verloor helaas toch nog. Teun
Gal kwam goed uit de opening, stond beter, maar miste de
koningsaanval. Zijn tegenstander stond eigenlijk gewonnen,
maar Teun vocht zo goed terug dat hij er een remise uit kon
slepen. Seyma Zararsiz had niet echt een plan, maar ze stond
gewoon beter (en ze wou winnen, dat helpt ook!!). Door
foutjes van de tegenstander won ze twee stukken en daarmee
de partij. Onze invalster op het laatste moment, Rabia Zararsiz, kwam goed uit de startblokken. Helaas maakte ze een
klein foutje en dit werd door de tegenstander genadeloos
afgestraft. Al met al dus knap gespeeld van onze jeugd.
Xadya van Bruxvoort

Gedetailleerde uitslag Millingen – ASV-11j: Thomas Verfuerth (2035) – Tom Verberk (1318) 1-0; Ton Huybregts
(1598) – Wisse Witmans (--) 1-0; Gerben Bakker (1364) –
Bryan Hieltjes (949) 0-1; B. IJsvelt (--) 1322) – Teun Gal
(431) ½-½; Jan van Lier (1418) – Seyma Zararsiz (--) 0-1;
René Severijnen (--) - Rabia Zararsiz (--) 1-0. Eindstand
3½-2½.
ASV-12 pakt eerste winst dit seizoen: Na de ruime nederlaag
in de 1e ronde herstelde ASV-12 zich goed door tegen Wageningen-7 met 2½-3½ te winnen. De resultaten op bordvolgorde: Nedzat Sulejmani kreeg aan bord 1 een aanval op
zijn damevleugel te verduren, waarbij hij een kwaliteit moest
geven. Later won hij de kwaliteit terug en kon hij een goede
mataanval opzetten die doeltreffend werd afgerond. Kazem
Mollahosseini kwam met een pion minder uit de opening.
Tijdens het afruilen verloor hij niet veel later een stuk. In het
vervolg van de partij kwam hij er niet meer aan te pas. Thijs
Stomphorst kwam met een toren en een stuk ruim voor. Hij
bleef rustig afruilen waarna zijn materiële voorsprong zich
uitbetaalde met een eenvoudig winstpunt. Zowel André de
Groot als zijn tegenstander kregen in hun partij een geïsoleerde pion. Die werden na verloop van tijd geruild. Waarbij
André eerst nog dacht een stellingsvoordeeltje te hebben,
stond het verder materieel gelijk. Zijn tegenstander bood dan
ook remise aan. Na even rondkijken bleek dat er nog 2 partijen op winst stonden op dat moment en dus accepteerde
André dit. Dus was zijn remise voldoende voor matchwinst.
Hans Meijer stond lange tijd gelijk tot hij een toren op de 7e
rij kreeg. Het bord stond ineens in brand en Hans gooide
alles in de strijd. Uiteindelijk kostte het de tegenstander
materiaal en ook de partij. Hein van Vlerken dacht vanuit de
opening een winnende zet te hebben maar zijn tegenstander
had er hier ook een paar van. De koning van Hein werd
weggejaagd waardoor hij niet meer kon rokeren. De stelling
kwam gevaarlijk open. Uiteindelijk kostte de vijandelijke
aanval materiaal en moest Hein opgeven.
Gedetailleerde uitslag Wageningen-7 – ASV-12: Jos Fischer (1407) – Nedzat Sulejmani (--) 0-1; Wim Wiegant
(1348) – Kazem Mollahosseini (1370) 1-0; Henk Bakker
(1330) – Thijs Stomphorst (1308) 0-1; Martin van der Linden (1405) – André de Groot (1394) ½-½; Larry Donalson
(--) – Hans Meijer (1430) 0-1; Harry Bruggeman (1040) –
Hein van Vlerken (1188) 1-0. Eindstand 2½-3½.
Weer gelijkspel voor ASV-13: Ook de 2e competitiewedstrijd van ASV-13 eindigde in een gelijkspel. Daarmee deed

men zichzelf wel tekort want winst was zeker mogelijk geweest. Het moet ook worden gezegd dat de talentvolle jeugd
van Tornado-3j een goede wedstrijd speelden en lieten zien
al behoorlijk wat in hun mars te hebben. De eerste die dat
ondervond was Jelmer Visser. Na de opening leek er niets
aan de hand want Jelmer kwam een stuk voor en kreeg bovendien koningsaanval. Toen hij niet goed reageerde op een
vijandelijke tegenzet raakte hij zijn dame kwijt. Daarmee
was zijn aanval ook voorbij die hij anders met succes had
kunnen vervolgen. Zijn opponent maakte het daarna koel af.
Ook Jan Diekema moest een nederlaag incasseren. Aanvankelijk was er nog niet veel aan de hand. Zijn tegenstander
pakte een toren voor 2 stukken. Maar toen Jan een schaakje
overzag verdween er een volle toren van hem. Met die materiële voorsprong wist zijn tegenstander wel raad. Jan kreeg
in het vervolg van de partij geen kans meer. Vlak daarna
bracht Jan-Pieter Lourens ASV-13 weer terug in de wedstrijd. In de opening had hij wat onnauwkeurig gespeeld.
Toen hij deze problemen had overwonnen kreeg hij het betere van het spel. Na een afruil won hij vervolgens zomaar de
dame van zijn tegenstander. Daarna was het een koud kunstje. Ondanks de 2-1 achterstand zag het er goed uit. Bob
Sanders kwam na een gelijkwaardige partij in het middenspel een stuk voor. Zijn tegenstander kreeg nog wel wat
dreigingen op de koningsvleugel maar Bob was waakzaam
en wist de dames te ruilen en zijn voordeel verder te vergroten. Er leek dan ook helemaal niets aan de hand. Met koning,
toren en 2 pionnen tegen alleen een koning zou het punt
weldra volgen was de verwachting. Helaas het liep anders.
Waar mat in 2 had kunnen volgen deed Bob nog een voorzichtige torenzet. Een ogenblik later realiseerde hij zich het
gevolg van deze zet. Hij had de witte koning pat gezet. Een
verloren winstpunt en daarmee slechts remise. De beide
andere spelers André de Groot en Jan Zuidema moesten nu
winnen. Voor André zag de stelling er op dat moment goed
uit. Hij had met zwart met goed en geconcentreerd spel een
voordelige stelling gekregen en brak via het centrum door.
Hij kreeg daarbij een vrijpion. Na dubbele torenruil verdween deze vrijpion weliswaar maar André hield er na deze
afwikkeling met een schaakje wel een stuk aan over. Met de
dames nog op het bord moest hij voorkomen dat deze achter
de stelling van André kwam. Dat deed onze ASV-er bekwaam waarna hij afwikkelde naar een gewonnen stelling
waarin een andere pion kon doorlopen. Alle ogen waren nu
gericht op de stelling van Jan Zuidema. Hij was in het begin
een pion kwijtgeraakt en had bijna nog een 2e pion verloren.
Maar met een pion minder wist hij toch gevaarlijker te worden en zette zijn tegenstander klem op de onderste drie rijen.
Daarbij had Jan een gedekte vrijpion op de d-lijn maar die
werd nog goed in bedwang gehouden door zijn jeugdige
tegenstander. Jan moest nu alleen nog de goede weg vinden
naar de winst. Eerst probeerde hij dat via de koningsvleugel
maar de koning keerde op zijn schreden terug en ging nu
naar de damevleugel. Daar lagen de mogelijkheden om binnen te komen. Jan dacht echter ook via het centrum een
opening te kunnen realiseren. Dit werd echter door zwart
keurig verdedigd zodat er daarna niets anders op zat dan
remise. Daarmee werd het na een spannende slotfase 3-3.
Gedetailleerde uitslag ASV-13 – Tornado-3j: André de
Groot (1394) – Pieter van Dijk (--) 1-0; Jan Zuidema
(1494) – Michiel van Deursen (353) ½-½; Bob Sanders
(1377) – Coendert Vleeming (--) ½-½; Jan-Pieter Lourens
(1178) – Jason Wijono (--) 1-0; Jan Diekema (1207) – Len
Brands (--) 0-1; Jelmer Visser (--) – Nick van Dijk (--) 0-1.
Eindstand 3-3.
Uitslagen interne competitie 11e ronde (21 november 2013):
R. Wille - Boel ½-½; Karssen - Knuiman 1-0; Huberts - E.
Wille ½-½; Hogerhorst - Naasz 0-1; Eder - van Belle ½-½;
Wong - Kusters 1-0; Kooman - Corbeel 1-0; Schunck - Sulejmani 1-0; Menger - Meijer 1-0; van den Born - Mollahosseini 0-1; Noordhuis - Kees van Keulen 0-1; Katoen - Liscaljet 1-0; J. Sanders - Hoogendoorn 0-1; Hartogh Heijs - de
Goey ½-½; Visser - Gubbels 0-1; Kelderman - Baarsma 1-0;
van Vlerken - Schulte 1-0; Mercan - Kooij 1-0.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Huizinga - Wilgenhof 0-1;
Reulink - Weijsenfeld 0-1.

