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55e jaargang no. 39
Oploswedstrijd: Een fraaie studie van de Duitser Naef uit
1950 mocht u vorige week oplossen. Normaal vragen we
alleen het slot van een studie, dit keer ging het om alle zetten
en niet alleen de
sleutelzet. Dat kan
omdat de opgave
niet zo moeilijk is
als vaak het geval is
met een studie. Wit
speelt en houdt remise. Oplossing: 1.
Pxe2, dxe2 2. Txd8,
e1D 3. Txe8, Dxe8
4. f7+, Dxf7 5. Lb3,
Dxb3 pat.
Rapid: Vanavond de
2e rapidavond met
Jaap Amesz als de
ongeslagen
leider
met 4 uit 4, gevolgd door Jan Knuiman met 3½ punt. Slaagt
de achtervolginge er in om hier verandering in te brengen?
Ook wordt de 2 ronde in de extra competitie gespeeld. Een
mooie gelegenheid voor wie rapid te snel afgaat!!
Externe competitie: Qua resultaten was het van alles wat
voor onze teams in de tweede speelweek in deze 2e ronde van
de OSBO-competitie. ASV-6 liet zien waartoe het in staat is
en vloerde De Combinatie met duidelijke cijfers: 6½-1½.
Een tegenvaller was de 4½-3½ nederlaag van ASV-7 uit bij
Rokade-2 in Lichtenvoorde. ASV-8 zorgde vorige week voor
een keurige 5-3 winst op Het Kasteel-2. ASV-9 kwam na
goede tegenstand met een 4-2 nederlaag uit de strijd tegen
Zevenaar-2. Tot slot ASV-10: Zij waren volledig kansloos
tegen Twello en leden een 5-1 nederlaag. In deze EP een
vervolg op de reeks verslagen.
Dan komen we weer uit bij onze zaterdagteams
ASV-1 t/m
ASV-5. Zij spelen a.s. zaterdag alweer hun 4e ronde. Dit keer
betreft het een uitwedstrijd. Voor ASV-1 is dit de zware klus
tegen koploper en favoriet voor promotie BSG uit Bussum.
ASV-2 reist af naar Santpoort. Een wedstrijd met kansen
gezien de rating. Maar het moet altijd eerst nog maar gedaan
worden!! ASV-3 gaat naar onze vrienden van Wageningen-2.
Een belangrijke wedstrijd want de beide matchpunten gaan
hier echt een rol spelen. Dan zakken we af naare de Promotieklasse waar ASV-4 het duel aangaat om de 1 plaats tegen
koploper VDS. ASV-5 speelt uit in Voorst en kan bij winst
ruim afstand nemen van de onderste plaatsen. Spanning dus
volop. Volgende week meer hierover!
ASV-6 verplettert De Combinatie-1: In 2 etappes boekte
ASV-6 de tweede zege van het seizoen. De 6½-1½ zege op
De Combinatie 1 bracht ons meteen aan kop van de ranglijst.
De eerste vier partijen werden gespeeld op 10 november.
Wisse Witmans opende de score. Over de zwakke witte velden van zijn opponent stichtte ons talent gevaar. Met een
fraaie afwikkeling besliste tenslotte een vrijpion. Erik Wille
zorgde voor het tweede punt. Na een slordig gespeelde opening kwam het op schaken aan. Al snel kon een zwakke
centrumpion belegerd worden en toen die gewonnen was,
ging de aanval als een mes door de boter. Jeroen van Ginneken won na een fout van zijn tegenstander al in de opening
een stuk. Vervolgens duurde het nog heel lang voordat dit
voordeel te gelde gemaakt werd, maar het gebeurde wel.
Anne Paul Taal zocht vanuit een rustige opening met een
stukoffer de aanval. Dat bleek niet correct, maar de Harderwijker werd zenuwachtig van zijn kansen op winst en zo liep
het duel in tijdnood nog remise. Zo stond ASV-6 na de eerste
speelhelft al met 3½-½ voor. Een week later volgden de
overige 4 borden. Daarbij scoorde Nico Schoenmakers het

donderdag 24 november 2016
winnende punt (4½-½). Hij kreeg vanuit de opening al snel
het centrum in handen. De loper van de zwarte velden besliste de partij met een aanval op d6. Winst in 20 zetten. Piet de
Mol zorgde daarna voor 5½-½. Na enkele behoudende zetten
van zijn tegenstander kreeg hij een prettige stelling op het
bord, die verder werd uitgebouwd. Na een onnauwkeurige
zet van wit werd deze pardoes mat gezet. Vervolgens verloor
Jeroen Kersten. Hij had duidelijk de sterkste tegenstander.
Vanuit de opening kwam hij vrij snel minder te staan. De
druk werd opgevoerd en om wat tegenspel te krijgen moest
Jeroen zwaktes accepteren, waarvan de Harderwijker optimaal profiteerde (5½-1½). Als laatste was Siert Huizinga
bezig. Vanuit de opening had hij een mooie drukstelling
opgebouwd met zwart. Wit had zich flink ingegraven. Het
was niet eenvoudig een winnende afwikkeling te vinden. Er
volgde een afruil waarna de stelling meer in evenwicht
kwam. In het eindspel met tijdnood maakte zijn tegenstander
echter verkeerde keuzes waarna de winst volgde (6½-1½).
Een mooie en nuttige overwinning. Siert Huizinga en Erik Wille
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - De Combinatie: Jeroen
Kersten (1850) - Frits van der Lugt (1859) 0-1; Anne Paul
Taal (1900) - Ger van Keulen (1683) ½-½; Erik Wille
(1903) - Ron van Veen (1711) 1-0; Nico Schoenmakers
(1779) - Jan van der Lugt (1660) 1-0; Siert Huizinga (1757)
- Gert-Wim Korterink (1616) 1-0; Jeroen van Ginneken
(1781) - Gogita Davitashvili (1620) 1-0; Piet de Mol (1775)
- Wijnand van Veenhuisen (1595) 1-0; Wisse Witmans
(1468) - Jildert de Boer (1659) 1-0. Eindstand 6½-1½.
ASV-7 verliest in Lichtenvoorde: Vol verwachting en met
een volledig team begonnen we in restaurant ’t Zwaantje de
wedstrijd tegen Rokade-2. Ze hebben daar dit jaar een versterkt team dat graag promoveert naar de eerste klasse om zo
aansluiting te krijgen met Rokade 1 in de Promotieklasse. De
eerste beslissing viel ongelukkig voor ons uit. Jan Groen
overspeelde zijn tegenstander maar wikkelde onnauwkeurig
af en kon opgeven. Jammer, jammer! Theo van Amerongen
had het loperpaar als plusje, maar kwam niet verder dan
remise. Hans Rigter bracht ons weer langszij. Hij won met
goed spel een kwaliteit en speelde het nauwkeurig uit. Robert
Naasz maakte een fout in de opening en kwam verloren te
staan. Zijn tegenstander overzag gelukkig de weg naar de
winst. Robert herpakte zich en viel actief met zijn paarden
aan. Even dachten we aan winst, maar het werd remise. Marco Braam had inmiddels een pion verloren en begon een vabanque aanval. Het zag er gevaarlijker uit dan het was. Uiteindelijk bracht hij slechts zijn eigen koning in gevaar. Nog
één keer kwamen we terug van een achterstand. Edwin Peters, topscorer vorig jaar, won reeds zijn tweede partij en gaat
kennelijk ook dit jaar weer op voor de PEN-prijs. Hij won
een pion, hield druk op de stelling van zijn tegenstander en
won met een afsluitende combinatie een volle toren. Twee
partijen waren er toen nog gaande, maar beiden met een
minuspion voor ons. Albert Marks had die pion geofferd
voor een sterke loper, maar het bleek uiteindelijk onvoldoende compensatie. Die geofferde pion bleef alleen over en dat
was voldoende voor de winst. Bij Jacques Boonstra, in hevige tijdnood en een pion achter, werd toen remise overeengekomen. Hiermee kwam de eindstand op 4½-3½ voor Rokade-2. Jammer deze nederlaag, voorlopig moeten we in de
achtervolging.
Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag Rokade-2 - ASV-7: Stephan Broertjes (1788) - Jacques Boonstra (1799) ½-½; Han Schuurmans (1885) - Robert Naasz (1709) ½-½; Rob Stevens
(1747) - Hans Rigter (1760) 0-1; Job Geerdes (1751) - Jan
Groen (1687) 1-0; Frank Halfwerk (1752) - Edwin Peters
(1653) 0-1; Han van de Laar (1642) - Albert Marks (1683)
1-0; Michael Broertjes (1647) - Marco Braam (1667) 1-0;
Rob Dijkstra (1698) - Theo van Amerongen (1727) ½-½.
Eindstand 4½-3½.

Volle winst ASV-8: Door 2 soepele overwinningen kwamen
we vroeg op een 2-0 voorsprong. Rob van Belle en Hub
Kusters wonnen beiden doordat de tegenstanders dachten
alles onder controle te hebben en a tempo mee gingen spelen.
De tegenstander van Rob overzag een eenvoudige wending
wat een toren kostte, 1-0. De tegenstander van Hub werd
wakker toen mat in twee niet meer te dekken was: 2-0. Hedser Dijkstra kwam iets later remise overeen in een stelling
waar nog van alles mogelijk was. Ron Brachten bouwde
geduldig aan zijn stelling, toen alles op zijn plek stond won
hij door afruil en een aftrekschaak met mat op de onderste rij.
Jan Vermeer kwam in een scherpe variant van het damegambiet terecht. Zijn tegenstander verloor door zetdwang zijn
dame, maar omdat van alles instond had hij voldoende compensatie. Uiteindelijk raakte Jan in een matnet waarbij hij
opgaf (3½-1½). Met nog 3 partijen te gaan was de uitslag
allerminst te voorspellen. Tijs van Dijk en Bob Kooij stonden duidelijk minder, terwijl bij Oscar Mercan alles in evenwicht was. Geheel onverwacht kreeg Tijs een remiseaanbod
wat hij gretig aannam. De mooiste partij werd gespeeld door
Oscar. In een volkomen gelijke stelling wist hij met gedurfd
spel zijn tegenstander aan het wankelen te brengen. Toen
deze probeerde hem tactisch aan te tand te voelen liet Oscar
zien dat hij hem ook op dit vlak de baas was. Middels een
paardoffer dacht zijn tegenstander met zijn b-pion te promoveren. Met de zet Pc5 (aanval op de pion) en indirecte controle over b2 en c1 waar de koning stond smoorde Oscar al
het tegenspel terwijl zijn a-pion niet meer tegen te houden
was. Bob Kooij verdedigde zijn stelling met alles wat in zijn
macht lag. Met een mooi torenoffer wist zijn tegenstander de
dame van Bob te winnen. Het resterende eindspel van dame
tegen toren en paard was echter niet zomaar gewonnen. Maar
Bob ging hierin te ver door zelf op winst te gaan spelen.
Door een schaak en aanval op de toren verloor hij de partij.
Een mooie 5-3 overwinning dus.
Hub Kusters
Gedetailleerde uitslag ASV-8 - Het Kasteel-2: Tijs van Dijk
(1774) - John Klein Douwel (1934) ½-½; Jan Vermeer
(1766) - Simon van Dijk (1578) 0-1; Hedser Dijkstra (1692)
- Albert Verhaaren (1654) ½-½; Rob van Belle (1695) - Jos
Steinmann (1605) 1-0; Ron Brachten (1654) - Mark Topper
(1600) 1-0; Oscar Mercan (1462)-Leo van Dijk (1584) 1-0;
Bob Kooij (1542) - Niels Radder (1594) 0-1; Hub Kusters
(1571) - Arno Reijnders (1481) 1-0. Eindstand 5-3.
Ruim verlies ASV-9: Met goede moed vertrok ASV-9 op
dinsdag 15 november naar Zevenaar. We zouden spelen
tegen Zevenaar-2 met een gemiddelde rating per teamlid van
220 punten meer. We hadden dus niets te verliezen. Helaas
was onze team-captain, Hendrik van Buren, door ziekte geveld. Hij had met Ko Kooman nog wel voor vervanging
gezorgd (met dank!). Daardoor moest de tactische opstelling
die Hendrik had uitgedacht, op de kop. Na ruim een uur had
Zekria Amani zijn tegenstander op het 5e bord overtuigend
om. Op de 20e zet kon hij een pion winnen en kort daarna
met een dubbele aanval (schaak en een torenaanval) ook een
kwaliteit. Dat was het eerste punt. Daarna deed Koen van
Keulen op bord 3 een remisevoorstel, dat na lang denken
door zijn tegenstander werd aangenomen. Deze was bang dat
wie zou aanvallen de partij zou verliezen. Koen was er met
een tegenstander met 295 punten meer blij mee en dat waren
wij ook: 1½ punt was binnen maar, zo bleek later, daarmee
was de koek op. Ko had op bord 6 een zware partij met zwart
(ratingverschil 172 punten). Hij kwam redelijk uit de opening, maar wel onder druk. Het centrum was één groot
vechtveld. Wit kreeg een matdreiging met dameverlies tegen
een toren + loper als gevolg. Toen was het afgelopen. Kees
van Keulen speelde bord 4 ook al een moeilijke partij tegen
iemand met 445 ratingpunten meer. Het was een boeiend
gevecht met heel veel rekenwerk maar uiteindelijk werd de
ruimte van Kees steeds meer ingeperkt. Het ene gat werd met
het andere gedicht. Toen z'n tegenspeler de slotaanval kon
inzetten, blunderde Kees 2x achter elkaar en was het afgelopen. Om half twaalf gooide Werner Passchier op bord 2 de
handdoek in de ring. Hij had weliswaar op de 6e zet een stuk
weggeblunderd, maar probeerde daarna van alles. Hij wist
zich echter niet te redden. En toen was Horst Eder op het
eerste bord nog bezig. Hij speelde tegen ASV'er en dubbellid
Bart de Kort, iemand met 363 ratingpunten meer, een verschil dat op dit moment alleen maar groter wordt. Horst heeft
werkelijk alles gegeven wat erin zat. In zijn "lijfopening"
kwam hij redelijk te staan. Hij opende de stelling op een
goed moment met 25. e4 maar liet mede door tijdgebrek het
spetterende 28. f5 achterwege. Na het wat passievere 28. De3
werd Horst achteloos door een snel doorlopende randpion
opzijgezet. Samenvattend: onze tegenstander was veel ster-

ker, maar iedereen van ons heeft meer partij gegeven dan de
eindstand doet vermoeden en dat vond onze tegenstander
ook.
Kees van Keulen
Gedetailleerde uitslag Zevenaar-2 - ASV-9: Bart de Kort
(1912)-Horst Eder (1557) 1-0; Edzard Bosch van Rosenthal
(1675) - Werner Passchier (1633) 1-0; Hans Castrop (1787)
- Koen van Keulen (1477) ½-½; Henk Rouwenhorst (1804)
- Kees van Keulen (1342) 1-0; Jan Elfrink (1639) - Zekria
Amani (1626) 0-1; Daniël Meiboom (1626) - Ko Kooman
(1453) 1-0. Eindstand 4½-1½.
ASV-11 verliest van sterke tegenstander: Koningswaal-2
bleek een maatje te groot maar ASV-11 weerde zich tot het
uiterste. Als eerste verloor Gerrie Arends. Hij speelde de
opening niet secuur waardoor zijn paard op de koningsvleugel extra zetten moest doen. Zijn tegenstander kreeg hierdoor
het initiatief en al zijn stukken werden ingezet voor een aanval op de damevleugel. Gerrie kon alleen maar verdedigen en
uiteindelijk was mat niet te voorkomen. Ook bij Kazem Mollahosseini leek het erop dat hij snel zou verliezen want hij
had een paard moeten geven om mat te voorkomen. Maar
hoe hij het gedaan heeft weet ik niet. Binnen korte tijd had
hij een stuk terug veroverd en ging hij rustig verder met nog
meer stukken te veroveren. Zijn tegenstander gaf het uiteindelijk maar op. De partij van Jan Zuidema was vooral strategisch. Hij kreeg wat meer ruimte dan zijn tegenstander. Pas
na dameruil profiteerde Jan daarvan. Het leverde hem minstens een pion op. Zijn tegenstander overzag echter mat achter de paaltjes en de partij was voortijdig beslist. Danny Hageman speelde een gelijkopgaande partij. Ergens in het middenspel offerde zijn tegenstander een kwaliteit en dat had hij
goed gezien want ineens had hij veel meer ruimte. Danny
kon alleen maar verdedigen en zijn tegenstander kwam niet
meer in gevaar. Het eindspel werd makkelijk uitgespeeld.
Jelle Noordhuis speelde tot het bittere eind door ondanks dat
hij in het begin een paard had weggegeven. Jelle deed zijn
uiterste best om zijn tegenstander zoveel mogelijk dwars te
zitten en dat was goed gelukt, maar uiteindelijk was verlies
niet te voorkomen. Jonathan van der Krogt kreeg een voor
hem totaal onbekende opening tegen en dat brak hem op.
Achteraf vertelde zijn tegenstander dat de opening het Benkö-gambiet was. Jonathan had geen zin om te verdedigen en
wilde het centrum behouden. Hij sloeg op a6 waardoor zwart
met zijn loper a6 kon slaan. Hierna heeft Jonathan alleen nog
maar verdedigd. Lang ging dat goed tot hij een kwaliteit
achter kwam. Jonathan had dan wel een vrijpion maar na
dameruil zette hij zijn loper op een verkeerd veld waardoor
hij geen enkel spel meer had. Zijn tegenstander kreeg nog
een mooi matje cadeau.
Danny Hageman
Gedetailleerde uitslag Koningswaal-2 - ASV-11: Marcel
Lever (1768) - Jonathan van der Krogt (1452) 1-0; Gerrit
Gerrits (1708) - Gerrie Arends (1483) 1-0; Admir Silajdzic
(1681) - Danny Hageman (1351) 1-0; Benno Sterenborg
(1585) - Kazem Mollahosseini (1404) 0-1; Stan Lamers (--)
- Jan Zuidema (1383) 0-1; Oscar van Hattem (1521) - Jelle
Noordhuis (1283) 1-0. Eindstand 4-2.
Den Haag: Aan het Haags Weekendtoernooi, dat al een lange
schaaktraditie kent, namen afgelopen weekend 3 ASV-ers
deel. Zij speelden allen in groep B. Daar waar Theo van
Amerongen goed begon met 1½ uit 2 bleven zowel Marco
Braam als Ko Kooman op dat moment nog puntloos. Zij
maakten deze teleurstellende start op de zaterdag enigszinse
goed. Ko won zowel ronde 3 als 4 daar waar Marco de 3
ronde won en op zaterdagavond een bye opnam. Theo stond
na de zaterdag, evenals Ko, op 2 uit 4 na verlies in ronde 3 en
een bye in ronde 4. De 2 partijen op zondag leverden zowel
voor Theo als Marco ’s-ochtends winst op. De slotronde
lieten beiden aan zich voorbij gaan. Zo vinden we Theo in de
eindrangschikking terug op 3 punten en Marco op 2½. Ko
ging tot het uiterste en speelde alles! Helaas verloor hij beide
partijen op de slotdag en eindigde zo op 2 uit 6. Alles bij
elkaar dus geen succesvol weekend voor onze ASV-ers.
Uitslagen interne competitie 10e ronde (17 november 2016):
Maassen van den Brink - Amesz 0-1; Bus - Wilgenhof 0-1;
Berkhout - Plomp 1-0; van de Linde - de Kort 1-0; R. Verhoef - Gerlich 1-0; P. Schoenmakers - R. Wille 0-1; Passchier - Naber 0-1; Witmans - Amani 0-1; Eder - Arends 1-0;
Zuidema - Mollahosseini 0-1; de Groot - Rijmer ½-½; Rudolphi - J. Sanders 0-1; van Lotringen - Diekema 1-0; Hartogh Heijs - Visser 0-1; Droop - Gubbels 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Taal - Hendriks 1-0; Knuiman - van Roosmalen ½-½; Kees van Keulen-van Buren 1-0.

