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Oploswedstrijd: Soms kom je voor het eerst een tot dan
onbekende naam tegen.
De tweezet van deze
week is van ene Dr. P.
Schuurmans. Nog nooit
van gehoord. Misschien
komt dat omdat hij voornamelijk in de zestiger en
zeventiger jaren componeerde. Het doet er ook
weinig toe. Wat hij hier
laat zien is puntgaaf. Wit
geeft mat in twee zetten.
Oplossing: De sleutelzet is 1. Lh3.
Rest programma: Vanavond en volgende week donderdag
wordt er nog gewoon een ronde gespeeld voor de interne.
Dan is er 2 weken geen clubavond vanwege kerst en oudejaarsdag. In het nieuwe jaar, op 7 januari, gaan we weer
verder met de interne!
ASV-Nieuws: Deze week is er weer een nieuw nummer van
ons tweemaandelijkse clubblad ASV-Nieuws van de persen
gerold. Vanavond kunt u dit decembernummer bewonderen.
In deze uitgave staat de laatste column van Marco Braam.
Onder de titel “De Analyse” beschreef hij het schaken en de
schaakpsychologie. “Het is nu genoeg geweest”, zo gaf hij
aan. Hij heeft het idee opgevat om al zijn columns die hij in
de afgelopen jaren heeft geschreven te bundelen in een leuk
boekje. Hij wil dan ook graag inventariseren of hier voldoende interesse voor bestaat. Belangstellenden kunnen dit
melden bij uw secretaris.
Externe competitie: In deze decembermaand staat nog een
volledig programma te wachten. Zo speelde ASV-14 afgelopen maandag al uit tegen Zutphen-4. Het duel eindigde in
een 2-2 gelijkspel. Van deze wedstrijd treft u in deze EP
reeds een verslag aan. Vanavond speelt ASV-5 thuis tegen
De Toren-4 en ontvangt ASV-9 het team van Tornado uit
Beneden-Leeuwen. Ook zijn er vanavond 2 uitwedstrijden.
ASV-6 gaat naar Lichtenvoorde voor de wedstrijd bij Rokade-1 en ASV-10 speelt uit bij Veenendaal-4. Ook morgenavond kunt u komen kijken bij de wedstrijd van een ASVteam in ons clubgebouw. ASV-15 speelt dan vanaf 19.30 uur
tegen de jeugd van SMB-6. Diezelfde avond staan er ook
nog 2 uitwedstrijden op het programma. ASV-8 speelt in
Groesbeek tegen PION-4 en onze jeugd van ASV-12 is te
gast bij Tornado-4. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is
dan kunt u a.s. zaterdag vanaf 13.00 uur ook weer getuige
zijn van de wedstrijden van onze eerste 4 teams. Zij spelen
in het Grand-café van het Lorentz hun 4e wedstrijd. Voor
ASV-1 wordt het tijd dat er punten komen. Dat moet dan
gebeuren tegen HWP-Haarlem-1 dat al wel een wedstrijd
won. Dus bij winst achterhalen onze clubgenoten dit team.
Het is trouwens een dubbele ontmoeting tussen deze teams
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want ASV-2 treft zaterdag HWP-Haarlem-2 en kan daarin
bij winst de beide koplopers in het zicht houden. ASV-3
ontvangt het Utrechtse Paul Keres-3. Ook daar staan voor
het derde weer belangrijke punten op het spel. ASV-4 moet
tegen het Nijmeegse SMB-1 voor de winst gaan om uit de
onderste regionen weg te komen. Dat zijn de wedstrijden
voor deze week. Volgende week meer over de rest van het
programma. Alle teams veel succes!!
ASV-1 wint in beker: Een zucht van verlichting was voelbaar toen het beslissende snelschaken ternauwernood in het
voordeel van ASV uitviel. Bij een 1-1 stand bleven Tom Bus
en Michiel Blok daarin vechten voor een goed resultaat.
Vooral laatstgenoemde kwam vanuit verloren positie terug.
Wat een ontsnapping!! Maar goed eerst waren er de reguliere
partijen. De wedstrijd begon goed. Otto Wilgenhof kwam
gelijkwaardig uit de opening en kwam in een stelling terecht
waarin hij een pion kon winnen. Daarna speelde hij het even
niet zo nauwkeurig maar werd geholpen toen zijn tegenstander een tussenschaakje overzag en Otto een stuk won. 1-0
voor, niets aan de hand. Naarmate de avond vorderde veranderde het spelbeeld. Peter Boel was tegen Hofstra na een
aanvankelijk vrij gelijk opgaande partij met zijn dame wat in
de problemen gekomen. Met een krachtige loperdiagonaal en
een paard werd de zwarte dame in verlegenheid gebracht en
raakte Peter een toren achter. Hij probeerde nog wat maar
kreeg geen kans meer. Michiel Blok leek na de opening het
spel in handen te hebben maar misschien was de pionopstoot
met e4 in die fase wat te vroeg. Zijn tegenstander kreeg
makkelijk stukkenspel en waar Michiel de zwarte koningsstelling wist te openen werkte dit juist in het voordeel van
zwart die met een toren op de geopende g-lijn en het sterke
loperpaar zoveel druk kreeg. Na een fraai zetje kwam onze
ASV-er de problemen niet meer te boven. 1-2 achter en Tom
Bus moest nu winnen om nog het snelschaken te forceren.
Tom stond steeds beter en had druk op een achtergebleven
pion op d6. Maar zijn tegenstander hield stand en in de slotfase leken de kansen te keren. Er kwam een lastig toreneindspel op het bord met voor beiden een vrijpion. In wederzijdse tijdnood volgde een spannende slotfase. Tom wist heel
handig de zwarte koning met zijn toren af te houden terwijl
de vijandelijke toren bovendien wat ongelukkig stond geposteerd. In een wedren met beide vrijpionnen promoveerde
Tom eerder en haalde zo met enige opluchting in het Arnhemse kamp de 2-2 binnen. Snelschaken dus. Altijd spannend. Vergelijk het maar met de strafschoppenserie bij het
voetbal. Ook nu won Otto weer redelijk eenvoudig. Zijn
tegenstander koos de aanval. Otto liet zich niet verrassen,
won een paar pionnen, hield de stelling onder controle en
won later groot materiaal. Deze voorsprong hield niet lang
stand want Peter moest opnieuw zijn meerdere erkennen.
Intussen was Michiel een toren achtergeraakt en leek mat te
gaan. Hij won een kwaliteit terug en stond toen een loper
achter maar zijn tegenstander had veel minder tijd. Ook de

loper werd gewonnen. Miraculeus bleef hij overeind. De
dames werden geruild en het toreneindspel werd gewonnen
op tijd. Vrijwel gelijkertijd won ook Tom Bus plots een
lastige stelling toen zijn tegenstander zijn koning liet instaan
en stelde daarmee de bekerzege voor ASV-1 veilig. Met een
flink blauw oog dat wel!!
Gedetailleerde uitslag KNSB-Beker (Poule D) 2e ronde
ASV-1-BSV Bennekom: Otto Wilgenhof (2222)-Martin
Markering (1962) 1-0 (1-0); Michiel Blok (2152)-Martijn
Pauw (2031) 0-1 (1-0); Peter Boel (2178)-Hotze Tette Hofstra (2166) 0-1 (0-1); Tom Bus (2170)-Eddy de Beule
(2032) 1-0 (1-0). Eindstand 2-2. ASV-1 wint snelschaken
met 3-1.
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dom: Vorige week donderdag
werd Edwin Peters overtuigend Fischerrandom Chess herfstkampioen. In de vierde ronde won Edwin gedecideerd van
medekoploper Nedzat Sulejmani. Hiermee scoorde Edwin
een Bobby (4 uit 4). Op het vinkentouw zitten Bob Beeke en
Jan Vermeer met een halfje minder. De beslissing om het
FRC-kampioenschap valt begin juli tijdens de tweede FRCavond. In de vorige En Passant werd al gewezen op de voorpremière in de Filmhallen in Amsterdam van Pawn Sacrifice, de film over het leven van Bobby Fischer. Gevraagd naar
de indrukwekkendste scènes uit de film hoefde Fischerfan
Nico Schoenmakers niet lang na te denken en hij noemde er
drie. Zijn eerste scene is doorspekt met humor, namelijk die
wanneer Bobby’s zus bij diens introductie op de schaakclub
opmerkt: ”He hates draws”. In de tweede worden Bobby’s
angsten confronterend hard neergezet, te weten wanneer hij
voor het oog van de wereld zoek is en ’s nachts verstijfd van
angst zijn moeder belt. Maar ontroerend en een echte tranentrekker is de scene waarin Spassky, die in de film als een
ware Rock-‘n-Rollheld wordt neergezet, aan het einde van
de beroemde zesde matchpartij plotseling opstaat en begint
te applaudisseren voor Fischer als teken van overgave. Kortom: “Een top film!”
Nico Schoenmakers
Gelijkspel voor ASV-14: In de 3e ronde van de OSBOcompetitie speelde ASV-14 uit tegen Zutphen-4. De wedstrijd eindigde uiteindelijk in een 2-2 gelijkspel. Ook in de
vorige ronde had ASV-14 een zelfde resultaat behaald. Alleen in de openingsronde ging het goed mis. Maar goed nu
zijn ze dus alweer 2 ronden ongeslagen. De wedstrijd begon
goed. In de partij van Nedzat Sulejmani dacht zijn tegenstander kennelijk dat het nog Sinterklaas was en gaf al snel
een paard en een loper weg. Daar kwam nog een pionnetje
bij, winst van een kwaliteit, nog een pionnetje, en het bord
werd steeds leger. Nedzat liet deze buitenkansjes niet ont-

nemen en speelde de partij bekwaam uit naar winst. Thijs
Stomphorst kwam niet goed uit de opening. Zijn beide lopers
kon hij niet naar de koningsvleugel brengen. Zijn positie
blokkeerde deze mogelijkheid en mede daardoor kwam zijn
koningsvleugel al heel snel onder druk. Een offensief op de
andere vleugel was helaas niet voldoende dreigend om de
druk van de tegenstander op de koningsvleugel weg te halen
zodat zijn tegenstander daar door kon breken. Daarna was
het snel gedaan. Mat besliste de partij. Kazem Mollashosseini speelde aan bord 1 gedegen. Naar het eindspel toe werd er
flink afgeruild. In een enkel toreneindspel en beiden vijf
pionnen werd eerst overgegaan tot torenruil, die Kazem
weliswaar pionwinst opleverde maar de koning van zijn
tegenstander stond echter mooi centraal terwijl de koning
van Kazem juist helemaal aan de zijkant stond. Hij kon zijn
pluspion hierdoor niet snel genoeg laten doorlopen, terwijl
zijn tegenstander wel eerder met een pion promotie wist te
bereiken. André de Groot kwam als invaller in het voordeel
door in het middenspel een kwaliteit te winnen. Hij bouwde
dit voordeel heel rustig en fraai uit door stukken uit te ruilen.
Intussen was de materiële voorsprong vergroot tot een toren .
Een fraaie zege die een verdiend gelijkspel opleverde.
Gedetailleerde uitslag Zutphen-4 - ASV-14: Jarmo van de
Seijp (--) - Kazem Mollahosseini (1406) 1-0; Wim van Meeteren (1539) - Thijs Stomphorst (1351) 1-0; Egbert Talens
(1395) - André de Groot (1368) 0-1; Paul Ham (1226) Nedzat Sulejmani (1441) 0-1. Eindstand 2-2.
Daglichtschaak: Met een opkomst van maar liefst 19 schakers werd op 1 december jl. tijdens de derde speelmiddag
van het daglichtschaak in dit seizoen een record neergezet.
Fantastisch! Nieuw waren Walter Wong, Marcel Krevic uit
Nijmegen en Eric Braun. Daarnaast kwamen Hub Kusters,
Kazem Mollahosseini, Jacco Reiding, Ali Koshki en Fred
Schonis, voor de eerste keer dit seizoen. Door de grote opkomst was de sfeer zo mogelijk nog gezelliger. De nieuwkomers werden verrast met een zakagenda met opdruk Daglichtschaak en een bijhorende pen. In de A-groep werd Jan
Vermeer de nieuwe koploper. Hij behaalde drie overwinningen. Albert Marks, koploper tot dan kon de slotronde niet
meedoen. Henk Schunck werd van de derde plaats verdrongen door Siert Huizinga. Siert behaalde 2½ punt. Hans Donker nestelde zich met goed spel op de 5e plaats. Hij speelde
remise tegen Albert Marks. Horst Eder behaalde slechts een
½ punt en zakte daardoor. Rob Cornips was deze middag
zeer constant met 3 remises en zal zeker niet tevreden zijn.
Ook Robbert Lubbers moest enige veren laten. Ook hij behaalde een ½ punt. Sjors Rengers kan zeker tevreden zijn
met zijn 1½ punt. Marcel Krivec haalde met 3 punten de
volle buit. En dan Ko Kooman. Vorige maand 2½ uit 3,
maar dat was niet in het verslag te vinden. Daarom ook deze
keer maar niets schrijven over zijn wel zeer magere score
deze maand (als goedmakertje). Walter Wong en Hub Kusters scoorden met 2½ punt ook sterk. Jacco Reiding, 2 remises en 1 zege deed het ook goed. Eric Braun kreeg goede
tegenstanders en behaalde 1 punt. In de B-groep staat Henk
Schunck 1e en 4e in de A-groep! Hij staat 3 punten voor op
Sjors Rengers. Ben Bergen en Kazem Mollahosseini maakten in de B-groep een aardige sprong door van Fritz 8 en
Meindert Rudolphi, resp. Fred Schonis en Ali Koshki te
winnen. Ali Koshki scoorde 1 punt. Gerrit Jansen en Fred
Schonis speelden tegen elkaar remise. De eerstvolgende
schaakmiddag is in het nieuwe jaar op dinsdag 5 januari. U
bent natuurlijk van harte welkom.
Uitslag ASV-bekercompetitie (gespeeld op 3/12): de Kok –
Brachten 0-1.

