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Oploswedstrijd: Vorige week mocht u een tweezet van Filip
Williams uit 1907 oplossen. Het bijzondere
aan dit probleem was
dat het ging hier om een
weddenschap met een
vriend, dat hij dit probleem niet in drie minuten kon oplossen. Dat
bleek te kloppen. Lukte
het u wel…? Wit geeft
mat in 2 zetten. Oplossing: 1. Lh7-g8.
Laatste clubavond: De kerstdagen liggen alweer achter ons,
het is gewoon weer donderdagavond, tijd dus voor weer een
clubavond. Niet zomaar een clubavond maar meteen ook de
laatste clubavond van het jaar 2017. We kunnen terugkijken
op een prachtige reeks schaakavonden waarop we met zijn
allen onze gezamenlijke hobby hebben kunnen uitoefenen.
Ook de laatste EP van dit jaar. Natuurlijk had ik het me
makkelijk kunnen maken door het maken van een bulletin in
deze laatste decemberweek achterwege te laten om me daar
in januari weer vol op te storten. Maar elke clubavond verdient een EP dus daarom toch maar aan de gang gegaan. Er
waren immers nog verslagen genoeg die aan bod moesten
komen. Daarvan treft u er in dit nummer een aantal aan. Ik
moet daarmee wel de komende weken zien te overbruggen
omdat de zaterdagteams in januari niet spelen en de teams
die doordeweeks in de OSBO-competitie spelen pas vanaf de
week van 15 januari weer in actie komen voor hun 4e ronde.
Maar goed dat is van later zorg. Ik schreef het al….. de laatste clubavond van dit jaar en hoe kunnen we die beter afsluiten dan met een gezellige avond Fischer Random Chess
onder leiding van niemand minder dan Mr. Fischer himself
Nico Schoenmakers. Veel schaakplezier!!
ASV-5 ontsnapt naar gelijkspel: De wedstrijd van ASV-5
tegen Wageningen-3 was een kopie van de 1e ronde toen
tegen PION-2 een Houdini-act werd opgevoerd richting 4-4.
Ook nu was 4-4 de eindstand. Erik Wille trok overmoedig
ten aanval en sloot zijn eigen dame in. Na 13 zetten en nog
geen uur spelen, keek ASV-5 al tegen een achterstand aan.
Ook bij Wisse Witmans ging het mis. Een vijandelijke koningsaanval werd niet goed opgevangen en uiteindelijk liet
Wisse zich matzetten. Rob Huberts deed wat hij kon, maar
toen de stelling vervlakte was remise de enig mogelijke
uitslag. De wedstrijd kantelde toen Edwin Peters pardoes
won. Na een moeizame opening wachtte Edwin een zware
avond. De tegenstander had echter veel moeite om er door te
komen en in tijdnood gaf de Wageninger pardoes een stuk
weg. Jeroen van Ginneken had een pion geofferd voor actief
spel. Later kwam daar een kwaliteit bij voor een stel pionnen. Een tactisch remiseaanbod werd vervolgens door Jeroen
aanvaard. Teamleider Erik Wille had namelijk gezien dat de

donderdag 28 december 2017
slechtere stellingen van Siert Huizinga en Jeroen Kersten
weer binnen de remisemarges waren gekomen. Alles zou dan
van Coen Mekers afhangen. Het duurde nog tot in het verre
eindspel voor de 2 halfjes bij Siert en Jeroen er waren. Jeroen kwam zelfs nog een pion voor, maar dat leidde niet tot
winst. Coen profiteerde van zijn tegenstanders planloze spel.
Een vrijpion besliste tenslotte. Knap gespeeld! Weer een
punt tegen één van de sterkste teams uit de poule. Erik Wille
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - Wageningen-3: Edwin Peters (1718) - Cees van de Waerdt (1892) 1-0; Coen Mekers
(1869) - Frans Bonnier (1882) 1-0; Jeroen van Ginneken
(1768) - John Stigter (1860) ½-½; Rob Huberts (1853) - Co
Wiersma (1845) ½-½; Erik Wille (1855) - Marco Otte
(1825) 0-1; Siert Huizinga (1729) - Pieter Kruit (--) ½-½;
Wisse Witmans (1627)-Bartel Dodeman (1835) 0-1; Jeroen
Kersten (1834)-Frits Gieltjes (1801) ½-½. Eindstand 4-4.
Dikke nederlaag ASV-7: Tegen Elster Toren-1 liepen we
tegen een zware 6½-1½ nederlaag aan. Omdat Werner
Passchier en Dick Vliek door ziekte verstek moesten laten
gaan startten we met 2 invallers. Over het scoreverloop kan
ik weinig zeggen omdat ik de hele partij aan het bord gekluisterd zat vanwege een moeilijk te houden stelling. De
eerste partij eindigde in en remise op naam van Lex van
Hattem. Lex speelde een geweigerd gambiet waarin hij de
rokade van zijn tegenstander kon verhinderen. Lex probeerde op de damevleugel tot spel te komen. Toen zijn tegenstander de dames wist te ruilen bleef er een eindspel over
met ongelijke lopers. Beide spelers berustten in remise. Ondanks de nederlaag speelde invaller Jan Vermeer naar eigen
zeggen een heerlijke partij met wisselende kansen waarin
oud-ASV-er Martin Weijsenfeld net iets handiger was toen
deze zich een vrijpion creëerde welke beslissend was. De
andere invaller Tijs van Dijk kwam al vrij snel in de problemen omdat vanuit de opening steeds pionverlies dreigde. Dat
wist hij zet op zet te voorkomen door te counteren en af te
wikkelen naar een stelling waarin hij drie pionnen kreeg
voor een licht stuk. Juist toen hij dit voor elkaar had verwisselde hij de twee simpele zetten. Hierdoor werd zijn koning
blootgesteld aan vijandelijk gevaar en de stelling was daarna
niet meer te keepen. Albert Marks kwam met een goed gevoel uit de opening en had in het middenspel de keuze om
het spel te openen of positioneel te spelen. Hij koos voor het
laatste waardoor hij meer ruimte had maar wel ten koste van
een pion. In hevige tijdnood gaf hij op. Terecht of onterecht
hij is er nog steeds niet uit. Aan bord 1 verloor Jacques
Boonstra. Een partij met actief spel waarin Jacques op een
gegeven moment op f2 insloeg. Helaas kostte een tussenzet
materiaal en de partij. Ook Hedser Dijkstra verloor zijn partij
wat een 5½-½ tussenstand opleverde. Hij kwam wel aardig
uit de opening maar had geen plan. Na wat doelloze zetten
kwam hij in de verdrukking en verloor een pion. In het dubbele lopereindspel had hij zeker remisekansen maar na een
foute koningszet verloor hij nog een pionnetje en dat was te

veel. Aan de borden 7 en 8 waren Hub Kusters en Oscar
Mercan aan het proberen om de eindstand een draaglijker
aanzien te geven. Oscar leek daarin te slagen omdat zijn
tegenstander met de rug tegen de muur stond en op een truc
moest hopen om het remise te houden. “Winst voor zwart
was ver weg” volgens Oscar. Positioneel en ruimtelijk had
wit veel voordeel en hij startte een koningsaanval. Zwart
zocht compensatie op de damevleugel. Uiteindelijk kwam
die truc toch in de stelling en verloor Oscar. Hub Kusters
koos ervoor om tegen de fianchetto-opening van wit zijn wit
veldige loper naar f5 te spelen. Wit wist die vervolgens min
of meer geforceerd af te ruilen waardoor hij niet alleen het
loperpaar verwierf maar ook een onaangename druk op de
stelling van zwart kreeg. Dit bleef de hele partij zo en Hub
mocht niet op meer hopen dan een halfje. Maar ook hier ging
de bovenliggende partij in de fout, Om de spanning te handhaven viel zijn tegenstander met een pionzet de toren van
Hub aan. Dit leidde juist tot pionverlies wat Hub bekwaam
uitbuitte resulterend in de enige winstpartij voor ASV.
Hub Kusters

Gedetailleerde uitslag ASV-7 – Elster Toren-1: Jacques
Boonstra (1782) – Marc Groenhuis (1937) 0-1; Albert
Marks (1688) – John Remmerts (1905) 0-1; Hedser Dijkstra (1708) – John van Ginkel (1847) 0-1; Jan Vermeer
(1696) – Martin Weijsenfeld (1901) 0-1; Tijs van Dijk
(1773) – Stefan Brouwers (1805) 0-1; Lex van Hattum
(1643) – Hans Polman (1793) ½-½; Hub Kusters (1614) –
Jan Delhaye (1721) 1-0; Oscar Mercan (1594)-Rob Leijser
(1367) 0-1. Eindstand 1½-6½.
Eerste winst ASV-9: We stonden er slecht voor met ASV-9.
Een onderste plaats met 0 punten. Maar in de uitwedstrijd
tegen De Cirkel-3 uit Ede hadden we de betere ratings. Dat
moest dus gewonnen worden. Eenvoudig was het niet. We
begonnen met een nederlaag. Arjan Hoenselaar liet een loper
in zijn stelling binnen. Die richtte zoveel schade aan, dat
opgeven nog de enige optie was. Dit werd gevolgd door nog
een deceptie. Hendrik van Buren had de meeste ruimte. Hij
rekende erop, dat zijn aanhoudend initiatief de doorslag zou
geven in het eindspel. Maar het spel liep dood naar remise.
Kees van Keulen bracht pas wat vreugde op de Arnhemse
gezichten. Hij won een pion en ging die verzilveren. Een
mooie pionrush deed de tegenstander de moed in de schoenen zinken. Zekria Amani kon niet voor verdere opvrolijking
zorgen. Zijn tegenstander gaf keurig tegenspel en bouwde
wat meer samenhang in zijn stelling. Zijn remiseaanbod
moest wel door onze man geaccepteerd worden. Een tussenstand van 2-2 dus. Horst Eder zat al lang met een vrolijk
gezicht achter het bord. De Edenaar had zich vlak na de
opening verslikt, waarop Horst een stuk in zijn zak stak.
Vroeg of laat zou dat winst worden. En dat gebeurde ook.
Toen was er alleen nog maar een remise nodig. Die moest
van Koen van Keulen afkomen. Dat zat dus wel goed. Koen
stond in een geweldig ingewikkelde partij een pion voor
maar zijn probleem zat in de klok. Zijn tegenstander had nog
25 minuten; Koen vier en een half. De man van De Cirkel
probeerde veel, waar hij ook alle tijd voor nam. Koen zag in
een oogopslag, wat kon en wat niet kon. Koen vertelde later,
dat hij remise geaccepteerd zou hebben als hij dat aangeboden kreeg. Maar de tegenstander kon het niet aanbieden,
want dan had zijn team verloren. Die moest dus wel wat
proberen wilde de tegenstander nog een kans maken. Dat
liep echter fout af voor de man. Koen had het al gezien en
wist wat hij doen moest. Een hele ring om het bord zag een
geweldige pot schaken met topspanning. Door de 4-2 winst
Hendrik van Buren
staan we nu ook in de middenmoot.

Gedetailleerde uitslag De Cirkel-3 – ASV-9: Jelle Bottema
(1369) – Zekria Amani (1621) ½-½; Ben Verduyn (1410) –
Koen van Keulen (1559) 0-1; Robert Degenhart (--) –
Horst Eder (1575) 0-1; Jasper de Rijk (--) – Arjan Hoenselaar (1548) 1-0; Fedde Kingma (1397) – Hendrik van
Buren (1527) ½-½; Kees van der Dussen (1153) – Kees van
Keulen (1390) 0-1. Eindstand 2-4.
ASV-10 verliest voor 3e keer op rij: Op donderdag 7 december jl. heeft ASV-10 opnieuw verloren. Dit keer thuis van
Pallas-3 uit Deventer. En het zag er nog wel zo hoopvol uit
want Pallas had al aangekondigd te komen met een zwaar
gehavend team met 4 invallers. Hoewel ASV-10 ook 2 invallers had beloofde het een wedstrijd te kunnen worden met
mogelijke winstkansen. Hoe anders is het gegaan. Ko Kooman had de op papier zwakste tegenstander en kon dat vrij
snel in winst omzetten. Reeds bij de 10e zet was de positie
van zijn tegenstander zodanig verzwakt dat na een aanval via
de koningsvleugel, nadat beiden kort gerokeerd hadden, de
koning van de tegenstander na 19 zetten werd neergelegd.
De tegenstander van Thijs Stomphorst (invaller) kwam
ruimschoots te laat en had daar in het begin duidelijk last
van door direct een stuk weg te geven. Voor ASV-10 leek de
zon te gaan schijnen. Thijs ging begrijpelijk vol in de aanval
door zijn stukken zoveel mogelijk op het centrum te richten.
Door een verkeerde paard zet kon zijn tegenstander (weer
enigszins bekomen van zijn verlate start) met een gecompliceerde combinatie in het centrum een stuk winst maken
waardoor de partij weer in balans kwam. Thijs heeft daarna
nog winstkansen gehad maar niet gezien waarna remise werd
overeengekomen. Met een tussenstand van 1½-½ leek er
geen vuiltje aan de lucht maar helaas. Kazem Mollahosseini
was zoals gebruikelijk voortvarend van start gegaan. Snel
kijken en nog sneller schaken, wat in het begin weer goed
leek te gaan, maar toen toch weer fouten maken en al snel
verloren staan. Henk Schunck speelde aan bord 1 (zijn favoriete bord, want hij is echt in de winning-mood) een gelijk
opgaande partij. Op zet 35 wist hij een pion te veroveren
maar kon dit niet in winst omzetten. Toen hij in het centrum
meende een 2e pion te kunnen veroveren, overzag hij een
mat in 1, midden in het centrum. Frans Veerman was toen al
een poosje aan het worstelen aangezien hij in het begin een
combinatie verkeerd uitvoerde en een paard verloor in plaats
van een pion te winnen. Dit bleek vechten tegen de bierkaai,
dus ook een 0. Toen was Hans Derendorp nog aan het spelen
tegen een iets zwaardere tegenstander. Een gelijk opgaande
strijd, maar na een aanval op zijn koningsvleugel lukte het
hem niet daar een goed antwoord op te vinden. Eindstand,
teleurstellend 1½-4½.
Ko Kooman
Gedetailleerde uitslag ASV-10 - Pallas-3: Henk Schunck
(1520) - Hans Knottnerus (1413) 0-1; Frans Veerman
(1475) - Gorrit Smit (1569) 0-1; Hans Derendorp (1357) Alex Ritsema (1555) 0-1; Ko Kooman (1446) - Bart Donders (--) 1-0; Thijs Stomphorst (1242) - Rudy Nutbey
(1495) ½-½; Kazem Mollahosseini (1369) - Herman Vrielink (1248) 0-1. Eindstand 1½-4½.
Uitslagen interne competitie 15e ronde (21 december 2017):
Wilgenhof - Knuiman 0-1; Hendriks - Hoogland 0-1; R.
Wille - Fassaert 1-0; Koen van Keulen - Marks 1-0; van
Hattum - Kusters 1-0; Witmans - Koeweiden 0-1; van Belle Eder ½-½; Vermeer - van Buren ½-½; Schunck-Mercan 0-1;
Derendorp - Veerman 0-1; Kees van Keulen - Arends ½-½;
de Groot - van Lotringen 0-1; Zuidema - Wijman 0-1; Mollahosseini- Meijer 1-0; Nieuwenstein - Rijmer ½-½ Hartogh
Heijs-Wierts ½-½ Gubbels-Droop 1-0; Diekema-Burger 1-0.
Uitslagen ASV-bekercompetitie:

Boel - Huizinga 1-0; de Kort - Plomp ½-½; Kooman Boonstra 0-1; van Dijk - van Kuijk 1-0.

