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55e jaargang no. 35
Oploswedstrijd: Een partijstand met de gebruikelijke kreet:
Wit speelt en wint. De
stand is uit Kaspret Roman gespeeld in
Dortmund in 1980. De
stand is niet moeilijk,
maar toch zou je trots
zijn als je de oplossing
in een partij zou vinden. Oplossing: 1.
Txd6, Txd6 2. Lb5,
Dxb5 3. Pxd6+ en het
is uit.
Rapidavond: Vanavond
geen interne ronde
maar we starten met de
eerste speelavond in de rapidcompetitie en de extra competitie. Dat laatste speciaal voor wie rapid net even te snel is en
graag een gewone partij wil spelen. Veel plezier!!
Daglichtschaak: Na de succesvolle start met veel deelnemers
op de eerste schaakmiddag begin oktober heet Jan Vermeer u
ook a.s. dinsdag 1 november weer van harte welkom bij het
Daglichtschaak in het Nivon-gebouw aan de Molenbeekstraat 26A. De volgende speeldata zijn 6 december, 3
januari, 7 februari, 7 maart en 4 april. De zaal is open om
13.30 uur, de partijen starten om 14.00 uur!
Schaakmagazine: In het oktobernummer van Schaakmagazine, het bondsblad van de KNSB, dat afgelopen week op de
mat viel, was een aardig artikel gewijd aan de vitale schaakvereniging. De redactie nam daarvoor contact op met Caïssa
Amsterdam en ASV, toevallig ook de 2 grootste schaakverenigingen van Nederland. Een actieve schaakvereniging,
aldus de KNSB, brengt op vele fronten haar activiteiten
onder de aandacht, zowel bij de achterban als bij potentiële
nieuwe leden. Allerlei aspecten komen in het verhaal naar
voren die bij ASV worden toegepast. Het artikel geeft dit op
een leuke wijze weer wat als een mooi stukje extra propaganda kan worden gezien voor onze vereniging!
Jubileum: 31 oktober a.s. is de officiële oprichtingsdatum
van onze vereniging. ASV bestaat dan maar liefst 125 jaar.
Iets waar we op vrijdag 11 november nog een keer bij stil
willen staan met een gezellige avond voor leden en partners.
U heeft daarvoor inmiddels een uitnodiging in de mail ontvangen. We willen de kantine van ons clublokaal graag helemaal vol hebben, dus meld je uiterlijk 6 november aan bij
Ruud Wille.
Externe competitie: Met 2 overwinningen van ASV-7 en
ASV-9 werd de 1e competitieronde in de OSBO op fraaie
wijze afgesloten. Het zevende liet met 6½-1½ niets heel van
VDS-2 en ASV-9 won met 4-2 van Lochem-1. In deze EP de
resterende verslagen te beginnen met die van zaterdagteam
ASV-3 die nog niet aan bod was gekomen.
ASV-3 mist de volle winst: Achteraf overheerste toch wel de
teleurstelling over het gelijkspel. Zeker teamleider Theo
Jurrius dacht daarbij terug aan zijn onnodige verlies. Tegenstander VAS-2 was zo’n team waartegen winst mogelijk zou
moeten zijn en belangrijk ook om wat richting middenmoot
te komen. Helaas het lukte niet. Bij Daan Holtackers werd de
score geopend met een remise. Hij kwam wel een pion voor
maar een slechte loper compenseerde dit voordeel. In een
stelling waarin beiden niet veel konden uitrichten werd tot
een puntendeling besloten. Ook bij Mick van Randtwijk
gebeurde er weinig. Beiden hadden geen spel. Remise was

donderdag 27 oktober 2016
dan ook het logische resultaat iets wat ook al een zet of 20
eerder tot stand had kunnen komen. Jochem Woestenburg
zette ASV-3 op voorsprong. Aanvankelijk stond hij met
zwart iets gedrongen maar hij had wel alles onder controle.
Ineens kwam Jochem los en ging het de verkeerde kant op
voor zijn tegenstander. Jochem profiteerde vervolgens bekwaam van de mogelijkheden. Lang bleef deze voorsprong
niet in tact. Bij Fred Reulink ging het namelijk mis. Zijn
dame raakte ingesloten en ging verloren. Hij was daarmee
kansloos. Murat Duman trof een jeugdspeler die hem vanuit
de opening terugdrong. Murat kwam beroerd uit die openingsfase en stond gewoon duidelijk minder. Maar zijn opponent hield kennelijk onvoldoende rekening met mogelijkheden die in de stelling kwamen. Zo had hij wat probleempjes op de achterste rij waar Murat op een gegeven moment
van wist te profiteren. Met een truc nam hij de aanval over
en speelde de stelling vervolgens soepel naar winst. Zo was
het 3-2 voor ASV-3. Michiel Blok stond gewonnen maar
Theo Jurrius had intussen zijn gewonnen stelling weggegeven. Remise leek het maximale. Tenslotte stond Quirine
Naber, zij viel in voor de verhinderde Bent Schleipfenbauer,
in een wat minder eindspel. Spanning dus nog volop zeker
toen het bij Theo verkeerd afliep. Hij stond aanvankelijk
geweldig goed maar toen hij leek te gaan oogsten overzag hij
iets waardoor de winst vervloog. Nog was er op dat moment
niet zoveel aan de hand want een zekere remisestelling leek
een feit. Juist dat halfje zou de winst kunnen brengen. Helaas
Theo schoot een geweldige bok en stond opeens verloren.
Het was een duur halfje zo bleek na afloop. Michiel Blok
won zijn partij daarna zoals verwacht. Eigenlijk een gemakkelijke winst want hij stond al steeds erg goed. Wit speelde
in feite met een stuk minder nadat zijn loper op a3 was ingesloten. Michiel speelde dit makkelijk uit. Quirine wist haar
lastige stelling daarna niet meer te houden. In een loper
tegen paardeindspel kon zij niet alles blijven dekken en
raakte een pion kwijt. Daarna was het eindspel definitief
verloren. Zo kwam de eindstand 4-4 op het bord. Ook al is
het nog vroeg in het seizoen er kan wel worden gesteld dat
het dus nog hard werken wordt voor ons derde!
Gedetailleerde uitslag ASV-3 - VAS-2: Michiel Blok (2147) - Han
Sinke (2108) 1-0; Mick van Randtwijk (1972) - Jouke van Veelen
(2036) ½-½; Jochem Woestenburg (2117) - Milo Bogaard (2039)
1-0; Theo Jurrius (2052) - David Kleeman (1980) 0-1; Fred Reulink (2028) - Ben Wijgers (1954) 0-1; Daan Holtackers (2083) Elco Hakvoort (1915) ½-½; Quirine Naber (1722) - Ticho Cornelisse (1958) 0-1; Murat Duman (1957) - Khoi Pham (1746) 1-0.
Eindstand 4-4.

ASV-7 boekt grote overwinning: ASV-7 is de nieuwe competitie in de tweede klasse C van de OSBO goed begonnen.
Het op verzoek van VDS-2 een week verplaatste duel werd
een 6½-1½ overwinning. Vooraf schatten wij VDS in als één
van de sterkste teams in deze klasse. Hun eerste bordspeler
(Elo 2003) maakte die verwachting snel waar tegen Jacques
Boonstra. De Beekbergenaar stormde direct offerend op
Jacques koning af en na een mindere damezet kon Jacques
zijn klok stilzetten. Theo van Amerongen moest met zwart
nauwkeurig verdedigen. Na een massale afruil restte een
remisestand. Wisse Witmans, die als invaller vorige week in
het zesde al een beslissend winstpunt had gescoord, kwam
met een pluspion uit de opening. Hij speelde snel maar secuur en hield zijn voorsprong van een pion tot in een lopereindspel met 2 tegen 1 pion. Hij had het goed gezien, dit
eindspel was gewonnen. Het stond door deze overwinning
weer gelijk. Op dat moment was er niet veel over het verdere
verloop te zeggen, zeker ook omdat Edwin Peters een stuk
voorsprong pardoes weer teruggaf. Echter alle partijen
draaiden de goede kant voor ons op. Het begon bij Hans

Rigter. Hij drong beslissend met zijn dame de vijandelijke
stelling binnen en zette ons op voorsprong. Direct hierna
volgde Jan Groen die van een mooie aanvalscombinatie een
volle toren overhield. Edwin Peters gaf niet meer cadeautjes
weg. Hij ging in de aanval en strafte onnauwkeurige zetten
van zijn tegenstander met een mataanval af. We kwamen
hiermee op 4½ bordpunt, de overwinning was daarmee binnen. Het werd echter nog fraaier want de resterende partijen
van Robert Naasz en Albert Marks werden ook beiden gewonnen. Robert speelde zeer solide, hij had enige druk op de
stelling van zwart en hield die druk vast tot in het eindspel
met gelijke lopers. Zijn koning kon beslissend de vijandelijke stelling binnendringen. Bij Albert kwam zijn tegenstander
een beetje in tijdnood. Albert had een klein stellingvoordeel
en hield dat bekwaam vast. Hij wist zijn tegenstander op het
eind in een matnet te vangen. Een prachtige grote overwinning was daarmee een feit. Op naar de volgende ronde tegen
het op papier ook sterke Rokade-2. Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag ASV-7 - VDS-2: Jacques Boonstra (1799) Martijn London (2003) 0-1; Robert Naasz (1709) - Frits Wilbrink
(1740) 1-0; Hans Rigter (1760) - Carlo Buijvoets (1694) 1-0; Jan
Groen (1687) - Johan van Ommen (1688) 1-0; Theo van
Amerongen (1727) - Miguel Tervooren (1673) ½-½; Albert Marks
(1683) - Hans Hertgers (1626) 1-0; Edwin Peters (1662) - Gerald
Visch (1546) 1-0; Wisse Witmans (1454) - Arie van Veen (1539)
1-0. Eindstand 6½-1½.

ASV-9 start met zege: Ons negende zal een vreemd jaar
tegemoet gaan. We spelen tegen drie eerste en drie tweede
teams. In bijna elke match zal iemand van ons tegen de
dorpskampioen moeten. Ratings van 1800+ tot boven 1900
zijn in de groep normaal. Zevenaar-2 heeft aan het laatste
bord een speler zitten met precies dezelfde rating als wij aan
het eerste bord hebben. Dat wordt voor het eerste en tweede
bord een minder plezierig jaar. Er is daarom al afgesproken,
dat iedereen een keer aan een van de topborden zal moeten
zitten. Niet om met tactische opstellingen te gaan spelen,
maar om er voor te zorgen, dat ieder op zijn beurt een keer
puntjes kan pakken. Wij keken daarom met spanning uit naar
onze eerste wedstrijd tegen Lochem-1. Alle ASV-ers moesten tegen een hogere tot flink hogere rating spelen. Wat mag
je dan verwachten? Als Wouter van Rijn de wedstrijd in zijn
toto had opgenomen was er zeer waarschijnlijk geen goede
voorspelling binnengekomen. We wonnen namelijk met 4-2.
Vanaf het begin ging het goed. Hendrik van Buren scoorde
het eerste punt. Zijn tegenstander overzag een kwaliteitsoffer
gevolgd door een dubbelaanval en dat was gelijk raak. Koen
van Keulen volgde spoedig. Hij ging met zwart zeer agressief te werk en stond al snel redelijk tot goed. Tactische
beslissingen wist de witspeler nog te vermijden, maar niet
voor lang. Koen kwam met een dodelijke penning en het
stond 2-0. Zoiets heeft invloed op de anderen. Dat bleek
vooral bij Lochem. De tegenstander van Kees van Keulen
dacht een pion te gaan winnen. Maar dat was een luchtspiegeling. Dat maakte hem kennelijk onzeker en hij bood met
nog een bord vol remise aan. Kees dacht wat minder te staan
en accepteerde dit aanbod. Verder onderzoek zal moeten
uitmaken, wie er werkelijk beter of minder stond. Zo hadden
we 2½ uit 3 aan de staart. Daar moesten de punten ook vandaan komen. Maar hoe zou onze kop het doen? Dat werd
spoedig duidelijk. Werner Passchier won voortreffelijk. Hij
“offerde” een stuk om tot een grote afruil te komen en gelijk
zijn stuk terug te winnen. Toen stond hij in een eindspel 2
pionnen voor. De tegenstander had geen schijn van kans
meer en gaf gelijk op. En toen mocht ook Lochem zijn puntje pakken. Aan het topbord gaf Zekria Amani geweldig partij. Jan Haker had met zijn rating van 1854 gepoogd met diep
nadenken de betere stand te krijgen. Maar hij bereikte nauwelijks iets. Hij stond hooguit gemakkelijker. Toen maakte
Zekria een klassieke fout: op de klok van de tegenstander
gaan spelen. Het stond 32 om ruim 3 minuten en hij begon
even snel te spelen als de Lochemse speler. Dat liep spoedig
fout af. Tot slot Horst Eder. Ook hij speelde zeer actief en
kreeg enig voordeel. Maar dit was niet genoeg om er iets
mee te kunnen. Wit had een dubbelpion in een toreneindspel.
Horst verklaarde doorgespeeld te hebben als ASV niet al
gewonnen had. Nu was dat verspilde moeite.
Hendrik van Buren

Gedetailleerde uitslag ASV-9 - Lochem-1: Zekria Amani (1626) Jan Haker (1854) 0-1; Werner Passchier (1633) - Theo van Beersum (1717) 1-0; Horst Eder (1557) - Hans Erkamp (1622) ½-½;
Hendrik van Buren (1522) - Ernst Fuld (1690) 1-0; Koen van
Keulen (1477) - Bart Ebskamp (--) 1-0; Kees van Keulen (1342) Kees Beers (1553) ½-½. Eindstand 4-2.

Prima gelijkspel ASV-11: De 3-3 tegen het op papier sterkere UVS-6 lijkt een goed resultaat maar er had meer ingezeten. Jelle Noordhuis was als eerste klaar. In het begin ging
het nog goed maar hij had zijn dame te veel buitenspel gezet,
waardoor hij te weinig verdedigde stukken had en de aanval
op de koningsvleugel kon niet meer worden afgeweerd. Tom
Katoen won daarna. Het ging lang gelijk op maar een foutieve ruil van paard tegen loper leverde winst op voor Tom.
Daarna won Danny Hageman ook zijn partij. Ook hier was
de partij lange tijd in evenwicht tot hij onverwacht een pion
voorkwam. Zijn tegenstander deed daarna een onnauwkeurige torenzet waardoor na afruil van torens en dames de loper
van zijn tegenstander verloren ging. Dit wachtte hij niet
meer af. Arjan Hoenselaar was intussen beland in een eindspel waar hij twee sterke verbonden pionnen had met een
toren en loper. Zijn tegenstander had twee torens en het lukte
toch om een toren af te ruilen tegen twee pionnen en de
loper. En zo werd het remise. Jan Zuidema was goed uit de
opening gekomen en al snel won hij een pion en had hij een
veel betere stelling dan zijn tegenstander. Hij wikkelde af
naar een pionneneindspel met beiden nog een paard. Daarin
hoefde Jan alleen nog maar de winst naar zich toe te trekken.
In tijdnoodfase ontbrak het Jan aan stalen zenuwen. Snel
schoffelde hij zijn prachtige stelling onder het bord en was
de winst voor zijn tegenstander. Frans Veerman was als
laatste bezig en in hevige tijdnood waren er wisselende kansen. Toen eerst Frans schaak over het hoofd zag en daarna
zijn tegenstander hetzelfde overkwam vonden beide heren
het wel genoeg en werd tot remise besloten. Danny Hageman
Gedetailleerde uitslag ASV-11 - UVS-6: Tom Katoen (1579) - Rob
Schoppema (1524) 1-0; Frans Veerman (1471) - Wim Heuvelmans (1643) ½-½; Jelle Noordhuis (1283) - Frans Neijenhuis
(1529) 0-1; Danny Hageman (1351) - Ruud van Roosmalen
(1605) 1-0; Jan Zuidema (1383) - Dirk van Nuland (1572) 0-1;
Arjan Hoenselaar (--) - Wim van den Broek (1447) ½-½. Eindstand 3-3.

Makkelijke winst ASV-13: Omdat wedstrijden tegen jeugdteams altijd vrijdags gespeeld worden speelde ASV-13 op
vrijdag 14 oktober in een verder leeg clubgebouw de thuiswedstrijd tegen het jeugdteam van Tornado-3 uit Druten.
Seyma Zararsiz won met wit in sneltreinvaart. Na haar lange
rokade opende haar tegenstander vrijwillig de g-lijn door op
f3 te slaan. Seyma plaatste de zware stukken op deze lijn
richting vijandelijke koning. Nadat ze met de toren insloeg
op g7 was mat in 2 een feit. De andere 3 partijen duurden
duidelijk langer. Peter van Deursen was de volgende die het
volle punt realiseerde. Hij won na de opening een stuk en
niet veel later volgde nog een stuk. Met 2 lopers meer en
beiden wat zware stukken op het bord was het daarna niet
moeilijk meer. Pionpromotie zorgde voor mat in 2. Intussen
was André de Groot vanuit een goede stelling met een kwaliteit meer de mist ingegaan. Hij onderschatte de kracht van
een vijandelijke vrijpion wat hij met een simpele koningszet
had kunnen voorkomen en moest toen een toren geven om
deze pion onschadelijk te maken. Gelukkig hield hij nog
zoveel dreigingen met zijn eigen opgerukte pionnen dat een
remiseaanbod, om daarmee de winst veilig te stellen, werd
aangenomen. Bij Jan Diekema ging het lang gelijk op tot
zijn tegenstander na een aftrekschaakje een pion voor kwam.
Er ontstonden in de open stelling toen kansen voor beiden.
Jan was in die fase net even handiger en kreeg via de h-lijn
kansen. Damewinst werd daarbij overzien. Jan volgde een
andere winstweg waarbij diverse mogelijkheden onbenut
bleven. Mat was tenslotte toch het eindresultaat. Zo startte
ASV-13 de competitie goed met een 3½-½ overwinning.
Gedetailleerde uitslag ASV-13-Tornado-3j: André de Groot
(1407) - Patrick Wijono (885) ½-½; Peter van Deursen (1244) Bart van Enckevort (487) 1-0; Jan Diekema (1010) - Marc Fluit
(924) 1-0; Seyma Zararsiz (813)-Ivan Wijono (576) 1-0. Eindstand 3½-½.

Uitslagen interne competitie 7e ronde (20 oktober 2016):
Bus-P. Verhoef ½-½; Plomp-van de Linde 1-0; KnuimanHooning ½-½; Gerlich-R. Wille ½-½; van Willigen-R. Verhoef ½-½; Matser-Huizinga ½-½; de Mol-Kusters 1-0; Kooij
-Vliek ½-½; Vermeer-Velders 1-0; Veerman-de Kok 0-1;
Rietbergen-Arends ½-½; Schunck-de Groot ½-½; RijmerDerendorp 0-1; Zuidema-van Lotringen 1-0; J. SandersHartogh Heijs ½-½; Stibbe-Gubbels 1-0; Visser - Droop 1-0.
Uitslagen ASV bekercompetitie: Berkhout - Abrahamse 0-1;
Reulink - Wilgenhof ½-½; Stomphorst - van Dijk 0-1; Corbeel - Mercan 1-0.

