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Oploswedstrijd: Het slot van een studie van Matous uit 1981.
Erg leuk. Wit speelt en wint. Oplossing: 1. Te1, a1D (b1D)
mag ook. 2. Tg1+, Dxg1 3.
Tg8+ en na 4. Txg1 heeft
zwart niets meer.
Wijn proeven: Wijnkoperij
Yves Boode kent u natuurlijk al vele jaren als één van
de winkeliers uit de Steenstraat die een advertentie
heeft in ons clubblad ASVNieuws. Iets wat wij zeer
waarderen natuurlijk. Een
winkel met niet alleen een
groot aanbod van vele wijnen, whisky’s en het betere
gedistilleerd maar zij verzorgen ook al vele jaren wijnproeverijen en cursussen. In het jubileumjaar van ASV was het
natuurlijk een mooie activiteit om met een proeverij eens iets
anders te doen dan schaken. Een afspraak was zo gemaakt en
afgelopen vrijdagavond kwam vinoloog Henriette Deurloo
dit bij ASV presenteren. Over smaak valt zeker te twisten
dat is duidelijk maar de 15 deelnemers beleefden een hele
geslaagde avond waarbij natuurlijk niet alleen verschillende
wijnen werden geproefd, met daarbij de nodige hapjes, maar
waarbij er ook allerlei aspecten over wijnen werden toegelicht. Zo werd op die manier een verband gemaakt tussen
wijn uit het desbetreffende land en de schaakopening zoals
bv. Frans, Italiaans of Spaans. Het was een gezellige en
leerzame avond met een goede en vrolijke interactie.
Externe competitie: Vorige week startte de 6e competitieronde van de OSBO. Goede en minder goede resultaten van
onze teams wisselden elkaar af. ASV-5 bleef na de 5-3
zege
op ZZS! (Zwolle-Zuid Schaakt) in de race voor de 2e plaats.
Wellicht geeft dit aan het eind nog ergens recht op. ASV-6
was kansloos tegen De Toren-3
en degradeerde hierdoor na
een jaartje weer uit de 1e klasse OSBO. ASV-9 blijkt tot
meer in staat dan men zelf in de gaten heeft. Nu werd Wageningen-5 met 4-2 verslagen. Een mooi resultaat! ASV-10
heeft na de 1-5 nederlaag tegen de Edese SV-3 nog 1 wedstrijd om van de laatste plaats af te komen. Anders wordt
ook dat degradatie! Een sterk 3-3 gelijkspel was er voor
ASV-11 uit bij Kameleon in Terborg, ASV-13 daarentegen
verloor met 4-0 bij De Cirkel-3 in Ede. ASV-14e kwam met
1½-2½ net tekort tegen Doesborgh-2. In deze 2 speelweek
speelde ASV-7 afgelopen dinsdag al in Nijmegen tegen
SMB-2. Vanavond maar 1 thuiswedstrijd: ASV-8 komt thuis
in actie tegen SMB-5. Morgenavond speelt ASV-15 dan nog
uit bij Tornado-3 in Druten. Onze zaterdagteams mogen
komende zaterdag weer aan de bak. ASV-1 blijft in Arnhem.
Zij spelen uit in het Arnhemse onderonsje tegen De Toren/VSV. Dan 2 teams met een beduidend grotere reisafstand. In de poule van ASV-2 speelt de top 4 tegen elkaar.
Daar gaan dus beslissingen vallen. ASV-2 reist af naar
nummer 2 de Westlandse Schaakcombinatie. ASV-3 gaat
zelfs helemaal naar St. Annaparochie in de kop van Friesland waar de SV. Emanuel Lasker de tegenstander is in een
heus vierpuntenduel. Voor ASV-3 dus een belangrijk duel in
de strijd tegen degradatie. Er moet gewonnen worden!!
ASV-4 tenslotte blijft in de buurt van Arnhem. Zij spelen uit
tegen Zevenaar-1 dat de leidende positie deelt. Voor ASV-4
is echter handhaving het doel maar punten halen in deze
wedstrijd zal niet gemakkelijk zijn. Volgende week leest u
hoe het met onze teams is afgelopen. Nu de eerste verslagen.
ASV-Voorjaarstoernooi: Met 63 deelnemers was ons jaarlijkse rapidtoernooi afgelopen zaterdag dit keer beduidend
minder in trek. Vorig jaar kwamen we immers nog op 85
schakers uit en in 2014 waren het er 79. Of de volle schaakkalender de oorzaak was of dat deze datum gewoon wat
minder goed uitkwam bij schakers die met enige regelmaat
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bij ons toernooi van de partij zijn zal de toekomst uitwijzen.
Toch wel enigszins verrassend won Jermo Kooijmans, uitkomend voor de SV Wageningen met 6 uit 7 deze editie van
het ASV-Voorjaarstoernooi.
Resultaten ASV-ers bij het
Stefan Bekker, winnaar in
ASV-Voorjaarstoernooi:
2015, hield hij een half punt
Groep A (14 spelers):
achter zich.
De beslissing viel
4/7 Michiel Blok
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4
in de 4e ronde toen Jermo het
8/10 Gerben Hendriks
3
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3
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2
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terstande op. Zo verloor Willy
8/12 Jan Vermeer
4
in de 3 ronde van Stefan en
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had Thomas, die bij eerdere
Steven Braun
4
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2
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Groep C (19 spelers):
Thomas.
Laatstgenoemde
2/4 Wisse Witmans
5
Frans Veerman
5
bleef dit toernooi ongeslagen
Kazem Mollahosseini 5
maar speelde eenvoudigweg
5
Ko Kooman
4½
teveel remise om een rol te
6/8 Nedzat Sulejmani
4
kunnen spelen. Van de ASV14/16 Hans Derendorp
2½
ers was Otto Wilgenhof ook al
17/19 Peter van Deursen
2
snel kansloos. Gerben Hendriks won in de openingsronde en in de 2e ronde won Beerdsen van Otto. Hij klom
nog wel in het klassement maar meer
dan een gedeelde 4e plaats met 4 uit 7 zat er voor Otto niet
in. Ook Michiel Blok kwam tot deze score. Hij won daarbij
van 4 clubgenoten! Peter Boel en Gerben Hendriks bleven
net onder de 50% met 3 uit 7. Ondanks dat groep A slechts
uit 14 spelers bestond was dit zeker een leuke groep. Veel
strijd en mooie partijen was er te zien. Anne Paul Taal en
Désiré Fassaert kwamen tot 2½ punt. Jaap Vogel zag Désiré
in de slotronde nog passeren en eindigde op 2 punten. Het
was niet zijn dag. In de B-groep viel Jacques Boonstra
in de
prijzen. Met 5½ uit 7 kwam hij tot een gedeeldee 3e plaats.
Groepswinnaar Babak Zahmat was hem in de 2 ronde de
baas. Met 4 winstpartijen
met wit legde Jacques een belangrijke basis voor deze 3e plek. Hij bleef daarbij Nico Schoenmakers een vol punt voor. Nico herstelde zich goed van een
½ uit 3 in de ronden 3 t/m 5. Zijn 4 winstpartijen zaten dus
in het begin en eind van het toernooi. Jan Vermeer, Albert
Marks en Steven Braun vinden we nog terug in de top-10
met 4 uit 7. In de C-groep moest een drietal ASV-ers
groepswinnaar Ilan van der Zand, jeugdspeler van De Toren
laten gaan. Deze werd met 6 uit 7 winnaar van deze groep
maar ons ASV-trio bestaande uit Wisse Witmans, Frans
Veerman en Kazem Mollahosseini eindigde met 5 uit 7 mooi
in de etop van het klassement met daar achter Ko Kooman op
een 5 plaats! Nedzat Sulejmani speelde ook een goed toernooi maar verspeelde een hoge klassering na verlies in de
laatste 2 ronden. Ook in deze groep bleef het dus tot het
laatst spannend. De scores van alle ASV-ers bij dit toernooi
treft u in de tabel aan. Al met al was het toch zeker weer een
geslaagde toernooidag ondanks het toch wat tegenvallende
aantal deelnemers.
ASV-6 redt het niet: Voor ASV-6 was deze 6e ronde een
belangrijke degradatiewedstrijd in klasse 1A van de OSBO.
ASV-6 moest winnen van stadgenoot De Toren-3 om in de
eerste klasse te blijven. Piet de Mol offerde een pion in de
opening maar zag daar weinig voor terug. In het middenspel
dacht hij met een tactisch grapje materiaal te winnen maar
dit ging echter ten koste van zijn koningsstelling en even
later werd hij op instructieve wijze matgezet. Tegelijkertijd
won invaller Rik de Lange met een mooie koningsaanval.
Nico Schoenmakers kreeg een gelijkstaand pionneneindspel

op het bord en besloot tot remise na een partij waarin het
evenwicht nooit verbroken was. Dus een tussenstand van
1½-1½ en op de overige borden zag het er helemaal niet
slecht uit voor onze mannen. En toen….zenuwen? Een late
variant van het Sinterklaas-virus ? Plotseling stonden Albert
Marks, Robert Naasz en Jan Groen een stuk achter vanuit
gelijkwaardige stellingen. Zij speelden nog door met de
moed der wanhoop, maar tevergeefs. Dus de nederlaag was
een feit met 4½ punten voor De Toren. Daarna verloor Jacques Boonstra een belangrijke pion en stond ineens slecht,
even later werd hij tot overgave gedwongen door superinvaller Steven Glasbeek. Jeroen Kersten ten slotte wist een ongelijke lopereindspel met een pion minder remise te houden
tegen zijn vroegere WDC-clubgenoot Jan Puyman. Conclusie: strijdend ten onder. Uithuilen en volgend jaar vrolijk
Piet de Mol
verder in de tweede klasse.
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - De Toren-3: Jeroen Kersten
(1849) - Jan Puyman (1923) ½-½; Jacques Boonstra
(1823) - Steven Glasbeek (1875) 0-1; Nico Schoenmakers
(1830) - Fred Beumer (1804) ½-½; Piet de Mol (1815) Ron Engelen (1871) 0-1; Jan Groen (1734) - Ben Mcnab
(1823) 0-1; Robert Naasz (1695) - Jan Willem van Willigen
(1809) 0-1; Albert Marks (1728) - Karl Denys (1784) 0-1;
Rik de Lange (--) - Raimond Vastenhout (1688) 1-0. Eindstand 2-6.
ASV-9 zorgt voor verrassing: Wij zouden het erg moeilijk
krijgen. Wageningen en ASV ontlopen elkaar niet zo zeer in
kracht. En als dan hun vijfde tegen ons negende moet aantreden mag je verwachten, dat er problemen zullen opdoemen. Dat viel ook op te maken uit de scores tot nu toe. De
Wageningers hadden tot nu toe nog alles gewonnen. De
laatste ronde moeten zij tegen de enig overgebleven concurrent. Als ze dat succesvol zouden doen was promotie een
feit. Maar toen bleek ASV-9 in de weg te staan. Met maar
liefst 2-4 wisten wij de pot te winnen. Alles zat mee die dag.
Maar het was zeker niet alles geluk. Kees van Keulen heeft
het afgelopen jaar een geweldige sprong gemaakt. De strijd
ging gelijk op, maar toen de tegenstander zijn stukken wat
ongelukkig neerzette was Kees er razendsnel bij. Hij won
een kwaliteit en schoof de partij naar winst. Frans Veerman
had misschien wat meer geluk. Hij speelde een moeilijke
partij met tegenovergestelde rokades. Daarin liet de Wageninger echter een toren ongedekt staan. Dat moet je tegen
Frans niet doen. Hij liet inmiddels weten vaker zulke partijen
te willen spelen. Wageningen kon aan het derde bord wat
terug doen. Daar viel Hans Derendorp in. Hans vond, dat hij
eigenlijk te hoog zat. Maar de teamleider wilde iedereen op
zijn vaste plaats laten zitten en ging niet schuiven. Hans
kreeg niet veel kans op een draaglijk resultaat. Zijn rating
was enkele honderden punten lager dan dat van de tegenstander. Alle teamleden waren hem echter dankbaar dat hij
bereid was het gat op te vullen. Daarna was ASV weer aan
bod aan het eerste bord. Deze partij bleef lang in evenwicht.
Volgens Zekria Amani gebeurde er ook niet veel. Maar heel
langzaam kwam hij beter te staan. Toch was hij verrast, dat
de tegenstander plotseling opgaf. Die legde uit, dat hij de
dame te ver van de koning had staan en daarom een komende mataanval niet zou kunnen afweren. Zekria koesterde wel
plannen in die richting, maar alles volledig doorgerekend
had hij het nog niet. De stand werd 1-3 voor ons. Verliezen
konden we niet meer en een gelijkspel tegen deze topper was
al een mooi resultaat. Gelijk bood Hendrik remise aan en dat
was voldoende voor de winst. Hun teamcaptain had daar
moeite mee. Mijn tegenstander moest doorspelen en proberen er meer dan remise uit te slepen. Dan moest hij risico’s
gaan nemen, want de stand was echt remise. Het ging al snel
fout voor de Wageningers. Na een piondoorbraak was het
gelijk uit. Alleen Gerrie Arends speelde nog. Hij had een
lastige partij gehad, waarin hij langzaam wat minder kwam
te staan. Maar met de teamwinst op zak had hij weinig moeite om op te geven.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag Wageningen-5 - ASV-9: Jaap Melgers (1611) - Zekria Amani (1621) 0-1; Gerrit Walstra
(1590) - Gerrie Arends (1490) 1-0; Joost Hooghiemstra
(1562) - Hans Derendorp (1343) 1-0; Steef Bijlmakers
(1526) - Hendrik van Buren (1480) 0-1; Rijk Timmer
(1494) - Frans Veerman (1448) 0-1; Albert Boshoven
(1477) - Kees van Keulen (1293) 0-1. Eindstand 2-4.
Jeugd ASV-12j thuis ten onder: De aanvankelijke uitwedstrijd van ons jeugdteam ASV-12j tegen UVS-7 werd omgezet naar een thuiswedstrijd. Tegenstander UVS-7 kon op
vrijdagavond geen zaalruimte krijgen en dan is men natuurlijk van harte welkom in Arnhem. Ons jeugdteam kende
ditmaal 2 nieuwe gezichten. Chris Kamperman en Peter
Bronsveld werden opgesteld voor hun eerste externe wedstrijd bij de senioren. Helaas was tegenstander UVS-7 incompleet en zo kreeg Chris een reglementair punt. Captain

Peter van Bruxvoort speelde nu een partijtje tegen hem terwijl de andere drie hun wedstrijd startten. De beslissing bij
Jacob Langedijk viel al snel. Bij het doorslaan met een pion
over de lange diagonaal was zijn tegenstander steeds een zet
voor. Hij promoveerde met schaak en pakte vervolgens de
vrijpion van Jacob van het bord. Berke Bulgurcu speelt in al
zijn competitiewedstrijden zeker niet slecht maar is nog wat
ongeduldig en speelt nog veel te snel. Zo verloor hij eerst
onnodig een stuk door een vorkje en even later toen hij een
loper oppakte om deze te ruilen zag hij plots dat zijn tegenstander dan met een paardvork de dame kon winnen. Maar
ja… aanraken is zetten dus na loperruil verdween zijn dame
van het bord. Peter Bronsveld hield het nog het langste vol.
Hij probeerde zijn stelling rustig op te zetten maar gaandeweg kwamen er toch wat open lijnen en penningen. Materiaalverlies was niet te voorkomen en zo verloor ook hij uiteindelijk. UVS-7 ging zo met een 3-1 zege huiswaarts.
Gedetailleerde uitslag UVS-7 - ASV-12j: Wim van den
Broek (1462) - Berke Bulgurcu (409) 1-0; Arjan Schoonen
(1150) - Jacob Langedijk (327) 1-0; NO - Chris Kamperman (306) 0-1 (regl.); Rob Lubbers (1327) - Peter Bronsveld (--) 1-0. Eindstand 3-1.
ASV13 verliest van De Cirkel 3: Zonder teamleider Anne
Paul Taal (vakantie) had ASV-13 wat teveel vrij spel in de
uitwedstrijd tegen De Cirkel-3 in Ede. Tamara Liscaljet was
vergeten (??) te komen 0-1. Theo van Lotringen speelde een
evenwichtige partij. Ruilde tijdens schermutselingen de
lopers in plaats van de dames. Toen stond zijn dame buiten
spel. Daardoor kon de witspeler doorbreken met zijn dame
en toren. 0-2. Jan Diekema kwam in een klassieke vierpaardenopening een kwaliteit voor te staan. Bovendien had
hij een goede aanval op het centrum. De ingewikkelde stelling liet twee blunders van Jan toe. Terwijl wij dachten dat
hij na zijn herstel van het fietsongeluk toch “halsstarrig” zou
moeten zijn (tenminste fysiek). De kansen keerden en Jan
werd verslagen in het pionneneindspel. 0-3. Jan Zuidema
speelde een prima partij. Met nog drie minuten bedenktijd
stond hij glad gewonnen. De al uitgespeelde teamgenoten
moesten echter tandenknarsend en nagelbijtend toezien hoe
Jan Zuidema
Jan in 5 zetten harakiri pleegde. 0-4.
Gedetailleerde uitslag De Cirkel-3 - ASV-13: Louis van der
Vos (1307) - Jan Zuidema (1421) 1-0; Leo Lukasse (1411)
- Theo van Lotringen (--) 1-0; Kees van der Dussen (--) Jan Diekema (1015) 1-0; Marcel Oosterhek (1346)-NO 1-0
(regl.). Eindstand 4-0.
Nipt verlies voor ASV 14: De thuiswedstrijd van ASV-14
tegen het veel sterkere Doesborgh-2 werd van het begin af
aan door een enorme vechtlust van ons team gekenmerkt.
Nadat Nedzat Sulejmani een paardoffer op f7 om de oren
kreeg, bleef hij overeind in de tactische fase die daarop
volgde. Omdat zijn tegenstander geen vervolg meer zag en
een stuk achterstond, volgde een gedwongen zetherhaling en
remise. Hierna leek ons team overlopen te worden, want
Kazem Mollahosseini moest om mat te voorkomen een dame
voor een toren geven en Seyma Zararsiz dacht met een combinatie materiaal te winnen, maar werd gefopt en verloor een
stuk. Toen even later Danny Hageman vergat een kwaliteit te
winnen leek een grote nederlaag aanstaande. Maar de mouwen werden opgestroopt en Kazem hield zijn tegenstander
ondanks groot materiaalnadeel met slimme zetten zo bezig
dat deze langzamerhand in tijdnood dreigde te komen. Hierdoor werd tot remise besloten. Seyma vlocht met een stuk
achter steeds allerlei dreigingen in de stelling en haar tegenstander gebruikte veel tijd om niet in de valletjes te lopen.
Toen hij eindelijk los kwam was er geen houden meer aan
voor Seyma en gaf zij op. Danny was als laatste bezig om
een voor hem moeilijk staand eindspel te keepen. De materiaalverhouding was gelijk, maar een loper en a en h pion voor
de tegenstander en een paard en h- en f-pion voor Danny.
Ondersteund door de loper liet zijn tegenstander de a-pion
promoveren waarna Danny zijn paard offerde. Hij had in
tegenstelling tot zijn tegenstander gezien dat deze de verkeerde loper overhield. Het duurde even voor het doordrong,
waarna tot remise werd besloten.
Anne Paul Taal
Gedetailleerde uitslag ASV-14 - Doesborgh-2: Kazem Mollahosseini (1433) - Ben Lievers (1526) ½-½; Danny Hageman (1308) - Chiel Verhagen (1542) ½-½; Nedzat Sulejmani (1351) - Steffen Brouwer (1398) ½-½; Seyma Zararsiz (823) - Eric Visser (1097) 0-1. Eindstand 1½-2½.
Uitslagen interne competitie 22e ronde (10 maart 2016):
Beeke - Hoogland 1-0; Wilgenhof - Boel 1-0; Knuiman Gerlich 1-0; van Ginneken - Fassaert ½-½; R. Verhoef Kusters ½-½; Koeweiden - Wong ½-½; Mercan - Passchier
1-0; Zuidema - Peters 0-1; Vermeer - van Lotringen 1-0;
Gubbels - Noordhuis 0-1; Hartogh Heijs - Diekema 1-0; J.
Sanders - Maas 1-0; Rijmer - Namaki 0-1.
Uitslag ASV-bekercompetitie: Bus - R. Wille 1-0.

