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52e jaargang no. 6
Oploswedstrijd: Uit het toernooi ter gelegenheid van het
700-jarig bestaan van
Daugavpils komt deze
stelling uit de partij
Domuls - Abrosimov.
Dat toernooi werd
gespeeld in 1975.
Zwart
heeft
net
….Df5-c8 gespeeld.
Dat was niet echt
goed, want nu veegt
wit hem van het bord.
Hoe deed hij dat? Wit
speelt en wint. Na de
sleutelzet zijn er twee
varianten. Die moest u allebei geven. Oplossing:
A. 1.Txe7, Txe7 2. Lxf6+, Kxf6 3. Dh4+ of
B. 1.Txe7, cxd4 2. Dxg6+ Kh8 3. Dxf6+ enz.
Bibliotheek: A.s. zaterdag is ASV vanaf 13.00 tot 16.00 uur
weer te vinden in de hal van de bibliotheek aan de Koningstraat om bezoekers te interesseren voor het clubschaak.
Een ieder die binnenloopt bij deze eerste schaakdemo van
ASV in 2013 kan een partijtje meespelen. Wij hopen natuurlijk op veel belangstelling. Bent u toevallig ook in de stad
kom dan ook even een partijtje spelen!!
Interne competitie: Na de 3e speelavond in de rapidcompetitie vorige week, waarvan u de actuele stand in de volgende
EP zult aantreffen, gaan we vanavond weer verder met alweer de 20e ronde in de interne competitie.
Externe competitie: De enige teamwedstrijd afgelopen week
betrof de thuiswedstrijd van ASV-1 tegen De Combinatie
voor de 3e ronde in de KNSB-bekercompetitie. Na een spannende ontknoping won ASV-1 via snelschaken. Nu we het
toch over de beker hebben. Voor de 3e ronde van de OSBOcup is vorige week geloot. ASV-4, het enige overgebleven
ASV-team in deze bekerstrijd, moet het nu thuis opnemen
tegen het sterke Bennekom. Een speeldatum moet nog worden afgesproken maar de wedstrijd dient volgens de planning van de OSBO uiterlijk 2 maart te worden gespeeld. In
deze EP de standen en uitslagen van onze doordeweekse
teams. Zij beginnen volgende week aan hun 5e ronde. Meer
daarover in de komende EP.
ASV-1 wint pas na barrage: Dat de 2 overwinningen in eerdere jaargangen van de KNSB-bekercompetitie op De Combinatie uit het Brabantse Asten niet zomaar garant staan voor
nieuw succes bleek afgelopen donderdag wel. Toen Bob
Beeke in de slotfase onnodig onderuit ging stond het opeens
2-2 en moest snelschaken de beslissing brengen. Altijd
spannend en vergelijkbaar met een penaltyserie in het voetbal. Dat maakt het schaken in de bekercompetitie ook zo
speciaal. Er hoeft maar 1 partij verloren te gaan en dan moet
je nog hard werken om de volgende ronde te bereiken. De
vier ASV-ers maakten hierin geen fout en wonnen deze
barrage met maximale cijfers 4-0. Daarmee zit ASV-1 bij de
laatste 4 van poule D in de KNSB-beker. De wedstrijd zelf

donderdag 7 februari 2013
verliep redelijk gelijkwaardig. Wellicht had ASV-1 een klein
voordeeltje maar duidelijk was het allerminst. Bij Otto Wilgenhof aan bord 1 was zelfs sprake van een licht nadeel. Zijn
tegenstander had steeds wat druk op zijn stelling. Met een
remise zou captain Richard van der Wel dan ook tevreden
zijn geweest maar het lukte hem niet dit Otto duidelijk te
maken. Deze zat helemaal in de partij en dacht vermoedelijk
dat juist hij moest winnen. De zet g5 die volgde was een
misrekening en Otto was in het vervolg van de partij kansloos. Gelukkig bracht Wouter van Rijn ASV weer langszij.
Een goed gespeelde partij maar ook wel wat gewaagd. Door
de open lijnen zouden er ook zomaar tegenkansen kunnen
ontstaan. Wouter kreeg een blijvende aanval op de zwarte
korte rokadestelling. Hij had het goed uitgerekend en wikkelde op het juiste moment af naar een eindspel met lopers
van ongelijke kleur waarbij hij 2 pinnen meer had. Bovendien was de zwarte loper duidelijk zwakker. Wouter won het
eindspel dan ook overtuigend. Michiel Blok zette ASV op
een 2-1 voorsprong na een partij met veel gemanoeuvreer
van beide kanten. Michiel was net even wat handiger en had
goed gezien dat in het resterende dame-eindspel degene die
het eerst met de dame kon zetten de beste kansen had. Dat
gebeurde dan ook en na dameruil en een nieuwe pionpromotie tot dame was het Michiel die heel koeltjes in de tijdnoodfase een koningszet kon doen waarmee mat onvermijdelijk
was. De beslissing lag nu in handen van Bob Beeke. Met
goed spel was hij een pion voorgekomen stapje voor stapje
verbeterde hij zijn stelling tot de vermoeidheid toesloeg en
zijn tegenstander kansen kreeg. Bob moest heel omzichtig
spelen om niet te verliezen. Dat leek hem lang te lukken
maar één moment van onachtzaamheid kostte hem een stuk
en de partij. De 2-2 stand was op dat moment even een tegenvaller maar via het snelschaken werd toch overtuigend de
volgende ronde bereikt.
Gedetailleerde uitslag ASV-1- De Combinatie: Otto Wilgenhof (2194) (zwart) - Rob Aarts (2044) 0-1 (1-0); Bob
Beeke (2272) - Egbert Clevers (2074) 0-1 (1-0); Michiel
Blok (2136) - Jos Swinkels (2016) 1-0 (1-0); Wouter van
Rijn (2163) - Maurice Swinkels (2178) 1-0 (1-0). Eindstand
2-2. ASV-1 wint beslissing via snelschaken met 4-0.
Lichtenvoorde: Op zaterdag 26 januari namen Ko Kooman
en Ruud Wille deel aan het Jan Lanke rapidtoernooi van de
schaakvereniging Rokade in Lichtenvoorde. Een kleinschalig toernooi met dit jaar slechts 34 deelnemers. Gespeeld
werd in één grote groep. Ruud startte nog wel aardig met 1½
uit 2 maar verloor daarna vrij hardhandig toen zijn tegenstander zomaar een koningsaanval kon opzetten die door
Ruud niet meer te verdedigen viel. Ook in de 4e ronde had
hij alle geluk in een toreneindspel en kon in de tijdnoodfase
nog net met remise ontsnappen. De partijen in de ochtend
voor de lunch waren daarmee achter de rug. 2 uit 4 in matige
partijen. Ook Ko Kooman had intussen 2 punten verzameld.
In de openingsronde was hij heel optimistisch voor zijn
kansen gegaan tot mat achter de paaltjes door hem overzien
werd. Winst in de 2e ronde maakte dit verlies weer goed. Dit
werd gevolgd door 2 remises. In de pauze zei Ko al tegen
Ruud: “wie weet moeten we nog tegen elkaar ook, misschien
kan de wedstrijdleider daar nog wat aan doen”. Ondanks zijn

smeekbede om er een verboden paring van te maken moest
Ko inderdaad tegen Ruud in de 5e ronde. Alles ging op zich
goed voor hem tot hij een belangrijke pion verspeelde op e4.
De stelling stortte daarna in en Ruud wikkelde eenvoudig
naar winst af. Ko liet zich niet uit het veld slaan en won de
resterende 2 partijen. Hij eindigde zo knap met 4 uit 7 op een
gedeelde 7e plaats. Ruud kon natuurlijk niet achter blijven
ook hij won in ronde 6 en 7. Zo werd hij ondanks het matige
spel in de beginfase toch nog gedeeld 3e met 5 uit 7. Overduidelijk winnaar werd Winterswijker Marcel Krosenbrink
met een 100% score: 7 uit 7 met maar liefst 1½ punt voorsprong op de nummer 2. Het was een leuk en gezellig toernooi met voor elke speler een prijs!
Uitslagen en standen 4e ronde OSBO-competitie 1e t/m 4e
klasse:
OSBO 1e klasse B:
1 ASV-5
7 20
2 VDS
6 21½
3 De Elster Toren
6 19½
4 Rokade
4 15½
5 Mook
3 14½
6 WDC
3 13
7 SMB-2
3 12½
8 Velp e
0 11½
OSBO-2 klasse C:
1 Edese SV
8 23½
2 Bennekom-2
8 20½
3 ASV-7
4 18½
4 UVS-4
4 15½
5 Wageningen-5
3 15
6 PSV/DoDo-2
2 13½
7 De Toren-6j
2 11
8 De Cirkel-2
1 10½
OSBO 3e klasse D:
1 Doetinchem-2
7 15½
2 SMB-3
7 15
3 UVS-5
5 14½
4 PION-4
5 13½
5 ASV-9
3 9½
6 De Sleutelzet
2 10½
7 Het Kasteel-4
2 9
8 Velp-2
1 8½
OSBO 4e klasse F:
1 Wageningen-7
6 14
2 SMB-5
5 12 *
3 UVS-6
4 11
4 Tornado-2
3 9½ *
5 ASV-11j
3 9 *
6 De Toren-9
2 9
7 Mook-2
1 7½ *
*wedstrijd minder gespeeld

OSBO 2e klasse D:
1 Theothorne
2 De Schaakmaat
3 ASV-6
4 Lochem
5 Pallas-3
6 De Toren-5
7 Twello
8 Schaakstad-5
OSBO 3e klasse G:
1 Doesborgh
2 De Toren-7
3 Schaakstad-6
4 ASV-8
5 VDS-2
6 Ons Genoegen
7 Pallas-5
8 De Schaakmaat-5
OSBO 4e klasse C:
1 Twello-2
2 ASV-10
3 De Schaakmaat-6j
4 Voorst-3

8
6
5
4
4
2
2
1

20½
17½
19
15½
15
15½
11
14

8
7
5
4
3
2
2
1

16½
14½
16
11
12½
10
9
6½

5
4
3
0

12½
11
9
3½

OSBO 4e klasse E:
1 Rhenen-2
6..13½*
2 ASV-12
5 13
3 Dodewaard
5 12½*
4 Bennekom-4
3 11
5 De Cirkel-4
2 9
6 De Toren-10
2 7*
7 ASV-13
1 6*
*wedstrijd minder gespeeld

OSBO 1e klasse B: Mook - Velp 5½-2½; SMB-2- VDS 0-8;
ASV-5 - De Elster Toren 4-4; Rokade – WDC 4-4.
OSBO 2e klasse D: Pallas-3 - Theothorne 3½-4½; De
Schaakmaat – De Toren-5 4½-3½; Twello – ASV-6 2-6;
Lochem – Schaakstad-5 4½-3½.
OSBO 2e klasse C: Wageningen-5 – De Toren-6j 3½-4½;
PSV/DoDo-2 – Edese SV 3-5; ASV-7 – De Cirkel-2 6-2;
Bennekom-2 - UVS-4 5-3.
OSBO 3e klasse G: Schaakstad-6 - Ons Genoegen 4½-1½;
De Schaakmaat-5 - De Toren-7 1½-4½; Doesborgh – ASV-8
5-1; VDS –2 – Pallas-5 5½-½.
OSBO 3e klasse D: Velp-2 – SMB-3 2½-3½; Het Kasteel-4
– UVS-5 1-5; ASV-9 – PION-4 1½-4½; De Sleutelzet –
Doetinchem-2 2-4.
Uitslag inhaalwedstrijd 3e ronde: SMB-3 - De Sleutelzet 3-3.
OSBO 4e klasse C: geen speelronde.
OSBO 4e klasse F: UVS-6 – SMB-5 1½-4½; Tornado-2 De Toren-9 4½-1½; ASV-11j – Wageningen-7 2-4. Mook-2
was vrij.
OSBO 4e klasse E: De Cirkel-4 - Rhenen-2 1½-4½; De
Toren-10 – Bennekom-4 3-3; Dodewaard – ASV-12 5-1.
ASV-13 was vrij.
Voorst: Op maandag 28 januari jl. kreeg het Open Kampioenschap van Voorst een vervolg. Toch ging het om de 1e
ronde. Op 7 januari namelijk, toen de 1e ronde werd gespeeld, kreeg Jeroen Nikkels, lid van de organiserende vereniging halverwege de speelavond een hartaanval. Hij is in-

middels weer thuis en het gaat inmiddels gelukkig wat beter
al moet hij de komende tijd natuurlijk nog rustig aan doen.
De partijen op deze avond werden vanzelfsprekend gestaakt
en niet meer uitgespeeld. De organisatie besloot de 1e ronde
te schrappen en zo begon het toernooi dus eind januari echt
en woorden er 5 in plaats van 6 ronden gespeeld. In groep A
verdedigt Martijn Boele zijn titel. Hij was verhinderd zodat
deze partij op een later tijdstip zal worden ingehaald. Ko
Kooman wist in groep B mooi te winnen. In een ingewikkelde koningsaanval van beide kanten kreeg Ko een stukoffer te
verwerken. Direct aannemen was fout maar na een slim
tussenzetje won Ko het stuk alsnog. Vervolgens nam hij de
aanval volledig over en won. Op 25 februari wordt de volgende partij gespeeld.
Winterswijk: Het 35e WSG-snelschaaktoernooi werd zaterdagmiddag 2 februari in Winterswijk, zoals op basis van zijn
rating verwacht mocht worden, gewonnen door Peter Bolwerk (Elo 2208). Hij won al zijn 9 partijen en bleef de concurrentie ruim voor. Gespeeld werden 9 partijen van 10
minuten per persoon. Bekende namen verder in de top. Zo
behaalden Sjoerd van Willigen en Gert-Jan van Vliet 6½
punt. Ook Tony Hogerhorst, onze enige ASV-er in dit toernooi, kwam tot een goed resultaat. Hij eindigde net achter de
top op een keurige 4e plaats met een score van 6 uit 9.
OSBO-kamp: Op de voorlaatste speeldag van de OSBOKamp, afgelopen zaterdag in Voorst, waarbij de ronden 7 en
8 op het programma stonden wist René van Alfen met 2
remises zijn goede positie in de 1e klasse te consolideren.
Eigenlijk had het een nederlaag en een overwinning moeten
zijn, aldus René. In ronde 7 speelde hij met zwart tegen
koploper Audry Burer (Wageningen) en verkreeg vanuit de
opening een gelijke stelling. Hij had actieve stukken, maar
echter ook een geïsoleerde pion op de d-lijn die in het middenspel door een misrekening verloren ging. Het uiteindelijk
resterende toreneindspel was verloren maar Audry koos een
verkeerd plan en zo kon René met remise ontsnappen. In de
8e ronde herhaalde dat patroon zich, maar nu was René degene die een gewonnen eindspel niet tot winst wist te voeren. Een door hem gemiste loperzet leverde zijn tegenstander
Philippe Friessen (Koningswaal) één van zijn verbonden
vrijpionnen op en na torenruil was het resterende eindspel
met een pion meer maar met lopers van ongelijke kleur niet
meer te winnen. Op zaterdag 16 maart is de slotronde. Een
podiumplek behoort voor René nog tot de mogelijkheden.
Met 5½ uit 8 staat hij immers een half punt achter een leidend duo Burer en Friessen op een gedeelde 3e plaats. Ruud
Verhoef moest wat terrein prijsgeven. Hij nam een bye op in
de ochtendronde maar verloor ’s-middags van Audry Burer.
Ruud staat met 5 uit 8 een half punt achter op René. Pieter
Verhoef had ook een bye in de 7e ronde maar won de 8e
ronde zodat hij zijn vader op een half punt heeft genaderd.
Ko Kooman wist in de 2e klasse een half puntje toe te voegen aan zijn tot dan toe goede score van 4 uit 6. Zijn doelstelling van 50% uit 9 partijen heeft hij daarmee dus al gehaald. “Je moet toch alles van de positieve kant bezien!”,
aldus Ko. In de ochtendpartij kon hij na een redelijk goede
opening een stuk veroveren maar moest de kwaliteit daarvoor inleveren. Een klein voordeeltje. Na een voor zijn doen
lange partij stond hij in het eindspel met een loper en 3 pionnen tegen een paard en 4 pionnen. Door tijdsdruk zag zijn
tegenstander geen kans de pluspion te verzilveren en werd
besloten tot remise. De middagpartij was tegen Marco
Beerdsen (de vader van). Ko kwam met een pion voorsprong
uit de opening maar na lang nadenken van zijn opponent
overviel deze Ko met een paardoffer met schaak dat Ko naar
zijn idee wel moest aannemen om erger te voorkomen. Met
dit offer werd wel een deuk in de verdediging van Ko geslagen. Na nog een misser met een torenzet, waardoor onze
ASV-er een kwaliteit verloor moest hij capituleren.

