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Oploswedstrijd: Het verbaasde mij zo weinig opgaven als ik
van Michael Tal heb gegeven, terwijl er zoveel zijn. Op onze
laatste clubavond van 2013 maakten we dit een beetje goed.
Wit speelt en wint. De stand
is uit een simultaanpartij,
die hij in 1964 in zijn “eigen” Riga gaf. Oplossing: 1.
Lb6 en de rest laat zich van
zelf vinden. Er zijn meer
varianten. Hierbij de aardigste: 1…Dxb6 2. Dh4+, Tf6
3. Dxb4.
Beste wensen: De laatste
oliebollen zijn intussen
weer achter de kiezen. Na
een schaakloze week vanwege Kerst gaan we vanavond, op onze eerste clubavond in het nieuwe jaar, weer met
veel enthousiasme verder met onze interne competitie. Het
bestuur van ASV wenst u een heel voorspoedig en gezond
2014 toe met natuurlijk ook weer heel veel schaakplezier.
Laten we er met zijn allen weer een mooi schaakjaar van
maken! Ik zal u in En Passant vanzelfsprekend weer wekelijks informeren over alle nieuwsfeiten rond onze vereniging!
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 7 januari a.s. ontvangt Jan
Vermeer u weer met veel plezier in het Nivon-gebouw aan de
Molenbeekstraat 26A voor de volgende aflevering van het
Daglichtschaak. Aanvang 14.00 uur. Het jaar begint dus met
een gezellige schaakmiddag ook meteen weer goed.
Externe competitie: Op onze slotavond van 2013 liepen 2
van onze teams nog een dikke nederlaag op. ASV-6 kreeg
tegen titelfavoriet Elster Toren-1 met 1½-6½ een flink pak
slaag terwijl ASV-13 met een 1-5 nederlaag niets te vertellen
had tegen Edese SV-3. Gelukkig werd er ook nog winst genoteerd. Daarvoor zorgde ASV-9 dat SMB-3 met 4-2 versloeg. Ook voor de OSBO-cup werd al gespeeld. Dit bleef
voor ASV-6 tot 1 ronde beperkt. Bennekom-3 won met 3-1.
ASV-4 en ASV-5 komen voor de OSBO-cup nog in actie.
Aan hun de taak het beter te doen! Dat komt later. Eerst
richten we ons op komende zaterdag. Dan spelen ine het
Grand Café van het Lorentz onze 4 zaterdagteams de 4 ronde. Komt u ook onze spelers steunen…?! Wat staat er op het
programma. ASV-1 treft in RSR Ivoren Toren een gelijkwaardige tegenstander. Belangrijke punten staan er dus op
het spel. ASV-2 neemt het op tegen Oegstgeest ’80. Een
tegenstander met een sterke top. ASV-3 krijgt in Messemaker 1847 uit Gouda het op Elo sterkste team in deze poule
voor de kiezen. In de OSBO-Promotieklasse tenslotte treft
ASV-4 het sterke team van Het Kasteel uit Wijchen. Eerst in
deze EP nog diverse verslagen uit de afgelopen competitieronde. Helaas heb ik nog niet alles ontvangen. Ik hoop dat dit
nog wordt goedgemaakt.
ASV-6 lijdt grote
nederlaag tegen Elster Toren: Het zesde
verloor in de 3e ronde met 1½-6½ van koploper Elster Toren.
De eerste twee uren hielden onze mannen stand maar hierna
ging bijna alles mis. Theo van Amerongen was de eerste die
op moest geven. Hij overleefde een weinig fraaie opening
waarna hij een kleinigheid overzag dat hem een volle toren
kostte. Bijna gelijktijdig ging Robert Naasz mat. Hij speelde
op eigen verzoek aan bord 1 tegen oud lid Sjoerd van Roosmalen. Robert had met zwart in het verleden al 2 maal Sjoerd
op remise gehouden. Ditmaal kwam Robert heel passief te
staan. Sjoerd wist daar wel raad mee en won via een matcombinatie. Aan de borden 2 en 3 werd de druk op de Arnhemse stellingen intussen opgevoerd. Ruud Verhoef probeerde met zijn paarden via een offer nog te verrassen, maar
zijn tegenstander had alles gezien, hield grip op de stelling en
won overtuigend. Bij Rob werd zijn koning belaagd met
dame en paard. Toen dit gecombineerd werd met de zwarte
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torens via de c-lijn was ook hier geen verdediging meer. Het
stond daarmee 0-4 voor Elst. De andere partijen boden inmiddels weinig perspectief op een goede afloop van de wedstrijd. Jacques Boonstra was materieel achterop geraakt en
invaller Siert Huizinga stond inmiddels 2 pionnen achter.
Rob van Belle (invaller) en onze topscorer Jan Groen hadden
stellingen waarmee onze eer nog gered kon worden. Rob
kwam in een eindspel met lichte stukken terecht. Wellicht
miste hij toen de winst. Hij bracht wel het eerste halfje binnen. Jacques bleef tot het eind complicaties zoeken maar zijn
tegenstander gaf geen krimp en won eigenlijk eenvoudig. Jan
Groen was een kwaliteit voor gekomen en dit voordeel zette
hij solide spelend om in een vol punt. Siert bleef met twee
pionnen achter doorvechten en kreeg door onnauwkeurig
spel van zijn tegenstander Eric Hartman zelfs nog kansen op
remise. De verste vrijpion besliste deze partij in het voordeel
van Eric. ASV-6 zal de komende ronden tegen PION 2 en
SMB 2 matchpunten moeten gaan halen om niet in degradatiegevaar te komen.
Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag ASV-6 – Elster Toren-1: Robert
Naasz (1742) – Sjoerd van Roosmalen (2042) 0-1; Rob
Huberts (1829) – John Remmerts (1891) 0-1; Ruud Verhoef (1891) – Stefàn Brouwers (1918) 0-1; Jacques Boonstra (1791) – Marc Groenhuis (1931) 0-1; Theo van
Amerongen (1811) – John van Ginkel (1834) 0-1; Rob van
Belle (1747) – Theo Meijer (1869) ½-½; Jan Groen (1691)
– Wiely Martens (1809) 1-0; Siert Huizinga (1773) – Eric
Hartman (1799) 0-1. Eindstand 1½-6½.
ASV-7 wint ruim van UVS-5: Met 2 invallers waren we
compleet maar bord 1 van UVS zou niet komen. Jan Vermeer die inviel won zo reglementair en kon toen nog net met
de interne competitie meedoen en hadden we het eerste punt
te pakken. Ons nieuwe lid Walter Wong maakte een uitstekend debuut in ASV-7. Hij won vrij vlot en zelfverzekerd na
een wat ongebruikelijke Philidor-opening. Zwart leek goed te
staan maar toen wit allerlei dreigingen had ging zwart de
mist in. Ron Brachten had wat goed te maken en won overtuigend. Theo Koeweiden was in een pionneneindspel terecht
gekomen en kwam en tempo's en een pionnetje tekort. Dit
was de eerste nul. Paul van der Lee speelde een goede partij.
Hij had steeds een klein voordeeltje en bleef de druk opvoeren. En zoals altijd onder druk wordt alles vloeibaar en zo
ook de zwarte stelling van zijn tegenstander met een goede
winst van Paul als gevolg. Hedser probeerde deze strategie
ook en zowaar dit leverde ook het punt op. Niet te moeilijk
doen en wachten op de fouten van de tegenstander. Zo doet
Carlsen dat tenslotte ook dus daar hadden de ASV-7 spelers
goed bij opgelet want ook Rob van Belle won zo zijn partij.
Tenslotte was Hans Rigter in een spannend tijdnoodduel
terechtgekomen. Zijn tegenstander had heel weinig tijd maar
wel een goede stelling en Hans probeerde van alles. Allerlei
dreigingen moest zijn tegenstander pareren maar deze had
maar zeer weinig tijd maar wist uiteindelijk met enkele seconden op de klok Hans mat te zetten. Met de uitslag kan
ASV-7 zeer tevreden zijn.
Hedser Dijkstra
Gedetailleerde uitslag ASV-7 - UVS-5: Jan Vermeer (1719)
- N.O. 1-0 (regl.); Paul van der Lee (1807) - Frans Neijenhuis (1567) 1-0; Hans Rigter (1701) - Thei van Laanen
(1646) 0-1; Rob van Belle (1747) - Ruud van Roosmalen
(1638) 1-0; Hedser Dijkstra (1645) - Bert-Jan Boer (1670)
1-0; Walter Wong (--) - Dirk van Nuland (--) 1-0; Theo
Koeweiden (1626) - Harrie Berkers (1562) 0-1; Ron Brachten (--) - Wim Heuvelmans (1698) 1-0. Eindstand 6-2.
ASV-9 wint met 4-2 van SMB-3: Wie dit tien jaar geleden
gezien zou hebben had aan een grap gedacht. Maar het is
voor de Nijmegenaren bittere ernst. Er speelt overigens wel
een tactische kronkel mee. SMB-3 is heel veel zwakker dan
SMB-4. Ik had eigenlijk een nog duidelijker overwinning
verwacht. Maar laat ik vooral niet voetbaltrainers gaan napraten. Ikzelf was de eerste, die geen potten kon breken.
Mijn tegenstander was een invaller, waarvan ik de kracht niet

wist. De partij ging volledig gelijk op en voor de slotstand
geeft Fritz 0,00. Maar spoedig kwamen we aan de leiding.
Jan Vermeer speelde zijn tegenstander met sprankelend spel
volledig zoek. Een dubbelaanval maakte aan alles een einde.
Een erg leuke partij. Maar de stand werd toch weer gelijkgetrokken. Michael Mogendorff ondervindt nog steeds de nadelen van bijna twintig jaar niet schaken. Hij stond steeds
moeilijk, maar zeker niet verloren, toen hij in een paardvork
trapte. Jammer, maar volgende keer beter. Ons team moest
het dit keer van de staart hebben. Lion de Kok kreeg wat de
Duitsers een Keilbauer noemen in zijn stelling, een pion, die
zich niet laat verwijderen. Dat speelt erg lastig. Maar Lion
wist in goed geplande strategie de pion te omsingelen en
stond toen gewonnen. Mooi werk. Ook Peter van Deursen
bracht een vol punt binnen. Hij offerde een pion, waarvoor
hij allerhande penningen kreeg. Als de tegenstander er een
weg wist te werken kreeg hij er een andere voor terug. Dat
moest een keer fout gaan. Peter zal met plezier aan die partij
terugdenken. Zekria Amani speelde nog als laatste. Hij had
een moeilijke partij achter de rug. Hij leek steeds iets beter te
staan en wist in het verre middenspel ook een stuk te winnen.
Maar zwart kreeg daar twee gevaarlijke pionnen voor terug.
Onze man leek steeds de winst binnen te gaan halen, maar
dat was toch steeds weer net niet het geval. Tot slot moest hij
zijn paard tegen de laatste vijandelijke pion geven. Een halfje
dus.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag ASV-9 - SMB-3: Jan Vermeer (1719)
– Roel Klein (1548) 1-0; Zekria Amani (1585) Jelmer Wedholm (1520) ½-½; Hendrik van Buren (1497) – Frans
Drummen (1462) ½-½; Michael Mogendorff (1778) – Paul
van Deemen (1410) 0-1; Lion de Kok (1501) – Dorus
Peelen (1373) 1-0; Peter van Deursen ((1060) – Henk
Brouwer (1481) 1-0. Eindstand 4-2.
ASV-10 speelt gelijk tegen koploper: Vrijdag de 13e (december) was zeker geen ongeluksdag voor ASV 10. Helaas
waren 2 spelers verhinderd, maar het zou ASV niet zijn om
dit even op te lossen. Met 2 talentvolle invallers t.w. Walter
Wong en Henk Schunck werd Het Kasteel-3 belaagd. Ko was
als eerste klaar en veroorzaakte een achterstand. Zijn tegenstander had meer strategische en technische bagage. Zo was
het voor Ko ploeteren en zwoegen. Door een foutieve behandeling bij een dame-pion opening kreeg hij een stormloop
over de half-open e-lijn van 2 torens en dame, geassisteerd
door een paard. Daarnaast nog een d-pion als breekijzer: het
was niet meer te verdedigen. De andere borden gaven een
positiever beeld, behalve bij Jelle Noordhuis die in het begin
een stuk had verloren maar zich geweldig verdedigde. Walter
Wong zorgde voor de gelijkmaker. Na een rustige opening
werd hij blij verrast met het slaan van zijn paard op c3 door
de loper van zijn tegenstander. Een sterke verzwakking op de
zwarte velden was het gevolg. Een pionoffer van Walter
werd (terecht) niet aangenomen, maar door een zwakke centrumpionzet van de tegenstander kon er vervolgens een aanval ingezet worden via de witte velden, die tot mat leidde.
Kees van Keulen, die uitstekend speelt in de externe, incasseerde dankbaar het volgende punt. In een rustige en zeer
regelmatige partij stond hij steeds iets actiever. In een Siciliaan was e5 gespeeld, waardoor de zwarte pion op d6 steeds
meer onder druk kwam. Toen zijn tegenstander vervolgens
zijn paard klem liet zetten was het snel afgelopen. Henk
Schunck was zeer agressief in de aanval gegaan. Met een
enorm tempo, hij dacht tijdens de tijd van de tegenstander en
gebruikte zeer weinig eigen tijd, beukte hij op de stelling van
zijn tegenstander in en had binnen de kortste keren een
enorm materieel overwicht. Toen kwam er even een tegenvaller. Door de gehaastheid van spelen overzag hij een slimme damezet van zijn tegenstander waardoor hij beide torens
kon inleveren. Henk zuchtte eens, leek even van streek,
rechtte zijn rug, en ging weer tot de aanval over. Het was
indrukwekkend om te zien. Het eindspel met dame, paard en
4 pionnen tegen dame en 4 pionnen werd (nu toch in een iets
rustiger tempo) vakkundig tot winst geleid. Zouden we kans
hebben om van de koploper te winnen? Het zag er even naar
uit. Jelle was zich nog steeds sterk aan het verdedigen. Met
een stuk minder spelen bleek uiteindelijk toch te veel. Toen
was Danny Hageman nog aan het spelen. Hij had het zwaar.
Vanaf het begin stond zijn stelling onder druk en moest hij
steeds verdedigende zetten doen. Toen zijn tegenstander een
doorgebroken en door een loper verdedigde pion op e7 kreeg
zag het er somber uit voor Danny. Volgens een eindspelexpert van Het Kasteel had de tegenstander van Danny op
een eerder moment van de partij de winst binnen kunnen
halen, maar ook dat de tegenstander van Danny vervolgens
“ergens” verloren heeft gestaan. Het eindspel met loper en
pionnen tegen paard met pionnen zag er spannend uit maar
helaas, de tijd speelde Danny parten: hij ging door de vlag.
Hij heeft er moedig voor gestreden. Al met al waren en zijn
we zeer tevreden met het gelijkspel met dank aan de 2 invalKo Kooman
lers.

Gedetailleerde uitslag Het Kasteel-3-ASV-10: Henk Rutten
(1599)-Walter Wong (--) 0-1; Jos Steinmann (1586)-Ko
Kooman (1429) 1-0; Leo van Dijk (1561) - Henk Schunck
(--) 0-1; Niels Radder (1441)-Danny Hageman (1223) 1-0;
Bram Rutten (1079)-Kees van Keulen (1370) 0-1; Etienne
Rutten (--)-Jelle Noordhuis (1301) 1-0. Eindstand 3-3.
Blamage voor ASV 6 in de OSBO-cup: ASV-6 is verrassend
uitgeschakeld voor de beker door het in de 3e klasse OSBO
spelende Bennekom-3. Ook al waren onze eerste 3 borden
verhinderd (o.a. door de ASV-training), toch stond ons team
op ieder bord nog wel 100 ELO-punten hoger genoteerd dan
onze tegenstander. Invaller Jan Vermeer was de eerste die
aan het vierde bord met wit onderuit ging. Het zware materiaal van zijn tegenstander drong binnen op de zevende rij en
toen was het uit. Op de borden 2 en 3 speelden Robert Naasz
en Theo van Amerongen remise. Bij Robert was er de hele
partij sprake van evenwicht. Toen het potremise was, werd
het punt gedeeld. Theo mishandelde de opening weer eens en
moest werken voor gelijkspel. In de slotfase weigerde hij
zelfs een aangeboden remise, maar dat was alleen omdat er
op het eerste bord nog gespeeld werd door Jacques Boonstra.
Hij kwam in een totaal verloren stelling terecht, maar wist
het in tijdnood nog even spannend te maken. Helaas tevergeefs. Het werd daarmee volkomen verdiend 3-1 voor Bennekom-3.
Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag Bennekom-3 – ASV-6: Rinus van der
Molen (1590) – Jacques Boonstra (1791) 1-0; Kees van
Dijk (1611) – Robert Naasz (1742) ½-½; Teun Alting
(1653) – Theo van Amerongen (1811) ½-½; René Modderkolk (1672) – Jan Vermeer (1719) 1-0. Eindstand 3-1.
Fischer Random Chess: Het is alweer even geleden maar
ondanks storm en pakjesavond trokken op 5 december maar
liefst 27 ASV-ers naar Huize Schreuder. Aldaar werd de 1e
avond in het FischerRandomkampioenschap gespeeld. Rob
Huberts werd die avond
Stand Fischer Random Chess
Seizoen 2012-2013 na 4 ronden:
Herfstkampioen want hij
1 Rob Huberts
4
scoorde met 4 uit 4 een
2 Wouter van Rijn
3 uit 3
heuse 'Bobby' en is de te
Nedzat Sulejmani
3 uit 3
kloppen man tijdens de
4 Siert Huizinga
3
tweede avond, die traditioTom Katoen
3
neel aan het eind van het
Oscar Mercan
3
schaakseizoen wordt geHenk Schunck
3
8 Tony Hogerhorst
2½
speeld (10 juli Red.). Op het
Kees van Keulen
2½
vinkentouw met 3 punten
10 Tom Bentvelzen
2 uit 3
zitten maar liefst 6 spelers,
11 Theo van Amerongen
2
t.w. Wouter van Rijn, NedHans Derendorp
2
zat Sulejmani, Siert HuizinAnne Paul Taal
2
ga, Tom Katoen, Oscar
Ruud Verhoef
2
Mercan en Henk Schunck.
Jelmer Visser
2
16 Peter van Deursen
1½
17 Ruud Wille
1 uit 1
18 Jan Groen
1
Christiaan Hoogendooorn 1
Ko Kooman
1
Hub Kusters
1
Tamara Liscaljet
1
Kazem Mollahoesseini 1
Jan Vermeer
1
25 Willem Schulte
½
26 Guido Burger
0 uit 2
27 Hein van Vlerken
0

Nico Schoenmakers

Wijk bij Duurstede: Pascal
Losekoot heeft op 15 december jl. het door de SV
Doredenkers georganiseerde
Louis Hijweegen Schaaktoernooi in Wijk bij Duurstede gewonnen. Hij won de
hoogste achtkamp met een
score van 4½ uit 7. Als
favoriet en nummer 1 op rating besliste Pascal het toernooi in
de slotronde met een half punt voorsprong op Eric Bies. Het
toernooi is vernoemd naar de oprichter van deze club, waarmee hij op passende wijze werd herdacht. Onder zijn leiding
werd een grote groep getalenteerde schakers opgeleid en elk
jaar werd een toernooi georganiseerd. Het laatste toernooi
was het Kromme Rijn schaaktoernooi.
Groningen: Jaarlijks wordt in de kerstperiode in Groningen
geschaakt. Dit schaakfestival trekt veel deelname in de diverse groepen. Het Open toernooi startte al op 21 december.
Daarin geen ASV-ers. In het compacte toernooi, dat vanaf
Tweede Kerstdag t/m 30 december werd gespeeld, nam Gonzalo Tangarife als enige ASV-er deel. In de sterke groep A
wilde het niet zo lukken. Na 5 ronden bleef de balans steken
op 1 punt behaald via 2 remises.
Uitslagen interne competitie 14e ronde (19 december 2013):
Wilgenhof-Knuiman 1-0; Boel-Hoogland 0-1; R. WilleReulink 0-1; P. Schoenmakers-Hogerhorst 1-0; FassaertDijkstra 1-0; Boom-van Dijk 1-0; Eder-Wong 0-1; SchunckKusters ½-½; Sulejmani-Mollahosseini 0-1; H. MeijerHageman 1-0; Kees van Keulen-van den Born 0-1; A. Meijer
-Stomphorst ½-½; Rijmer-Hartogh Heijs 1-0; KeldermanLiscaljet ½-½; van Vlerken-Burger 1-0; de Goeij-Visser 1-0;
Mercan - Holtackers 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Plomp - van der Gouw 1-0;
Kooman - P. Verhoef 0-1.

