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55e jaargang no. 32
Oploswedstrijd: Een stelling uit de partij Corrigan-Brown (Parijs 1980).
Dit zijn de opgaven, waar ik van hou. Al redenerend kom je tot de oplossing. Probeer het maar, wedden dat je het leuk vindt. Zwart aan zet
speelt en wint. Oplossing: Na 1…Pf3+ zal wit moeten slaan. Dus: 2.
Lxf3, Dxf3 en nu moet wit Dg2
mat tegenhouden. Is dat moeilijk? Nee hoor want 3. De4 en
zwart komt niet verder. Dus
hoort de vraag op te komen: Valt
de vierde rij af te sluiten voor de
witte dame? Dat kan met 1…Lb4
en met 1…Tb4. Maar 1…Lb4
laat wit nog alle ruimte bv. om
de zwarte dame aan te vallen. Na
1…Tb4 ligt dat heel anders. Dat
is dan ook de oplossing: 1…Tb4
2. axb4, Pf3+ 3. Lxf3, Dxf3 en
nu valt 4…Dg2 mat niet meer
tegen te houden.
Beker: Aanvankelijk bleef de
deelname aan de ASV-bekercompetitie wat achter maar na een wat
dringend mailtje werden velen wakker geschud en liep het opeens storm
met de aanmeldingen. Zo werd de deelname aan de beker met maar
liefst 69 spelers een geweldig succes! Zo sterk was het ook nog nooit
bezet met maar liefst 15 van
de 18 spelers uit ASV-1 en ASV-2. Prachtig!! De loting voor de 1e ronde is intussen verricht en
op onze site te
vinden. De Kroongroep en de Bekergroep dienen de 1e ronde uiterlijk 8
december gespeeld te hebben. In de Bekergroep is er echter eerst nog
een voorronde. Die dient uiterlijk 3 november te zijn afgerond. Maak
tijdig een afspraak met uw tegenstander. Dan blijven we op schema!
Externe competitie: Voor onze 5 zaterdagteams staat over 2 dagen de 2e
ronde op het programma. Daarvan spelen komende zaterdag vanaf
13.00 uur vier teams thuis in het Lorentz. Een duel met een speciaal
tintje daarbij is ongetwijfeld de plaatselijke derby tussen ASV-1 en
stadgenoot De Toren-1. Beiden kenden dit seizoen een goede start. Het
wordt ongetwijfeld een spannend duel. Ter herinnering: vorig seizoen
werd het 6-4 voor De Toren maar in de 2 seizoenen daarvoor boekte
ASV-1 beide keren de volle winst met 5½-4½. Het wordt dus een open
strijd! ASV-2 krijgt LSG-3, de favoriet voor de titel, op bezoek. Vorig
jaar werd het nog een 4-4 gelijkspel. ASV-3 is gastheer van VAS-2.
Deze beide teams begonnen dit seizoen met een nederlaag. Winst zal
het uitgangspunt zijn om niet onderin te blijven hangen. In de OSBOpromotieklasse krijgt ASV-4 een zware klus aan SMB-1, waar ons
dubbellid Jaap Amesz deel van uitmaakt. Alleen ASV-5 speelt uit. Zij
gaan naar Apeldoorn waar De Schaakmaat de tegenstander is. Alle
teams weer veel succes. U bent zaterdag natuurlijk van harte welkom.
Ook onze andere 8 teams gaan binnenkort aan de competitie beginnen.
Daarover verderop in deze EP meer.
ASV-A-jeugd: Na het prachtige begine op de eerste speeldag
stond onze
A-jeugd afgelopen zaterdag op de 2 speeldag in de 3e ronde meteen
voor een loodzware klus. Tegenstander Oud Zuylen Utrecht had op alle
borden een enorm ratingoverwicht van gemiddeld zo’n 300 punten en
dan weet je dat het een zware dobber wordt. Bij ASV was Xadya van
Bruxvoort verhinderd. Zij werd vervangen door vaste invaller Wisse
Witmans. Onze jeugd verkocht de huid duur maar een 4-0 nederlaag
was toch het eindresultaat. Pieter Verhoef werd in zijn favoriete opening op het verkeerde been gezet en verloor een stuk. Bent Schleipfenbauer kwam onder druk maar ontsnapte naar een iets minder staand
eindspel met een dame tegen 2 torens. Helaas onderschatte hij zijn
stelling en gaf op omdat hij dacht meerdere pionnen te verliezen. De
computeranalyse geeft hem echter slechts een pion achterstand. Quirine
Naber kwam met zwart ook al zwaar onder druk zonder zelf tegenkansen te creëren. Net toen ze de dames wist te ruilen en in een eindspel
dacht te vluchten gaf ze een pion weg zonder tegenkansen en rende in
een soort matnet. Voordat er nog meer verloren werd gaf ze op. Wisse
Witmans speelde in de opening iets te actief en verloor een stuk tegen 2
pionnen. Zijn tegenstander speelde daarna alleen nog maar op stukkenruil en loodste Wisse naar een kansloos eindspel. Hij bleef echter wel

donderdag 6 oktober 2016
alert en dacht op het eind nog een trucje te hebben.
Dit bleek echter helaas alleen maar gebakken
lucht. De daaropvolgende wedstrijd tegen Sliedrecht-A1, dit keer gemiddeld "slechts" 100 elopunten meer, werd tegen alle statistiek in gewonnen
met de perfecte score van 2½-1½. Pieter snoepte
zijn tegenstander pion na pion af. Toen hij 3 pionnen voor stond in een paard tegen lopereindspel
gaf zijn tegenstander op. Bent won in de opening
een stuk tegen 2 pionnen. Hij hield dit voordeel
vast, won de pionnen terug en wikkelde af naar
een loper tegen paard en lopereindspel met beide
nog 2 pionnen op de koningsvleugel. De partij
eindigde met een mooi matje. Quirine zette een
hele goede partij op, won een pion en wikkelde af
naar een eindspel. Helaas liet ze haar tegenstander
in beider zware tijdnood glippen. Toen deze kon
vluchten naar een dame + ongelijke loperseindspel
verloor Quirine ergens een pion, vergat een illegale zet te claimen (de zet werd in overleg wel gecorrigeerd) en kwam een beetje in moeilijkheden.
Na dameruil bleek het toch 100% remise te zijn.
Wisse pakte de opening aanvankelijk goed aan
maar gaf de tegenstander een sterk veld op d6. Hij
verzuimde dit tijdig aan te pakken en kwam zeer
passief te staan. Uiteindelijk verloor hij na een
kleine combinatie een toren. Met 6 matchpunten
staat ASV gelijk met Messemaker A1 uit Gouda
alleen dit teame heeft meer bordpunten zodat onze
jeugd op de 3 plaats staat!! Mick van Randtwijk
die voor de jeugdcompetitie met de jeugd van De
Schaakmaat uite Apeldoorn meespeelt verloor
helaas op deze 2 speeldag beide partijen.
Rheden: Afgelopen vrijdag was de 2de en beslissende speelavond in het kampioenschap van Rheden. In de vorige EP meldde ik u al dat Pietere
Verhoef na de eerste 3 ronden op een gedeelde 2
plaats stonde op een half punt achterstand. Dit wist
hij op de 2 avond in te halen en zo eindigde hij
samen met Martijn Boele op een gedeelde 1e
plaats. Het onderlinge duel was in remise geëindigd. Een barrage via snelschaken moeste de beslissing brengen. Daarvan eindigde de 1 partij in
remise waarna Martijn de 2e won. Hij werd daarmee kampioen van de gemeente Rheden. Pietere
viel ook in de prijzen want hij werd niet alleen 2
in de algemene eindrangschikking maar ook
jeugdkampioen! In dat klassement vinden
we
Quirine Naber overigens terug op een 3e plaats. In
dee eindranglijst, waarin Pieter dus nae de play-offs
2 werd, eindigden op een gedeelde 3 plaats onder
meer Ruud Verhoef en Koen Maassen van den
Brink met 4½ punt, slechts een half punt achter
beide koplopers. Het was dus in de slotrondene
ongemeen spannend. Daarachter als gedeeld 6
volgt Rob Huberts met 4 punten. René van Alfen,
de eerder genoemde Quirine Naber en Walter
Manschot eindigden op 3½ punt. Laatstgenoemde
wist beslag te leggen op de ratingprijs! Van onze
dubbelleden behaalde Hans van Capelleveen 2½
punt en Erwin Velders 2 punten. Ook Ko Kooman
vinden we op deze positie terug met 2 punten. Er
waren in totaal 40 deelnemers! Het toernooi viel
zeer in de smaak. Dit werd door de deelnemers bij
de prijsuitreiking met instemming beantwoord!!
Dus volgend jaar een nieuwe titelstrijd.
Rhenen: In het rapidtoernooi van Rhenen was
afgelopen zaterdag van ASV alleen Ruud Wille
onder de 36 deelnemers te vinden. Het begin ver-

liep goed tegen lager gerate spelers hoewel het hier en daar bepaald niet
tegen zat. Zo startte Ruud met 4 uit 4. In de laatste drie ronden kreeg hij
de sterkere spelers. Eerst verloor hij verdiend van de latere winnaar
Gert Legemaat van Doorn-Driebergen mede door een mislukt offer.
Toen Ruud in de voorlaatste ronde onverwacht won van Jef Verwoert
(Wageningen) die in tijdnood een goede voortzetting overzag wat ongetwijfeld tot winst had geleid. Ruud won nu een kwaliteit waarna de
angel uit de stelling was. Zo kwam hij weer in een gedeelde leidende
positie. Maar hij verprutste dit door in de slotronde al in de opening
simpel een stuk te verspelen. Ook de medekoploper verloor. Zo kwamen de eerder genoemde Gert Legemaat alsmede Pim Ydo, van wie
Ruud verloor, met 5½ uit 7 aan kop. Legemaat werd tot winnaar uitgeroepen op weerstandspunten.
Vijf spelers waaronder Ruud werden met
5 uit 7 gedeeld 3e. Het was weer een heel gezellig toernooi. Gelukkig
voor Ruud was er ’s-avonds meer reden tot juichen!
Delft: Paul de Freytas nam afgelopen zaterdag deel aan het ODGrapidtoernooi in Delft. De 70 schakers waren verdeeld over 2 groepen.
Paul speelde in de sterke A-groep met 4 GM’s t.w. Erik van den Doel,
Jan Smeets, Friso Nijboer en Sipke Ernst en ook nog eens 5 IM’s maar
ook sterke jeugdspelers zoals o.a. Thomas Beerdsen en Hing Ting Lai,
die het toernooi overigens won voor alle titelhouders. Het mag dan ook
geen verbazing wekken dat Paul qua rating bij aanvang als voorlaatste
was gerangschikt in deze groep van 33 spelers. Paul scoorde uiteindelijk 3 uit 7 en dat was gezien de sterkte van deze groep zeker niet slecht.
Externe competitie: Daar waar onze eerste 5 teams zaterdag al de 2e
ronde spelen staan komende week ook onze overige teams op punt van
beginnen. Tijd dus voor
OSBO 2e klasse B: Samenstelling ASV-6
een overzicht. We heb1 Pallas-3
Erik Wille (TL)
1903 ben het dan over ASV-6
2 VSG-2
Coen Mekers
1857 t/m ASV-13. Ja, dit keer
3 De Cirkel
Jeroen Kersten
1850 13 teams want we heb4 PSV/DoDo-2
Nico Schoenmakers 1795 ben er 2 ingeleverd ten
5 ASV-6
Jeroen van Ginneken 1784 opzichte van vorig jaar.
6 De Combinatie Piet de Mol
1775 Nog steeds blijft het een
7 De Schaakmaat-2j Siert Huizinga
1749 geweldig aantal natuur8 Edese SV-2
Wisse Witmans
1454 lijk. Het enthousiasme
Anne Paul Taal
1901 van u allen om in de
e
teamwedstrijden mee te
OSBO 2 klasse C: Samenstelling ASV-7
1 Rokade-3
Jacques Boonstra
1799 doen blijft ongekend
groot. Echt geweldig!
2 Rokade-2
Hans Rigter
1760 Met de teamindeling was
3 De Toren-4
Theo v. Amerongen (TL) 1727 door de direct betrokke4 Theothorne
Robert Naasz
1709 nen al bij het begin van
5 VDS-2
Jan Groen
1687 de zomerstop gestart.
6 Zutphen-2
Albert Marks
1683 Waar vinden we onze
7 Velp-2
Marco Braam
1667 teams terug en wat zijn
8 ASV-7
Edwin Peters
1662 hun kansen? ASV onte
OSBO 2 klasse D: Samenstelling ASV-8
breekt dit jaar in de 1e
1 SMB-2
Tijs van Dijk
1774 klasse OSBO. Dit komt
2 UVS-4
Jan Vermeer
1766 door de onverwachte
3 Mook
Rob van Belle
1695 promotie van ASV-5
4 Tornado
Hedser Dijkstra
1692 naar de Promotieklasse
van
5 ASV-8
Ron Brachten
1654 en de degradatie
e
6 Het Kasteel-2
Hub Kusters (TL)
1571 ASV-6 naar de 2 klasse
7 De Toren-5j
Bob Kooij
1542 waarin ook ASV-7 en
promoveerde
8 PION-3
Oscar Mercan
1465 ASV-8 (dat
e
uit de 3e klasse) zullen
OSBO-3 klasse F: Samenstelling ASV-9
1 Theothorne-2
Werner Passchier
1633 uitkomen. Het zesde
dit seizoen weere
2 Zevenaar-2
Zekria Amani
1626 moet
terug
zien
te keren op 1
3 Doesborgh
Horst Eder
1557 klasse-niveau. Met diver4 De Kameleon
Hendrik van Buren (TL) 1522 se spelers uit ASV-5 van
5 Lochem
Koen van Keulen
1477 vorig seizoen is dat ook
6 Doetinchem-2 Kees van Keulen
1342 zeker mogelijk. De doel7 Rokade-4
stelling promotie mag
8 ASV-9
dan ook best worden
e
OSBO-3 klasse C: Samenstelling ASV-10
uitgesproken. Jeroen van
1 De Cirkel-2
Theo Koeweiden
1601 Ginneken zal zijn debuut
2 Wageningen-6 Lion de Kok
1519 maken voor een ASV3 Veenendaal-2
Henk Schunck
1461 team. Jeroen, welkom in
4 ASV-10
Ko Kooman (TL)
1453 onze teams en veel suc5 Elster Toren-2 Hans Derendorp
1339 ces!! Wisse Witmans
6 BSV Bennekom-3 Bryan Hieltjes
1185 stroomde door vanuit
ASV-10. ASV-7, onder
7 Twello
leiding van Theo van
8 De Toren-8
e
Amerongen moet op zich
OSBO-3 klasse D: Samenstelling ASV-11
1 ASV-11
Gerrie Arends
1483 ook een eind kunnen
komen dit jaar. Het team
2 UVS-6
Jonathan van der Krogt 1452
bestaat immers uit vijf
3 Koningswaal-2 Kazem Mollahosseini 1404 spelers, die afgelopen
4 SMB-3
Jan Zuidema
1383 seizoen nog in ASV-6
5 De Sleutelzet
Danny Hageman
1351 speelden. Uiteraard is die
6 Zevenaar-3
Jelle Noordhuis
1283 verschuiving ook zicht7 De Toren-6j
Anne Paul Taal (TL)
baar in het naar de twee8 Het Kasteel-4
de klasse gepromoveerde

ASV-8, dat door die promotie ook met twee spelers meer aantreedt. Hedser Dijkstra, Ron Brachten, Jan Vermeer, Tijs van Dijk en Rob van Belle
zorgen voor veel ervaring in dit team. ASV-9
speelt weer derde klasse. In dat
team zien we
e
Werner Passchier
(vanuit
het
7
)
en
Horst Eder
(vanuit het 10e). Zij nemen de plaats in van Frans
Veerman (reserve) en Gerrie Arends (naar 11e).
Ook ASV-10 heeft een flinke verandering ondergaan. Tom Verberk is in Enschede gaan studeren
en Horst en Wisse stroomden door naar hogere
teams. Met de “kampioenen van ASV-8” Theo
Koeweiden en Lion de Kok erbij is het team zeker
niet zwakker geworden. Hans Derendorp is de
derde nieuwe speler in het team van Ko Kooman.
OSBO 4e klasse G
1 Velp-6j
2 De Cirkel-4
3 ASV-12
4 Schaakstad A’doorn-5
e

OSBO 4 klasse I:
1 ASV-13
2 De Toren-10
3 Velp-3
4 Tornado-3j

Samenstelling ASV-12
Theo van Lotringen 1337
Nedzat Sulejmani
1320
Thijs Stomphorst
1266
Bert Maas
-Anne Paul Taal (TL)
Samenstelling ASV-13
André de Groot
1407
Peter van Deursen 1244
Jan Diekema
1010
Seyma Zararsiz
813
Erik Wille (TL)

ASV-11 telt vijf nieuwe spelers naast Jonathan
van der Krogt. Gerrie komt uit ASV-9; de andere
vier uit de lagere teams. In de vierde klasse heeft
ASV dit seizoen geen jeugdteam meer. In ASV-12
maakt Bert Maas zijn debuut als vaste speler. De
andere drie spelers komen uit ASV-13 en 14. Ine
ASV-13 zien we Peter van Deursen uit het e11
inschuiven. Seyma en André komen uit het 14 en
15e. Het blijft moeilijk om de sterkte van de tegenstanders in de verschillende poules in te kunnen
schatten. Daar komen we vanzelf achter. Gewoon
met volle energie achter het bord plaatsnemen en
dan komen we vast weer een heel eind. In En
Passant kunt u via de verslagen van de teams en de
standen en uitslagen per ronde vanzelfsprekend
alles weer volgen! Alle teams heel veel succes!!
Prachtige start Daglichtschaak: Met de komst van
15 schakers startte het Daglichtschaak afgelopen
dinsdagmiddag zeer goed. Vier nieuwe schakers
waren er en drie daarvan waren dames. Sjors Rengers, die nota bene in de B-groep is ingedeeld,
sprintte weg uit het peloton en nam met drie punten meteen
de leiding. Jacco Reiding nestelde zich
op de 2e plaats. Met winst tegen Jan Vermeer en
Albert Marks heeft hij dit seizoen blijkbaar grote
plannen. Ook Horst Eder heeft er zin in getuige
zijn 2 winstpartijen en een remise tegen Jacco. De
nieuwkomers waren allen zeer zwakke huisschakers. Er zouden er meer in de groep moeten zijn,
maar nu moesten zij het soms opnemen tegen
clubschakers. Dat is voor beiden niet leuk. Maar
bij de start maakt de computer nu eenmaal geen
verschil. Iedere schaker begint met nul punten (en
voor de beginnende huisschaker blijft dat voorlopig zo). Ko Kooman begon goed tegen twee sterke
tegenstanders, maar legde het tegen Sjors Rengers
af. Hans Donker, Gerrit Jansen en Henk Schunck
begonnen allen bescheiden met 1 punt. Van de
dames won alleen Pleun Driessen. Dat was tegen
haar man Kees Vogel. Lisette van Ardenne en
Maria Kralli verloren hun partijen. Op dinsdag 1
november is er weer zo’n gezellige schaakmiddag
in de serie van het Daglichtschaak.
Uitslagen interne competitie 4e ronde (29 september 2016):
Wilgenhof - Amesz 0-1; Boel - Woestenburg 1-0;
Hendriks - Reulink 0-1; R. Wille - Taal 0-1; Gerlich - Hogerhorst 0-1; Huizinga - Fassaert 0-1;
Braun - Naber 0-1; van Belle - de Mol 0-1; Mercan - Boonstra 1-0; Kooij - Marks 1-0; Vermeer Eder 1-0; de Kok - Koen van Keulen 0-1; Veerman-van Buren 1-0; Witmans-van der Krogt 1-0;
Kees van Keulen - Arends 1-0; Kooman - Rietbergen 1-0; Hageman - Schunck ½-½; Zuidema Derendorp ½-½; Rijmer - van Lotringen 1-0; J.
Sanders - Maas 1-0; Gubbels - Burger 1-0.

