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55e jaargang no. 5
Oploswedstrijd: Vorige week kreeg u het slot van een studie
van Liburkin uit 1931 voorgeschoteld. Het was misschien
even schrikken maar het bleek een oude bekende te zijn. Wit
speelt en wint. Zoals altijd dient bij een studie de hele oplossing gegeven te worden tot alles duidelijk is en niet alleen de
sleutelzet. Oplossing: 1.
c7, Td5+ 2. Pd3, Txd3+ 3.
Kc2, Td4 en ineens staat
de Saavedra op het bord. 4.
c8T (en juist deze slotzet
hoorde nog bij de oplossing gegeven te worden
want als de witte pion
promoveert tot dame volgt
4…Tc4+. Na 5. Dxc4 is
het dan immers pat!).
Jaarvergadering: Vanavond
beginnen we om 19.30 uure
met de algemene ledenvergadering met aansluitend de 3
rapidavond en voor de andere liefhebbers de extra competitie. De vorige rapidavond dateert van begin november.
Daarom even het geheugen opfrissen: een drietal spelers gaat
aan de leiding. Bob Beeke, Léon van Tol en Otto Wilgenhof
hebben 6½ punt. Daarachter volgen 4 spelers met 5½ punt.
In de extra competitie, waar we zo graag meer deelname
willen zien, gaat Philip Stibbe aan de leiding met 2 uit 2.
OSBO-cup: Na al het competitiegeweld in deze EP aandacht
voor de bekerstrijd in de OSBO-cup. De loting bracht ons 4
thuiswedstrijden met een redelijk perspectief dat meerdere
teams de volgende ronde zouden kunnen bereiken. Het liep
anders af. De resultaten nog even op een rijtje. Dat ASV-7
verloor van het sterke Zevenaar lag nog in de lijn der verwachtingen. ASV-4 liet het daarentegen afweten tegen Rokade-1. De verloren barrage via snelschaken betekende uitschakeling. ASV-6 kon geen vervolg geven aan de competitiewinst van een week eerder op PION-2. Diezelfde tegenstander
bekert nu verder. Alleen ASV-5 plaatste zich voor de
2e ronde na een e3-1 winst op Elster Toren-2. Er is intussen
geloot voor de 2 ronde en dat leverde Mook-1 op als tegenstander. In de KNSB-beker eis ASV-1 natuurlijk ook nog van
de partij. Zij treffen in de 3 ronde het sterke De Stukkenjagers uit Tilburg.
ASV-4 na barrage onderuit: Op papier kwam ASV-4 dan
wel met een sterker team aan de start maar een bekerwedstrijd is altijd anders. Er kwam al snel een remise tot stand
bij Ruud Verhoef. Met zwart kreeg hij in een wat mindere
stelling dit aanbod waar hij eigenlijk niet onderuit kon. Barth
Plomp kreeg met zwart een prettige stelling en won in het
middenspel een pion. Na een fout verspeelde hij zomaar een
stuk. Hij probeerde nog te redden wat er maar mogelijk was.
Zijn verdediging kon het echter niet houden en hij verloor
dan ook de ongelijke strijd. Désiré kreeg met wit al snel
meer ruimte. Het voordeel hield hij vast en hij won in het
begin van het eindspel een pion. Echter hij sloeg de pion met
zijn loper in plaats van met de toren. De loper werd hierdoor
ingesloten. Wel wist hij nog eens extra 2 pionnen te krijgen
maar het eindspel was remise. Gerben Hendriks kreeg een
mooie aanvalspartij op het bord waarbij hij een pion offerde
voor langdurig initiatief. Dit leverde uiteindelijk kwaliteitswinst op. Hoewel zijn tegenstander, oud ASV-er Robbie
Gerhardus, met opgerukte pionnen nog wat tegenkansen had
wist Gerben dit vakkundig te neutraliseren. Met zijn winst
werd de 2-2 eindstand veilig gesteld. En dat betekende dus
vluggeren. Rokade toonde zich hierin het meest slagvaardig.

donderdag 4 februari 2016
Ruud en Barth verloren, Gerben won en tot slot Désiré die in
Ruud Verhoef
remise moest berusten.
Gedetailleerde uitslag ASV-4 - Rokade-1: Gerben Hendriks
(1906)-Robbie Gerhardus (1784) 1-0 (1-0); Barth Plomp
(1967)-Arent Luimes (1859) 0-1 (0-1); Désiré Fassaert
(1884)-Menno Dorst (1870) ½-½ (½-½); Ruud Verhoef
(1803)-Tim Witteveen (1566) ½-½ (0-1). Eindstand 2-2.
Rokade bekert door na snelschaken 1½-2½.
ASV-5 als enige door in OSBO-cup: Een wedstrijd met
viertallen is altijd tricky. Het hoeft maar aan één bord onverwacht mis te gaan en de spanning zit er volop in. Gelukkig gebeurde dat ASV-5 niet in de OSBO-cup tegen De
Elster Toren-2. Het eerste punt werd na ongeveer 2½ uur
spelen gescoord door Wouter Abrahamse aan bord 1. Hij had
met wit al snel een pion verspeeld, maar richtte vervolgens
alle stukken op de vijandelijke koning en won met een eenvoudige combinatie (1-0). Het tweede punt werd gescoord
door Siert Huizinga. Zijn tegenstander was met de witte
stukken te voortvarend te werk gegaan en had niet alleen een
pion ingeleverd maar ook zijn koningsstelling danig verzwakt. Zwart heerste over de zwarte velden en won spoedig
stuk na stuk. Uiteindelijk had zwart voor zijn dame drie
lichte stukken en een toren. Na hergroepering had wit geen
spel meer en gaf op (2-0). Ondertussen kwam Quirine Naber
verloren te staan en leek Jan minimaal remise te hebben.
Quirine stond vanuit de opening niet slecht, maar gaf daarna
onnodig twee pionnen weg. Ze rechtte de rug en trachtte met
een tegenaanval nog materiaal terug te winnen, maar het was
tevergeefs (2-1). Jan van de Linde had vanuit de opening een
klein voordeel weten te bereiken, maar na afruil van stukken
was daar niet veel van over en zo leek de partij remise te
worden. Hij wist echter via de h-lijn met zijn toren binnen te
dringen en de witte pionnen op de damevleugel aan te vallen.
Zijn tegenstander slaagde erin de torens te ruilen en zo een
eindspel te bereiken met lopers van ongelijke kleur. En opnieuw leek het remise te worden. Wit zag echter een cruciale
wending over het hoofd waardoor de zwarte koning zijn
stelling kon binnendringen en twee verbonden vrijpionnen
alsnog de partij beslisten (3-1). Een mooie overwinning en
op naar de volgende ronde tegen Mook!
Siert Huizinga
Gedetailleerde uitslag ASV-5-Elster Toren-2: Wouter
Abrahamse (1940)-Eric de Visser (1746) 1-0; Jan van de
Linde (--)-Rob Knuiman (1730) 1-0; Quirine Naber (1688)Jan Delhaye (1665) 0-1; Siert Huizinga (1753)-Peter Bongers (1669). Eindstand 3-1.
Geen dubbele winst voor ASV-6: Voor de 12e ronde van de
OSBO-cup kreeg ASV-6 het Groesbeekse PION-2 op bezoek. Een week eerder had het zesde een mooie overwinning
voor de competitie op dit team behaald. Aan de eerste 4
borden werd het toen 3-1 voor ons. Onze verwachtingen
waren daarom hoog gespannen. Een ronde verder moest
kunnen. De hele avond zat dat er ook in. Aan het vierde bord
kreeg Albert Marks een kwaliteit te pakken en moest bij
nauwkeurig spel tot winst kunnen komen. Aan bord 1 zat Jan
Groen. Hij speelde een prachtige aanvalspartij. Al zijn offers
waren goed. Hij vergat echter op tijd zijn koningsaanval te
bekronen en het geofferde materiaal met rente terug te halen.
Jammer, jammer, het was de partij waar de omstanders van
hebben genoten. Na de onverwachte nederlaag van Jan waren de kansen gekeerd want PION-2 stond in de partijen van
Piet de Mol en Jeroen Kersten beter. In beide partijen was er
voor ons een pion verloren gegaan en moest er geknokt worden voor remise. Jeroen kreeg remise aangeboden met een
pion minder nadat Piet het eindspel verloren had. Weigeren

van het remiseaanbod had geen zin in de vereenvoudigde
stelling die ontstaan was. Einduitslag derhalve 2½-1½ voor
PION-2.
Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag ASV-6-PION-2: Jan Groen (1746)Wim Gielen (1805) 0-1; Piet de Mol (1798)-Arno Arents
(1769) 0-1; Jeroen Kersten (1849)-Alexander Bouwman
(1695) ½-½; Albert Marks (1711) - Jaques de Jong (1645)
1-0. Eindstand 1½-2½.
ASV-7 kansloos in beker: ASV-7 had de pech dat het voor
de 1e ronde van de OSBO-cup meteen al de sterkste tegenstander in dit bekertoernooi lootte. Zevenaar-1 met onder
andere de ons bekende Guust Homs, Elo boven de 2200 was
gewoon een maatje te groot. De uitslag 4-0 voor Zevenaar
werd de uitslag, die we vooraf ingeschat hadden, maar deze
doet geen recht aan de dappere tegenstand van ons viertal.
Tijs van Dijk dacht lang met zwart zijn spel te kunnen spelen
tegen Guust. Echter toen deze al zijn stukken goed ontwikkeld had sloeg zijn aanval direct beslissend door. Jan Vermeer had lang uitzicht op een puntendeling, maar in vereenvoudigde stellingen komt de kracht van een betere tegenstander vaak het best tot zijn recht. Het eindspel was niet
meer te houden. Werner Passchier raakte in het middenspel
materiaal kwijt en toen was na enige zetten ook hier het pleit
beslecht. Edwin Peters had lang een gelijke stelling. Zou hier
dan de eer gered worden? Nee, ook hij werd in het eindspel
overwonnen
Theo van Amerongen
Gedetailleerde uitslag ASV-7-Zevenaar-1: Tijs van Dijk
(1802)-Guust Homs (2203) 0-1; Jan Vermeer (1748)Thomas Verfuerth (2042) 0-1; Werner Passchier (1704)Karel Verbeek (2026) 0-1; Edwin Peters (1643)-Thorsten
Brandt (1973) 0-1. Eindstand 0-4.
Wijk aan Zee: Het Tata Chess Tournament is alweer voorbij.
In de tweede helft van januari stond dit toernooi in de volle
schijnwerpers. Een prachtig toernooi voor schaakminnend
Nederland met natuurlijk onder de deelnemers een groot
aantal ASV-ers. Weliswaar nog net niet bij de grootmeesters
maar wel in hun nabijheid. Bij de weekendvierkampen vinden we zes ASV-ers ein de uitslagen terug. Jochem Woestenburg werd gedeeld 1 in groep 2J met 2 uit 3 en een prima
TPR van 2190. Na 2 winstpartijen, beiden met wit, verloor
Jochem de
slotronde. Anne Paul Taal werd in groep 3O
gedeeld 2e met 1½ uit 3 via 3 degelijke remises. Een tegenvallend resultaat was er daarentegen voor Mick van Randtwijk in groep 3Q. Met 3 verliespartijen bleef hij op 0 punten
steken. Renée van Alfen ging het beter af. Hij werd met 2 uit
3 gedeeld 1 in zijn groep 5A en bleef daarbij ongeslagen.
Dat lukte Marco Braam helaas niet. Hij eindigde met 2 remises op 1 punt in groep 5L. Dick Vliek tenslotte kwam in
groep 6G tot een half punt. Dan komen we bij de Dagvierkampen. Ook daar vier ASV-ers die gezien de resultaten
maar weinig succes kenden. De tegenstand was er dan ook
wel naar. Zo was Barth Plomp gepromoveerd naar de hoogste dagvierkamp en trof dus tegenstanders waarvan de elo
van één van hen al meer dan 200 elopunten hoger lag en de
andere 2 zelfs meer dan 300 punten. Zelfs een score van ½
uit 3 leverde Barth nog een elopuntje winst op! Ook Siert
Huizinga trof het niet. Hij had de laagste rating in zijn groep
4F en moest 3 verliespartijen incasseren. Henny
Haggeman
kwam in groep 4L tot 1 uit 3. Na winst in 1e ronde volgden 2
verliespartijen. Bob Kooij bleef op zijn beurt puntloos in
groep 6L. Twee clubgenoten gingen voor de marathon en
speelden mee in de tienkampen. Het werd voor beiden 9
partijen zwoegen voor een goed resultaat. Het bleef helaas
bij beiden een magere score. Bert Duijker kwam in zijn
tienkamp 4E tot 2½ uit 9 en ook Nico Schoenmakers wist in
zijn groep 4H niet meer dan 2½ uit 9 te scoren. Natuurlijk
mag ook de titelstrijd bij de journalisten en de oploswedstrijd niet worden vergeten. Succes was er voor Peter Boel.
Onze clubgenoot wist het journalistenkampioenschap tijdens
het Tata Steeltoernooi dankzij een geslaagde achtervolging
alsnog in de wacht te slepen. Peter was al meteen op achterstand gekomen door een nederlaag in de openingsronde.
Maar een geslaagde inhaalrace leverde Peter de vierde achtereenvolgende titel en de tiende titel in totaal op. Een geweldige prestatie. Op de slotdag versloeg Peter Boel het
leidende duo René Nijland uit Apeldoorn
en Utrechter Kees
Vreeken. Daardoor eindigde Peter als 1e op 5½ uit 7. Achtere
hem eindigden 3 spelers met 5 uit 7 op een gedeelde 2
plaats. Wouter van Rijn nam eerst deel aan de studiewed-

strijd. Deze “studiedag” bleek lastig. Hij miste de oplossing
van één belangrijke studie die achteraf gezien eigenlijk niet
zo moeilijk was, maar door de deelnemers die hoger waren
geëindigd allemaal wel juist werd opgelost. Als Wouter die
ook goed gehad had, was hij nog 2e geworden, op 1 puntje
van winnaar Twan Burg. Nu moest Wouter genoegen nemen
met een 6e plaats. Er waren 18 deelnemers in edeze A-groep.
Een dag later nam Wouter deel aan het 12 International
Solving Contest (ISC), een oploswedstrijd die op verschillende plaatsen werd gehouden. Met 24½ punt van de maximale 60 te behalen punten eindigde Wouter in Wijk aan Zee
in de A-groep als 7e van de 13 deelnemers. Winnaar werd
Jorma Paavilainen met 43,5 punt. Beste Nederlander aldaar
werd Hans Uitenbroek met 39,5 punt. Beste Nederlander in
het eindklassement was echter Peter van den Heuvel met 42
punten, maar hij deed mee in Duitsland. Internationaal gezien zeker een goede prestatie met zijn 15e plek. Overall
winnaar werd de Pool Piotr Murdzia met 51 punten. Wouter
eindigde op plek 95-96 van de 217 deelnemers. Het waren,
aldus Wouter, weer erg leuke toernooien en hij kijkt alweer
uit naar het volgende oplostoernooi dat in maart in Nunspeet
wordt gehouden.
Lichtenvoorde: Zaterdag jl. namen Koen Maassen van den
Brink en Ruude Wille in het Achterhoekse Lichtenvoorde
deel aan het 26 Jan Lanke rapidtoernooi. Gezelligheid voert
als altijd de boventoon maar natuurlijk wordt er ook serieus
gespeeld. Koen
eindigde met een score van 5 uit 7 op een
gedeelde 4e plaats. Helemaal tevreden was hij niet over zijn
spel maar het leverde hem toch een goede eindklassering op.
Ruud begon al meteen met een nederlaag. In een pionneneindspel met een pion meer overzag hij een breekzet waarna
hij op tempo werd uitgetikt. Toch kwam hij net als Koen op
3 uit 4. Een onderling duel kon
dus haast niet uitblijven en
dat gebeurde dan ook in de 5e ronde. Koen won met wit in
het middenspel een stuk. Wel had Ruud hiervoor 2 pionnen
maar het loperpaar van Koen bleeke in het verdere vervolg te
sterk. Beiden verloren daarna de 6 ronde waarna Koen met
winst in de slotronde zijn eindscore op 5 punten bracht en
Ruud met een remise tegen de winnaar van vorig jaar met
3½ uit 7 net op 50% eindigde. Dit jaar werd het toernooi in
Lichtenvoorde met de maximale score van 7 uit 7 overtuigend gewonnen door Luuk de Ruijter van PION Groesbeek.
Daglichtschaak: Het verslag van het daglichtschaak van
januari was door de vele teamverslagen even tussen wal en
schip geraakt. Inmiddels is er dinsdag jl. alweer een nieuwe
schaakmiddag geweest maar om compleet te blijven in deze
EP eerst nog het verslag van de “januari”schaakmiddag. Er
namen op deze schaakmiddag ook vier asielzoekers deel, die
momenteel in De Koepel verblijven. De sfeer was als altijd
gemoedelijk, de conversatie ging wat moeizaam. Ze konden
slechts een beetje Engels. Afgesproken werd dat daarin werd
gesproken en herhaald werd in het Nederlands. Het woordje
“schaken” werd op die manier geleerd. Inclusief de asielzoekers was de opkomst met 23 schakers weer een record. In de
rangschikking bleef Jan Vermeer zijn achtervolger Siert
Huizinga nog maar net voor, maar die zal in de volgende
ronden beslist een gooi naar de eerste plaats doen. Henk
Schunck, nota bene in de B-groep ingedeeld, staat keurig 3e.
Rob Cornips sloop naar de 4e plaats. Eén remise tegen Walter Wong moest hij slechts toestaan. Deze scoorde twee
punten, evenals Ko Kooman en Kazem Mollahosseini. Horst
Eder nestelde zich keurig in de middenmoot. Hans Donker
was daarentegen wat uit vorm. Een opvallende score was er
voor nieuwkomer Nedzat Suleymani 3 punten. Van de asielzoekers was Samer Samman de beste met 3 punten. Daar de
computer besloot om hen vooral tegen elkaar te laten spelen,
kan nog niet zoveel gezegd worden over hun speelsterkte.
Uitslagen interne competitie 17e ronde (28 januari 2016):
van de Linde-Hogerhorst 1-0; van Belle-Boonstra ½-½;
Wong-Vermeer 1-0; Kooij-Eder 1-0; Koen van Keulen-van
Buren 0-1; Witmans-Koeweiden 1-0; Veerman-Arends ½-½;
Derendorp-Mollahosseini 1-0; Kooman-de Kok 0-1; Kees
van Keulen-Zuidema 1-0; Schunck-Wijman 1-0; Stomphorst-van Lotringen 1-0; Sulejmani-Meijer 0-1; RijmerGubbels 0-1; Visser-Hartogh Heijs 1-0; Viets-Stibbe ½-½.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: F. Schleipfenbauer-Huberts
1-0; Reulink-R. Wille ½-½; Taal-Holtackers ½-½; BeekeHuizinga 1-0; Hieltjes-de Mol 1-0; Kusters-Passchier 1-0.

