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Oploswedstrijd: Vorige week was er een tweezet van de Rus
Sushkov uit 1978. Oplossing: 1. Lf8-g7.
Bibliotheek: Het was bijzonder druk afgelopen
zaterdag bij onze demo in
de bibliotheek. De inkomst
van Sinterklaas en zijn
Pietengevolg bracht veel
mensen op de been en
daarvan kwamen er ook
veel in Rozet. De borden
waren dus veelvuldig bezet.
Ik verwacht dat zeker enkele (jeugd)spelers het bij
ASV zullen gaan proberen. Daarmee was deze schaakmiddag
zeker weer een mooi succes!!
Daglichtschaak: Er waren ook op de 2e middag van het
Schaken Overdag weer spannende partijen. De opkomst was
met 12 schakers redelijk. Rob Cornips greep de leiderspositie
door zijn partijen tamelijk makkelijk te
winnen. Walter Manschot maakte het Jan Vermeer in de 1e ronde knap lastig. Pas
in een enerverend eindspel viel
de beslissing in het voordeel
van Jan. Deze werd in de 2e ronde door Horst Eder genadeloos in de pan gehakt. Ben Bergen op zijn beurt wist Walter
Manschot te verschalken. Ko Kooman vergaarde deze middag één punt maar dat was wel tegen Walter. Hans Donker
won zijn eerste twee partijen. De slotpartij tegen Jan was
zinderend, waarin Hans in het eindspel pardoes werd matgezet. Bertus Teunissen van Manen deed het ook goed met 2
winstpartijen. Jacco Reiding deed dat ook. Hij kwam voor
het eerst. Bob Sanders scoorde niet onverdienstelijk 1½ punt.
Robbert Lubbers behaalde een ½ punt en good old Gerrit
Jansen ging puntloos naar huis. De sfeer was weer uitstekend
en de koffie lekker. De volgende speelmiddagen zijn op: 2
december, 6 januari, 3 februari, 3 maart en 7 april.
Externe competitie: De 2e ronde in de OSBO-competitie
verloopt tot nu toe zeer positief. Vijf wedstrijden werden er
al gespeeld. Er werd geen enkele wedstrijd verloren. Zo
speelde ASV-8 met 3-3 gelijk uit bij Doesborgh-2 daar waar
ASV-10 in een uitwedstrijd Rhenen-2 in een duel op het
scherpst van de snede met 3½-2½ versloeg terwijl ASV-12
bij stadgenoot De Toren-8 met 4-2 won. Daarna was het de
beurt aan ASV-5 dat met 5-3 beide matchpunten pakte tegen
PION-2. Een dag later speelde ASV-13 met 3-3 gelijk tegen
een incompleet Velp-4j. Intussen speelde ASV-6 dinsdag jl.
uit bij Theothorne-1 in Dieren (en niet een week eerder zoals
ik in de vorige EP abusievelijk vermeldde).
Vanavond zijn er
nog 2 wedstrijden thuis in deze 2e OSBO-ronde: ASV-7Doetinchem-2 en ASV-9-PION-4. In deze EP de eerste verslagen. Dan richten we onze aandacht weer op
a.s. zaterdag
want dan spelen onze eerste 4 teams in de 3e ronde een uitwedstrijd ASV-1 treft na HWP Sas van Gent nu opnieuw een
topper in hun poule want zo kunnen we Schaakstad Apeldoorn, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de Meesterklasse, zeker noemen. Dit zijn ook niet direct de wedstrijden
waar punten gehaald kunnen worden. ASV-2 zit na 2 nederlagen in de hoek waar de klappen vallen en winst is dan het
enige middel om daaruit te komen. RSR Ivoren Toren-2, dat
juist wel beide wedstrijden won, is zaterdag in Rotterdam de
tegenstander. ASV-3 reist af naar Zaandam voor de wedstrijd
tegen ZSC Saende. Vorig jaar werd daar in de slotronde met
5½-2½ verloren. Dit seizoen kenden de Zaandammers een
mindere start met 2 verloren wedstrijden. Op papier zijn ze
favoriet tegen ASV-3. Dan natuurlijk ASV-4 nog dat een
voortreffelijke seizoensstart kende met 2 overwinningen. Zij
treffen nu in Apeldoorn het team van Schaakstad-3, dat uit de
KNSB degradeerde. Een belangrijke wedstrijd dus ook weer
voor ASV-4. Een dubbele ontmoeting daar dus in Apeldoorn.
Alle teams veel succes, meer hierover volgende week!!
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ASV-5 verslaat koploper PION-2: Het was donderdag jl. een
zware avond voor de spelers van ASV-5 tegen het stugge
Groesbeekse PION-2. De strijd opende met een vrije snelle
remise op het topbord. Wouter Abrahamse zag dat het evenwicht nauwelijks verbroken was en zijn bedenktijd was tanende. Siert Huizinga bracht ASV-5 aan de leiding. Na rokades op verschillende vleugels trok Siert op de damevleugel
ten aanval. Stukwinst besliste het duel. Bij Quirine Naber
ging het vervolgens mis. Na een vroege dameruil kwam ze in
een stelling, waarin Quirine zich duidelijk niet thuis voelde.
De stelling kwam open en een verloren eindspel restte. De
spanning liep hierna flink op en pas na elven vielen de volgende beslissingen. Tony Hogerhorst liet zijn tegenstander
met de pionnen naar voren stormen om vervolgens na grootscheepse stukkenruil de kwetsbare koning onder vuur te
nemen. Met dame en sterk paard tegen dame en zwakke
loper was het pleit snel beslecht. Ook Coen Mekers won.
Weer was het een typische Coen-partij. Vanuit een rustige
opzet werd de damevleugel onder vuur genomen. In het verre
eindspel ontstond daar een pionnenmeerderheid en zo liep
een vrijpion door. Bij de 3½-1½ voorsprong was het nog
razend spannend. Paul van der Lee en Jacques Boonstra
hadden niet veel tijd meer en Erik Wille had geen beste stelling meer. Ingrediënten voor een mooie slotfase. Jacques
speelde een prachtige aanvalspartij, waarin hij aanvankelijk
ook nog eens een half uur meer tijd had. Dat draaide gaandeweg de partij om, maar de goede stelling bleef. Met nog
minder dan een minuut op de klok sloeg Jacques toe. Erik
had intussen na een slechte partij zijn dame weggegeven en
dat betekende vanzelfsprekend een nederlaag. Paul van der
Lee stond lang iets actiever, maar hij vond geen beslissend
voordeel. In tijdnood bleef de ASV-er kalm en haalde de
remise binnen.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag ASV-5-PION-2: Wouter Abrahamse
(1924) - Arno Arents (1818) ½-½; Paul van der Lee (1782)
- Jack Janssen (1793) ½-½; Erik Wille (1916) - Michel
Auwens (1768) 0-1; Quirine Naber (1521) - John Molenaar
(1818) 0-1; Tony Hogerhorst (1746) - Ton Thijssen (--) 1-0;
Jacques Boonstra (1772) - Ronald Zollinger (1778) 1-0;
Coen Mekers (1877) - Wim Gielen (1761) 1-0; Siert Huizinga (1756) - Paul Nillesen (1600) 1-0. Eindstand 5-3.
Winst voor ASV-10 na zware strijd: Op maandag 10 november won ASV-10 met grote moeite, maar ook met groot
doorzettingsvermogen van Rhenen 2. Beide teams hadden in
de 1e ronde gewonnen en gingen ook nu weer voor de winst.
Het werd een nek aan nek race. Henk Schunck ging zoals we
van hem gewend zijn voortvarend van start en kreeg voordeel. Maar bij de 23e zet sloeg het noodlot toe en deed hij de
verkeerde zet. Na nog een paar zetten gaf Henk op. Gerrie
Arends speelde met wit een goede opening, alhoewel zwart
er toch iets dreigender uitkwam. Er ontwikkelde zich een
strijd in het centrum rond met name veld e5. Op zet 18 ruilde
zwart de witte lopers, daar waar de zet e6-e5 voordeel had
opgeleverd, omdat het zwarte paard dan zou moeten wijken
en zo zijn witte loper niet meer kon verdedigen. Nadat de
dame en de torens kort daarop werden afgeruild ontstond een
gelijke stelling en bood zwart remise aan. Omdat er geen
redelijke aanvalskansen waren werd dit geaccepteerd. Remco
Menger speelde een mooie partij en kreeg met zwart positioneel voordeel. Hij dacht met een centrumpion door te breken
maar helaas dat ging niet goed en zo begon het eindspel in
plaats van met een pion meer juist met een pion minder. Zijn
tegenstander kon hierbij al winnen door “zetdwang”. Dat
werd niet gezien en vervolgens werd het een partij van beiden om damepromotie te bereiken. Dit pakte voor Remco
verkeerd uit en hij moest de vlag strijken. Hij was wel tevreden over zijn partij waar hij een duidelijke positionele dominantie wist te bereiken. Het nam niet weg dat we toen tegen
een achterstand van 2½-½ aankeken. Ko Kooman had zich
inmiddels in de zorgen geschaakt. Na de opening stond hij
positioneel veel minder met dubbelpionnen op de c- en f-lijn.
Zijn tegenstander gebruikte veel tijd om dit uit te buiten.

Maar door stug verdedigen was het middenspel slechts iets
ongunstiger voor Ko (Fritz stond nog onder de 1). Toen Ko
zijn dame naar d8 speelde sprong Fritz opeens naar “40”!!
Mat in 2 of de dameverlies!! Gelukkig hadden beiden Fritz
niet bij de hand en zag zijn tegenstander die opgelegde kans
niet. Even later gaf deze, mogelijk door de grote spanning,
pardoes zijn dame weg. Op de rand van de afgrond geweest
en toch het punt binnengehaald dus! Bij de 2½-1½ tussenstand was alle hoop gericht op vader en zoon van Keulen.
Kees moest het opnemen tegen een tegenstander met een
hogere rating. Dat was blijkbaar geen probleem want hij
kwam steeds beter te staan, zowel qua ontwikkeling als ruimte. Na een mooie combinatie veroverde hij naast de kwaliteit
ook nog een pion. Maar matzetten onder tijdsdruk bleek niet
eenvoudig. En hoewel zijn tegenstander nog meer dan een
uur bedenktijd had maakte deze nog een fout waarop hij
opgaf, waarmee een gelijke stand ontstond. Alles hing toen
af van Koen. Deze stond na de opening voor zijn gevoel wel
iets beter. Zijn tegenstander gebruikte veel tijd, terwijl de
partij iets in het voordeel van Koen bleef. Terwijl hij nog
ruim 20 minuten had en zijn tegenstander minder dan 5 ging
Koen er eens goed voor zitten en, u raad het al, een goed
kwartier later hadden beide spelers minder dan 5 minuten. De
spanning op het bord, maar ook daar om heen was te snijden.
Toen Koen ook nog te horen kreeg dat zijn tegenstander een
erkend snelschaker was en remise aanbood werd de geest van
Koen vaardig en kon zijn tegenstander “de boom in” zoals
Koen mij vertelde. Met 2 pionnen meer kon hij na afruil van
zijn toren tegen het paard van de tegenstander een open lijn
forceren waarmee promotie bereikbaar was. Voor het zover
was gaf zijn tegenstander op en was de winst binnen: 2½-3½.
Het kampioenschap is nog in eigen hand. Op donderdag 11
december treden wij aan tegen de andere kampioenskandidaat Bennekom-4.
Ko Kooman
Gedetailleerde uitslag Rhenen-2 - ASV-10: Gert Baars
(1474) – Koen van Keulen (1459) 0-1; Geurt van Veenendaal (1492) – Ko Kooman (1466) 0-1; Wim Schreurs (1350)
– Gerrie Arends (1508) ½-½; Jan Jonkers (1364) – Henk
Schunck (1745) 1-0; Marinus Mulder (1459) – Kees van
Keulen (1311) 0-1; Henk Luimes (1317) – Remco Menger
(1368) 1-0. Eindstand 2½-3½.
Winst voor ASV-12: Na het gelijkspel in de openingsronde
pakte ASV-12 goed door en versloeg De Toren-8 in de 2e
ronde met 4-2. Een prima start dus. Eerst was er een achterstand in te halen. Tamara Liscaljet was al snel klaar. Zij had
in de opening een stuk verloren en kwam gaande de partij
steeds slechter te staan. Uiteindelijk kon zij opgeven. Hans
Meijer bracht de partijen weer op gelijke hoogte. Na een
afruil in het middenspel gaf zijn tegenstander een kwaliteit
weg. De aanval die Hans vervolgens inzette sloeg goed door
en zijn tegenstander had daarop eigenlijk geen goede verdediging meer. Thijs Stomphorst kwam een kwaliteit achter
maar wist die terug te winnen. Aan het einde maakte zijn
tegenstander een fout en blunderde een stuk weg waarna
Thijs het netjes kon afmaken. André de Groot had na de
opening beter spel mede doordat de vijandelijke dame ongevaarlijk was. Helaas wist hij de juiste voortzetting niet te
vinden en kon zijn tegenstander weer wat actiever worden.
Een eindspel met lopers van ongelijke kleur was het resultaat. Dus werd tot remise besloten. Danny Hageman stond
eigenlijk steeds gewonnen omdat hij al snel een pion en een
kwaliteit voorstond. Ook lag de koningsstelling van wit open
en had hij 2 potentiële vrijpionnen op de a- en b-lijn. Het
enige wat restte was de wedstrijd rustig uitspelen. Zijn tegenstander probeerde nog eeuwig schaak te krijgen met de dame
maar ook dat was makkelijk op te lossen. Zijn tegenstander
speelde wel door tot mat, dus zo was Danny nog wel een
tijdje bezig maar de overwinning kwam niet meer in gevaar.
Jelle Noordhuis was als laatste bezig. Met 3 pionnen meer
tegen een paard was hij het eindspel ingegaan. Zijn tegenstander wist niet goed hoe dat te doen en Jelle kon langzaam
met de pionnen oprukken. Zijn tegenstander bood onder
tijdsdruk remise aan, wat Jelle accepteerde. Een 2-4 overwinning, heel netjes dus.
Andre de Groot
Gedetailleerde uitslag De Toren-8 - ASV-12: Daan Lubbers
(--) – Hans Meijer (1408) 0-1; Peter Hamers (1436) –
André de Groot (1347) ½-½; Jacques Derksen (1283) –
Thijs Stomphorst (1310) 0-1; René Reulink (1262) – Danny
Hageman (1205) 0-1; Jan Schoemaker (1427) – Jelle
Noordhuis (1255) ½-½; Reinier Heinz (1223) – Tamara
Liscaljet (--) 1-0. Eindstand 2-4.
ASV-13 speelt gelijk: Het duel tegen Velp-4j eindigde afgelopen vrijdag in een 3-3 gelijkspel. Het Velpse team verscheen maar met 4 spelers achter de borden. Dat was jammer
voor de wedstrijd. ASV-13 begon zo met een 2-0 voorsprong. In overleg werden de borden 1 en 6 opengelaten
waardoor Bob Sanders en André de Groot zonder te spelen

het punt konden bijschrijven. Maar niet lang na het begin
werd de voorsprong al verkleind door verlies van Jan Zuidema. De kansen van Jan leken na zo’n zet of 12 prima maar in
een cruciale stelling verraste oud ASV-jeugdspeler Floris van
Capelleveen onze ASV-er met een venijnige tegenaanval. Er
was plots geen redden meer aan. Gelukkig herstelde Nedzat
Sulejmani de voorsprong vrij snel daarna weer. In een gelijke
stelling vergiste zijn tegenstander zich en verspeelde daarbij
zomaar de dame. Daarmee was het 3-1. Nog een half punt af
van de winst. Maar dat zat er in de andere 2 partijen niet
direct in. Jan Diekema was intussen een stuk kwijtgeraakt
tegen Jean Lewin (ook al voorheen uit de ASV-jeugd). Jan
kreeg nog wel wat spel maar toen de stelling verder werd
vereenvoudigd ging de materiële achterstand tellen. Verder
verlies van een kwaliteit was daarna fataal. Alles hing nu af
van Edward Kuster maar hij had intussen een geweldige kans
laten liggen. Daar waar hij met een dubbelaanval met een
matdreiging op g2 en daarmee stukwinst op g5 had kunnen
toeslaan offerde hij meteen op g2. Dit bleek verkeerd. Hij
kwam zo een stuk achter. Hij probeerde nog wel wat kansen
te krijgen op de open koningsstelling maar toen hij zelf een
toren verspeelde door een penning was het natuurlijk gedaan.
Daarmee werd het 3-3 en was de Velpse jeugd de morele
winnaar in deze incomplete wedstrijd.
Gedetailleerde uitslag ASV-13-Velp-4j: Bob Sanders (1409)
- NO 1-0 (Regl.); Jan Zuidema (1454) - Floris van Capelleveen (747) 0-1; Edward Kuster (1293) - Brent van Dusseldorp (--) 0-1; Jan Diekema (1071) - Jean Lewin (671) 0-1;
Nedzat Sulejmani (1411)-Branko Distelveldt )(--) 1-0;
André de Groot (1347)-NO 1-0 (Regl.). Eindstand 3-3.
AB-jeugd: Op 8 november speelde het AB-jeugdteam van
ASV in Spijkenisse 2 competitiewedstrijden in de Promotieklasse. We begonnen al met een 1-0 achterstand. Pieter Verhoef was verhinderd en geen van onze 8 reservespelers (!)
kon invallen. Onze eerste tegenstander was Opsterland A1.
Wisse Witmans was op bord 4 het eerste klaar. In een geslaagde opening kon hij de damevleugel openbreken wat
werd beloond met dubbele stukwinst en daarmee de partij.
Daarna volgde Bent Schleipfenbauer. Na wat geklungel
blunderde hij op zet 10 een kwaliteit weg. De beloning na 3
uur keepen was een half punt en daarmee lag de druk bij
Xadya van Bruxvoort. Zij kwam goed uit de opening maar
kreeg een complex middenspel op het bord. Ze gaf een gewonnen pion terug om een gevaarlijke diagonaal te sluiten en
won mede dankzij sterk spel over de open lijnen een toren en
daarmee waren
de 2 punten binnen. Die brachten ons op een
gedeelde 3e plek en dat leverde het sterke Sneek A1 als tegenstander. Bij Xadya konden de stukken na 3 kwartier al in
het doosje. In een scherpe maar goede stelling dacht ze een
winnende combinatie uit te voeren maar overzag een subtiel
dameschaakje wat een stuk verloor. De druk lag nu bij Wisse
en Bent om nog 1 matchpunt binnen te slepen. Wisse had een
pion gewonnen maar dat ging ten koste van zijn koningsstelling. Hij besloot lang te rokeren in een stelling met een open
c-lijn en een half open b-lijn. Zijn stelling was te keepen
maar hij verloor doordat hij een vorkje overzag op dame en
koning. Het was nu aan Bent om de eer van ASV te redden.
Hij kreeg grote druk op de koningsstelling en met een scherp
schijnoffer won hij een kwaliteit en een pion. Met een open
koningsstelling voor beiden werden dit meer pionnen en
meer materiaal wat uiteindelijk leidde tot mat.
Eindhoven: Afgelopen zaterdag vond op de TU in Eindhoven
het Open NK Rapid plaats. Daaronder ook drie spelers uit
onze ASV-jeugd. Xadya van Bruxvoort speelde in de groep
bestaande uit spelers geboren in de jaren 1994-1998. Zij deed
al eerder mee aan dit toernooi en scoorde nu 3 uit 7. Maar
mooi was ook dat er nog 2 jeugdspelers waren. Zij speelden
mee in de groep met spelers geboren in 2004. Daarvan
scoorde Luc Reijnier 3 punten en Jacob Langedijk, sinds kort
lid bij ASV, 1½ punt. Voor deze beide spelers was het een
mooie toernooiervaring.
Uitslagen interne competitie 9e ronde (13 november 2014):
Woestenburg-Wilgenhof 0-1; Plomp-Knuiman 0-1; Hendriks-P. Verhoef 0-1; R. Verhoef-Taal ½-½; Fassaert-Kersten
½-½; Braam-de Mol 0-1; Naasz-Dijkstra 0-1; Brachten-van
Belle 1-0; Bentvelzen-Wong ½-½; Kusters-Vermeer 1-0;
Koen van Keulen-Koeweiden 0-1; van Buren-Eder 0-1;
Kooman-Veerman 0-1; Schunck-Sulejmani 0-1; Wijman-van
Deursen 0-1; Witmans-Kees van Keulen 0-1; Menger-Kuster
0-1; Zuidema-Rijmer 1-0; Hartogh Heijs-Gubbels 1-0; van
Dam-Stibbe 0-1; van Lotringen-Visser 0-1.
Uitslagen ASV-beker: R. Wille - van der Wel 0-1; Meijer Corbeel 0-1; van Dijk - de Kok 1-0; eKooij - Passchier ½-½.
Uitslagen extra competitie (tijdens 2 rapidavond 6-11-14):
Hageman – Arends ½-½; van Lotringen – Burger 1-0; P. van
Bruxvoort – van Deursen 0-1.

