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Oploswedstrijd: Voor de liefhebbers was er vorige week
een tweezet. Het is de vijfde
prijs uit het toernooi ter nagedachtenis van A. I. Kozlov,
dat in 1981 gehouden werd.
De prijswinnaar van dit werkstuk was de Rus Sukhodolov.
Oplossing: de sleutelzet is 1.
Dh4-f6.
Stand ASV-rapidcompetitie
na 12 ronden seizoen 2017-2018:
Nr. Naam
Pnt Part
1 Jan van de Linde
10
12
2 Otto Wilgenhof
9½ 12
3 Tom Bus
8
8
4 Désiré Fassaert
7½ 7
5 Koen van Keulen
7½ 12
6 Peter Boel
7
8
7 Dirk Hoogland
7
7
8 John Sloots
7
6
9 Barth Plomp
7
6
10 Jan Knuiman
7
4
11 Pieter Verhoef
7
4
12 Bob Beeke
6½ 6
13 Wouter van Rijn
6½ 4
14 Ruud Wille
6½ 12
15 Jeroen Kersten
6½ 8
16 Rob Huberts
6½ 7
17 Ruud Verhoef
6½ 4
18 Siert Huizinga
6½ 8
19 Tijs van Dijk
6½
4
20 Wisse Witmans
6½ 8
21 Jan Groen
6½ 6
22 Remco Gerlich
6
3
23 Gerben Hendriks
6
5
24 Paul Schoenmakers
6
3
25 René van Alfen
6
5
26 Jeroen van Ginneken
6
4
27 Jan Vermeer
6
12
28 Jacques Boonstra
6
6
29 Edwin Peters
6
6
30 Hub Kusters
6
8
31 Lex van Hattum
6
3
32 Vadim van Kuijk
6
8
33 Theo Koeweiden
6
4
34 Kees van Keulen
6
8
35 Koen Maassen vd Brink 5½ 2
36 Albert Marks
5½ 2
37 Piet de Mol
5½ 12
38 Steven Braun
5½ 4
39 Theo Jurrius
5
2
40 Quirine Naber
5
1
41 Theo van Amerongen
5
1
42 Rob van Belle
5
8
43 Werner Passchier
5
3
44 Oscar Mercan
5
7
45 Bob Kooij
5
8
46 Horst Eder
5
8
47 Frans Veerman
5
3
48 Henk Schunck
5
11
49 Kazem Mollahosseini
5
12
50 Jan Zuidema
5
1
51 Lion de Kok
5
2
52 Richard van der Wel
4½ 2
53 Remco Menger
4½ 4
54 Bob Hartogh Heijs
4½ 4
55 Ko Kooman
4
7
56 Hans Derendorp
4
3
57 André de Groot
4
2
58 Hans Meijer
4
4
59 Jelle Noordhuis
4
2
60 Thijs Stomphorst
4
2
61 Bob Sanders
4
1
62 Clemens Wijman
4
2
63 Constant Nieuwenstein 4
3
64 Victor Droop
4
2
65 Theo van Lotringen
3½ 9
66 Cesar Eisman
2
2
67 Joost Gresnigt
1½ 4

Rapid: Vanavond geen
ronde voor de interne
maar het is weer tijd voor
een rapidavond en wel de
4e van dit seizoen. Voor u
meteen ook een mooie
opwarmer voor ons Voorjaarstoernooi van a.s.
zaterdag waarvoor u zich
natuurlijk ook al heeft
aangemeld…? Om uw
geheugen op te frissen.
Aan de leiding van de
rapidstand gaat nog steeds
Jan van de Linde al is zijn
voorsprong op Otto Wilgenhof wel geslonken.
Ook wordt vanavond de 4e
ronde van de extra competitie gespeeld. Bart de
Kort voert daarin de ranglijst aan met 3 uit 3. Maar
ook Hanna Wierts is nog
ongeslagen met 2 uit 2.

ASV-5 leeft nog na zege op De Toren-4j: Het was vrijdag 9
maart jl. terug naar de schoolbanken voor ASV-5. Gezien de
notering op de ranglijst is dat ook de enig juiste plek voor
ons team. Dit keer ging het lang weer eens ouderwets van
een leien dakje en dat resulteerde in een 5-3 zege. Edwin
Peters opende al binnen het uur de score na stukwinst. Piet
de Mol zorgde met zijn creativiteit voor problemen bij zijn
tegenstander. Een penning zorgde ook hier voor stukwinst en
de partij. Rob van Belle, die pas een half uur voor de wedstrijd gecharterd werd, leek niet zo goed uit de opening gekomen te zijn. Hij wist zich echter los te werken en bij de
eerste provocatie reageerde de jonge tegenstander meteen
verkeerd. Jeroen van Ginneken zorgde voor 0-4. In het meest
enerverende potje van de avond kreeg Jeroen twee stukken
voor de toren. Na dameruil was de winst snel daar. En toen
was er maar amper twee uur gespeeld. Robert Naasz was
intussen hard onderweg naar de 0-5. Nog even afwikkelen
naar een gewonnen pionneneindspel met een pluspion en
klaar. Robert zag echter een directere winst alleen zat er een
gat in die afwikkeling. Materiaalverlies verpestte de partij en
zo werd het geen 0-5 maar 1-4. Erik Wille verspeelde heel
onnozel een pion en Elmar Roothaan gaf hem vervolgens
geen kans meer en zo was de riante voorsprong al gehalveerd. Wat restte waren de partijen van Rob Huberts en Siert
Huizinga. Beide spelers waren lang op koers naar winst,
maar in beide gevallen werd het spannend. Siert nam uiteindelijk in gewonnen stelling vanwege tijdnood remise aan om
de winst in de wedstrijd veilig te stellen. Rob Huberts moest
vervolgens nog een half uur schaak geven alvorens ook de
remisehaven te bereiken. De eerste zege is een feit. En concurrent Veenendaal-1 verloor. Dat betekent dat er nog steeds
redding mogelijk is. Maar dan mag Veenendaal in de slotronde niet winnen van het in de titelrace verwikkelde Mook
en moet ASV-5 een matchpunt meer uit de slotronde peuteren dan hun concurrent. Het wordt dus spannend in Mook op
donderdag 12 april.
Erik
Wille

Externe competitie: In de
2e speelweek bleef ASV-6
het heel goed doen. Nu
werd gewonnen van De
Toren-3 met 5½-2½. Een
2e plaats in de rangschikking
achter
koploper
Meppel-2 biedt nog steeds
uitzicht op meer. Op vrijdagavond speelde ASV-12
tegen Tornado-2j. Het
werd een spannend duel
die tot in de tijdnoodfase
werd uitgevochten. Helaas
verloor ASV-12 net met
2½-3½ waardoor de jeugd
van Tornado hen passeerde op de ranglijst. Veel
verslagen liggen nog te
wachten. In deze EP de
eerste serie. Volgende
week het restant.

Gedetailleerde uitslag De Toren-4j - ASV-5: Tom van ’t
Hoff (1614) - Rob Huberts (1853) ½-½; Elmar Roothaan
(1667) - Erik Wille (1855) 1-0; Peter Lincewicz (1650) Robert Naasz (1752) 1-0; Lodewijk Entrop (1512) - Jeroen
van Ginneken (1768) 0-1; Thijmen Terpstra (1588) - Siert
Huizinga (1729) ½-½; Ilan van der Zand (1600) - Rob van
Belle (1707) 0-1; Mika Rutjens (1600) - Piet de Mol (1783)
0-1; Ian Kock (1482) - Edwin Peters (1718) 0-1. Eindstand
3-5.
ASV-6 houdt het spannend!: Omdat koploper Meppel-2
eerder al ruim gewonnen had in klasse 1A was een overwinning van ASV 6 op Toren 2 in de 6e ronde nodig om kans te
houden op het kampioenschap. Onze zuiderburen waren met
een flink aantal invallers komen opdagen maar brachten toch
nog een sterk team op de been. Robert Naasz had om 20:00
uur nog geen tegenstander. Om 21:00 uur was zijn beoogde
tegenstander niet komen opdagen en was het 1e punt binnen.
De 2-0 liet niet lang op zich wachten. Aan bord 1 ging de
ene Jeroen gruwelijk in de fout en kon onze Jeroen (Kersten)
profiteren. Na een schermutseling in het centrum bleef er een
stuk hangen op g5. Jeroen Kruiver gaf kort daarna op. Ondanks deze snelle voorsprong bleef het toch nog heel lang

spannend. Teamleider Theo van Amerongen kwam niet goed
uit de opening en bleef zitten met een lelijke geïsoleerde
dubbelpion op de c-lijn. Met zijn actievere toren en paard
wist hij toren en paard van Lincewicz onder controle te houden met remise als logische uitkomst. Nog steeds was niks
zeker. Marco Braam en Piet de Mol stonden goed maar Edwin Peters stond verloren, Hans Rigter kreeg een felle aanval
over zich heen en Nico Schoenmakers had ook problemen
tegen Jan Willem van Willigen. Na zijn Dh4 was Nico gedwongen met f4 een pion te geven om mat op h2 en verlies
van zijn paard op a4 te voorkomen. Hij had echter de actievere stukken en een aanzienlijke voorsprong in tijd. Net toen
Jan Willem zijn stukken enigszins uit de knoop had gehaald
bood hij vanwege tijdgebrek remise aan (tussenstand: 3-1).
De laatste 4 partijen duurden tot de laatste minuutjes. Hans
Rigter ging aan bord 3 na een lange taaie verdediging uiteindelijk ten onder tegen Karl Denys die een mooie partij
speelde. Hij viel eerst de koningsvleugel aan en toen de
koning van Hans naar de damevleugel vluchtte bleek hij daar
ook niet veilig. Op bord 7 was Piet de Mol degene die vanuit
een overwegende stelling afwisselend op de koningsvleugel
en de damevleugel aanviel. Uiteindelijk kon Torenaar Rolf
Hendriks dit niet bolwerken en ging voor de bijl. Daarna
bracht Edwin Peters op miraculeuze wijze het winnende
halfje binnen. Halverwege de avond gaf niemand (inclusief
Edwin zelf) nog een cent voor zijn stelling maar hij wist op
typerende wijze genoeg problemen te creëren voor zijn tegenstander. Die zag zijn tijd wegtikken en zijn voordeel
verzanden en bood uiteindelijk remise aan. Marco zorgde
voor de grande finale door een mooi gespeelde partij met een
overwinning te bekronen. Hij stond al snel optisch zeer
overwegend maar bij nader inzien bleek het allemaal nog
niet zo eenvoudig en Hans Donker verdedigde taai. Door
rustig steeds meer dreigingen in de stelling te vlechten wist
Marco de Torenaar op de knieën te krijgen. Met deze overwinning staat ASV 6 2e met 9 punten direct achter Meppel 2
met 10 punten. Mocht Meppel 2 in de gezamenlijke slotronde verliezen van het sterke VSG 1 en ASV 6 winnen van
ZSG-2 dan is het kampioenschap een feit. Dat zou een
mooie bekroning zijn van een hoe dan ook fantastisch seizoen!
Robert Naasz
Gedetailleerde uitslag ASV-6 - De Toren-3: Jeroen Kersten
(1834) - Jeroen Kruiver (1661) 1-0; Nico Schoenmakers
(1753) - Jan Willem van Willigen 1772) ½-½; Hans Rigter
(1789) – Karl Denys (1774) 0-1; Robert Naasz (1752) – NO
1-0 (regl.); Edwin Peters – Stephan Antonijvic (1603) ½-½;
Marco Braam (1693) – Hans Donker (1685) 1-0; Piet de
Mol (1783)-Rolf Hendriks (1573) 1-0; Theo van Amerongen (1717)-Peter Lincewicz (1650) ½-½. Eindstand 5½-2½.
ASV-10 verliest ook laatste competitiewedstrijd: Op maandag 5 maart jl. moest ASV-10 voor de slotwedstrijd (in april
is ASV-10 vrij door het oneven aantal teams in hun poule)
naar Twello-2. Met 2 invallers, Danny Hageman en Theo
van Lotringen, zou het een zware maar spannende wedstrijd
worden. Zoals gebruikelijk was Kazem Mollahosseini als
eerste klaar na 20 minuten gebruikt/gespeeld te hebben. Hij
speelde een prima partij. Aanvallend vanuit het centrum
maakte hij op slimme wijze gebruik van de flanken. Toen hij
met zijn toren de dame van zijn tegenstander aanviel met op
dezelfde lijn de koning was het snel gebeurd. Lang genoten
we niet van deze voorsprong. Danny Hageman had met wit
op bord 1 lang een gelijkopgaande partij. Zwart had weliswaar optisch allerlei dreigingen maar Danny ruilde zijn toren
voor een sterk paard en een pion. Hij kreeg zo meer ruimte
en alles leek in orde. Helaas zette hij daarna zijn paard op
een verkeerd veld. De pionnen van zwart rukten op en zijn
paard kon nergens meer heen. Dit werd teveel en Danny
moest capituleren. Ko Kooman, met zwart, speelde een
spannende partij maar kwam in het begin al snel een pion
achter. Hij verdedigde zich tot het uiterste, terwijl na voortdurend afruilen de extra pion steeds sterker werd. Door een
ongelukkige zet werd de achterstand 2 pionnen en kon Ko de

vlag strijken. Vervolgens kwam er zowaar toch enigszins
licht in de tunnel. Hans Derendorp kan terugkijken op de
beste partij van dit seizoen. Op zijn verzoek speelde hij met
zwart op bord 6. Met zijn favoriete opening maakte hij geen
fouten. Eerst kwam hij een pion voor en later veroverde hij
met een paardvorkje een stuk. Dit was teveel voor zijn tegenstander waardoor de stand weer gelijk werd: 2-2. Bryan
Hieltjes speelde een zware partij tegen een veel sterkere
tegenstander waardoor het begin zeer moeizaam verliep.
Door een foutje kwam hij al snel een pion achter en zijn
tegenstander verhoogde de druk steeds verder waardoor
Bryan steeds verder in de verdediging werd gedrukt. Maar
toen maakte zijn tegenstander een rekenfout waardoor Bryan
een stuk kon winnen. Wel met 2 pionnen minder maar een
stuk meer overzag Bryan het geheel. Een gevaarlijke vrijpion
bij de tegenstander maar wellicht toch een kansje? Hij zat
ingespannen te rekenen en toen kreeg hij de volle laag in de
vorm van een glas bier dat Ko zo nodig om moest gooien. Of
dat de reden was dat Bryan de gevaarlijke vrijpion niet kon
stoppen, we zullen het nooit weten. Hij speelde vervolgens
het eindspel niet goed uit en kon alsnog opgeven. Op bord 5
speelde Theo van Lotringen met wit een pittige partij tegen
“good old” Stef Boog. Al snel concentreerde het spel zich op
de koningsvleugel, waar zwart de aanval krachtig inzette.
Omdat zwart met een paard de witte diagonalen blokkeerde
volgde een ruil van dit paard met een loper. Achteraf gezien
had wit met een pionnenruil positievoordeel kunnen halen op
de koningsvleugel. Theo besloot echter tot een blokkade
waarna het spel zich verplaatste naar de damevleugel. Bij de
omschakeling kon zwart de loper sneller in positie brengen
dan wit het paard waardoor zwart de open a-lijn kon bezetten. Door een daarop volgende penning viel het witte paard
en was de partij verloren. Eindstand 4-2.
Ko Kooman
Gedetailleerde uitslag Twello-2 – ASV-10: Jan de Boer
(1493) – Danny Hageman (1366) 1-0; Eddy Sander (1583)
– Ko Kooman 1412) 1-0; Kees Kuijk (1573) – Bryan Hieltjes (1193) 1-0; Coen Hilbrink (1493) – Kazem Mollahosseini (1369) 0-1; Stef Boog (1458) – Theo van Lotringen (1230) 1-0; Frits Frijlink (1407) – Hans Derendorp
(1355) 0-1. Eindstand 4-2.
Daglichtschaak: Nijmegenaar Rob Cornips is nu al kampioen 2017/18 van het Daglichtschaak. Proficiat Rob! Hij had
dit jaar weinig concurrentie. Hub Kusters en Jan Vermeer
konden hem dit jaar geen serieus partij bieden. Ook Horst
Eder, de vorige keer aanstormende kanshebber voor een
ereplaats, was hopeloos uit vorm. Hans Donker bleef wel in
het spoor en ging van plaats 7 naar 5. In de B-groep is het
nog geen gelopen race. Tjabbe Janssen bleef Kazem Mollahosseini keurig volgen, maar staat wel een vol punt achter.
Kazem bond Jacco Reiding aan zijn zegekar en dat was een
hele prestatie want die was de laatste tijd door niemand te
stoppen. Opmerkelijk is de prestatie van Robbert Lubbers.
Eén winstpartij en 2 remises, waaronder tegen Rob Cornips
en dat was geen salonremise. André Meijer won keurig van
Tjabbe Jansen en Sjors Rengers. Cesar Eisma verraste door
Eric Braun te kloppen. Nieuw was André de Groot. Jan
Vermeer zette hem gelijk achter de computer, want André
kent het indelingsprogramma op zijn duimpje. De laatste
schaakmiddag van dit seizoen vindt plaats op dinsdag 3 april
in De Wasserij, Molenbeekstraat 26a.
Jan Vermeer
Uitslagen interne competitie 25e ronde (15 maart 2018):
P. Verhoef - Hendriks 1-0; Plomp - Boel 0-1; de Kort Hooning 1-0; R. Wille - Naber 0-1; Fassaert - Huizinga 0-1;
Kusters - Koen van Keulen 0-1; Marks - Vliek ½-½; van
Buren - Witmans 0-1; van Hattum - van Belle 1-0; Kooij Vermeer 0-1; Mercan - Derendorp 1-0; Veerman - Mollahosseini 1-0; Wijman - van Lotringen 1-0; B. Hamers Arends 0-1; J. Sanders - Zuidema 0-1; Berben - Stomphorst
½-½; Eisma - Gresnigt 1-0; Burger - Stibbe 0-1.
Uitslagen ASV- bekercompetitie:
Eder - Passchier 1-0; Reulink - Knuiman ½-½ (Reulink wint
na snelschaken); van de Linde -Hoogland ½-½.

