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57e jaargang no. 1
Oploswedstrijd: Van Emanuel Lasker is bekend, dat hij zich
met enige regelmaat met studies en problemen bezig hield.
De meeste van zijn werkstukken zijn overbekend. Ook deze
is niet onbekend. Maar
het is goed iets over
schaakhistorie te leren.
Wit speelt en wint.
Oplossing: 1. Lg8
(dreigt Dh7#) Txg8 2.
Kf7, (dreigt Dxg8#)
Txg6 3. fxg6 en zwart
wordt matgezet.
Gelukkig Nieuwjaar:
Het bestuur van ASV
wenst u een fantastisch
mooi en vooral gezond
2018 toe met veel schaakplezier en fraaie partijen. Laten we
er weer een mooi schaakjaar van maken. Vanavond de eerste
clubavond in dit nieuwe jaar met de 16e ronde van de interne
competitie. A.s. zaterdag pakken we samen met de OSBO
meteen goed uit met het OSBO-snelschaakkampioenschap in
ons clubgebouw met daarbij ook al veel ASV-ers.
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 9 januari is er onder leiding
van Jan Vermeer weer een schaakmiddag in het NIVONgebouw aan de Molenbeekstraat 26A. Aanvang 14.00 uur.
Fischer Random Chess: Vorige week donderdag sloten we
met een teleurstellende opkomst de laatste clubavond van het
schaakjaar 2017 af met een ontspannen avondje Fischer
Random Chess met enkele prijsjes en oliebollen Nico
Schoenmakers maakte het volgende verslag.
Dirk Hoogland en Siert Huizinga zijn de herfstkampioenen
Fischer Random Chess geworden. Of het aan de programmering van tv-zender Arte lag, dat op ongeveer dezelfde tijd
één van de meesterwerken uit de filmgeschiedenis, Dokter
Zjivago met Omar Sharif uit 1965 naar het Nobelprijswinnende boek van Boris Pasternak, uitstraalde, dan wel aan het
succes van Jan Vermeer’s schaken-online, waardoor menig
ASV-er ’s avonds thuis niet meer van de bank is weg te
slaan, zullen we wel nooit zeker weten. Aan de weersomstandigheden lag het deze donderdag 28 december zeker
niet. Hoe dan ook, feit was, dat er dit keer een wat magere
opkomst was bij de eerste
Stand Fischer Random Chess
avond Fischerrandom schaSeizoen 2017-2018 na 4 ronden:
1 Dirk Hoogland
3½
ken. Dirk Hoogland en Siert
Siert Huizinga
3½
Huizinga speelden onderling
3 Rob Huberts
3 uit 3
in de 2e ronde remise en
4 Koen van Keulen
3
Edwin Peters
3
wonnen beiden overtuigend
6 Jan Groen
2
3 partijen. Zij mogen zich
Hub Kusters
2
Kazem Molahosseini 2
derhalve
herfstkampioen
Jan Vermeer
2
noemen. Het duo wordt op
Jan Zuidema
2
11 Hans Derendorp
1½
een halfje gevolgd door Rob
Kees van Keulen
1½
Huberts, Koen van Keulen
13 Lex van Hattum
1 uit 2
14 Ahmed Samman
1 uit 3
en Edwin Peters. De beslis15 Ko Kooman
1
sing in deze competitie valt
Henk Schunck
1
17 Nico Schoenmakers
½ uit 2
op donderdag 5 juli, de
18 Ruud Wille
½
laatste clubavond van dit
19 Thijs Stomphorst
0 uit 2
seizoen. Nico Schoenmakers

donderdag 4 januari 2018
OSBO-cup/KNSB-beker: Na de loting voor de 1e ronde van
de OSBO-cup is het voor de teamleiders zaak om tijdig een
datum af te spreken voor hun wedstrijd. Voor ASV-6 kwam
dat contact snel tot stand. Zij speelde ASV-6 intussen reeds
bij Koningswaal. Het bekeravontuur duurde maar kort want
zij werden met 2½-1½ uitgeschakeld. Het verslag treft u
hieronder aan. ASV-7 speelt op 11 januari thuis tegen
Schaakmaat, een dag later gevolgd door de ontmoeting
Velpse SV-ASV-5. Voor de uitwedstrijd van ASV-4 tegen
Elster Toren-2 moet nog een datum worden vastgesteld.
Voor de KNSB-beker is intussen ook geloot. Voor ASV-1
kwam de thuiswedstijd tegen Voerendaal uit de bus. Een
sterke tegenstander dus. Een speeldatum heb ik nog niet
voorbij zien komen.
ASV-6 uitgebekerd: ASV-6 trof het niet bij de loting van de
OSBO-cup. Meteen in de 1e ronde kwam er een uitwedstrijd
tegen Koningswaal, de koploper in de Promotieklasse uit de
koker. Na een rondleiding door bedrijfsverzamelgebouw
‘Wijdeveste’, waar de wedstrijd zou plaatsvinden, begon
ASV-6 welgemoed aan de bekerwedstrijd tegen het viertal
van Koningswaal. Nico Schoenmakers had in de opening
een black-out. Hij zette al op de zevende zet een paard op d7
waarna zijn tegenstander eenvoudig met Pd6+ zijn koningsstelling ruïneerde en na een uur konden de stukken weer in
het doosje. Piet de Mol bouwde een mooie aanvalsstelling op
en na een minder goede verdedigingszet kon hij met een
torenoffer het karwei afmaken. Bij deze 1-1 stand bood Edwin Peters remise aan in ongeveer gelijke stelling. Zijn tegenstander ging vervolgens rondlopen en van alles en nog
wat doen in de speelzaal om na een minuut of twintig het
aanbod aan te nemen. Een gelijke stand (1½-1½) dus en alles
hing nu af van de partij aan bord 1. Onze kopman Jeroen
Kersten was verwikkeld in een toren en ongelijke lopereindspel met een pion minder en had nog enkele minuten op de
klok. Hij probeerde met mooie open lijnen tegenspel te krijgen maar 2 vrijpionnen waren beslissend en zijn (sterke)
tegenstander speelde het vakkundig uit. Met als resultaat een
2½-1½ nederlaag. Op de terugweg werd uitgebreid over
Ajax en Vitesse gesproken, sport verbroedert! Piet de Mol
Gedetailleerde uitslag 1e ronde OSBO-cup Koningswaal ASV-6: Hamoen Habibi (2121)-Jeroen Kersten (1834) 1-0;
Rudy Veenhoff (1890) - Nico Schoenmakers (1717) 1-0;
Marcel Lever (1792) - Edwin Peters (1718) ½-½; Gerrit
Gerrits (1655) - Piet de Mol (1783) 0-1. Eindstand 2½-1½.
ASV-3 verzacht het Arnhemse leed: De kop boven dit verslag komt van de site van onze vrienden uit Wageningen en
is niet helemaal zonder reden gekozen. Door de 4½-3½
winst van ASV-3 op Wageningen-2 werd de dag voor ASV
niet helemaal in mineur afgesloten lezen we verder op hun
site. En dat klopt ook volledig want verderop in de speelzaal
werd ASV-1 helemaal kansloos gelaten door Wageningen-1.
De uitslag is u bekend daar zal ik het niet meer over hebben.
Het gaat immers in dit verslag over ASV-3 en die stonden
gezien de positie op de ranglijst voor de belangrijke taak om
vooral niet te verliezen. Wageningen-2 stond vooraf weliswaar onderaan, maar dat was geflatteerd. Ze hadden alleen
maar tegen de bovenste helft gespeeld en hadden bovendien
maar één matchpunt minder. ASV-3 daarentegen had alleen

maar tegen de onderste helft gespeeld. Toch leken beide
teams vooraf aan elkaar gewaagd. Ook dit keer was ASV-3
niet compleet. Johan Wolbers kon niet op zaterdag maar hij
zou vooruitspelen. Wouter Abrahamse ontbrak en daarvoor
was Bert Duijker doorgeschoven vanuit ASV-4 en Barh
Plomp viel op het laatste moment in voor Quirine Naber. De
vooruitgespeelde partij van Johan is de gehele partij in
evenwicht geweest. Beide spelers maakten het te weinig
ingewikkeld om ergens in de partij een definitief voordeel te
forceren. Remise was dan ook een reële afspiegeling. Johan
wist bovendien dat hij tegen één van de sterkere tegenstanders speelde, dus een nederlaag zou jammer zijn om dit op
zaterdag weer te moeten wegwerken. Al met al een safe en
solide remise. Een mooi uitgangspunt dus. Bert Duijker
speelde tegen het Wageningse jeugdtalent Anna Martinez.
Zij speelde á tempo op koningsaanval. Op internet komt dit
ook veel voor. Maar zij schoof het dicht, waardoor Bert spel
kreeg gericht op c3. Alleen door alles te ruilen kon zijn tegenstandster de stelling in evenwicht houden. Een plusremise dus. Jan van de Linde won aan bord 1. Helemaal vanzelf
ging dit niet. Net na de opening verspeelde hij zomaar een
pion op h3. Even later nam zwart een vreemde beslissing
door een stuk te offeren. Hij kreeg daar weliswaar enkele
pionnen voor maar niet het gewenste sterke centrum. Jan
profiteerde optimaal en wist na zijn eerdere fout via de h-lijn
de winst te pakken. Remco Gerlich speelde met zwart een
scherpe opening, waarbij hij een pion offerde. Na een zet of
twaalf kende hij de theorie niet en kwam ietsje minder te
staan, maar vond daarna steeds goede zetten om compensatie
te houden. Wel kwam zijn toren in vijandelijk gebied terecht,
daar belemmerde hij de witte ontwikkeling maar had ook
weinig velden. Remco was zich dat bewust maar miste toch
een achteruitzet van een paard, waarna de toren opgesloten
bleek en doorspelen direct geen zin meer had. Koen Maassen
van den Brink speelde met zwart en kwam in een geforceerde variant terecht waarin meteen een aantal stukken geruild
werden. In een dubbel toreneindspel met ongelijke lopers
stond hij daarna actiever maar zijn tegenstander verzuimde
de torens te ruilen om zo remise te maken. Toen kon Koen
een toren offeren tegen loper en 2 pionnen waarna hij zowel
2 vrijpionnen had en de torens van zijn tegenstander ook nog
eens zeer passief stonden. Zo kon hij niets meer doen en een
snelle fout van hem gaf Koen de kans te promoveren waarna
wit opgaf. Bij Freek Hooning stond het na zo’n 12 zetten
ongeveer gelijk. Toen beging Freek een strategische fout die
een pion kostte. Door te compliceren in de tijdnoodfase wist
hij de pion terug te veroveren en af te wikkelen naar een
volledig gelijk staand dame-eindspel. Met het remiseaanbod
van zijn tegenstander ging Freek direct akkoord. We stonden
op dat moment met 3½-2½ voor. Alleen Barth Plomp en
Anne Paul Taal waren nog bezig. De winst van Barth was
het beslissende punt. Anne Paul was een toreneindspel met
een paar pionnen minder aan het keepen, maar dat lukte niet.
Barth had zwart tegen een sterke tegenstander. De laatste tijd
had hij wel eens een foutje gemaakt, vandaag echter gaf zijn
tegenstander al snel "op Plompiaanse wijze" (zijn woorden)
een pion weg. Barth kon de torens verdubbelen en won alle
pionnen op de damevleugel, hij stond totaal gewonnen. Uiteindelijk liet zijn tegenstander de aanval van Barth sportief
doorslaan en Barth zette de witte koning mat op h3. Anne
Paul Taal zat lang aan het bord want hij was de laatste partij.
Hij speelde tegen de oerdegelijke Robin van Leerdam en er
gebeurde dan ook lange tijd niet veel in een manoeuvreerpartij. Bij het halen van de consumpties merkte Anne Paul
steeds meer opwinding bij de Wageningen supporters want
de één na de andere speler van ASV-1 viel om dus de stemming kwam er steeds meer in bij de Wageningers. De partij
van Anne Paul werd ondertussen erg moeilijk en hij kon niet
het juiste plan vinden. Robin zette een aanval in op de damevleugel en won een in de ogen van Anne Paul giftige
pion. Helaas bleek er een ontsnapping voor de bijna opgesloten dame en zo gaf onze ASV-er in uiterste tijdnood nog een

pion. Dit was teveel maar de overwinning was ondertussen
gelukkig al wel binnen voor ASV-3. Toen wij het pand verlieten was de euforie bij het Wageningse legioen nog in volle
omvang aanwezig, maar dat gold natuurlijk hun glansrijke
overwinning op ons eerste. Hun nederlaag tegen ons 3e was
slechts een klein smetje in hun ogen.
Gedetailleerde uitslag Wageningen-2 – ASV-3: Clemens de
Vos (2036) - Jan van de Linde (2069) 0-1; Eric Smaling
(1953) - Remco Gerlich (1884) 1-0; Robin van Leerdam
(1993) - Anne Paul Taal (1911) 1-0; Anna Martinez (1752)
- Bert Duijker (1894) ½-½; Martijn Naaijer (2038) - Johan
Wolbers (2022) ½-½; Audry Burer (1818) - Koen Maassen
van den Brink (2002) 0-1; Hans Dam (2006) - Freek
Hooning (1866) ½-½; Jef Verwoert (1950) - Barth Plomp
(1944) 0-1. Eindstand 3½-4½.
Verlies voor ASV-11: Op donderdag 14 december speelde
ASV-11 thuis tegen USV-6. De eerste 2 ronden hadden we
netjes gelijkgespeeld tegen sterkere tegenstanders. Zouden
we onze ongeschonden status kunnen behouden? Teamleider
Danny Hageman genoot van de zon in Italië terwijl wij zaten
te zwoegen achter onze borden. Jonathan van der Krogt was
vervangend teamleider voor zover dat een naam mocht hebben en trad aan op bord 1. In een partij die gelijk opging,
maar waar, zo blijkt ook uit de analyse, geen noemenswaardig voordeel voor de een of de ander voortkwam was Jonathan in het middenspel wel klaar met het breien en bood
remise aan. Zijn tegenstander zag er niet veel meer in en
nam het aanbod na wat overwegen aan. UVS stond inmiddels voor omdat Gerrie Arends verloren had tegen een speler
zonder Elo, maar die alleen winstpartijen achter zijn naam
had staan dit seizoen. Lion de Kok speelde op bord 2. De
partij bleef lang in evenwicht. Pas op de 18e zet kwam er
licht voordeel voor zijn tegenstander maar 10 zetten later
was dit voordeel geleidelijk aan geheel weggesmolten. Op de
28e zet kreeg Lion de kans op groot voordeel, echter door het
ruilen van de lopers was er weer volledig evenwicht. Na 32
zetten werd de remise door Lion aangenomen. Op bord 4
speelde Thijs Stomphorst met wit. Hij kreeg al snel een
mooie ontwikkelingsvoorsprong in de opening en bracht zijn
stukken razendsnel naar buiten. Het werd een boeiend gevecht met veel stukken in het centrum, maar Thijs kon zijn
voordeel niet echt uitbuiten. Zijn tegenstander rukte op via
de h-lijn en Thijs werd gedwongen dat te verdedigen. Uiteindelijk resteerde een gelijkopgaand eindspel, maar zijn
tegenstander zat wel in tijdnood. Na twee keer een remiseaanbod won Thijs toch doordat zijn tegenstander door de
klok ging. Op bord 5 speelde Jan Sanders met wit een mooie
partij met veel verwikkelingen en kansen over en weer. Volgens de computer stond Jan in het middenspel beter, maar hij
zag een pionvork op loper en paard over het hoofd. Jan probeerde met verwikkelingen en een aanval op de koning van
de tegenstander het tij nog te keren maar dit lukte niet. Dan
bleef op bord 6 nog de partij van Bert Maas over. Hij speelde geconcentreerd tegen een geduldige tegenstander. Het
werd een mooie gelijkopgaande strijd maar na een kleine
drie uur was het helaas op voor Bert. Hij stond gewonnen
met een kwaliteit voor en leek meer voordeel te krijgen,
maar hij deed net de zet waardoor de gehele partij kantelde.
Zijn voorsprong verdween als sneeuw voor de zon en hij
verloor helaas. Alles bij elkaar verloren we met 4-2. Het had
ook anders kunnen uitpakken, maar dan hadden zowel Jonathan als Lion voor alles of niets moeten kiezen. Nu kunnen
we alleen maar berusten in deze uitslag en vooruitkijken naar
Jonathan van der Krogt
de volgende wedstrijd.
Gedetailleerde uitslag ASV-11 - UVS-6: Jonathan van der
Krogt (1410) – Tobi van Scheijndel (1391) ½-½; Lion de
Kok (1475) – Wim Heuvelmans (1554) ½-½; Gerrie Arends
(1465) – Abdul Abdel Aziz (--) 0-1; Thijs Stomphorst
(1242) – Rob Lubbers (1356) 1-0; Jan Sanders (1346) –
Wim van den Broek (1421) 0-1; Bert Maas (--) – Jos Buijs
(1394) 0-1. Eindstand 2-4.

