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Oploswedstrijd: Een studie op zijn tijd houdt spieren soepel.
Dat geldt zeker bij een studie geproduceerd door een vrouw.
Deze is van Ira Kantarovich en stamt uit 1952. Wit speelt en
wint. Oplossing: 1 Th6+, Kg1 2 Th1+, Kxh1 3 a8D, Kg1 4
Da7+, Kh1 5 Dh7+, Kg1
6 Dg7+ en het mat is niet
meer tegen te houden. Bij
het nakijken moesten de
eerste vier zetten goed
zijn. De rest maakt niet
zoveel uit.
Daglichtschaak: Dinsdag
7 april
a.s. is het alweer
de 7e en tevens laatste
schaakmiddag in de reeks
van het Daglichtschaak in
dit seizoen. Laat deze
gelegenheid dus niet aan
u voorbij gaan. Vanaf
14.00 uur bent u welkom in het Nivon-gebouw aan de Molenbeekstraat voor een gezellig middagje schaken! Voor
meer info bent u bij Jan Vermeer aan het goede adres!
Voorjaarstoernooi: Wageninger Stefan Bekker is afgelopen
zaterdag winnaar geworden van ons ASV-voorjaarstoernooi.
Even leek ons rapidtoernooi veel
Resultaten ASV-ers bij het
minder deelnemers te trekken
ASV-Voorjaarstoernooi:
dan we gewend zijn. Zo zaten
Groep A (28 spelers):
5/7 Otto Wilgenhof
4½ we na woensdag nog net begin
Johan Wolbers
4½ 50. Pas de laatste 2 dagen begon
8/12 Wouter van Rijn
4
het te lopen en zo kwamen we
Peter Boel
4
13/18 Richard van der Wel 3½ uiteindelijk op 85 deelnemers uit
(vorig jaar 79 spelers). Een mooi
19/22 Ruud Verhoef
3
Jan Knuiman
3
aantal dus toch weer en dat onJohn Sloots
3
danks de drukke schaakmaand
23/26 Anne Paul Taal
2
maart! Onder de deelnemers
Pieter Verhoef
2
waren maar liefst 32 ASV-ers.
Désiré Fassaert
2
Zoveel clubgenoten in één toerGroep B (28 spelers):
2
Harold Boom
5½ nooi dat betekende ook veel
7/12 Tony Hogerhorst
4
onderlinge duels. Vooraf waren
Jacques Boonstra
4
13/16 Bob Kooij
3½ GM Felix Levin en IM Sander
van Eijk favoriet. Laatstge17/21 Nico Schoenmakers 3
e
22/23 Hub Kusters
2½ noemde deelde in de 3 ronde
Piet de Mol
2½ het punt tegen Bekker en een
24/26 Horst Eder
2
ronde later tegen Levin en liep
Jan Vermeer
2
27/28 Quirine Naber
1½ zo steedse wat achter de feiten
Theo Koeweiden
1½ aan. De 6 ronde was beslissend.
Groep C (29 spelers):
Daar waar van Eijk verloor van
6/15 Frans Veerman
4
Apeldoorner Thomas Beerdsen
Ko Kooman
4
sloeg Stefan Bekker toe door
Wisse Witmans
4
Levin te verslaan die zomaar een
18/24 Herman de Munnik 3
stuk verspeelde. Zo had Bekker
Nedzat Sulejmani
3
Kazem Mollahosseini 3
aan remise genoeg in de slotronEdward Kuster
3
de. Dit halfje kwam er ook maar
27/28 Remco Menger
2
hij deed er alles aan om ook die
Kees van Keulen
2
slotronde in winst om te zetten.
29
Tamara Liscaljet
1
De toernooiwinst met 6 uit 7
was dan ook volledig verdiend. Otto Wilgenhof en Johan
Wolbers eindigden met 4½ punt als beste ASV-ers. Ook
Wouter van Rijn en Peter Boel eindigden nog boven de 50%.
Peter begon slecht met 1 uit 4 maar won daarna 3 keer op rij.
Opvallend aan de score van Wouter was dat hij 4 keer won
met zwart en met wit op 0 uit 3 bleef steken. In de B-groep
vinden we Harold Boom terug op een uitstekende 2e plaats
met 5½ uit 7 net achter de Belgische winnaar Jimmy Geboers
die 6 punten scoorde en bovendien ook het onderlinge duel
won. In een alles of niets poging verloor Tony Hogerhorst in
de slotronde van de groepswinnaar. Tony viel zo naast de
prijzen. In de C-groep eindigden Edenaar Jeffrey van Swie-e
ten en Doetinchemmer Henk Hamer op een gedeelde 1
plaats. Laatstgenoemde leek op winst in deze groep af te

donderdag 2 april 2015
stevenen maar verloor in de slotronde van zijn naaste achtervolger. Een spannende ontknoping dus! In deze groep konden de ASV-er zich niet in de strijd om de prijzen mengen.
Wisse Witmans, Frans Veerman en Ko Kooman, die maar
liefst 4 keer remise speelde, eindigden met 4 punten als best
geklasseerde ASV-ers in deze groep. We kunnen weer terugkijken op een geslaagde toernooidag.
Rapidcompetitie: Aansluitend aan de ALV
werd op 5 februari de 3e speelavond van de
Stand ASV-rapidcompetitie
rapidcompetitie gehouden.
na 12 ronden seizoen 2014-2015:
Nr. Naam
Pnt Part
Sindsdien stond de interne
1 Otto Wilgenhof
10½ 11 competitie steeds centraal
2 Dirk Hoogland
9
12 dus wordt nu weer eens
3 Wouter van Rijn
8
8
hoog tijd voor de volgende
4 Barth Plomp
8
8
rapidavond. Eerst even het
5 John Sloots
7½ 7
6 Anne Paul Taal
7½ 5
geheugen opfrissen met een
7 Peter Boel
7
12 blik op de hiernaast weer8 Tony Hogerhorst
7
12 gegeven
ranglijst. Otto
9 Quirine Naber
7
12
Wilgenhof heeft de leiding
10 Bent Schleipfenbauer
7
3
nog steeds stevig in handen.
11 Xadya van Bruxvoort
7
3
12 Jan Knuiman
6½ 9
Al vanaf het begin nam hij
13 Ruud Wille
6½ 11 afstand en zijn voorsprong
14 Jacques Boonstra
6½ 5
15 Jan Vermeer
6½ 12 op nummer 2 Dirk Hoogland is nog steeds 1½ punt.
16 Eric Langedijk
6½ 4
Maar er zijn nog 8 ronden
17 Fred Reulink
6
2
18 Erik Wille
6
3
te spelen dus beslist is er
19 Paul Schoenmakers
6
4
nog niets. Is het rapidtempo
20 Rob Huberts
6
12 te snel voor u dan is er ook
21 Piet de Mol
6
12
22 Siert Huizinga
6
12 vanavond weer met de extra
competitie een mooi alter23 Tom Bentvelzen
6
8
24 Hub Kusters
6
12 natief.
25 Horst Eder
26 Walter Wong
27.Jan Groen
28 Frans Veerman
29 Kazem Mollahosseini
30 Hans Derendorp
31 Theo Jurrius
32 Désiré Fassaert
33 Robbie Gerhardus
34 Theo van Amerongen
35 Oscar Mercan
36 Ko Kooman
37 René van Alfen
38 Paul van der Lee
39 Edwin Peters
40 Henk Schunck
41 Theo Koeweiden
42 Koen van Keulen
43 Pascal van den Born
44 Remco Menger
45 Ben van den Anker
46 Jan Zuidema
47 Peter van Deursen
48 Thijs Stomphorst
49 Danny Hageman
50 Bob Sanders
51 Bob Kooij
52 Wisse Witmans
53 Patrick v. Waardenburg
54 Werner Passchier
55 André de Groot
56 Hans Meijer
57 Lion de Kok
58 Henk Kelderman
59 Bob Hartogh Heijs
60 Werner Gubbels
61 Kees van Keulen
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Externe competitie: In deze
EP een vervolg van de
teamverslagen uit de vorige
OSBO-ronde. Vorige week
stond alleen een thuiswedstrijd voor de OSBO-cup op
het programma. Daarbij had
ASV-4 de kans om bij
winst de finaledag te bereiken. Met 3-1 won tegenstander Doetinchem echter
verdiend. ASV-5 heeft
daarentegen nog wel de
kans om de finaledag te
bereiken. Zij treffen deze
maand Wageningen-3 nog
in een uitwedstrijd. Verder
staat de maand april bol van
de competitiewedstrijden.
Het wordt de maand van de
beslissingen! U leest er
alles over in de komende
weekbulletins.
ASV-7 wint weer: Thuis
tegen Mook kon ASV-7 in
de voorlaatste ronde met het
complete team aantreden.
Na twee verhinderingen
was Hedser Dijkstra weer
paraat. Met wit kreeg hij
een geliefde opening op het bord en na een afruil kwam zijn
witveldige loper goed te staan. Zwart had moeite om te ontwikkelen en na een centrum doorbraak kon Hedser de druk
verder opvoeren. Zwart dacht vervolgens lang na, deed een
pionzet en gaf pardoes zijn paard en daarmee de partij weg.
Theo Koeweiden speelde naar eigen zeggen een spannende,
open partij. In het middenspel won Theo een kwaliteit, maar
zijn tegenstander bleef actief spelen. Uiteindelijk bleef er een
gelijkwaardige stelling over en werd het punt gedeeld. Dank-

zij zijn goede resultaten en voorkeur voor zwart werd Tijs
van Dijk ditmaal aan bord 1 gezet. Daar trof hij een tegenstander, die duidelijk een maatje te groot was. Een iets te
gretige pionnenjacht van Tijs werd hardhandig afgestraft. In
de opening verloor Jan Vermeer een pion, maar Jan kreeg
compensatie door zijn tegenstander een dubbelpion op de hlijn te bezorgen. Dit ging gepaard met een aanval op de koningsvleugel. Die aanval zette niet door. Toen de Mookse
speler echter een tweede pion veroverde, moest hij dit bekopen met een mat in 3. We hebben er even op moeten wachten, maar onze “nieuwkomer” Edwin Peters heeft zijn eerste
overwinning te pakken. Na een aardige opening won hij de
h-pion en denderde hij met zijn torens door deze open lijn
naar binnen. Voor zijn tegenstander was er vervolgens geen
houden meer aan. Tom Bentvelzen kwam in een opening
terecht, waarin hij het spoor behoorlijk bijster was. Het werd
daardoor vooral een kwestie van overleven. Geleidelijk aan
kreeg Tom meer grip op het spel en tegen het eind ook de
betere kansen. Winstmogelijkheden waren er echter onvoldoende: remise. Aan bord 3 speelde Rob van Belle een goede
aanvalspartij tegen een sterke tegenstander. Rob viel aan op
de koningsvleugel, maar wit wist dit te stoppen. Er ontstond
een eindspel met ongelijke lopers, die de tegenstander niet
remise wilde geven (Mook stond op dat moment met 4-2
achter). Via een combinatie won Rob echter de loper en
daarmee de partij. Net als een aantal keren eerder duurde de
partij van Hans Rigter het langste. Hans kwam minder te
staan, maar wist via een eeuwig schaak nog mooi een half
punt binnen te halen. Einduitslag: 5½-2½, een fraaie overwinning.
Tom Bentvelzen
Gedetailleerde uitslag ASV-7 – Mook: Tijs van Dijk 1765) –
Jan Spoorenberg (1905) 0-1; Hans Rigter (1734) – Jorg
Benningshof (1854) ½-½; Rob van Belle (1766) – Ton van
Dijk (1870) 1-0; Jan Vermeer (1719) – David Norris (1802)
1-0; Tom Bentvelzen (1690) – Pierre de Leeuw (1693) ½-½;
Hedser Dijkstra (1673) – Huub Blom (1705) 1-0; Edwin
Peters (1687) – Sjim Jonkmans (1645) 1-0; Theo Koeweiden (1620) – Hans van den Ende (1590) ½-½. Eindstand
5½-2½.
ASV-10 wint ruim van De Toren-9: Zoals verwacht heeft
ASV-10 op maandag 16 maart gezien de eloverschillen met
ruime cijfers (1–5) gewonnen van De Toren-9. Aangezien
ASV-10 de volgende ronde vrij is, was dit de laatste wedstrijd in de OSBO-competitie van dit seizoen. eMet 10 punten
heeft ASV-10 nu de leiding genomen in de 4 klasse A. Het
is nu afwachten wat Bennekom-4 gaat doen in de laatste
speelronde in april a.s. Normaal gesproken wint Bennekom-4
deze laatste wedstrijd en wordt daarmede kampioen. Echter,
het schaken kan soms grillige vormen aannemen en zijn er
soms onverwachte uitslagen. Mocht Bennekom-4 verliezen
of remiseren dan wordt ASV-10 alsnog kampioen. In april
zullen we het weten. De partijen op maandag 16 maart waren
in deze competitie niet de moeilijkste voor ons team. Gerrie
Arends was met wit als eerste klaar met winst in 17 zetten.
Na het slaan van de pion op c5 ging het paard van de tegenstander terug naar b8, een zwakke zet. Gerrie kreeg met Dd4,
Pe6 en Lb2 een prachtige diagonaal. Na de matdreiging van
met dame en loper op g7, waarbij dameverlies niet meer te
vermijden was, werd het al snel teveel voor zijn tegenstander
en werd opgegeven. Ook Koen van Keulen was snel klaar.
Met een eenvoudig paardvorkje wist hij al in de opening de
koningsstelling van zijn tegenstander binnen te dringen.
Hiermede won hij een loper en toen even later ook nog een
toren werd ingeleverd was de partij snel afgelopen. Remco
Menger werd geconfronteerd met een tegenstander die opende met d4. Remco verwachtte het damegambiet, maar wit
koos voor een minder agressieve variant, waardoor Remco
zijn stukken goed kon ontwikkelen. Bij de opening maakte
zijn tegenstander een fout waardoor een paard kon worden
gewonnen tegen een pion. De witte dame + loper drukten op
de gerokeerde stelling van Remco waarbij een potentiële
matdreiging in de lucht hing. Remco gebruikte zijn paard en
loper om de diagonaal te blokkeren en nadat wit zijn dame
moest terugtrekken werd na afruil van stukken en nog steeds
een stuk voordeel een positioneel gewonnen stelling bereikt.
Na verdere afruil werd een mat in twee bereikt en kon het 3e
punt worden binnengehaald. Henk Schunck zat zoals gewenst weer aan bord 1 en ook deze keer was een jonge dame
zijn tegenstandster. Deze jongedame heeft les gekregen van
Henk want ze was nog zeer kort met het schaken begonnen
en daar kon Henk goed mee overweg. Na geduldige uitleg en
een gezellige schaakpartij werd het 4e punt gescoord. Ko had
na de opening al stukwinst bereikt en dacht rustig de partij
even uit te schaken. Maar tot zijn verrassing bedacht zijn
toch niet zo sterke tegenstander een truc waar Ko in trapte en
zo was het stukvoordeel weer verdwenen. In het eindspel met
beiden een toren en 4 pionnen toonde Ko aan daarin toch iets

meer inzicht te hebben en kon de partij uiteindelijk toch met
winst worden afgesloten. Kees van Keulen had zijn avond
niet en liep constant achter de feiten aan. Toen hij ook nog
geconfronteerd werd met de winst van zijn teamgenoten
werd zijn gevoel van strijdlust er minder om. Hij verloor dus
maar ging strijdend ten onder. Maar zoals gewend van Kees,
ook daarna kon er een glimlach toch nog vanaf. Het team had
immers gewonnen met 5-1! En nu maar wachten op de resultaten in de slotronde die in april wordt gespeeld. Ko Kooman
Gedetailleerde uitslag De Toren-9-ASV-10: Dinu Sinay (--)
– Henk Schunck (1745) 0-1; Fred Schonis (1025) – Koen
van Keulen (1459) 0-1; Yanick van der Horst (1093) – Gerrie Arends (1508) 0-1; Erik Starkenburg (1163) – Kees van
Keulen (1311) 1-0; Gerjan Brands (1164) - Ko Kooman
(1466) 0-1; Theo Giesbers (--) – Remco Menger (1368) 0-1.
Eindstand 1-5.
ASV-13 pakt in Velp de koppositie: Ons laatste team speelt
al jaren mee in de middenmoot van de vierde klasse OSBO,
maar dit seizoen is alles anders. Na een nederlaag in de eerste
ronde volgde een serie van goede resultaten met als hoogtepunt de 1-5 zege bij Velp-4j op vrijdag 20 maart jl. Nedzat
Sulejmani bracht ASV-13 aan de leiding. Dat gebeurde al na
twintig
minuten. Bij een dameruil won de topscorer van het
13e een stuk. Daarna was de winst snel binnen. Edward Kuster combineerde er lustig op los. Dat levert hem twee stukken
op en ook een snelle zege. Hans Meijer kende een ongelukkige invalbeurt. Hans overzag een vork en verloor de dame.
André de Groot herstelde de marge van twee punten. Al in de
opening kreeg André een stuk cadeau van Jean Lewin, die
zich kennelijk nog steeds een beetje ASV-er voelt. André
schoof de partij daarna rustig naar winst. Ook Jan Diekema
won. Die winst was verrassend, want Jan was twee pionnen
achteropgeraakt. De tegenstander liet echter de dekking van
het vitale veld f2 los en toen sloeg Jan meteen toe. Een ondekbaar mat was het gevolg. Bob Sanders bouwde langzaam
maar zeker aan een voordeel. Hij kreeg veel druk in het centrum op de vijandelijke koning die in het midden was achtergebleven. Hij won twee pionnen en uiteindelijk nog een
toren. ASV-13 staat nu samen met Theothorne-2 bovenaan.
ASV-13 heeft echter 2½ bordpunt meer. Dat betekent dat bij
de kleinst mogelijke winst in de slotronde de ploeg uit Dieren alleen nog maar gelijk kan komen bij een 6-0 zege op de
jeugd van Velp. Komt dat zien op vrijdag 17 april in Schreuder.
Gedetailleerde uitslag Velp-4j-ASV-13: Hans van Riek (--) Bob Sanders (1409) 0-1; Brent Dusseldorp (--)-Hans Meijer (1408) 1-0; Jean Lewin (671)-André de Groot (1347) 01; Vadim van Kuijk (--)-Jan Diekema (1071) 0-1; Branko
Distelveldt (--)-Nedzat Sulejmani (1411) 0-1; Morris Doorn
(--)-Edward Kuster (1293) 0-1. Eindstand 1-5.
Simultaan: Als opwarmertje en promotie van het jaarlijkse
Open NK, dat deze zomer van 20 t/m 30 juli weer in Dieren
wordt gehouden, waren Tea Lanchava en Zhaoqin Peng, op
donderdagmiddag 26 maart naar scholengemeenschap Het
Rhedens in Dieren gekomen voor een simultaan. Beide
speelsters maken, zoals ongetwijfeld bekend, deel uit van het
Nederlandse Olympiadeteam en hebben zich samen met de
andere speelsters van dit team verenigd in de Chessqueens.
Met veel schaakactiviteiten door het hele land promoten zij
enerzijds het schaken op een prachtige wijze en anderzijds
komen zo extra middelen binnen wat ten goede komt aan het
trainingsbudget van dit damesteam. Een mooi initiatief dus!!
Kijk de site www.chessqueens.nl er maar eens op na. Beide
speelsters bewaarden goede herinneringen aan Rheden omdat
ze beiden daar hun eerste NK-dames speelden. De simultaan
zelf werd een mooi stukje schaakpromotie. Succes was er
daarbij voor twee van onze deelnemende ASV-ers. Aan het
eind van de sessie van Tea Lanchava, die sterkere tegenstanders had en dus langer bezig was, bood onze Quirine Naber
nog flink weerwerk. Toen Tea een bok schoot wist Quirine
met een slim trucje de partij winnend af te sluiten. “Ik stond
wel een pion achter, maar mijn stelling was nog OK,” aldus
onze clubgenote. “Toen maakte zij een fout en gaf ze de
partij meteen op.” Een mooi resultaat dus. Ons dubbellid en
docent aan Het Rhedens Patrick van Waardenburg snoepte
Tea Lanchava nog een halfje af.
Uitslagen interne competitie 24e ronde (26 maart 2015):
van Rijn-Wilgenhof 1-0; Hoogland-F. Schleipfenbauer 1-0;
Knuiman-van Dijk 1-0; R. Wille-Groen 1-0; VermeerHuizinga 0-1; Kusters-van Buren ½-½; Kooij - Bentvelzen
½-½; Eder - Manschot 0-1; Koeweiden - Arends 0-1; Veerman - Kooman 0-1; de Kok - Derendorp 1-0; Zuidema - Kees
van Keulen 0-1; Sulejmani - Witmans 0-1; MollahosseiniWijman 1-0; J. Sanders - Gubbels 1-0; van LotringenHartogh Heijs ½-½; Stibbe-Visser 1-0; van Dam-Burger 1-0.

