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55e jaargang no. 13
Oploswedstrijd: De laatste twee opgaven waren tamelijk lastig.
Daarom was er vorige week iets simpels. Het is een stand uit de
partij Karlson - Suba (Hastings 1983/84). Wit speelt en wint.
Oplossing: 1. g5-g6+ en zwart
tuimelt in een paardvork als op
g6 wordt geslagen. Ook 1…Kh8
faalt vanwege 2. dxc5+ met mat.
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 5
april is de laatste schaakmiddag
van dit seizoen in de serie van
het Daglichtschaak. Kom nog
één keer een gezellig middagje
schaken! Aanvang 14.00 uur in
het Nivon-gebouw aan de Molenbeekstraat 26A.
Externe competitie: A.s. zaterdag gaan we alweer verder met de 8e ronde voor onze eerste 4
teams. Zij hebben wat goed te maken nadat ze in de vorige ronde
allen verloren. Bovendien hebben met name ASV-3 en ASV-4 de
punten keihard nodig in de degradatiestrijd. De stand na de vorige ronde trof u reeds in de vorige EP aan. We spelen een thuiswedstrijd dus u bent vanaf 13.00 uur welkom in het Grand Café
van het Lorentz. ASV-1 ontvangt De Wijker Toren uit Beverwijk. Een goed resultaat zou mooi zijn om zich te handhaven
zodat het niet meer op de slotwedstrijd hoeft aan te komen. Voor
ASV-2 staat er niets meer op het spel. Zij nemen het op tegen het
Amsterdamse Caïssa-5. Zo anders is het voor ASV-3 die tegen
Caïssa-4 in het kader van lijfsbehoud voor de winst moet gaan.
Ook ASV-4 tenslotte heeft alleen maar baat bij 2 matchpunten.
Dat moet dan gebeuren tegen Het Kasteel. Spanning volop dus.
Volgende week meer daarover. Nu eerst nog de laatste verslagen
uit de voorbije competitieronde.
ASV op beeld: De derby De Toren/VSV-ASV-1 ging onlangs
helaas verloren, maar de reportage van Bureau Sport in hun serie
“Äartsrivalen” is beslist de moeite van het kijken waard. De link
naar de beelden is: https://youtu.be/86aGAae4_mc. Een mooie
reclame voor onze schaaksport.
ASV-3 in problemen: Dat de wedstrijd tegen Emanuel Lasker
cruciaal was daar waren de ASV-ers zeker van doordrongen. De
Friezen stonden een puntje hoger dus winst zou wat lucht scheppen. Helaas het liep verkeerd af. Met 3 invallers werd de rit naar
Sint-Jacobiparochie in het hoge noorden van Friesland ondernomen. Al redelijk snel werd een 2-0 achterstand geïncasseerd. Fred
Reulink moest ervaren dat zijn tegenstander na een pionoffer
actief stukkenspel kreeg. Hij vond hierna niet de goede verdediging. Toen hij geen materiaal terug offerde kwam hij in een matnet terecht. Ook Remco Gerlich kwam na de opening in de problemen. Dit kostte hem veel tijd en moeite om de stelling overeind te houden. Hij slaagde hier geruime tijd in maar toen begon
de klok een rol te spelen. Het resterende dubbeltoreneindspel met
een pion minder kon hij niet meer houden. Zo moest ASV-3
vanuit een achterstand zien terug te komen. Anne Paul Taal had
steeds wat meer mogelijkheden maar kwam niet door de solide
verdediging heen van zijn tegenstander en moest in remise berusten. Theo Jurrius had zeker de betere kansen. Na dameruil had hij
een pion gewonnen. Zouden we daar een puntje pakken? Helaas
het lukte niet. Het vijandelijke loperpaar was dermate sterk dat
Theo in een puntendeling moest berusten. Invaller Paul Schoenmakers, was op verzoek aan bord 1 geposteerd, om zo de andere
spelers aan lagere borden de kans te geven op een positief resultaat. Hij moest nu één van de sterke spelers in bedwang zien te
houden. Lang ging dit goed maar gaandeweg ontstonden er wat
verzwakkingen en ging er een pion verloren. Het Eloverschil was
gewoonweg te groot. Zo was de stand 4-1 en de nederlaag leek
onafwendbaar. Zeker omdat Ruud Wille op uiterst knullige wijze
een stuk had verspeeld. Maar de vijandelijke koning stond in het
centrum en dat bood nog wat aanknopingspunten zeker toen er
wat open lijnen kwamen met wat dreigingen. Zijn tegenstander
reageerde niet adequaat en met de wegtikkende tijd ging hij in de
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fout waar Ruud maximaal van profiteerde. 4-2 en opeens waren er kansen op een gelijkspel. Het eindspel bij
Jochem Woestenburg zou gewonnen zijn en de stelling
bij Mick van Randtwijk, die debuteerde voor ASV in de
KNSB, was onduidelijk maar winst was niet helemaal
onmogelijk. Hoe anders liep het. Mick wist zijn stelling
met toren, loper en 3 pionnen tegen dame en 2 pionnen
te winnen toen de vijandelijke koning te ver naar voren
ging en pardoes in een matnet kwam. Een prachtig mooi
slot van een door Mick goed gespeelde partij!! 4-3, een
gelijkspel lag in het verschiet. Het paardeindspel bij
Jochem moest toch gewonnen zijn….? Maar met een
paardoffer van zijn tegenstander gebeurde waar
niemand meer rekening had gehouden. Beiden promoveerden en in het dame-eindspel had Jochem dat stuk
extra alleen zijn tegenstander promoveerde een zetje
eerder en kon zich met eeuwig schaak net redden. Met
deze remise bleef ASV-3 opnieuw met lege handen en
toen de uitslagen van de andere duels bekend werden
bleek dat men onder de fatale streep was beland. De
laatste 2 ronden moeten dus gewonnen worden om
degradatie te voorkomen.
Gedetailleerde uitslag Emanuel Lasker-ASV-3: Tjalling Wiersma (2182)-Paul Schoenmakers (1820) 1-0;
Sikko Ros (2204) - Remco Gerlich (1974) 1-0; Rienk
Sybesma (2099) - Theo Jurrius (2069) ½-½; Jan Hibma (2046) - Fred Reulink (2055) 1-0; Dolf Wissmann
(2016) - Ruud Wille (1884) 0-1; Erik Bosma (1996) Jochem Woestenburg (2068) ½-½; Murk Viersma
(1841)-Mick van Randtwijk (1786) 0-1; Thijs Tuinstra
(1930)-Anne Paul Taal (1914) ½-½. Eindstand 4½-3½.
ASV 5 ontsnapt in Zwolle: ASV-5 heeft de uitwedstrijd
bij ZZS! met 3-5 gewonnen. Dat ging zeker niet zonder
slag of stoot. Coen Mekers opende met een gedegen
remise. Niet veel later won Jan van de Linde. Een geïsoleerde centrumpion werd buitgemaakt en vervolgens
werd afgewikkeld naar een pionneneindspel dat simpel
gewonnen was. Miraculeus was daarentegen de ontsnapping van Rob van Belle. Een flinke aanval bracht
de invaller voor Paul Schoenmakers in het nauw. Een
stukoffer in het eindspel deed de opponent twijfelen en
een remiseaanbod werd aanvaard. Ook Paul van der Lee
haalde met een blauw oog de remisehaven. Na de opening leek hij snel te winnen. Dat lukte niet en na dubbel
pionverlies moest er een ingenieuze verdediging komen.
En die vond Paul. Wouter Abrahamse won al na een zet
of tien een stuk. De tegenstander vocht tegen beter weten in nog de hele avond door, maar dat maakte voor het
resultaat geen verschil. Ook Erik Wille kreeg materiaal
cadeau. Een volle toren ditmaal. Desondanks speelde de
Zwollenaar tot mat door. De resterende twee borden
stonden allemaal slecht. Siert Huizinga ging ook onderuit. Hij kwam niet onder de druk uit en werd in het
eindspel geslachtofferd. Quirine Naber wist na een
moeizame partij overeind te blijven al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat dat vooral kwam omdat de tegenstander de winst niet wist te vinden. Alles bij elkaar was
het een vreemde wedstrijd. Aan de topborden werd
moeiteloos met 3½-½ gewonnen. Aan de staartborden
kwamen uit vier slechte stelling maar liefst drie remises.
In de slotronde moet in het duel tegen Meppel-2 de
tweede plaats worden uitgevochten.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag ZZS! - ASV-5: Karel Schoenmakers (1995) - Wouter Abrahamse (1952) 0-1; Emile
Hoogterp (1844) - Coen Mekers (1856) ½-½; Rick
Wouda (1805) - Jan van de Linde (--) 0-1; Han
Hubers (1856) - Erik Wille (1885) 0-1; Jan Bongaerts
(1826) - Siert Huizinga (1727) 1-0; Yurian Harjono
(1730) - Quirine Naber (1659) ½-½; Bert van Drongelen (1724) - Paul van der Lee (1797) ½-½; Oscar Bouter (1548) - Rob van Belle (1724) ½-½. Eindstand 3-5.

ASV-8 blijft aan kop: Door een ruime 5½-½ overwinning heeft
ASV-8 het kampioenschap in eigen hand. Er is daarvoor in de
slotronde wel een overwinning tegen Elster Toren-3 nodig om
niet afhankelijk te worden van het resultaat van naaste concurrent
PION-4. De overwinning tegen SMB-5 kwam soepel tot stand.
Op de borden 2 en 6 werden de tegenstanders van Walter Wong
en Oscar Mercan min of meer overspeeld. Als derde bracht Hub
Kusters het punt binnen vooral omdat zijn tegenstander erg passief speelde. Mooier was de partij van Theo Koeweiden. In een
Botwinnik gambiet kreeg hij via een doorbraak op de c- lijn een
pion te pakken. Zijn tegenstander dacht een truc te hebben door
met een paard loper en dame aan te vallen. Theo pareerde dit met
een matdreiging. Tegen het eind van de partij won hij nog een
stuk door een dubbele aanval, 4-0. Ook de tegenstander van Lion
de Kok speelde erg passief, de witveldige loper bleef achter een
dubbelpion een zwak stuk. Lion kreeg een koningsaanval waarop
zijn tegenstander zich genoodzaakt zag de kwaliteit te geven om
de aanval een halt toe te roepen. Als Lion de kwaliteit terug had
gegeven zou hij gezien zijn beter pionnenstructuur de beste
winstkansen gehad hebben. Zoals het nu ging kwam hij in een
remiseachtige stelling terecht en was het danken aan een blunder
van zijn tegenstander, met stukverlies door een penning, dat hij
het volle punt binnenhaalde. Bob Kooij speelde een partij die
slechts 19 zetten lang was, maar de bedenktijd die beiden daarvoor gebruikten was des te langer. Al na 5 zetten was er onbekend terrein betreden, hetgeen het grote tijdsbeslag verklaarde. In
een gecompliceerde stelling waarin Bob iets beter stond werd
remise aangeboden. Mede gelet op de stand van dat moment nam
Bob het remisevoorstel aan.
Hub Kusters
Gedetailleerde uitslag ASV-8 - SMB-5: Bob Kooij (1588) - Jan
Aalbers (1486) ½-½; Theo Koeweiden (1618) - Marinus Mulders (1446) 1-0; Walter Wong (1595)-Henk Brouwer (1470)1-0;
Hub Kusters (1568) - Paul van Deemen (1412) 1-0; Lion de
Kok (1501) - Frans Drummen (1418) 1-0; Oscar Mercan (1490)
- Dolf Hofs (1270) 1-0. Eindstand 5½-½.
Prima gelijkspel ASV-11: Tegen een op papier beduidend sterker
team van De Kameleon heef ASV-11 in Terborg een prima 3-3
gelijkspel uit het vuur gesleept. Misschien was het verschil in
rating juist ook een stimulans voor onze spelers om tegen sterkere spelers te bewijzen dat ze niet hoeven te verliezen tegen een
opponent met een veel hogere rating. Een goed voorbeeld gaf
Jonathan van der Krogt die aan bord 1 zijn duidelijk sterkere
tegenstander op remise hield! Dit lukte Nedzat Sulejmani niet.
Hij verloor in een koningsaanval. Na zijn korte rokade sloeg wit
meteen in op h7. Wit kreeg aanval en Nedzat vond geen verdediging meer. Jelle Noordhuis bracht ASV-11 weer op gelijke hoogte. Lang leek er niets aan de hand maar vanuit het niets pakte
Jelle het volle punt. Na Jelle volgde de eerder genoemde remise
van Jonathan. Clemens Wijman kwam op een gegeven moment
een stuk voor. Dit betaalde zich uit toen zijn tegenstander diens
stelling niet meer kon houden. Hans Derendorp kwam in de problemen door wat verzwakkingen op zijn koningsvleugel. Met een
zwarte pionopstoot volgde, zoals Hans het nu speelde, een matdreiging met de toren en dame. Met zijn koning op g2 kon Hans
de zwarte dreigingen niet meer oplossen. In plaats daarvan had
Hans met zijn koning via f2 en e1 mogelijk nog weg kunnen
komen, zo bleek bij analyse, maar ook dan hield zwart door actief
spel de betere kansen. Zo was het 2½-2½ met de partij van
Edward Kuster nog bezig. Hij stond moeilijk met een loper achter
maar juist deze loper was niet actief en Edward wist juist wel zijn
kans te benutten via eeuwig schaak. Met deze remise boekte
ASV-11 een verdienstelijk gelijkspel.
Gedetailleerde uitslag De Kameleon - ASV-11: Raymond van
Gessel (1819) - Jonathan van der Krogt (1455) ½-½; Ron Berendsen (1720) - Nedzat Sulejmani (1351) 1-0; Johan Oppewal
(1596) - Hans Derendorp (1343) 1-0; Joost Pöpping (1517) Edward Kuster (1298) ½-½; Tom Huijink (1459) - Jelle Noordhuis (1271) 0-1; Han Bruggink (1543) - Clemens Wijman (--)
0-1. Eindstand 3-3.
ASV-15 klopt Tornado-3: ASV-15 heeft ook in de zesde ronde
goed gepresteerd. Dat moest zonder de gestopte Remco Menger
en de verhinderde Jelle Noordhuis en André de Groot. De transformatie van het team pakte echter goed uit, want in Druten werd
een 1½-2½ zege behaald. Bert Maas debuteerde in de ASVteams. Bert kwam al in de opening in de problemen. Veropgerukte pionnen konden moeilijk gestopt worden, waarna een blunder
een einde aan de partij maakte. Arjan Hoenselaar zorgde voor de
gelijkmaker. Hij kwam al snel gewonnen te staan, maar na een
grote fout leek de winstkans verkeken. Doorzettingsvermogen
zorgde alsnog voor het punt. De ’s middags nog opgeroepen Jan
Sanders, die de zieke invaller Tom Katoen verving, won al snel
een kwaliteit. De torens werden verdubbeld en een vrijpion liep
vervolgens door. Als altijd was Danny Hageman de laatste die
speelde. Ondanks pionwinst voelde de stelling niet prettig. Met
hard werken wist Danny toch een gewonnen eindspel te bereiken,

maar vanwege tijdgebrek verkoos de stand-in-captain
voor een remise en winst voor het team.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag Tornado-3-ASV-15: Geert van
Tongeren (1411)-Danny Hageman (1308) ½-½; Hermie Wolvers (1355)-Jan Sanders (1325) 0-1; Rob van
der Spek (837)-Arjan Hoenselaar (--) 0-1; Anton van
Kouwen (843)-Bert Maas (--) 1-0. Eindstand 1½-2½.
Uitslagen/stand 6e ronde OSBO-competitie 1e-4e klasse:
OSBO 1e klasse B:
OSBO 1e klasse A:
1 De Schaakmaat-1j
12 29½ K 1 UVS-3
10 32
2 Meppel-2
9 30
2 Rokade
10 29
3 ASV-5
8 27
3 Veenendaal-3
6 26
4 ZZS!
5 25
4 PION-2
6 24
5 VSG
5 24
5 De Toren-3
6 23½
6 Schaakstad A’doorn-3 5 23½
6 Elster Toren
6 20½
7 Pallas-2
2 17½ D 7 ASV-6
3 19 D
8 De Toren-4
2 15½ D 8 Het Kasteel-2
1 18 D
e
OSBO-2 klasse D:
OSBO 3e klasse H:
1 Velp
12 31 K
1 ASV-8
10 23½
2 Zutphen-2
8 27½
2 PION-4
9 23½
3 ASV-7
6 22
3 SMB-5
7 16½
4 SMB-2
5 25
4 Millingen
6 17½
5 Zevenaar-2
5 22½
5 UVS-6
5 19½
6 Theothorne
5 21½
6 Het Kasteel-3
5 16½
7 Rokade-2
4 24½
7 Elster Toren-3
4 17
8 UVS-5e
3 18
8 Tornado-2j
2 10 D
OSBO 3 klasse D:
OSBO 3e klasse F:
1 Tornado
10 23½ * 1 Veenendaal-4
10 24
2 Wageningen-5
8 18½ * 2 VSG-2
8 22 *
3 ASV-9
6 17 * 3 De Toren-5j
8 19½ *
4 De Cirkel-2
6 14½ * 4 Edese SV-3
6 12½ *
5 BSV Bennekom-3
4 17 * 5 Wageningen-6
4 13½ *
6 De Toren-7j
2 9½
6 PSV/DoDo-3
0 9 *
7 Dodewaard
0 8 *
7 ASV-10
0 7½ *
*wedstrijd minder gespeeld
*wedstrijd
minder gespeeld
e
OSBO 3e klasse G:
OSBO 4 klasse C:
1 Rokade-3
10 22 K
1 Wageningen-7 12 17½ K
2 ASV-11
6 15½*
2 Tornado-4
8 16
3 De Kameleon
5 13½*
3 Veenendaal-6j
8 14
4 Zevenaar-3
4 14½*
4 SMB-7
7 13½
5 Doesborgh
4 14 *
5 UVS-7
5 13
6 Doetinchem-2 (-2)
3 15 *
6 De Toren-10
5 7
7 De Toren-6j
2 13½*
7 Mook-3
3 10
*wedstrijd
minder
gespeeld
8
ASV-12j
0
4
4e klasse D:
4e klasse F:
1 Rhenen-2
9 17 *
1 Theothorne-2
10 14 *
2 Veenendaal-5
9 16 *
2 De Toren-9
8 12½*
3 De Cirkel-3
8 14 *
3 De Schaakmaat-4 7 12½*
4 BSV Bennekom-4
4 10 *
4 Velp-4j
4 10
5 ASV-13
4 7½ *
5 Doesborgh-2
4 9½*
6 Wageningen-8
1 5½ *
6 ASV-14
2 6½*
7 Velp-6j
1 2
7 Doetinchem-3
1 7 *
*wedstrijd minder gespeeld e
*wedstrijd minder gespeeld
4 klasse B:
1 Mook-2
12 20½
5 UVS-8
4 9½
2 Koningswaal-2
11 18½
6 Dodewaard-2j
3 11½
3 ASV-15
9 15
7 Tornado-3
3 8
4 Velp-3
6 10½
8 SMB-6j
0 2½

1e klasse B: Pallas-2 - VSG 3½-4½; De Schaakmaat-1j De Toren-4 6-2; ZZS! - ASV-5 3-5; Meppel-2 - Schaakstad
Apeldoorn-3 5½-2½.
1e klasse A: Veenendaal-3 - Rokade 3½-4½; UVS-3 Elster Toren 6-2; ASV-6 - De Toren-3 2-6; PION-2 Het
Kasteel-2 5-3.
2e klasse D: UVS-5 - Velp 2½-5½ Rokade-2 - Theothorne 3½-4½; SMB-2 - ASV-7 3-5; Zutphen-2 - Zevenaar-2
4-4.
3e klasse H: Het Kasteel-3 - PION-4 1½-4½; Millingen
- Elster Toren-3 3-3; ASV-8 - SMB-5 5½-½; Tornado2je - UVS-6 1-5.
3 klasse D: Dodewaard - Tornado 1½-4½; Wageningen-5 - ASV-9 2-4; BSV Bennekom-3-De Toren-7j 6-0;
De
Cirkel-2 was vrij.
3e klasse F: VSG-2 - Veenendaal-4 4-2; Wageningen-6
- PSV/DoDo 5-1; ASV-10 - Edese SV-3 1-5; De Toren5je was vrij.
3 klasse G: De Toren-6j-Doetinchem-2 (-2mp) 2½-3½;
De Kameleon - ASV-11 3-3; Doesborgh-Rokade-3 2-4;
Zevenaar-3
was vrij.
4e klasse C: Mook-3 - Wageningen-7 1½-2½; UVS-7 ASV-12j 3-1; De Toren-10 - Tornado-4 0-4; Veenendaal-6j
- SMB-7 3-1.
4e klasse D: Wageningen-8 - Rhenen-2 0-4; De Cirkel-3
- ASV-13 4-0; Veenendaal-5 - Velp-6j 4-0; BSVBennekom-4
was vrij.
4e klasse F: De Schaakmaat-4 - Doetinchem-3 3-1;
ASV-14 - Doesborgh-2 1½-2½; Theothorne-2 - Velp-4j
2½-1½;
De Toren-9 was vrij.
4e klasse B: Mook-2 - Velp-3 3-1; Koningswaal-2 SMB-6j 4-0; Tornado-3 - ASV-15 1½-2½; Dodewaard2j - UVS-8 1½-2½.

