Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING
(OPGERICHT 31 OKTOBER 1891)
Redactie: R. Wille, Laan van Klarenbeek 74,
6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,
e-mail: r.wille@planet.nl
Clubavond: Donderdagavond in Activiteitencentrum
Schreuder, Vlamoven 22-24, tel 026-3696970
Tel. aanmelden: Erik Wille 06-12965038
ASV op internet:
http://www.asv-schaken.nl
e-mail: info@asv-schaken.nl

54e jaargang no. 35

donderdag 29 oktober 2015

Oploswedstrijd: Voor de liefhebbers was er vorige week
maar weer eens een tweezet. Het was er eentje van Kralin uit
1973. Wit geeft mat in 2
zetten. Oplossing: de
sleutelzet is 1. Tb8-a8.
Rapid: Volgende week
is er geen interne com-e
petitie. Dan staat de 2
speelavond in de rapidcompetitie op het programma!
Daglichtschaak:
Ook
een gezellig middagje
schaken bij het Daglichtschaak valt niet te
versmaden. Dat kan a.s.
dinsdag 3 november voor de tweede keer dit seizoen. Aanvang 14.00 uur in het Nivon-gebouw. Info bij Jan Vermeer.
Boekpresentatie: Al eerder mochten wij Hans Böhm verwelkomen met zijn boekpresentaties over De Toren, Het Paard,
De Loper en De Pion. Het vijfde boek in deze serie over De
Koningin is al enige tijd uit en ook deze uitgave zal hij op
luchtige wijze aan de hand van fraaie stellingen en anekdotes
komen presenteren. Dat doen we op vrijdag 13 november
om 20 uur in ons clubgebouw. De toegang is gratis!! We
hopen weer op veel belangstelling. S.v.p. vooraf even aanmelden bij Ruud Wille. Het boek zal die avond, gesigneerd
door Hans Böhm, verkrijgbaar zijn voor 15 euro (winkelprijs
23 euro). Als u ook belangstelling heeft voor de eerdere
uitgaven in deze serie dan dient u dit ook even te melden.
Externe competitie: Zou de tweede speelweek in de OSBOcompetitie onze teams meer succes opleveren? We stonden
immers pas op 2x winst en er waren al 6 verlieswedstrijden.
Eerst was het de beurt aan ASV-7. Zij speelden uit bij Zevenaar-2 en kregen daar een flink pak slaag. Met maar liefst
7-1 werden zij weggevaagd!! Gelukkig liep het met de andere 2 wedstrijden wel goed af want anders zou deze eerste
speelronde wel heel erg somber zijn afgelopen. Eerst won
ASV-8 op onze vorige clubavond met 4½-1½ van Het Kasteel-3 en een dag later was ASV-13 met 4-0 te sterk voor de
jeugd van
Velp-6j. Dus 4x winst en 7 verlieswedstrijden in
deze 1e ronde. Dat kan veel beter natuurlijk!! In deze EP treft
u weer de nodige verslagen aan. Alleen ASV-10 volgt nog
maar daar wordt aan gewerkt!
Zevenklapper voor Zevenaar 2 tegen ASV 7!!!: Hoopvol en
in zo ongeveer de sterkste formatie traden we voor deze 1e
ronde aan tegen Zevenaar-2, want Rob van Belle voor Ron
Brachten was op papier geen verzwakking. Bijna 100
Elopunten stonden we gemiddeld hoger genoteerd. Een dikke overwinning daar gingen we vanuit. De werkelijkheid
was echter geheel anders deze dinsdagavond 20 oktober
2015. Alles ging zo ongeveer mis, wat maar mis kon gaan.
Jan Vermeer begon met een remise na een mislukte aanval.
Hij verloor een pion maar zijn tegenstander accepteerde het
remisebod van Jan. Theo van Amerongen, de nieuwe teamleider, blunderde als eerste. In een misschien iets betere
stand overzag hij een aftrekschaakje, verloor de dame en kon
opgeven. Inmiddels had Werner Passchier door een vergissing een loper verloren. Hij spartelde langdurig tegen met
dame, toren en loper. Edwin Peters had een stuk geofferd
voor 2 pionnen, maar na dameruil bleef hij met een verloren
stelling zitten. Zijn blinde tegenstander speelde dit keurig
naar winst. Aan bord 1 had Hans Rigter een moeilijke avond.
Zijn tegenstander was qua rating de hoogst genoteerde. Hans
had in het verleden wel eens van hem gewonnen, maar nu
kreeg hij geen enkele kans. Aan bord 2 kreeg Tijs van Dijk

remise aangeboden maar hij speelde door in het teambelang.
Toen hij niet met eeuwig schaak accoord ging, werd hij met
toren en dame op de g-lijn uitgeteld. De stand was nu: 4½-½.
Werner speelde nog steeds door met een vol stuk minder.
Rob van Belle had een gelijke stelling. Misschien een klein
minnetje door het loperpaar van zijn tegenstander. Rob overzag ineens echter een kleinigheid en verloor have en goed.
Onze hoop was nu gevestigd op Hedser Dijkstra. Hij stond
inmiddels een vol stuk voor. Ook in tijd was er met 7 tegen 3
minuten niets aan de hand. Maar Hedser wist geen goede
winstweg meer te vinden. Vrij doelloze zetten en de tijd tikte
weg. “Uw vlag”, zei de wedstrijdleider tegen Hedser. En
toen was er nog Werner, die kreeg ineens een kans, hij won
het stuk terug en zijn tegenstander kon niet anders meer dan
eeuwig schaak geven. 7-1, wat een ongelofelijke afstraffing!!
In de volgende ronde tegen het eerste van Velp kunnen we
ons revancheren.
Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag Zevenaar-2 - ASV-7: Vincent Pelgrom (1896) - Hans Rigter (1760) 1-0; Edzard Bosch van
Rosenthal (1708) - Tijs van Dijk (1802) 1-0; Jeroen van der
Poel (1677) - Theo van Amerongen (1777) 1-0; Jan Elfrink
(1637) - Jan Vermeer (1744) ½-½; Daniel Meiboom (1633)
- Werner Passchier (1704) ½-½; Hans Corbeel (1532) Rob van Belle (1740) 1-0; Tonie Claessen (1680) - Hedser
Dijkstra (1699) 1-0; Yannick te Pest (1465) - Edwin Peters
(1643) 1-0. Eindstand 7-1.
ASV-8 start met zege: Gezien de veranderingen in ASV-8
waren mijn verwachtingen hoog. We begonnen met 2 snelle
remises. Walter Wong op bord 3 speelde een op snelle afruil
gebaseerde opening wat hem vrij snel lukte, binnen een uur
was zijn partij gespeeld. Bij Lion de Kok gingen de centrumpionnen en een paar lichte stukken van het bord. Het
lukte Lion de pionnenformatie van zijn tegenstander uit
elkaar te spelen. Dit had wel verdere vereenvoudiging tot
gevolg. Wat resteerde was een iets beter staand toreneindspel. Omdat we op de borden 1, 4 en 5 beter stonden nam
Lion geen risico en nam het remise aanbod aan. Oscar Mercan speelde met wit de Ruy Lopez, zijn tegenstander speelde
niet scherp genoeg wat hem de e-pion kostte. Wit versterkte
zijn stelling liet een pion instaan die zwart met zijn dame
nam. Door de open lijn die ontstond nam de druk op de koningsvleugel toe. In verloren stelling probeerde zijn tegenstander door een kwaliteitsoffer te redden wat er te redden
viel. Te laat want Oscar dwong hem binnen 25 zetten tot
opgave. Bob Kooij kwam aan bord 1 wat minder uit de opening. Hij wist onder de druk uit te komen door een afruil van
veel stukken af te dwingen. Bij een min of meer gelijk
staand eindspel bood Bob, kijkend naar de veelbelovende
posities op de andere borden, remise aan. Precies om die
reden weigerde zijn tegenstander het remise-aanbod. Bob
wist vervolgens een winstpoging van zijn tegenstander te
weerleggen en kon daardoor de partij winnend afsluiten. De
tegenstander van Theo Koeweiden kwam goed uit de opening. Net toen hij vat op de stelling kreeg verspeelde hij een
kwaliteit. Later won hij deze terug en werd na zetherhaling
tot remise besloten. De partij van Hub Kusters duurde het
langst . In een gelijkopgaande partij offerde zijn tegenstander
een pion om tegenspel te krijgen. Langzaam maar zeker
kwam hij door goede strategie en kleine tactische zetten in
het voordeel. Toen het Hub echter lukte om na algehele
afruil met zijn laatste toren de zevende rij te bereiken en f7
dubbel aan te vallen was de partij in feite gespeeld. Uiteindelijk bleef een pionneneindspel van 5 tegen 2 over waarbij
zijn tegenstander opgaf. Zo werd de prima 4½-1½ overwinHub Kusters
ning een feit.
Gedetailleerde uitslag ASV-8 – Het Kasteel-3: Bob Kooij
(1621) – Niels Radder (1575) 1-0; Theo Koeweiden (1617)
– Arno Reijnders (1528) ½-½; Walter Wong (1610) – Martijn Ohlenroth ½-½; Hub Kusters (1563) – Ben van Cuyk

(1345) 1-0; Lion de Kok (1512) – Toine van Bergen (1362)
½-½; Oscar Mercan (1441) - Martin van Gelder (1329) 1-0.
Eindstand 4½-1½.
Verlies voor jeugd ASV-12: Ons jeugdteam in de seniorencompetitie onderging een complete metamorfose. Vorig
seizoen ging dit team als ASV-11j door het leven, nu als
ASV-12j. Het nummer is natuurlijk verder niet van belang,
wel de samenstelling. Vier van de vaste spelers van afgelopen seizoen t.w. Tom Verberk, Wisse Witmans, Bryan Hieltjes en Seyma Zararsiz maken nu deel uit van een seniorenteam terwijl Em Reijmer is gestopt. Van dit team bleef duse
alleen Teun Gal als speler over. Omdat de teams in de 4
klasse OSBO m.i.v. dit seizoen gewijzigd zijn van zestallen
in viertallen kreeg hij 3 nieuwe spelers naast zich met Max
Timmers, Jacob Langedijk en Berke Bulgurcu. De belangrijkste man, Peter van Bruxvoort, bleef als teamcaptain aan
het roer. Van hem is ook dit eerste verslag:
De 1e ronde van ons jeugdteam was gelijk een uitwedstrijd
en wel tegen Veenendaal-6j, ook een jeugdteam. We hadden
er zin in en gingen vol goede moed op pad. Aan bord 4
speelde Jacob Langedijk tegen een heel aardig meisje. Of dat
het nu was weet ik niet maar hij kwam heel slecht uit de
opening en stond al snel een stuk achter. Hij probeerde het
nog wel maar dit stukverlies kwam hij niet meer te boven.
Jammer! Bij Berke Bulgurcu ging het op bord 3 vrij gelijk
op. Hij stond wel iets minder maar herstelde dit aardig tot hij
pardoes zijn dame weggaf. Ook op bord 2 ging het gelijk op.
Teun Gal probeerde het wel maar nadat hij op een gegeven
moment een stuk had verloren moest ook hij uiteindelijk de
koning omleggen. Op bord 1 voltrok zich een spannende
partij. Max Timmers wist alle aanvallen te pareren. Halverwege maakte hij een foutje maar zijn tegenstander maakte
daar geen gebruik van. Des te langer de partij duurde des te
beter kwam Max te staan. Zijn tegenstander wist niet goed
wat hij er mee aan moest en gebruikte veel tijd. Uiteindelijk
zelfs teveel en verloor op tijd. Een knappe winst van Max.
Zo werd het een 3-1 nederlaag.
Peter van Bruxvoort
Gedetailleerde uitslag Veenendaal-6j – ASV-12j: Luuk de
Man (1333) - Max Timmers (583) 0-1; Matthijs van Dodeweerd (834) - Teun Gal (501) 1-0; Lydia van Dodeweerd
(629) - Jacob Langedijk (202) 1-0; Lars Boere (346) - Berke Bulgurcu (398) 1-0. Eindstand 3-1.
Maximale cijfers ASV-13: Bij een wedstrijd tegen een
jeugdteam gebeurt altijd heel veel in een kort tijdsbestek.
Talent is er zeker maar te overhaast zetten speelt dan vaak
een belangrijke rol. De senioren gaan vaak in het snelle
tempo mee maar hebben gewoon meer routine om te profiteren van fouten. Even koffie drinken of een praatje maken
was er voor uw redacteur dus haast niet bij afgelopen vrijdag
toen ASV-13 te gast was van de jeugd van Velp-6j. Theo
van Lotringen won als eerste. Zijn partij ging aanvankelijk
gelijk op maar de stukken van Theo kwamen langzaam
steeds beter te staan toen hij deze naar de vijandelijke koningsvleugel dirigeerde. Dat resulteerde in stukwinst. Toen
zwart de koningsstelling opende met g6 kwam de kracht van
de witte loper op b2 naar voren. Zwart verdedigde zich daarbij niet optimaal en ging mat. Ook bij Jan Sanders verliep de
openingsfase gelijkwaardig. De stelling kwam open en Jan
won een stuk tegen een pion. Belangrijker nog was dat hij
profiteerde van de witte velden rond de witte koning doordat
wit g3 had gespeeld. Er kwam een zwarte loper op h3 en
toen was het wachten tot wit toeliet dat Jan met zijn dame op
f3 kwam met ondekbaar mat tot gevolg. Tamara Liscaljet
kwam even na half acht wat gehaast binnen, vlak na begin
van de wedstrijd, en zette de opening wat passief op. Wit
kreeg dus ruimtevoordeel maar de zwarte stelling was solide
genoeg. Toen de stelling open kwam kreeg Tamara meer
mogelijkheden en dreigingen. In die fase verspeelde haar
tegenstander zijn dame. Een paar zetten later volgde mat. Jan
Zuidema moest er het hardst voor werken. Dat zag er aanvankelijk niet naar uit omdat hij in de openingsfase een kwaliteit won. Het duurde toen even voordat hij zijn stukken
verder kon activeren. Intussen was zijn tegenstander een
aanval begonnen op de lange rokade van Jan. Die moest in
die fase heel nauwkeurig spelen maar hield zijn stelling
geroutineerd onder controle. Maar het was een fase waarin
zijn jeugdige opponent het sterk speelde. Toen er een vijandelijk paard in de penning kwam werd de materiële voorsprong vergroot. Zwart speelde het nog wel actief verder,
maar Jan gaf geen kans meer weg en wikkelde verder af naar
winst. De 4-0 zege was daarmee een mooie competitiestart.
Gedetailleerde uitslag Velp-6j – ASV-13: Branko Distelvelt
(392) – Jan Zuidema (1430) 0-1; Morris Doorn (240) – Jan
Sanders (1344) 0-1; Chao Daniels (145) – Theo van

Lotringen (--) 0-1; Teun Klein Gunnewiek (--) – Tamara
Liscaljet (661) 0-1. Eindstand 0-4.
ASV-14 komt tekort: Daar waar de eerste wedstrijd in het
bestaan van ASV-15 winnend werd afgesloten ging dezelfde
ouverture van ASV-14 ruim verloren. De Toren-9 was na de
nodige individuele fouten aan de kant van onze spelers met
0-4 duidelijk te sterk. Eerst verloor Thijs Stomphorst in een
aanvallende partij snel een pion door een fout na de rokade.
Snel daarna verspeelde hij zijn dame toen hij deze vergat
weg te zetten na een aanval door een pion. Nedzat Sulejmani
had meer verdiend. Hij speelde een sterke partij en won de
dame tegen een kwaliteit. Maar vervolgens gaf hij prompt op
zijn beurt de dame weg. Zijn tegenstander kon daarna ondanks goed verdedigen de partij rustig uitspelen. Invaller Jan
Sanders raakte al in het begin een paard kwijt. Hij moest wel
want anders had hem dit na een onoplettendheid de dame
gekost. Zijn tegenstander gaf het materiële voordeel niet
meer uit handen en besliste de partij in zijn voordeel. Seyma
Zararsiz speelde een sterke partij en leek met een toren meer
op de overwinning af te stevenen. Haar tegenstander manoeuvreerde haar echter met een paard in het nauw waardoor
zij haar voordeel kwijtraakte. In de slotfase kon haar opponent promoveren en ging zij kansloos mat.
Gedetailleerde uitslag ASV-14 - De Toren-9: Nedzat Sulejmani (1441) - René Reulink (1240) 0-1; Thijs Stomphorst (1351) - Peter Hamers (1405) 0-1; Jan Sanders
(1344) - Khaleed Saad Mohammed (1335) 0-1; Seyma
Zararsiz (825)-Jan Schoemaker (1357) 0-1. Eindstand 0-4.
ASV-AB jeugd: Hoe staat intussen het met ons AB-team in
de KNSB-jeugdcompetitie zult u zich wellicht afvragen. Een
terechte
vraag want zij speelden al op zaterdag 3 oktober de
2e en 3e ronde in de KNSB-promotieklasse. Onder begeleiding van dagchauffeur en schaakvader Ruud Verhoef kwam
het team ontspannen
aan in het verre Rotterdam. Daar werd
’s ochtends de 2e ronde gespeeld tegen Landau-A2 uit Axel
(Zeeland). Quirine Naber was al heel snel klaar. Ze won al
vrij snel een pion en een kwaliteit. Daarna was winst niet
moeilijk meer. Pieter Verhoef kon een klein openingsvoordeeltje uitbouwen en won vervolgens soepel. Bent Schleipfenbauer trof een tegenstandster die lang nadacht en al na 15
zetten in tijdnood zat. Daarna was ze met de beperkte tijd
snel de weg kwijt en kon Bent het punt noteren. Teamleider
Xadya van Bruxvoort speelde lange tijd theorie. Toen zij
deze theoretische discussie met haar tegenstander wilde
beëindigen door af te wijken bleek dit echter funest en verloor ze. Zuur natuurlijk maar geen schande aangezien haar
tegenstander na 3 ronden samen met Bent op 3 uit 3 staat.
En in de pauze werd….ontspannen maar ook....gestudeerd!?!
De schaakdames doken in de wis- en natuurkundeboeken,
zoals het van een schaakteam verwacht kan worden! Daarna
werd 's middags aangetreden tegen de Promotie-A1 uit Zoetermeer. Hier werden 3 redelijk snelle remises gespeeld.
Pieter mocht blij zijn dat hij die partij overleefde. Ergens
stond hij 2 pionnen achter maar wist hij het te keepen. Quirine kwam meteen vanuit de opening in een dode stelling
terecht die dan ook niet meer dan remise opleverde. Xadya
moest, gezien de stellingen van Pieter en Quirine, forceren.
Ze won eerst een pion die ze daarna echter weer verloor.
Uiteindelijk werd dit toch snel remise. De partij van Bent
bracht uiteindelijk de beslissing. Een gunstig verlopen opening mondde uiteindelijk uit in een iets gunstiger toreneindspel dat Bent won. Het team bleef zo op koers en met dit
topteam en de goede reserves moet het kunnen maar voor
promotie moet zeker nog gevochten worden. Naar verwachting staat in de volgende ronde op 14 november a.s. in Den
Bosch, het treffen met medekoploper Leiderdorp-A1 op het
programma. Beide teams staan met 6 matchpunten en 9½
bordpunt ruim voor op de achtervolgers. Echter niet verliezen wordt heel belangrijk! We blijven het met belangstelling
volgen. Succes!
Uitslagen interne competitie 7e ronde (22 oktober 2015):
Hoogland - Beeke 0-1; F. Schleipfenbauer - Bus 0-1; Reulink - Wolbers 0-1; R. Wille - Gerlich 1-0; Huberts - van de
Linde ½-½; Naber - Huizinga 1-0; van Dijk - de Mol 0-1;
Vermeer - van Belle 0-1; Brachten - Passchier 0-1; Veerman
- Manschot ½-½; van Deursen - van der Krogt 0-1; Schunck
- Kees van Keulen 0-1; Wijman - Zuidema 0-1; Stomphorst Rijmer ½-½; J. Sanders - van Lotringen 0-1; Hartogh Heijs Visser 1-0; Burger - Maas 0-1; Stroebel - Stibbe 0-1;
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Holtackers - Knuiman 1-0;
Arends - Witmans 1-0.

