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Oploswedstrijd: Lente, een prima periode om te laten zien,
dat je het schaak meester
bent. Graag helpen we
daarbij door de komende
tijd gemakkelijke standen
op het bord te zetten, die
gewoon uit het hoofd op te
lossen zijn. Daarbij hopen
we, dat de deelname groter
zal worden. Zoiets lukt
meestal goed als je naar het
verleden gaat. Op het bord
staat een stand uit Chigorin
- Znosko Borovsky gespeeld in Kiev 1903. Wit
won dit heel snel. Hoe deed
hij dat? Let ook op de correcte zwarte tegenzetten. Oplossing: 1. Pe7+, Te8xe7 2. Td8+, Te8 3. Df8+, Txf8 4. Txf8
mat. Bij 1…T2xe7 volgt uiteraard 2. Dxe7.
Bibliotheek: Hoewel het afgelopen zaterdag minder druk was
dan vorige keer waren er toch diverse geïnteresseerden die
serieus belangstelling toonden in het schaken en een stap
richting club zeker overwogen. Het nut van deze demo’s
bewees zich daarmee weer. Met de bibliotheek heeft ASV op
dit punt een geweldige samenwerking. Dus op deze locatie
gaan we zeker met deze schaakdemo’s door!
Rapid: Volgende week is er geen interne competitie maar
dan staat de laatste rapidavond op het programma. De kampioensstrijd is nog volledig open. Liefhebbers kunnen dan
ook in een langzamer tempo spelen voor de extra competitie.
Externe competitie: Opnieuw is er een ASV-team kampioen
geworden. ASV-13 bleef concurrent Theothorne-2 voor. Dit
team boekte de maximale
6-0 winst. ASV-13 moest dus
winnen maar gaf de 1e plaats niet uit handen en won tegen
Doetinchem-3 met 5½-½ ook met ruime cijfers. Er was nog
meer goed nieuws aan het eind van de slotronde vorige week
bij ASV. Dodewaard kwam niet tot winst en daardoor werd
ASV 10 de beste nummer 2 in de 4e klasse. Die plaats is
goed voor promotie. Proficiat! Ook verschillende andere
wedstrijden werden intussen gespeeld. ASV-7 ondervond de
kracht van kampioen UVS-3 en verloor met 7-1. ASV-8 won
van De Toren-5j met 4-2. Ook ASV-9 won. Zij waren met
3½-2½ net te sterk voor De Elster Toren-3. Onze jeugd van
ASV-11 verloor met 4-2 van SMB-5 en speelde zo een rol in
het kampioenschap want doordat Dodewaard op een gelijkspel bleef steken werden de Nijmegenaren in deze poule
kampioen. Voor de OSBO-cup werd ASV-5 met 3-1 uitgeschakeld door Wageningen-3. Vanavond speelt ASV-5 nog
de slotronde in Elst tegen De Elster Toren-1. Voor ons vijfde
staat er niets op het spel. Dan rest ons nog de slotronde van
onze eerste vier teams. Daarvan spelen er zaterdag 3 thuis in
het Lorentz vanaf 13.00 uur. ASV-1, dat intussen veilig is,
treft het Amsterdamse Caïssa dat nog niet helemaal veilig is
en dus misschien wel met de GM’s Hans Ree en Paul van der
Sterren gaat spelen. Wie weet…? ASV-2 is tegenstander van
koploper Boven IJ dat kampioen kan worden. Voor de titelstrijd is ons tweede helaas al uitgeschakeld. ASV-3 moet
tegen Aartswoud nog aan de bak om een kleine kans op degradatie te voorkomen. Dat hebben ze in eigen hand! Kom
deze teams zaterdag ook steunen!! ASV-4 speelt de slotronde
in Nijmegen bij SMB tegen kampioen UVS-2. In deze EP
een vervolg van de verslagen waarbij natuurlijk kampioen
ASV-13 als eerste aan bod komt!
ASV-13 pakt titel in spannende slotronde: ASV-13 begon
vrijdag jl. aan de slotronde met 2½ bordpunt voorsprong op
Theothorne-2. Er moest dus gewonnen worden van Doetinchem-3 en liefst met tenminste 4-2, want de concurrent trof
het minder sterke Velp 4j. Helaas moest dat deze keer met
drie invallers. Gelukkig hadden we sterke vervangers gevonden. Het begon goed. André de Groot won 2 stukken en al
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binnen het uur was het eerste punt daar. Theothorne 2 leidde
toen al met 2-0. Niet veel later won ook Kazem Mollahosseini. Zijn tegenstander ging mee in de snelheid van spelen.
Alleen maakte de Doetinchemmer meer fouten. Eerst kreeg
Kazem twee stukken voor een toren en hij besliste het duel
met een aftrekschaak dat torenwinst opleverde. Clemens
Wijman had ook al snel materiaal te pakken. Met een kwaliteit meer drong hij de vijandelijke stelling binnen en won
vervolgens nog meer materiaal. Intussen was Theothorne 2 al
met 5-0 voorgekomen en het zesde punt was in de maak. Er
moest dus nog een punt bij. Dat kwam er ook. Frans Veerman was in een eindspel met een pluspion terechtgekomen.
De winstweg was echter niet makkelijk te vinden. Slim activeerde Frans zijn paard via een lange route. Toen het paard
echt goed ging meedoen, was het ook snel klaar. Een paardvork leverde een toren op. Het kampioenschap was binnen.
Nedzat Sulejmani won vervolgens ook nog nadat zijn tegenstander in een gelijk eindspel pardoes een toren weggaf. Aan
bord zes werd de beste partij gespeeld. Jan Diekema kreeg
daar wat ruimtevoordeel, maar dat was niet genoeg voor de
winst. Remise was echter ook een mooi resultaat. Knap om
onder deze druk met 5½-½ te winnen. ASV-13 kan dan ook
terugzien op een prachtig seizoen. Na een kleine nederlaag in
de openingsronde volgde een serie overwinningen alleen nog
onderbroken door een gelijkspel tegen Doetinchem-3. Een
verdiend kampioenschap was het resultaat.
Gedetailleerde uitslag Doetinchem-3 – ASV-13: Henk Hamer (1604) - Kazem Mollahosseini (1301) 0-1; Marije van
der Hoff (1031) - Clemens Wijman (--) 0-1; Genaro Salazar
Ampie (--) - Frans Veerman (1436) 0-1; Piet Heyn Sluiter
(--) - André de Groot (1347) 0-1; David Hollestelle (--) Nedzat Sulejmani(1411) 0-1; Jelmer van der Zaag (--) - Jan
Diekema (1071) ½-½. Eindstand ½-5½.
ASV-2 vergooit promotiekans: Bij winst op Voorschoten-2
had ASV-2 nog een serieuze kans in de promotiestrijd met de
wedstrijd tegen koploper Boven IJ voor de boeg. Helaas, ons
tweede verloor de uitwedstrijd tegen nummer laatst op de
ranglijst met 4½-3½. Richard van der Wel en Johan Wolbers
moesten invallen in het eerste maar met Koen Maassen van
den Brink en Koert van Bemmel was het tweede er zeker niet
zwakker op geworden. Toch bleek Voorschoten-2 sterker dan
de Elo op papier aangaf. Remco Gerlich zette ASV-2 op
voorsprong. Zijn tegenstander liet de ontwikkeling na en
kwam niet echt los. In een poging dit alsnog te doen blunderde deze in een al slechte positie waarna Remco stukwinst
boekte en daarmee de partij. Sander Berkhout speelde de
opening wat nonchalant. Zijn tegenstander opende een aanval
met de opmars f4-f5. Ergens moet deze de winst hebben
gemist. Sander bleef met kunst- en vliegwerk overeind. Er
ontstond een onduidelijk eindspel waarin tot remise werd
besloten. Achteraf bleek dat Sander wellicht toch had moeten
doorspelen. Mede daardoor ontwikkelde de wedstrijd zich
gunstig voor de tegenstander temeer daarna Jan Knuiman
verloor. Hij sloeg in op f7 maar had dit stuk daarna snel
moeten terugtrekken. Wel stond Jan beter ontwikkeld. Toch
leek het een beetje te ambitieus en riskant. Zijn tegenstander
rukte intussen met een pion op de damevleugel op. Jan was
in lichte tijdnood gekomen. Hij bleef in de slotfase materiaal
achter en verloor. Ook John Sloots verloor. Aanvankelijk
leek het goed te gaan maar zijn tegenstander wist goed tegenspel te houden. In het eindspel van paard tegen paard werd
het paard van John ingesloten nadat hij op a7 een pion dacht
mee te snoepen. Peter Boel speelde tegen een op papier
zwakkere tegenstander. Deze speelde echter goed. Het werd
een echte manoeuvreerpartij. Peter wilde de stelling op een
gegeven moment forceren en offerde een stuk voor 2 pionnen. Dit stuk won hij na een afwikkeling terug. Het nadeel
was dat zijn stukken nogal op een kluitje stonden. Hij offerde
vervolgens een kwaliteit. Zetherhaling ging hij daarna nog
uit de weg maar een eindspel met een pion minder eindigde
toch in remise. Pieter Verhoef zorgde met goed spel voor
winst. Hij wist zijn tegenstander in een toreneindspel keurig

uit te spelen. Koert van Bemmel was in de opening in een
vaag variantje beland. Hij won een pion maar zijn tegenstander had daarvoor tegenspel. Later gaf zijn tegenstander een
stuk voor 2 pionnen waarna een moeilijk eindspel ontstond.
Ergens heeft Koert de winst gemist en bood later remise aan.
Hierbij vergat hij de klok in te drukken. Zijn tegenstander
had dit niet opgemerkt en nam het aanbod aan anders had
Koert ook nog op tijd verloren. Koen Maassen van den Brink
gaf zijn stelling na de opening uit handen na 3 grafzetten
achter elkaar. Zijn tegenstander kreeg 2 sterke vrijpionnen.
Koen gaf hiervoor een stuk en remise leek mogelijk. Zijn
tegenstander bleef de stelling uitmelken tot Koen de juiste
verdediging miste en verloor. Daarmee was de opmars van
ons tweede gestuit en ging het seizoen als een nachtkaars uit.
Gedetailleerde uitslag Voorschoten-2 - ASV-2: Thomas de
Ruiter (1876) - Peter Boel (2143) ½-½; Roderick van Kempen (1973) - Sander Berkhout (2142) ½-½; Marcus Driessen (2088) - John Sloots (2027) 1-0; David Jongste (1846) Remco Gerlich (1992) 0-1; Frank den Herder (2082) Koert van Bemmel (2083) ½-½; Bert Houweling (2043) Koen Maassen van den Brink (1966) 1-0; Gerben van der
Hoeven (1975) - Jan Knuiman (1977) 1-0; Wouter Noordkamp - Pieter Verhoef (1896) 0-1. Eindstand 4½-3½.
ASV-4 wint van SMB-1: Jaren terug speelde SMB-1 nog in
de Meesterklasse KNSB, nu is dit team in de Promotieklasse
te vinden. Een fikse terugval dus! Het kan verkeren. ASV-4
won het duel in de voorlaatste ronde met 3½-4½. Bij Kees
Sep bleef de partij in evenwicht nadat de dames snel werden
geruild. Ook bij Eric Langedijk werd tot remise besloten.
Ondanks tegengestelde rokade durfden beide spelers de strijd
niet aan te gaan want voordat de strijd echt ging ontbranden
werd er vrede gesloten. Ruud Verhoef werd langzaam overspeeld. Een tegenactie op de damevleugel hielp niet meer en
Ruud verloor in de koningsaanval. Ivo van der Gouw gaf zijn
dame voor drie lichte stukken. Wit speelde het daarmee handiger en verkreeg het initiatief. Ivo kon verlies niet meer
vermijden. Oud ASV-er Paul Waenink kreeg met wit tegen
Barth Plomp na de opening geen voordeel Een actie op de
damevleugel werd na een tussenzet door Barth overgenomen
en hij won daarop in de aanval. Gerben Hendriks speelde de
moeilijkste partij van de dag. Na kwaliteitswinst kreeg hij
een aanval over zich heen. Na ruil van een aantal stukken
bleef er een eindspel over van paard tegen toren en een aantal
pionnen. De pionnen werden langzaam veroverd waarna er
een witte pion wel promoveerde. Bert Duijker kwam na een
moeilijke stelling in een redelijk staand eindspel terecht. Na
een slordigheidje ging het voordeeltje weer verloren en werden alle pionnen geruild met remise als eindresultaat. Désiré
Fassaert tenslotte nam in de opening te veel risico en kwam
naar eigen zeggen verloren te staan. Hij offerde de dame
tegen twee lichte stukken en kreeg praktische kansen. Hij
won de kwaliteit en er kwam uiteindelijk een toreneindspel
op het bord met één pion meer. Dit eindspel wist hij in winst
om te zetten. Daarmee was de 4½-3½ zege in de wedstrijd
een feit!
Barth Plomp
Gedetailleerde uitslag SMB-1-ASV-4: Christ Versteegen
(1826)-Gerben Hendriks (1914) 0-1; Paul Waenink (2011)Barth Plomp (1968) 0-1; Jelle v. Deemen (1923)-Kees Sep
(1883) ½-½; Bram Rijkschroeff (2029)-Ruud Verhoef
(1841) 1-0; Hans v. Leeuwen (1688)-Eric Langedijk (1889)
½-½; Peter Schut (1866)-Bert Duijker (1911) ½-½; Eric de
Ridder (1739)-Désiré Fassaert (1840) 0-1; Huub Janssen
(1744)-Ivo v.d. Gouw (1811) 1-0. Eindstand 3½-4½.
ASV-7 onderuit tegen kampioen: In de slotronde moest
ASV-7 tegen UVS 3. Dit team is dit seizoen oppermachtig en
had de vorige ronde het kampioenschap van klasse 2C al
veiliggesteld. Met een gemiddelde rating van 190 punten
hoger waren we op voorhand eigenlijk kansloos. De laagste
borden waren dit keer het snelste klaar. Theo Koeweiden
kwam slecht uit de opening en moest vol in de verdediging.
Na een blunder kon hij direct opgeven. Bij Edwin Peters
verliep het begin rustiger. Toen zijn tegenstander een agressieve damezet deed, pareerde Edwin dit niet goed. Vervolgens wilde hij torens afruilen en werd hij pardoes mat gezet.
Ook Tom Bentvelzen maakte geen kans in deze slotpartij.
Zijn tegenstander was duidelijk een paar maten te groot en
Tom werd vakkundig opgerold. De tegenstander van Tijs van
Dijk was bij aanvang van de ronde topscorer van 2C met een
score van 6 uit 6. Tijs vroeg zich even af of het een slachtpartij zou worden, maar de eerste 2 uur werd er niets geslagen.
Pas in het laatste deel werden stukken geruild en daarmee
kwam Tijs in licht voordeel. Wit bood remise aan en Tom
gaf aan dat Tijs dit moest aannemen. De akelige nul verdween daarmee van het scorebord en een half punt tegen
zo’n tegenstander is een mooi resultaat. In een Siciliaanse
opening kwam Jan Vermeer (wit) niet aan rokeren toe. Langzamerhand kwam Jan slechter te staan en hij probeerde nog

een halfje te redden door remise aan te bieden. Juist toen
deed hij echter een zwakke zet, wat hem een aantal pionnen
en vervolgens de partij kostte. In de partij van Rob van Belle
ging het lang gelijk op. Ook hier had de tegenstander wel het
betere van het spel. Rob verloor een pion, wist deze terug te
winnen, maar had de pech tegen een eindspelspecialist te
spelen, die vakkundig het volle punt pakte. Hedser Dijkstra
raakte verzeild in een zenuwslopende partij. In het middenspel nam hij het initiatief, maar zag een goede verdedigingszet van zijn tegenstander over het hoofd. Om de dame te
redden moest Hedser een loper offeren. Gezien de tijdnoodfase speelde hij door, hopend op een fout van zijn tegenstander. Deze maakte die niet en uiteindelijk was het Hedser die
door de vlag ging. Zoals gebruikelijk duurde de partij van
Hans Rigter het langste. Aan bord 1 weerde hij zich prima. In
een pionneneindspel, waarbij Hans een loper had en zijn
tegenstander een paard, hield Hans goed stand en werd het
punt uiteindelijk gedeeld. Einduitslag: 7-1. Tom Bentvelzen
Gedetailleerde uitslag UVS-3 - ASV-7: Wouter Dinjens
(1912) - Hans Rigter (1734) ½-½; Pepijn van Erp (1969) –
Tijs van Dijk (1765) ½-½; Thomas Willemsen ((1886) –
Rob van Belle (1766) 1-0; Ivar Heine (12939) – Jan Vermeer (1719) 1-0; Maarten van Rooij (2042) – Tom Bentvelzen (1690) 1-0; Mathijs Broeren (1781) – Hedser Dijkstra
(1673) 1-0; Justin Sewald (1834) – Edwin Peters (1687) 10; Michiel de Kruyf (1822) – Theo Koeweiden (1620) 1-0.
Eindstand 7-1.
Slotwinst voor ASV-9: Voor ASV-9 had de slotdag geen
enkel belang. We konden niet meer promoveren of degraderen. Voor de poule was deze slotdag enorm belangrijk omdat
de promovendus en de degradant er uit zouden komen. SMB,
dat de beste kansen leek te hebben, kreeg opnieuw een dreun
om de oren. UVS wist ze met zelfs 5-1 te verslaan en gaan
volgend seizoen 2e klasse spelen. Achteraf was ons team het
enige, dat de kampioen een puntje wist af te troggelen. Onze
tegenstander, De Elster Toren-3, was nog niet veilig. Zij
hadden berekend, dat ze nog twee bordpunten nodig hadden
en dan konden ze ook bij de slechtste uitslagen niet meer
degraderen. Dit leidde er toe, dat zij de bordvolgorde omdraaiden. De verwachting was, dat ze dan aan de laatste 2
borden, die punten al zouden binnenhalen. Terwijl het maar
de vraag was of hun top aan de topborden tot scoren kon
komen. Die rekening kwam uit,maar had natuurlijk ook een
schaduwzijde. Onze topinvaller Koen van Keulen liet dat
duidelijk zien. Hij zag, dat de vijandelijke koning door te
weinig stukken beschermd werd en trok de conclusie, dat mat
zetten snel mogelijk moest zijn. Zo scoorde hij 1-0. Ikzelf
kon de Elster dromen nog een tikje doen schrompelen. Hun
topper kwam al snel iets minder te staan, maar dat wist hij
recht te zetten. We bleven allebei zitten met een weinig prominente koning, een toren, die niet zoveel kon en ook allebei
een slechte loper met evenveel pionnen. Hij bood zelf remise
aan en ik accepteerde. Toen kwam er tegenslag voor ons.
Walter Wong speelde ver beneden zijn stand. Hij zou zijn
tegenstander ook in een simultaan hebben kunnen verslaan.
Hij kwam snel prettig te staan maar plots zag hij zichzelf een
grote fout maken. Van schrik bood hij gelijk remise aan. De
tegenstander accepteerde dankbaar. Remise kwam er ook
voor Bob Kooij. Het ging steeds gelijk op en bij gebrek aan
frisse ideeën besloten beiden iets leukers te gaan doen. Er
waren nog twee partijen te gaan. Zekria Amani stond iets
gemakkelijker, Lion de Kok moest tegen een vrijpion vechten. Zekria kreeg remise aangeboden, maar dacht er niet aan
dat te accepteren. Dat bleek terecht. In tijdnood had de Elstenaar plots geen enkel verweer meer. Hij moest een stuk inleveren en gaf gelijk op. Zekria werd daarmee onze topscorer.
Lion stond bovenaan, toen de match begon, maar hij had een
zware tegenstander, die een prima partij speelde. Onze man
hield lang stand. Maar toen duidelijk werd, dat het team zou
winnen ook als hij verloor, gaf hij op. De Elster strategie had
goed gewerkt.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag ASV-9 - De Elster Toren-3: Walter
Wong (--) - Jerry Tijssen (1202) ½-½; Koen van Keulen
(1459) - Ton Overeem (--) 1-0; Bob Kooij (1647) - Martijn
Vlootman (1100) ½-½; Zekria Amani (1609) - Martin van
den Eijk (1533) 1-0; Lion de Kok (1529) - Kamran Roodsaz (1558) 0-1; Hendrik van Buren (1512) - Bram Arends
(1627) ½-½. Eindstand 3½-2½.
Uitslagen interne competitie 26e ronde (16 april 2015):
Beeke-Wilgenhof 0-1; R. Wille-F. Schleipfenbauer 0-1; Boel
- Knuiman 1-0; Fassaert - R. Verhoef ½-½; Groen-Huberts
0-1; Naasz-de Mol 1-0; Kees van Dijk-Kusters 0-1; MercanArends 0-1; Eder-Veerman ½-½; Witmans-Manschot ½-½;
Kees van Keulen-Schunck ½-½; Meijer-Mollahosseini 0-1;
Zuidema-Wijman 1-0; J. Sanders-van Lotringen 0-1; Gubbels-Hartogh Heijs 1-0; Maas-Stibbe 0-1; Visser-v. Dam 1-0.

