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54e jaargang no. 1

Oploswedstrijd: De laatste probleemstelling van jaargang
2014 kwam uit de partij Goblea Starosek gespeeld in het toernooi
van Nevinnomyssk in 1984. Wit
speelt en wint. Oplossing: 1.
T1xe5, dxe5 2. Td7, h5 3. Dg3
en de zwarte dame gaat verloren.
Voorspoedig 2015: Beste schakers, we gaan weer beginnen na
2 vrije donderdagavonden. Een
nieuw schaakjaar ligt voor ons.
Mede namens het bestuur wens
ik u een heel gelukkig en vooral
gezond 2015 met natuurlijk ook vele mooie schaakmomenten.
We gaan er net als het voorbije jaar ook nu weer een prachtig
schaakjaar van maken!! Met het OSBO snelschaken van zaterdag jl., de training voor de liefhebbersgroep op maandagavond en het daglichtschaak afgelopen dinsdagmiddag is
ASV dit nieuwe jaar al meteen weer met volle vaart uit de
startblokken geschoten!
Externe competitie: In deze eerste EP van dit jaar ga ik verder
waar ik was gebleven t.w.
met onze teamverslagen uit de
OSBO-competitie. In de 2e speelweek van de decemberronde
speelden er nog 2 teams thuis. ASV-8 versloeg daarin Zevenaar-2 met 4-2 terwijl ASV-12 diezelfde avond verloor van
UVS-7 met 2½-3½. Een dag later won ASV-7 ruim van PION-3 met 5½-2½. Zo bleef de balans van onze 13 teams deze
ronde net in de plus: 5 keer winst, 4 keer gelijk en 4 keer
verlies. Doordat er 2 donderdagen uitvielen en daarmee dus
ook 2 EP’s kan niet alles meteen aan bod komen en wordt het
de komende weken dus weer een inhaalslag!
OSBO-snelschaken: Even leek het individuele OSBOsnelschaakkampioenschap te verdwijnen maar samen met
OSBO-competitieleider Huub Blom pakte ASV de handschoen op en meteen werd zaterdag 3 januari als speeldatum
geprikt. Dat het toernooi zeker levensvatbaar is bleek wel uit
het aantal van 67 deelnemers waaronder 3 IM’s en maar liefst
21 ASV-ers!! Het was een gezellig toernooi met veel enthousiasme. Het toernooi is zeker voor herhaling vatbaar. Eerst
werd gespeeld in 3 voorronden in de vorm van vierkampen.
Aan de hand van de behaalde totalen werden de finalegroepen
gevormd. IM David Miedema van het Nijmeegse UVS werd
uiteindelijk na 27 snelschaakpartijen OSBO snelschaakkampioen. In de finalegroep A scoorde hij 15 uit 18. Dat hij in de
slotronde beide partijen verloor van IM Alexander Kabatianski had geen invloed meer op zijn toernooiwinst. Wel achterhaalde Kabatianski zo nog Armen Hachijan, zijn clubgenoot bij Schaakstad Apeldoorn. Beiden
scoorden 14 punten
en eindigden zo op een gedeelde 2e plaats. Sander van Eijk
van Wageningen viel met 13 punten verrassend genoeg buiten
de prijzen. Hoe deden onze clubgenoten het bij dit toernooi.
Natuurlijk neem ik alle resultaten van de ASV-ers even met u
door. De ASV-ers deden het zeker niet slecht want maar liefst
3 clubgenoten wisten zich voor de finalegroep A te plaatsen.
Wouter van Rijn eindigde daarin keurig in de middenmoot op
9½ punt, Dirk Hoogland bracht het tot 6½ punt en Rob
Huberts, die zich na een sterke voorronde verrassend voor
deze groep had gekwalificeerd, sloot de rij met 3 punten. Ine
groep B treffen we Gerben Hendriks aan op een gedeelde 7
plaats met 5 uit 16. Succes was er voor Pieter Verhoef die
groep C won met 13½ uit 16. Hij troefde daarmee Peter Boel
af die op 12 punten als tweede eindigde. Ook in deze groep
treffen we René van Alfen en Jan Knuiman aan die op respectievelijk 7 en 6½ punt bleven steken. Ons dubbellid Hans van
Capelleveen werd eerste in groep
D met 11 uit 16. Jacques
Boonstra werd in deze groep 6e met 7½ punt en ons dubbellid
Dick Vliek behaalde
5 punten. In groep E miste Tony Hogerhorst net de 1e plaats. Met 14½ uit 18 werd hij toch knap 2e.
Bob Kooij eindigde in de middenmoot met 8 punten. Deze
groep wordt afgesloten door Edwin Peters (6½), Hub Kusters
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(4½) en Hans Derendorp (0). Barth Plomp treffen we pas aan
in groep F, te laag voor zijn doen. De combinatie, helpen met
indelen en tevens schaken, bleek niet te werken. De groepswinst met 15½ uit 18 maakte het nog enigszins goed.
Harold
e
Boom viel met
11½
punt
in
de
prijzen.
Hij
werd
3
.
Jan
Vermeer werd 6e me 7½ punt en Kazem Mollahosseini volgde
daar net achter
met 7 punten. Ook in groep F was er nog een
gedeelde 3e prijs voor Horst Eder en Ron Brachten met 10½
uit 18. Het individuele OSBO snelschaakkampioenschap
werd een mooi succes. Laten we hopen dat daarnaast nu ook
het OSBO snelschaakkampioenschap voor teams op de kalender blijft.
Prima gelijkspel ASV-4: Tegen Doetinchem, dat afgelopen
jaar uit de KNSB degradeerde en tot de sterkere teams in de
Promotieklasse behoort, 4-4 spelen is voor ASV-4 zondermeer verdienstelijk. Remises voerden de boventoon. Siert
Huizinga trachtte vanuit de opening ontwikkelingsvoordeel te
krijgen tegen ons dubbellid Henny Haggeman. Na ruil van
enkele stukken vervlakte de stelling en bood Henny remise
aan. Ook bij Cees Sep werd het niet veel later remise. Cees
verraste zijn tegenstander met een onbekende zet in de opening. Zwart voelde zich daardoor niet zo op zijn gemak en
bood dan ook snel remise aan dat door Cees werd aangenomen. Bert Duijker kreeg vanuit de opening al vrij snel gelijk
spel. Het kostte de sterke Kees Nederkoorn veel tijd om de
stukken op een voor hem gunstige manier te ruilen. Hij had
daarna geen verder initiatief en bood daarom remise aan. Bij
Barth Plomp werden na een ongebruikelijke variant in het
Slavisch al snel een aantal lichte stukken geruild. Er bleef
daarna een gelijke stelling over. Beiden hebben elkaar geen
pijn gedaan. Remise dus! Gonzalo Tangarife kwam aan bord
1 tegen Theo Goossen al snel gedrongen te staan. Zijn tegenstander was op zijn best en Gonzalo kreeg geen kans zich te
bevrijden en werd langzaam maar zeker naar een nederlaag
gespeeld. Bij Ruud Verhoef kwam na de opening al snel een
dubbel toreneindspel op het bord. Zijn tegenstander had iets
meer druk maar het was onvoldoende voor een winstpoging.
Désiré Fassaert moest met zwart in de opening nauwkeurig
spelen om niet overlopen te worden. Hij kwam langzamerhand iets beter te staan en won een pion. Na een onnauwkeurigheid kon wit echter zetherhaling afdwingen. Alles hing
toen af van de partij van Gerben Hendriks. De partij begon
heel rustig. De stukken werden op posities geplaatst waarvan
beiden dachten dat ze nuttig werk konden doen daarbij wachtend wie er het eerst zou komen. Wie het vuurtje uiteindelijk
aanstak is niet precies duidelijk, maar opeens was het daar!
Het bord begon te vlammen. Wit kreeg, wellicht optisch, de
aanval en zwart counterde. Hoe dan ook, het werd leuk. De
witte stukken drongen de zwarte stelling binnen, maar zwart
had voldoende lijnen om terug te slaan bij fouten van wit. In
tijdnood werden aan beide kanten fouten gemaakt. Uiteindelijk was het zwart die zwichtte. Een foutje werd door Gerben
keihard afgestraft door een mooie combinatie. Achteraf bleek
dat Gerben in tijdnood 2 geweldige kansen heeft gemist op de
31e en de 32e zet. Daarna wisselden de kansen. Volgens “het
beest” stond zwart zelfs soms beter. Daarna ging het in een
gedrongen stelling weer mis en maakte Gerben het heel fraai
uit. Hij moest vanaf zet 30 al min of meer leven van de 30
seconden die hij er bij elkee zet bij kreeg. Met dit gelijkspel
staat ASV-4 op een goede 2 plaats.
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Doetinchem: Gonzalo Tangarife (2004) - Theo Goossen (1957) 0-1; Gerben Hendriks
(1912) - Henk Riepma (2041) 1-0; Barth Plomp (1968) Marino Kuper (2072) ½-½; Cees Sep (1883) - Roel Evertse
(1961) ½-½; Bert Duijker (1875) - Cees Nederkoorn (1981)
½-½; Ruud Verhoef (1841) - Marius van Hal (1939) ½-½;
Désiré Fassaert (1840) - Sander van Vucht (1864) ½-½;
Siert Huizinga (1756) - Henny Haggeman (1914) ½-½.
Eindstand 4-4.
ASV-7 wint voor derde keer op rij: Op vrijdag 19 december
speelde ASV-7 uit tegen PION 3. Bij Tijs van Dijk kwam het

multiple fianchetto op het bord waarbij beide spelers niets in
het centrum wensten te zoeken. Na 30 zetten zonder fouten
was de stelling potremise. Tijs maakte een rondje langs de
borden, zag dat zijn teamgenoten er goed voor stonden dus
bood remise aan. Dit werd geaccepteerd en het eerste half
punt was binnen. Omdat Theo Koeweiden had afgezegd, viel
Oscar Mercan voor hem in. Met zwart speelde hij tegen een
jeugdig talent. Door een goede voorbereiding en onnauwkeurigheid van zijn tegenstander wist Oscar snel voordeel te
behalen. Hij buitte dit goed uit, veroverde de witte dame en
pakte het volgende punt. Oscar bedankt! Eerste bordspeler
Hans Rigter speelde een, naar eigen zeggen, weinig interessante partij. Hans maakte al snel een klein foutje, maar zijn
tegenstander deed daar niks mee en bood remise aan. Dit was
voor Hans nog iets te vroeg. Wat later werd echter wel tot een
geruisloze remise besloten. Op bord 3 speelde Rob van Belle
een solide partij.
Na een geforceerde dameruil drong Rob met
een toren de 7e rij binnen en viel twee lopers tegelijk aan. Zijn
tegenstander kreeg nog wel twee vrijpionnen, maar deze werden keurig geblokkeerd en Rob won gedecideerd. De tegenstander (zwart) van Jan Vermeer ging gretig op jacht naar
Jan’s loper op g5. Met f6, g5 en h5 probeerde hij de loper te
vangen. Dit mislukte echter en de ontwikkeling van zwart
bleef ver achter. Jan profiteerde hier goed van, won twee
pionnen en toen de derde dreigde te sneuvelen, gaf zijn tegenstander op. Tom Bentvelzen kwam niet goed uit de opening
en stond vrijwel de hele partij onder druk. Net toen Tom in
het eindspel beter tegenspel leek te krijgen, verkeek hij zich
op de mataanval van zijn tegenstander. Wit was niet meer te
stoppen. Al met al een matige partij van Tom. Aan bord 7
speelde Edwin Peters de Engelse opening. De stelling was
gelijkwaardig, alhoewel Edwin iets meer ruimte had. Een half
punt was voldoende voor het team en Edwin nam daarom
genoegen met remise. Hedser Dijkstra vond de Lf4-opening
van zijn tegenstander saai. De stukken werden goed gezet en
het geschuif kon beginnen. Wit verslapte wat waardoor Hedser een pionnetje won. Na afruil van de stukken bleek dit
voldoende voor de winst. Een mooie overwinning en de einduitslag kwam hiermee op 5½ - 2½!
Tom Bentvelzen
Gedetailleerde uitslag PION-3 – ASV-7: Rowdy Tuss (177)
– Hans Rigter (1734) ½-½; Henk Fleuren (1730) – Tijs van
Dijk (1765) ½-½; Alexander Bouwman (1754) – Rob van
Belle (1766) 0-1; M.J. Balkenende (1596) – Tom Bentvelzen
(1690) 1-0; Paul Nillesen (1600) – Jan Vermeer (1719) 0-1;
Jaques de Jong (1695) – Hedser Dijkstra (1673) 0-1; Hen
Arts jr. (1700) – Edwin Peters (1687) ½-½; Tim Vriens (--) –
Oscar Mercan (1614) 0-1. Eindstand 2½-5½.
Lastige opgave ASV-9 eindigt in gelijkspel: Na de griezelige
nederlaag in de 1e ronde had het gelijkspel tegen de jongens
uit Groesbeek ons al van de laatste plaats gehaald. Maar nu
wachtte ons het net gedegradeerde UVS-5 met een team dat
flink hogere ratings had dan wij. En zij zouden ook wel zeer
gemotiveerd zijn. De groep heeft namelijk 2 potentiële winnaars (ook SMB-4) en daar zouden onze tegenstanders wel
niet achteraan willen gaan lopen. De einduitslag werd 3-3 en
iedereen zal begrijpen, dat wij daar best tevreden mee waren.
Het begon niet sterk. Koen van Keulen werd met zwart teruggedrongen. Steeds verder. Dit verschijnsel kennen we allemaal. Al snel ontbreekt dan de ruimte om nog reddende zetten
te vinden. Maar al spoedig werd het weer gelijk. Opnieuw
was Bob Kooij redelijk snel klaar. Maar dit keer kwam hij een
overwinning melden. Na een aanval afgeslagen te hebben
koos hij ogenblikkelijk de tegenaanval. Dat kostte zijn tegenstander een kwaliteit en al snel ook de partij. Maar al snel
stonden we weer achter. Werner Passchier had aan het eerste
bord een sterke tegenstander en niet alleen op papier. De
Nijmegenaren waren zo tevreden over deze partij, dat ze hem
op hun site zetten. Zekria Amani haalde vervolgens een remise binnen. Misschien had hier nog wel meer in gezeten, maar
dat liet zich niet vinden. Ook Hendrik van Buren bracht een
halfje in. De partij was bijna steeds in evenwicht. Gedurende
één zet had zijn tegenstander de buit binnen kunnen halen.
Maar hij zag het niet. Toen was er nog een partij over. Lion
de Kok had al lang de overhand. Hoe meer de partij vorderde
des te meer kon men in een vol winstpunt geloven. Zeker
twintig man stonden rond dit bord. En zij kregen veel voorgeschoteld. Lion kon winnen, maar hij koos voor een andere
voortzetting. De partijen reageerden navenant. Maar een aantal zetten later kwam er weer winst op het bord. Opnieuw
bracht ons dit niet de 3-3. Maar de derde keer liet Lion zich
de worst niet meer ontglippen. Het was een heerlijke avond.
Hendrik van Buren

Gedetailleerde uitslag UVS-5 – ASV-9: Marcel Verstappen
(1715) – Werner Passchier (1716) 1-0; Bert-Jan Boer
(1627) – Bob Kooij (1647) 0-1; Wim de Jong (1554) - Zekria
Amani (1609) ½-½; Thei van Laanen (1701) – Hendrik van
Buren (1512) - ½-½; Wim Heuvelmans (1583) – Lion de
Kok (1529) 0-1; Ron van Dijk (--) – Koen van Keulen (1459)
1-0. Eindstand 3-3.

Verdiend gelijkspel jeugd ASV-11: Tegen het geroutineerde
De Toren-8 heeft onze jeugd van ASV-11 een verdiend gelijkspel geboekt. Vanuit een achterstand werd knap teruggeknokt. Eerst verspeelde Teun Gal een stuk. Toen later een
tweede stuk volgde was er geen houden meer aan. Ook Seyma Zararsiz raakte onnodig een stuk achter. In een leuk opgezette aanval speelde ze te snel en waar ze de dames had moeten ruilen koos ze voor een andere zet dat een stuk kostte. Met
enig geluk kreeg ze het stuk weer terug maar na een nieuwe
fout werd een toren ingeleverd. Mat volgde niet veel later.
Net daarvoor had Bryan Hieltjes nog 1-1 gemaakt. Hij speelde goed en gedegen. Hij kreeg een sterk centrum. Na een
afruil kreeg hij een vrijpion op d-lijn. Toen ook de laatste
stukken werden geruild werd het pionneneindspel met 2 pionnen meer simpel in winst omgezet. Daarna werd het 1-3 via
Em Reijmer. Zij kwam goed uit opening met mooie aanvalskansen maar Jan Schoemaker, geroutineerd als hij is, wist de
dames te ruilen na een tussenschaakje. Daardoor was de
kracht uit de aanval van Em. Haar tegenstander nam het initiatief over en won via een paardvorkje materiaal waarna de
witte stelling instortte. Ondanks de achterstand waren er kansen op 3-3. Dat lukte na een hele spannende slotfase. Zowel
Wisse Witmans als Tom Verberk speelden erg sterk. Wisse
had de partij op de zwarte velden eerder kunnen beslissen
maar hij hield de witte kansen goed onder controle en besliste
de partij na een spannende slotfase. De manier hoe Tom het
eindspel met lopers van ongelijke kleur met een pion meer
won in tijdnood was tenslotte bewonderenswaardig. Grote
klasse!! Kortom een terechte 3-3.
Gedetailleerde uitslag ASV-11j – De Toren-8: Tom Verberk
(1427) – Daan Lubbers (--) 1-0; Bryan Hieltjes (1120) –
Peter Hamers (1436) 1-0; Wisse Witmans (1169) – Jacques
Derksen (1283) – 1-0; Seyma Zararsiz (854) – René Reulink
0-1; Teun Gal (525) – Khaled Saad Mohammed (1350) 0-1;
Em Reijmer (1180) – Jan Schoemaker (1427) 0-1. Eindstand 3-3.
Nipt verlies ASV-12: Vooraf dachten we goede kansen te
hebben tegen UVS-7. Tja en dan, zoals zo vaak … Tamara
Liscaljet was als eerste klaar. Zij verloor na een verbeten
strijd waarin het lang gelijk opging. Wederzijdse koningsaanvallen vielen uiteindelijk in het voordeel van de Nijmegenaar
uit. Daarna volgde Danny Hageman. In een Konings-Indiër
kwam er een open c-lijn en na afruil bleef er een eindspel
over van alleen de dames en wat pionnen en werd tot remise
besloten. Het evenwicht was nooit verbroken geweest. Hierna
won Jelle Noordhuis. Zijn tegenstandster vocht voor wat zij
waard was maar werd uiteindelijk door de klok geveld. Jelle
had inmiddels al wel een gewonnen eindspel bereikt. Vervolgens verloor Peter van Deursen aan bord 1. Na een rustige
opening veroverde hij in het middenspel een pion met tevens
de hoop hierna een koningsaanval op te zetten. Zijn tegenstander was echter eerder. Peter wilde het zich laten bewijzen
en ging door tot het gaatje, in dit geval: mat. De Nijmegenaar
maakte het keurig af. Hierna bracht Thijs Stomphorst een vol
punt binnen. Ook hier een kalme partijopzet. In een dubbel
toreneindspel wist zijn
koning onaantastbaar voor de beide
witte torens naar de 6e rij te (ont)komen. De torens van Thijs
stonden goed waardoor een vrijpion ongehinderd tot dame
kon promoveren. Een Nijmeegse vrijpion promoveerde ook
maar kwam net één tempo te kort. Hierop won Thijs een volle
toren en daarmee de partij. Nu stond het dus 2½-2½ en het
eindresultaat hing af van de partij van Hans Derendorp. Hij
kwam vanuit een d4-opening in een min of meer evenwichtige stelling terecht, maar de tegenstander wist Hans in het
middenspel een dubbelpion te bezorgen. Hier had Hans veel
last van want het beperkte zijn bewegingsruimte, te meer
omdat hij zijn koning moest gebruiken om de dubbelpion te
verdedigen. In het eindspel - aanschouwd door de inmiddels
toegestroomde teamgenoten - werd dit hem noodlottig omdat
hij in het middenspel veel tijd had gebruikt en daardoor geen
nauwkeurige verdediging kon vinden.
Peter van Deursen
Gedetailleerde uitslag ASV-12 - UVS-7: Peter v. Deursen
(1194) - Dirk v. Nuland (--) 0-1; Hans Derendorp (1376) Bastiaan duPau (--) 0-1; Thijs Stomphorst (1310) - Guus
Lenfkens (--) 1-0; Danny Hageman (1205) - Jaap Stork
½-½; Jelle Noordhuis (1255)-Ruth Plaggenborg (690) 1-0;
Tamara Liscaljet (--)-Joris Leijten (1243) 0-1. Eindstand
2½-3½.
Uitslagen interne competitie 13e ronde (18 december 2014):
Wolbers - Wilgenhof 0-1; Knuiman - Boel 1-0; Plomp Hoogland ½-½; Reulink - R. Verhoef 1-0; P. Schoenmakers R. Wille 0-1; Boom - Braam 1-0; Huizinga - Vermeer 0-1;
Naber - van Belle 1-0; Peters - Koen van Keulen 0-1; Bentvelzen - Kooij 1-0; Mollahosseini - Kooman 1-0; Sulejmani Veerman 0-1; Schunck - Kees van Keulen ½-½; E. Kuster Wijman 1-0; Menger - van Lotringen 1-0; ZuidemaKelderman ½-½; Rijmer -Stibbe 0-1; van Dam-Visser 0-1.
Uitslagen ASV-beker: P. Verhoef-Marks 1-0; WitmansArends 1-0.

