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57e jaargang no. 13
Oploswedstrijd: Voor de liefhebbers van studies is er hier
een van W. Bron uit 1929.
Wit speelt en wint. Oplossing: 1. Te5, Txe5 2. d7,
Te6+ 3. Kg5, Txb6 4.
d8P en na deze paardpromotie gaat de zwarte
toren na elke zet verloren.
Daglichtschaak: Komt u
a.s. dinsdag 3 april (14.00
uur) nog een keer schaken
bij het Daglichtschaak bij
het Nivon aan de Molenbeekstraat. Het is de laatste schaakmiddag van dit seizoen
dus laat deze mogelijkheid niet aan u voorbij gaan!
Voorjaarstoernooi: Het aantal deelnemers kwam dit jaar wat
langzaam op gang maar uiteindelijk zaten er toch 76 schakers (waaronder 28 ASV-ers) bij ons Voorjaarstoernooi in
een daarmee goed gevulde brasserie in het Color Business
Center Lorentz, onze thuisbasis bij toernooien en teamwedstrijden. Er is intussen ook al het nodige over het toernooi
geschreven. Niet alleen natuurlijk op onze site maar gelukkig
ook weer in ASV-Nieuws dat vanavond na een half jaar
afwezigheid weer verschijnt. De 94 deelnemers van vorig
jaar werden dus niet gehaald. Qua sterkte mochten we zeker
niet klagen met 2 grootmeesters (Dgebuadze en Janssen) en
3 meesters (Hendriks, GrooResultaten ASV-ers bij het
ASV-Voorjaarstoernooi:
ten en de Pool Tomaszewski).
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als nummer 2 met 5½ punt en
Gerben Hendriks op een gedeelde 3e plaats met 5 punten en
mochten zich dus tot de prijswinnaars rekenen. In groep C
was Lex van Hattum oppermachtig. Hij won de groep met 7
uit 7. Daarbij werd het vuur hem na aan de schenen gelegd
door de pas 8-jarige Tommy Grooten (inderdaad de zoon
van) die al de nodige fraaie dingen liet zien en bewondering
oogstte van veel spelers. We kunnen zeker weer terugkijken
op een geslaagd Voorjaarstoernooi.

donderdag 29 maart 2018
Externe competitie: De laatste drie verslagen van de voorbije
competitieronde volgen in deze EP. Volgende week maken
we de balans op want dan staan we weer op punt van beginnen met de volgende ronde.
Ruim verlies voor ASV-7: In de 6e ronde was het team van
de Edese SV-1 de tegenstander voor ASV-7. Met Kazem
Mollahosseini voor de zieke Werner Passchier kwamen we
via een omweg nog ruim op tijd in Ede aan. Of het aan het
navigatiesysteem of aan teamleider Hub Kusters lag is nog
niet helemaal duidelijk. Gezien de ratingverschillen was het
snel duidelijk dat we een moeilijke avond tegemoet gingen.
Echter tot halverwege de avond viel daar nog niet veel van te
zien. Kazem verloor als eerste. Zijn tegenstander kreeg met
wit ruimte- en ontwikkelingsvoorsprong waarbij Kazem op
een gegeven moment zijn dame moest geven om mat te
voorkomen. Dat was natuurlijk teveel van het goede. Dick
Vliek kwam met zwart kwam zonder problemen uit de opening. Er werd veel geruild. De spanning was daarmee al snel
uit de stelling en zo werd remise overeengekomen. Lex van
Hattum zorgde, naar later bleek, voor de enige winstpartij.
Hij kreeg na een mindere zet van wit druk op de vijandelijke
stelling waartegen zijn tegenstander geen verweer meer had.
Hub Kusters speelde een boeiende partij waarin beide spelers weinig steken lieten vallen. Na ruil van de torens hadden
beiden nog de dames op het bord en de lopers van ongelijke
kleur. Daarop werd het remiseaanbod van Hub aangenomen.
Zo stond het nog steeds gelijk: 2-2. De partij voor Albert
Marks verliep moeizaam. In het middenspel kwam hij niet
goed op dreef en na een min of meer gedwongen ruil (dame
tegen 2 torens) moest hij het onderspit delven. Hedser Dijkstra kreeg na de opening met wit een fractie voordeel. Op
een dreigend valletje waarbij zijn tegenstander een stuk
tegen 2 pionnen kon winnen reageerde hij te laat. Na analyse
bleek overigens dat het voordelig voor hem zou zijn geweest. Hij koos echter voor een voorzetting die juist wel
voordelig is voor zwart en een stuk tegen een pion opleverde. Daar Hedser wel een gevaarlijk initiatief had moest zwart
dat omzetten in kwaliteitswinst. Onze ASV-er probeerde nog
een aanval en gaf twee lopers voor de zwarte pionnen op de
koningsvleugel. In tijdnood had Hedser voor eeuwig schaak
moeten kiezen. Na dameruil bleef hij nu een stuk achter en
gaf op. De tegenstander van Oscar Mercan speelde de opening veel te passief en kwam zeer gedrukt te staan met weinig speelruimte. Toen Oscar met zijn dame de zwarte stelling binnenkwam koos hij voor het pakken van een pion in
plaats van directe kwaliteitswinst. De dame werd vervolgens
ingesloten. Oscar had toen de keus tussen een stuk geven
voor een pion of de dame geven voor toren en paard. Hij
koos voor verlies van het stuk. Door een verkeerde ruil van
zwart kreeg Oscar nog 3 verbonden vrijpionnen maar hij
koos niet de sterkste voortzetting en verloor uiteindelijk toch
de partij Jacques Boonstra kwam met wit al snel na de opening erg goed te staan. Hij verzuimde echter om op c7 binnen te vallen met zijn toren door eerst het zwarte loperpaar
onschadelijk te maken. Wit kreeg daardoor wel wat ruimte
maar op termijn een zwakke pion op e6. Zwart kreeg nu de
tijd om de c-lijn te neutraliseren en trok het initiatief naar
zich toe. Gaandeweg werd de witte pion op e6 een zorgenkindje. Nadat ook de laatste toren van het bord verdween,

veroverde zwart deze pion met paard tegen loper om daarna
zijn pluspion tot gelding te brengen. Na promotie gaf Jacques op en zo werd het een 6-2 nederlaag, qua rating volgens
verwachting.
Gedetailleerde uitslag Edese SV-1 – ASV-7: Sjoerd Meijer
(1887) – Jacques Boonstra (1767) 1-0; Cor van Ingen
(1839) – Albert Marks (1702) 1-0; Martin Roseboom
(1866) – Hedser Dijkstra (1716) 1-0; Erik van den Eijkel
(1803) – Dick Vliek (1663) ½-½; Ronald Klaassen (1761) –
Oscar Mercan (1561) 1-0; Willem Slagter (1757) – Lex van
Hattum (1616) 0-1; Willem de Wilde (1689) – Hub Kusters
(1620) ½-½; Frank Buunk (1730) – Kazem Mollahosseini
(1340) 1-0. Eindstand 6-2.
ASV-11 ten onder: We moesten tegen het sterke Velp-2 dat
vorig seizoen nog in de tweede klasse speelde. Dit seizoen
lukt het echter niet goed voor Velp-2 want ook zij hadden
maar 2 punten. Desalniettemin waren ze te sterk voor ons
team. Jelle Noordhuis was snel klaar. Hij had tijdens de
opening de pion op d-lijn te ver doorgeschoven en het centrum verzwakt met als gevolg een open lijn voor zwart.
Daardoor ontstond er een grote gat in zijn stelling en daar
maakte zijn tegenstander goed gebruik van. Gelukkig won
invaller Peter van Deursen na een mooie partij. Peter speelde
met zwart en het werd een Italiaanse partij. Zijn tegenstander
speelde te voorzichtig. Hierdoor kon Peter, die lang had
gerokeerd, het initiatief nemen en een aanval op de kort
gerokeerde witte koning ondernemen die eindigde met een
stelling waarin het, afhankelijk van wits eerstvolgende zet,
mat in 1, 2 of 3 was. Hierop gaf de Velpenaar zich gewonnen. Bert Maas kreeg van het begin af te maken met vinnig
spel van de jonge tegenstander. Na een snelle afruil van een
aantal stukken kwam er toch een complexe partij. Zijn tegenstander had 1 pion meer en maakte geen fout en wist met
deze pion door te breken. Daarna moest Danny Hageman op
bord 1 opgeven. Het begin was voortvarend met pionwinst
en lang leek er niets aan de hand totdat Danny dacht dat een
kwaliteitsoffer hem 2 pionnen zou opleveren en een aanval
op de koning. Dat kwam ook wel, echter had Danny over het
hoofd gezien dat hij de onderste rij moest bewaken omdat
het anders mat was. Hierdoor verloor hij zijn paard en kreeg
hij een aanval over zich die niet meer te pareren was. Het
was dus aan Jonathan van der Krogt en Lion de Kok om er
een gelijkspel van te maken. Jonathan speelde met zwart op
bord 2. Na de eerste zet moet Jonathan altijd meteen gaan
denken wat die gaat doen omdat hij geen automatismen
opslaat. Dat kost in het begin van de partij vaak al de nodige
tijd. Op zet 7 deed zijn tegenstander een mindere zet waarop
licht voordeel naar zwart ging. Jonathan won een pionnetje.
Inmiddels was er door ruil al het nodige, waaronder de dames, van het bord af. Zijn tegenstander koos ervoor de rokade te laten voor wat het was en met zijn koning in het centrum op te rukken. Dat kon prima. Na de rokade, die Jonathan wel deed, verdampte zijn minieme voordeel. Een voorbereidend zetje deed het voordeel weer naar wit toe gaan. Op
zet 21 miste zijn tegenstander groter voordeel. Maar het
wisselde elkaar een beetje af. Er zaten welke leuke kleine
grapjes in, maar telkens was er een klein zetje dat het er weer
uithaalde. Zijn tegenstander bood remise aan, maar we stonden 3-1 achter en dus moest Jonathan winnen. Helaas was
Lion op bord 3 opeens klaar en had verloren. Na een gelijkopgaande opening leek het Lion een mooi plan om een
loper te ruilen voor 3 pionnen. Tevens zou een prachtig
gepositioneerd paard de mogelijkheid bieden op allerlei
interessante vorkjes. De tegenstander gaf echter de kwaliteit
voor het knolletje en plukte ook onmiddellijk de middelste
van drie pionnen. Na wat ruilwerk konden de restanten ook
in het doosje. Jonathan zat inmiddels in tijdnood. Zijn tegenstander bood nogmaals remise aan. Jonathan heeft het nog
twee zetten aangekeken. Hij deed eigenlijk juist toen, zoals
zo vaak, de verliezende zetten maar zijn tegenstander nam
het remise nog aan. Dit was onze laatste wedstrijd van het

seizoen. Velp-2 speelt nog tegen Wageningen en Velp moet
winnen zodat wij niet degraderen.
Danny Hageman
Gedetailleerde uitslag Velp-2 - ASV-11: Rik Tichelman
(1698) - Danny Hageman (1366) 1-0; Menno Potjer (1640)
- Jonathan van der Krogt (1410) ½-½; André van Kuijk
(1462) – Lion de Kok (1475) 1-0; Lazlo van Kuijk (1249) –
Peter van Deursen (1244) 0-1; Paul Stoffer (1395) – Jelle
Noordhuis (1240) 1-0; Jan Stuut (1252) – Bert Maas
(1065) 1-0. Eindstand 4½-1½.
ASV-12 spannend tot het eind: Het werd een boeiend treffen
het duel tussen ASV-12 en Tornado-2j. Inzet was de laatste
plaats. Als ons twaalfde team niet zou verliezen dan was dit
het geval. Tornado moest dus winnen. ASV kwam op 1-0 via
Bob Sanders. Hij won een stuk tegen eerst 2 pionnen, later
ging ook nog een derde pion verloren. Bob deed tussendoor
nog wel even een slim tussenschaakje waardoor de zwarte
rokade niet meer mogelijk was en de koning aan de wandel
kwam. Toen eerst 2 pionnen waren teruggewonnen volgde
ook nog een stuk en was het feitelijk uit. Zijn tegenstander
speelde door tot mat. Het werd al snel daarna 1-1 na ongelukkig verlies van Jan Diekema. Dat was heel jammer want
hij speelde goed en geconcentreerd. Het bleef lang gelijk
maar gaandeweg kwam hij iets beter te staan in een dubbelloper/toreneindspel. Hij won een pion en nog een pion waarna 1 stel lopers werd geruild. Zijn andere loper kwam op b7
wat buitenspel te staan gedekt door zijn eigen vrijpion op c6.
Een blunder maakte abrupt een eind aan de partij door zomaar een volle toren weg te geven. Daarna volgde een remise bij Peter van Deursen aan bord 1. Hij speelde tegen één
van de 2 senioren in dit jeugdteam die tevens als chauffeur
dienden. Zo stond het 1½-1½. Zijn tegenstander stond eerst
wat beter maar Peter verdedigde goed, kwam langzaam iets
beter te staan maar kreeg niet echt voordeel. Remise was een
terecht resultaat hoewel er nog spel genoeg was om door te
gaan. Constant Nieuwenstein verbruikte zijn tijd zorgvuldig
maar ook hij verloor wat ongelukkig materiaal. Hij verzuimde in het middenspel tussentijds met schaak een stuk te ruilen waardoor dit stuk nu verloren ging. Hij speelde nog wel
door maar was kansloos: 1½-2½: Door winst van Theo van
Lotringen werd het weer gelijk 2½-2½. Theo kwam hier
goed weg. Hij verloor aanvankelijk een pion en dit bleef tot
in een enkel toreneindspel. Theo won uiteindelijk die pion
op de h-lijn terug maar toen had zijn tegenstander de toren
gedwongen kunnen ruilen waarbij hij met zijn koning dichterbij de andere pionnen was op de damevleugel. Nu was de
stelling feitelijk remise maar tegenstander kreeg het advies
om door te spelen. Dit liep voor hem verkeerd af. Theo won
2 pionnen en bracht er vervolgens eentje naar de overkant.
Een gelukkige zege dus: 2½-2½. Alles hing nu van Hans
Meier af. Hij was in middenspel een pion kwijt geraakt maar
stond veel actiever. Er volgde een spannende slotfase waarbij iedereen zich om dit bord had verzameld. Hij kreeg een
vrije h-pion maar hij vergat in de slotfase meermalen zijn
klok in te drukken. Het tijdvoordeel wat hij de gehele partij
had gehad verdween als sneeuw voor de zon. Zo ging hij in
gewonnen stelling door de vlag. Kortom spannend tot het
eind maar helaas verlies! Tornado-2j passeerde ASV-12 nu
op de ranglijst en degradatie komt nu wel heel erg dichtbij.
Gedetailleerde uitslag ASV-12 – Tornado-2j: Peter van
Deursen (1244) – Pieter van Dijk (1369) ½-½; Bob Sanders
(1410) – Nick van Dijk (765) 1-0; Theo van Lotringen
(1230) – Len Brands (1142) 1-0; Hans Meijer (1352) –
Thijs Banken (1508) 0-1; Constant Nieuwenstein (--) –
Michiel van Deursen (1310) 0-1; Jan Diekema (1028) –
Coendert Vleeming (800) 0-1. Eindstand 2½-3½.
Uitslagen extra competitie 4e ronde (22 maart 2018):
Eggink-de Kort 0-1; Veerman-Zuidema 1-0; Rijmer-Ringoir
0-1; Gresnigt - J. Sanders 1-0; Nieuwenstein - Maas 1-0.
Uitslagen ASV-bekercompetitie:
van Dijk-Eder 1-0; Witmans-Dijkstra ½-½ (Witmans wint na
snelschaken); Peters-Boonstra 0-1; Plomp-Gerlich 0-1.

