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Oploswedstrijd: Torens hebben het vaak moeilijk tegen oprukkende pionnen. De toren maakt een goede kans als hij
achter de pionnen staat en de koning ervoor, aldus Averbach.
Als bewijs maakte hij deze studie. Wit speelt en wint. Oplossing: 1. Te8 (de toren moet proberen de pionnen naar voren te
jagen. Die moeten daar niet op
ingaan want hoe dichter ze de
vijandelijke koning naderen, hoe
kwetsbaarder ze worden) 1…Kd5
(de beste zet. 1…e3 is bv. ronduit
slecht 2. Kd3, b3 3. Tb8 en wit
wint) 2. Tc8, b3 3. Tc7, gevolgd
door Tb7 en wit wint. Zwart heeft
geen tempozetten meer en verliest
daarom, aldus Averbach.
Voorspoedig 2016: Welkom terug
op de eerste schaakavond in het
nieuwe jaar na 2 clubloze donderdagen. Het bestuur van ASV
wenst u een heel voorspoedig en vooral gezond 2016 toe met
natuurlijk veel schaakplezier en inspirerende partijen!
Bibliotheek: Op zaterdag 19 december jl. was er weer een
schaakdemo in Rozet. Het was gezellig druk op het plein voor
de bibliotheek. Binnen waren het vooral schakers van ASV
die een partijtje speelden. Dit schouwspel leverde wel de
nodige kijkers op. Aan diverse serieuze belangstellenden
werden folders en info gegeven. Enkelen waagden zich tussen
onze clubgenoten en speelden een partijtje mee. Natuurlijk
gaan we met deze demo’s door. Voor het voorjaar liggen de
data 27 februari en 9 april hiervoor al vast!
Externe competitie: Op de slotavond van 2015 werden de
laatste 3 competitiewedstrijden gespeeld. Het leverde overwinningen op voor ASV-7 op Theothorne-1 en voor ASV11
tegen Doetinchem-2. Alleen ASV-13 verloor. Rhenen-2 was
te sterk. In deze EP een vervolg van de verslagen die nog niet
aan bod kwamen. A.s. zaterdag
moeten onze eerste vier teams
alweer aan de bak voor hun 5e ronde. Zij worden de komende
2 weken gevolgd door de andere ASV-teams in de OSBOcompetitie. U leest het allemaal in ons weekbulletin!
ASV-6 verliest ook in Lichtenvoorde: De 5-3 nederlaag van
het zesde uit bij Rokade-1 is een weinig geflatteerd. Er heeft
duidelijk meer ingezeten voor ons team, dat met 3 invallers
aantrad. Onnodig verlies in gelijke en gewonnen stellingen
zorgden voor de derde keer voor verlies. De avond begon
rustig met prima remises van Nico Schoenmakers en invaller
Jan Vermeer. Beiden kregen in een vroeg stadium remise
aangeboden in gelijke stellingen, waar weinig muziek meer in
zat. Theo van Amerongen werd intussen op de koningsvleugel
overspeeld en moest ten koste van een kwaliteit mat vermijden. Even later kon hij de ongelijke strijd staken. Aan bord 1
had Jeroen Kersten inmiddels zijn tegenstander volledig ingesnoerd en zorgde daarmee voor een gelijke tussenstand: 2-2.
Het werd spannend, want Jacques Boonstra kwam een kleine
kwaliteit voor en Piet de Mol had al het aangeboden materiaal
verorberd en de gevaarlijke aanval van zijn tegenstander afgeslagen. Hij stond duidelijk gewonnen. De andere twee partijen
van Jan Groen en invaller Werner Passchier stonden min of
meer gelijk. Toen echter ging het helemaal mis bij Jacques.
Waar hij dames had kunnen ruilen en in een glad gewonnen
eindspel terecht kon komen, deed hij een foute damezet en
ging vervolgens met de koning in een penning staan, waardoor de dame en de partij verloren ging. Piet ontliep wel alle
vallen van zijn tegenstander en behaalde een mooie overwinning. Jan Groen was inmiddels een pion achter geraakt en
kwam er in het vervolg met een zwakke loper tegen een sterk
paard niet meer aan te pas. Ook bij Werner ging het tenslotte
mis. Hij speelde een prima partij, maar moest in het toreneindspel, dat waarschijnlijk theoretisch remise was, uiteindelijk zijn koning omleggen. In de volgende ronde tegen PION 2
uit Groesbeek zullen we de eerste matchpunten moeten pakTheo van Amerongen
ken.

donderdag 7 januari 2016
Gedetailleerde uitslag Rokade-1 - ASV-6: Marcel Leroi (1912)-Jeroen
Kersten (1849) 0-1; Nick Mulder (2026)- Jacques Boonstra (1823) 1-0;
Menno Dorst (1870)-Nico Schoenmakers (1822) ½-½; Erwin Swerink
(1920)-Piet de Mol (1798) 0-1; Arent Luimes (1859)-Jan Groen (1746) 1-0;
Han Schuurmans (1816) - Theo van Amerongen (1777) 1-0; Gert-Jan van
Vliet (1776) - Jan Vermeer (1748) ½-½; Robbie Gerhardus (1784) - Werner
Passchier (1704) 1-0. Eindstand 5-3.

ASV-7 boekt grote overwinning: Na een desastreuze competitiestart met grote nederlagen tegen Zevenaar-2 en Velp moest
ASV-7 deze derde ronde winnen om niet in degradatiezorgen
te komen. Theothorne werd het slachtoffer van deze dadendrang. Het begon allemaal nog wel met een snelle nederlaag
van Werner Passchier. Enkele minder sterke zetten werden
vakkundig door zijn tegenstander afgestraft. Theo van
Amerongen trok ten aanval, maar met zijn open koningsstelling kreeg zijn tegenstander voldoende tegenkansen om remise te bereiken. Ron Brachten bracht het eerste volle punt binnen. Een centrumpion liep pardoes naar de overkant en kon
alleen gestopt worden via groot materiaalverlies. De gelijke
stand bleef maar even staan. Edwin Peters speelde een degelijke partij, waarin hij een stuk won en even later de partij.
Invaller Theo Koeweiden had steeds initiatief, maar kwam
niet echt verder. In een remiseachtige stelling raadde ik hem
aan om indien mogelijk risicoloos door te spelen. Zijn tegenstander maakte daarop zijn koning actief en wandelde naar
voren. Theo had echter een val gezet en gaf met zijn loper mat
midden op het bord. Met nog 3 partijen te gaan stonden we er
ineens florissant voor. Jan Vermeer speelde een ingewikkelde
partij. Hij won weliswaar een pion maar zijn tegenstander had
compensatie via een gevaarlijke aanval. Met een remise bracht
Jan ons op 4-2. Op de eerste 2 borden stonden Tijs van Dijk
en Hans Rigter beiden goed. Tijs bereikte een paardeindspel
met een pluspion. Theoretisch gewonnen, maar je moet het op
het eind nog wel even doen. Voor Tijs geen probleem en
daarmee was de winst voor ons team binnen. Hans had inmiddels zijn tegenstander volledig ingesnoerd, deze kon geen vin
meer verroeren. Na materiaalverlies was het gelijk uit. Met
deze 6-2 overwinning zijn we van de laatste plaats af en begint onze opmars naar hogere regionen. Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag: Tijs v. Dijk (1802)-Cor Vrouwenraets (1847) 1-0;
Hans Rigter (1749)-Piet Gommers (1865) 1-0; Werner Passchier (1704)Harm Boertien (1717) 0-1; Jan Vermeer (1748)-Dick v. Rumpt (1754) ½-½;
Theo v. Amerongen (1777)-Henk Bergsma (1700) ½-½; Ron Brachten
(1597)-Bob Coenen (1564) 1-0; Edwin Peters (1643)-Dick Vermeulen
(1546) 1-0; Theo Koeweiden (1604)-Wouter Blacquière (1458) 1-0. Eindstand 6-2.

ASV-9 kansloos: Spelen tegen een club uit een dorp heeft
soms leuke kanten, soms ook niet. Tornado heeft de laatste
tijd 4 nieuwe oud-leden weer weten binnen te halen. Die konden en kunnen nog steeds goed schaken. Tornado hoort nu
niet meer in de 3e klasse thuis. Maar zij spelen er wel. Maar
zo kan het gebeuren, dat je een Elo van 2052 tegenover je
krijgt. Koen van Keulen overkwam dit afgelopen wedstrijd.
Zat hij dan aan bord één? Nee, maar Tornado is er zo aan
gewend, dat zij een tactische opstelling tegenover zich krijgen, dat zij zelf al met een tactische opstelling komen. Natuurlijk had Koen geen kans. Maar hij wist zijn tegenstander lang
en inventief bezig te houden. Hij was de voorlaatste die moest
opgeven. Werden de anderen dan overlopen? Nee, echt
niemand. Zo bont als bij Koen was het verder bij niemand.
Maar iedereen (op Zekria na -die moest enige tientallen punten meer te lijf gaan) speelde wel tegen een paar honderd
punten meer. Zij hebben namelijk aan het vierde bord nog
altijd ruim honderd punten meer dan onze sterkste speler
heeft. Dit alles wetende viel de match mee. De eerste partij
was pas tegen half elf afgelopen. Op dat moment stond Gerrie
Arends beter. Ook bij Frans Veerman was dat het geval. Zekria Amani en ikzelf stonden ongeveer gelijk. Maar de flink
hogere ratings verloochenden zich uiteindelijk niet. Dit gold
niet voor Zekria. Hij hield voortdurend evenwicht in de stelling. De tegenstander bood remise en er was er geen reden dat
niet aan te nemen. Ook Frans kreeg remise aangeboden en
accepteerde. Hij roemde zijn tegenstander, die hem een paar
maal waarschuwde, dat hij vergeten was de klok in te druk-

ken. Frans was met een onnauwkeurigheid een pion kwijtgeraakt, maar wist die later toch weer terug te veroveren. Algemeen had hij toch het initiatief weer naar zich toe weten te
trekken. Maar hij was wel in tijdnood gekomen en was dus
tevreden met het remiseaanbod. Triest ging het bij Gerrie. Hij
stond de hele partij beter en ook de klok baarde alleen de
tegenstander zorgen. Toen sloeg het noodlot toe. Hij liet zo
maar een loper instaan. Het was uiteraard gelijk uit. Ik was
ook niet echt ontevreden. In een volkomen gelijke stand
koerste ik op het eindspel af. Maar ik wilde te graag remise.
Met het afruilen van de laatste toren kreeg ik een zwakke
pion. Die was uiteindelijk niet meer te houden en de partij ook
niet. Kees van Keulen kon ook een tijd gelijke tred houden.
Maar tegen de zware aanval van de tegenstander kon hij het
juiste antwoord niet meer vinden. “Toch wel een leuke partij
geschaakt.” was zijn nuchtere commentaar. Wie goed heeft
meegeteld zal concluderen, dat wij vier maal verloren en twee
maal remise uit het vuur sleepten. Ik denk, dat we toch iets
Hendrik van Buren
meer hadden verdiend.
Gedetailleerde uitslag ASV-9-Tornado-1: Hendrik van Buren (1509)-Jan de
Haas (1775) 0-1; Zekria amani (1620)-Ton Wouters (1644) ½-½; Koen van
Keulen (1487)-Rijk-Pieter Hofstede (2052) 0-1; Gerrie Arends (1496)-John
Alblas (1740) 0-1; Frans Veerman (1442)-Frans van Wezel (1616) 0-1;
Kees van Keulen (1302)-Stan Jacobs (1472) 0-1. Eindstand 1-5.

3e klasse voor ASV-10 maatje te groot?: Voor de 3e keer op
rij verloor ASV-10, nu met 4½-1½ van Veenendaal-4. Deze
koploper was duidelijk te sterk. Henk Schunck verloor als
eerste. Hij werd geconfronteerd met c.q. getrakteerd op een
voor hem onbekende opening. Hij vond hier absoluut geen
passend antwoord op, kwam geleidelijk onder zware druk en
kreeg een wurgend gevoel. Hij moest tenslotte opgeven. Invaller Hans Derendorp had een tegenstander met een rating
van bijna 1600. Bovendien speelde hij met zwart, wat niet zijn
lievelingskleur is. Het begin zag er hoopvol uit. Na rokade
van zijn tegenstander dacht Hans hier nog even mee te wachten. Dit gaf zijn opponent een positioneel voordeel wat resulteerde in stukverlies. Hans moest tenslotte de vlag strijken. Ko
Kooman speelde een goede partij en kwam goed uit de opening. In het middenspel was de tegenstander sterker. Een pion
ging verloren en even later een 2e pion. Door stug verdedigen
en het initiatief over te nemen werd nog een kleine kans op
remise bereikt, dacht Ko. Zijn tegenstander dacht daar duidelijk anders over en nadat een doorgeschoven pion kon promoveren was het afgelopen. Horst Eder speelde een goede partij.
In een zijvariant van een klassieke Koningsindiër ging het
lang gelijk op. Het was een spannende partij met tegengestelde rokades; Horst met wit de lange rokade, zijn tegenstander
met zwart de korte. Een aanval via de b-lijn met 2 verdubbelde torens werd door Horst beantwoord met een pionnenstorm
op de koningsstelling. Deze aanval leek goed te gaan, maar
door zijn loper terug te spelen naar f4 miste hij mogelijk een
winstkans. Dit gaf zijn tegenstander de gelegenheid om met
zijn dame diens aanval te versterken. Dit was teveel van het
goede en zo werd de tussenstand 4-0. De jeugd was toen nog
aan het spelen. Wisse Witmans speelde met zwart een tegenvariant tegen de Siciliaanse Grand Prix aanval. Hij kreeg een
superopening en behield initiatief. In het eindspel werden
helaas, waarschijnlijk onder tijdsdruk, enkele minder goede
zetten gedaan. Ondanks een pion minder kwam de witte koning heel slecht te staan. Toen beiden in tijdnood kwamen
werd remise overeengekomen. Een prima resultaat voor Wisse, die met 2½ uit 3 voorlopig topscoorder van ons team is.
Tom Verberk opende goed in een rustige partij tegen een op
papier sterkere tegenstander en had steeds initiatief. Eerst een
pion voorsprong, daarna nog een pion en hij kwam steeds
beter te staan. Het werd een lange partij, maar als laatste speler redde hij de eer van ons team door de partij winnend af te
sluiten. Eindstand 4½-1½.
Ko Kooman
Gedetailleerde uitslag Veenendaal-4-ASV-10: Jan v. Ham (1651)-Horst
Eder 1-0; Rob Leer (1509)-Wisse Witmans (1339) ½-½; Gerard Bulthuis
(1673)-Henk Schunck (1532) 1-0; Cees Capteijns (1556)-Ko Kooman
(1387) 1-0; Jan Offringa (1585)-Tom Verberk (1414) 0-1; Ron Eveleens (-)-Hans Derendorp (1348) 1-0. Eindstand 4½-1½.

ASV-11 kent spannende avond: ASV-11 heeft de eerste winst
binnen. Daar zag het lang niet naar uit. Peter van Deursen
begon goed met een vlotte winst. De tegenstander van Jonathan van der Krogt speelde niet de sterkste zetten, maar Jonathan hielp door zichzelf steeds meer vast te zetten. Door een
paard naar de rand te spelen verloor deze zodoende aan invloed. In een poging het spel te compliceren sloeg Jonathan
met zijn andere paard in op g2. Dit bleek een gouden greep,
niet omdat het goed was, maar de tegenstander zag niet hoe
hij moest vervolgen. Hierdoor ontstond ruimte om met de
dame op de korte rokade eeuwig schaak te geven. Zoals Jonathan na de partij zei: “Ik heb hem genoeg mogelijkheden gegeven om te winnen.” Op dat moment kreeg Clemens Wijman
remise aangeboden, maar gezien de stand op de overige borden speelde hij door. Dit bleek uiteindelijk een gouden greep.
Hierna kwam Nedzat Sulejmani, invaller voor Edward Kuster,
in het nauw. Hij zag in het middenspel mooie matbeelden,
maar kwam daardoor met zijn dame diep in de witte stelling.

Zijn tegenstander vond een mooie zet waardoor de dame verloren ging. Daarna liep de partij van Hans Derendorp naar zijn
ontknoping. Hij kwam in tijdnood en in het eindspel stond zijn
tegenstander beter, vooral door een veel actievere koning.
Uiteindelijk verloor Hans op tijd. Liedewij van Eijk speelde
een snoeihard gevecht. Al snel had ze een open stelling met
zware stukken. Haar koningsstelling was wat kwetsbaar en
haar tegenstander nam die onder vuur door een stel pionnen te
offeren. Liedewij liet zich niet van de wijs brengen. Ze pakte
de pionnen en bleef vechten tot in het eindspel toe. Op het
moment dat haar tegenstander dacht promotie af te kunnen
dwingen had Liedewij goed gezien dat ze, door zelf met promotie te dreigen, een stuk ging winnen omdat de tegenstander
zichzelf in een penning had gezet. “Ik heb nog nooit tegen
zo’n taaie verdediger gespeeld”, aldus haar tegenstander na de
wedstrijd Een terecht compliment voor Liedewij. Het was nu
2½-2½. Clemens speelde nog en had een eindspel bereikt met
een pion meer. Ook had hij beduidend meer tijd. Geduldig en
vastberaden drukte hij zijn tegenstander in het defensief en
toen Clemens’ koning de vijandelijke stelling binnendrong gaf
de tegenstander op. Het weigeren van het eerdere remiseaanbod pakte met deze 3½-2½ zege dus goed uit. Peter van Deursen

Gedetailleerde uitslag ASV-11-Doetinchem-2: Jonathan van der Krogt
(1456)-Thomas Bijl (1851) ½-½; Hans Derendorp (1348)-Iloy Timmerman
(1593) 0-1; Liedewij van Eijk (1419)-Gerard Ruckert (1652) 1-0; Clemens
Wijman (--)-Adrie Marinus (1605) 1-0; Nedzat Sulejmani (1441)-Henk
Hamer (1478) 0-1; Peter v. Deursen (1259)-Jos Welling (--) 1-0. Eindstand
3½-2½.

ASV-13 “houdt de nul”: Aan de wedstrijd tegen Rhenen-2
ging veel overleg tussen de teamleiders vooraf, omdat de
datum Rhenen-2 minder paste. Uiteindelijk werd het toch 17
december en verscheen deze sterke opponent met 1 invaller
aan de start. ASV-13 was volledig en na de 4-0 zege in de
laatst gespeelde ronde uiterst gemotiveerd om een goede uitslag neer te zetten. Jan Diekema moest in de opening een
tegenvaller verwerken. Hij liet een loper insluiten. Zijn tegenstander speelde de partij vlekkeloos en kon al vroeg op de
avond winst noteren. Bij de overige 3 partijen ging het gelijk
op. Tamara Liscaljet speelde op combinaties, maar zag opeens
kwaliteitsverlies over het hoofd. Desondanks werd verder op
de aanval gespeeld maar de geroutineerde tegenstander liet
zich niet gek maken en speelde secuur door. Toen Tamara niet
profiteerde van een paar kansjes, trok zwart de partij naar zich
toe. Theo van Lotringen speelde een goede partij en won een
pion. Hij wikkelde daarna te snel af en moest in het eindspel,
ondanks de pluspion, erg moest op letten. Toen hij een te trage
voortzetting koos, ging zijn tegenstander er met het punt vandoor (0-3). Als laatste bleef Jan Zuidema in de strijd. Op originele wijze bestreed hij het Engels, maar kreeg in een manoeuvreerfase te weinig grip op het centrum. Wit speelde zeer
solide en Jan vergaloppeerde zich op een gegeven moment
juist toen zijn paarden beide centrale velden hadden ingenomen. Zo werd het 0-4 voor Rhenen-2.
Anne Paul Taal
Gedetailleerde uitslag ASV-13-Rhenen-2: Jan Zuidema (1430)-Arend
Baars (1543) 0-1; Theo van Lotringen (--)-Gert Baars (1445) 0-1; Jan
Diekema (1019)-Jan Jonkers (1358) 0-1; Tamara Liscaljet (661)-Geurt van
Veenendaal (1434) 0-1. Eindstand 0-4.

Maximale winst ASV-15: Makkelijk ging het zeker niet op
vrijdagavond 11 december. ASV-15 ontving SMB-6j, een
enthousiast meisjesviertal. Alleen Danny Hageman won al op
zet 12 een stuk na een afruil maar de anderen kwamen wel een
pionnetje voor maar duidelijk was het allerminst. Zeker André
de Groot had het moeilijk. Hij raakte plots een kwaliteit kwijt
en na ruil van een paard op f6 kwam zijn koningsstelling
open. Dit leverde dreigingen op van de vijandelijke dame en
toren op de zwarte koning en André moest het ergste vrezen.
Het enige wat hij nog had was een matdreiging op de onderste
lijn. Slim bood hij op e5 dameruil aan. Wit ging dit uit de weg
maar overzag daarbij dat er op a1 nog een toren instond die
André met zijn dame sloeg met mat. Zo kwam hij goed weg.
Danny was intussen verder aan het stukken rapen gegaan en
kwam onderhand een half bord voor. Eerst zorgde Remco
Menger voor 2-0. Hij wikkelde af naar een toreneindspel met
intussen 2 pionnen meer dat simpel in winst werd omgezet
toen ook torenruil plaatsvond. Vervolgens volgde de al lang
verwachte 3-0 via Danny. Ook Jelle Noordhuis had het niet
makkelijk en moest heel nauwkeurig spelen. Dat deed hij en
in het eindspel won hij een paar pionnetjes waarna ook die
partij na pionpromotie in winst werd omgezet. Het was zeker
geen “walk-over”. De tegenstand was heel behoorlijk en dat
lieten de dames in diverse partijen duidelijk zien!!
Gedetailleerde uitslag ASV-15-SMB-6j: André de Groot (1368)-Susanna
Blok (663) 1-0; Remco Menger (1387)-Willemijn Bijleveld (256) 1-0; Jelle
Noordhuis (1273)-Lise Heskes (361) 1-0; Danny Hageman (1277)-Marieke
van den Berg (200) 1-0. Eindstand 4-0.

Uitslagen interne competitie 13e ronde (17 december 2015):
F. Schleipfenbauer-v. Tol 1-0; Wolbers - Holtackers 0-1; Reulink - Hendriks
1-0; Plomp-P. Verhoef ½-½; R. Wille-Naber 1-0; van de Linde - R. Verhoef
1-0; Fassaert-Huizinga 1-0; Braun-de Mol 1-0; Kusters-Marks 1-0; Kooij - v.
Belle 1-0; Wong-v. Buren 1-0; Veerman-Mercan 0-1; Eder-Arends 1-0;
Kooman-Stomphorst 1-0; Kees v. Keulen-Stibbe 1-0; J. Sanders-Burger 1-0;
Visser-Gubbels 1-0.

