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Oploswedstrijd: De stand uit het probleem van vorige week
kwam uit de partij Karpov – Gik gespeeld in Moskou in
1969. Karpov was
toen nog lang geen
wereldkampioen.
Hoe wist hij zich in
deze stelling te
redden was de
vraag. De juiste zet
was goed voor drie
punten. Oplossing:
Na. 1. Tf5!! dreigt
mat op f7. Zwart
probeerde nog 1….
Dxb3 2. axb3, exf5
maar werd na 3.
Pf4 snel onder de
voet gelopen.
Quizvragen:
1. Wanneer werd de officiële titel grootmeester ingevoerd? Antwoord: het besluit werd in 1949 genomen.
De eerste grootmeesters werden in 1950 benoemd. Wie
een van deze twee jaartallen juist invulde kreeg 2 punten, wie ’48 of ’51 invulde kreeg 1 punt.
2. Wanneer is de FIDE opgericht? Antwoord: 1924. Bij
het juist jaartal kreeg men 2 punten, als men er 1 jaar
naast zat kreeg men 1 punt.
Rapid: Volgende week spelen we de tweede avond in de
ASV-rapidcompetitie. Dus een weekje geen interne daar
gaan we een week later weer mee verder.
Externe competitie: In deze EP vooral veel verslagen van
onze teams. Nadat ik u in de vorige EP nog heet van de
naald de uitslagen kon melden van de teams die eerder die
week hun 2e ronde hadden gespeeld kwamen er daarna nog
drie teams in actie. ASV-4 boekte vorige week donderdag
een zwaar bevochten 4½-3½ zege op PION-2. Een dag
later ging ASV-6 (incompleet) naar Groesbeek voor het
duel tegen PION-4. Het werd een 3½-2½ nederlaag. Eigenlijk hetzelfde scenario als twee dagen daarvoor ASV-7
overkwam tegen Glazenburg. Met 5 man spelen en dan
tegen een nipte nederlaag aanlopen. Overigens is dat incompleet spelen toch iets wat we de resterende wedstrijden
moeten zien te voorkomen. Maandag jl. speelde ASV-5 dan
nog tegen De Toren-2. Het werd een 5½-2½ nederlaag.
Een verdiende overwinning voor onze zuiderburen.
Daarmee zijn we er nog niet met de teamwedstrijden want
a.s. zaterdag wacht alweer een nieuwe ronde voor onze
zaterdagteams. Een thuiswedstrijd in De Opbouw deze
keer. Vanaf 13.00 uur starten hier de volgende wedstrijden.
ASV-1 – SMB-2; ASV-2 – Unitas-2 en ASV-3 – SMB-4.
Daarbij dus een dubbele Arnhemse-Nijmeegse confrontatie.
Voor ASV-1 een kans op revanche op de in de vorige ronde
tegen Veldhoven geleden nederlaag. Tegen SMB-2 wordt
het echter zeker geen eenvoudige opgave. ASV-2 moet de
koppositie zien te behouden tegen het sterke Unitas-2 uit
Groningen en ASV-3 moet proberen het nog puntloze
SMB-4 van zich af te houden. Kortom drie duels die onge-
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twijfeld weer voor veel spanning zullen zorgen. Komt dat
dus zien…!!
ASV-4 boekt belangrijke zege: Het duel van ASV-4 tegen
PION-2, dat zoals wellicht bekend het afgelopen seizoen
degradeerde uit de promotieklasse, was van cruciaal belang
in de strijd om de bovenste plaatsen. Halverwege zag het er
bepaald niet rooskleurig uit maar aan het slot was het ASV4 die de punten in de wacht sleepte. PION-2 nam in eerste
instantie een voorsprong. Rob van Belle koos voor een
korte rokade en kreeg vervolgens een loperoffer op h7 te
verwerken. Dit bleek in feite dodelijk. Hoewel zijn tegenstander niet steeds voor de beste voortzetting koos maakte
deze het toch bekwaam af. Dit deed ook Anne Paul Taal
voor ASV. Hij offerde een loper op g6 voor 2 pionnen. Zijn
tegenstander verkoos met zijn koning naar het midden te
gaan daar waar een plaatsje in de hoek hem betere verdedigingsmogelijkheden zouden hebben geboden. Nu ging hij
mat. Vervolgens zette ook Barth Plomp in een sterk gespeelde partij zijn tegenstander mat. Bij Paul Schoenmakers
ging het precies omgekeerd. Hij had veel tijd nodig om het
hoofd boven water te houden maar vond geen goede verdediging en verloor eigenlijk kansloos. De hierop volgende
nederlaag van Jacques Boonstra was onnodig. Hij stond in
feite gewonnen. Zijn opponent had een toren geofferd voor
een aanval maar dit sloeg niet door. Jacques kreeg een tegenaanval en dacht dat de witte koning in een matnet
kwam. Dit lukte net niet. Eeuwig schaak werd vervolgens
niet benut omdat hij teveel op zoek bleef naar het mat. De
tijdnood besliste vervolgens de partij. Edgar van Seben won
heel overtuigend. In een goede partij wist hij een pion te
winnen. Wel werd nog ergens een betere voortzetting gemist. Nu kwam hij in een eindspel met pion + P tegen L. Of
dat werkelijk gewonnen was werd door de omstanders nog
even betwijfeld maar tijdnood van zijn opponent maakte
aan deze onzekerheid een einde. Nico keepte intussen een
stelling naar remise. Zijn tegenstander kon niet voluit meer
voor de winst gaan gezien de tegendreigingen van Nico. Bij
deze 3½-3½ stand waren alle ogen gericht op Jan Willem
van Willigen. Hij kreeg aanvankelijk een aanval over zich
heen die hij wist te weerstaan. In de tijdnoodfase kon zijn
tegenstander materiaalverlies niet meer voorkomen. Ons
vierde kreeg daarmee wellichti iets teveel. Een gelijkspel
zou de krachtsverhoudingen beter hebben weergegeven was
althans het oordeel van de Groesbeekse teamleider.
Gedetailleerde uitslag: B. Plomp-W. Veenstra 1-0; E van
Seben-R. Tuss 1-0; P. Schoenmakers-W. Gielen 0-1; A.P.
Taal-A. Arents 1-0; R. van Belle-J. de Valk 0-1; J.W. van
Willigen-M. de Jonge 1-0; J. Boonstra-J. Janssen 0-1;
N.P. Schoenmakers-M. Auwens ½-½. Eindstand 4½-3½
ASV 6 nipt onderuit: Net als Dick Hajee
½
ASV 7 eerder vorige week Tijs van Dijk
½
heeft ook ASV 6 met een man- Tobias van Leeuwen ½
netje minder dit met 3½-2½ Tim van der Meulen 0
1
verlies moeten bekopen. Dick Umit Duman
0R
kwam eerste bordspeler Bijan N.O.
Zahmat afhalen maar die bleek zojuist naar het ziekenhuis
vertrokken alwaar zijn oma was opgenomen. Begrijpelijkerwijs konden ter elfder ure (lees: reeds over achten) opge-

roepen vervangers niet aan de vraag voldoen zodat eenieder
een bord opschoof en het 6e bord verloren werd verklaard.
Toch werd het nog een echte wedstrijd. Umit brak de partij
al razendsnel open in een Siciliaanse variant waarin hij in
het centrum een lelijke dubbelpion op het bord kreeg. Maar
achter dit alles zat een meesterlijke plan want al na zet 10
offerde Umit een paard en middels zijn mooie open lijn
voerde hij het ene na het andere stuk zwarts koningsstelling
binnen. Op zet 14 kon hij reeds glorieus matzetten, zijn
bijnaam Umat luister bijzettend! Tim kreeg het echter
zwaar voor zijn kiezen want al in de opening verloor hij
materiaal en werd ook de stelling er niet beter op. Het liep
geheid op een 0 uit. Ook Tobias had een dergelijke slechte
stelling verkregen maar hij had op winst gestaan. Op fraaie
manier boekte hij pionwinst maar toen hij een simpele kwaliteitswinst overzag (een opgesloten toren stond voor het
oprapen) hervond zwart moed en produceerde de ene na de
andere krachtzet. Dick was intussen niet ver gekomen aan
bord 1. Na een redelijke opening bleef het gelijk en dus
werd tot remise besloten. Tijs speelde met zwart eveneens
een gelijkopgaand gevecht. Hoewel hij steeds angels in de
stelling probeerde te breien werden deze gauw weer gepareerd. In de wetenschap dat Tobias met T+2pionnen tegen
T+5pionnen een verloren strijd voerde, accepteerde hij de
remise maar. Hierop was de Groesbekenaar zo aardig om
ook Tobias de remise te gunnen.
Tijs van Dijk
Verlies voor ASV-7: De manier waarop ASV-7 onderuit
ging tegen het team van Glazenburg uit Rheden was wel
bijzonder ongelukkig. In eerste instantie was er het feit dat
men een bord onbezet moest laten en zo dus al meteen met
een achterstand werd geconfronteerd en aan het slot van een
spannende wedstrijd miste captain Ruud Verhoef in een
spannende tijdnoodfase de winst in een gewonnen pionneneindspel. Maar ook tussendoor
Henk Kuiphof
½
gebeurde van alles op de diverN.O.
0R se borden. Dat was niet echt het
Bert Sigmond
0
geval bij Henk Kuiphof. Hij
Ruud Verhoef
0
nam geen risico tegen hun
Horst Eder
1
sterkste speler en de partij verHerman de Munnik 1
zandde ook in een stelling
waarin weinig te beleven viel. Rond 22.00 uur werd de
vrede getekend. De posities op de overige borden gaf het
volgende beeld. Bert Sigmond stond een stuk achter tegen
een pionnetje. Herman de Munnik had een ingewikkelde
stelling op het bord. Horst Eder stond op dat moment nog
gelijk en Ruud Verhoef had iets beter spel. In het daarop
volgende speeluur veranderde er veel. Herman, die in de
openingsfase materiaal won maar dit later ook weer verspeelde, kreeg met allerlei matdreigingen op de onderste
lijn te maken. Maar ook wit speelde het niet goed zodat de
kansen nogal eens wisselden. Horst kwam na een afwikkeling in een gewonnen toreneindspel terecht en Ruud Verhoef was een kwaliteit voorgekomen. Toen even later de
tegenstander van Herman definitief zijn kansen verspeelde
kwam ook Herman in een gewonnen eindspel terecht en
drie winstpunten lagen in het verschiet en daarmee 2 volle
matchpunten. Herman pakte als eerste het punt, niet veel
later gevolgd door een zege van Horst. Dat door een nederlaag van Bert de stand op 2½-2½ kwam verbaasde de aanwezigen niet. Gezegd moet worden dat onze ASV-er een
compliment verdient voor de wijze waarop hij met een stuk
minder de stelling nog wist te keepen. Bijna was hij hier
nog in geslaagd. Ondanks opkomende tijdnood van zijn
opponent kon deze nog net de beslissing forceren. Alle
ogen waren dus nu gericht op de partij van Ruud Verhoef.
Het was een lastige stelling maar stapje voor stapje kwam
hij verder. Op tijd gaf hij de kwaliteit weer terug om af te
wikkelen naar een gewonnen pionneneindspel. Helaas gaf
hij zijn vrijpion in tijdnood te vroeg op in de veronderstelling dat hij de pionnen op de koningsvleugel zou veroveren.
Net een zet te vroeg want met een pionzet had hij alle dreigingen uit de witte stelling kunnen halen waarna hij met
hetzelfde plan wel de winst binnen handbereik had. De
Arnhemse teamleider werd nu op tempo uitgetikt.

Dukenburg 2 - ASV 9: De 2e competitiewedstrijd van ASV
9 was een uitwedstrijd in Nijmegen tegen Dukenburg-2.
Hans Meijer was als eerste klaar met zijn partij. Hij had een
gewonnen stelling maar verzuimde op het juiste moment af
te ruilen en dat kostte hem de partij. Horst Eder kwam in
een Siciliaan direct al beter te staan. Na onnauwkeurig spel
van zijn tegenstander wist Horst de vijandelijke koningspionnen te winnen. Al verdedigend kon zijn tegenstander
dameverlies niet meer vermijden en gaf op. Roland Stravers
kwam in een Pirc in een voor hem onbekende stelling terecht, die verloren leek te zijn. In het eindspel blunderde
zijn tegenstander echter en gaf materiaal weg. Met nog 35
seconden op de klok gaf hij dan ook op. Achteraf gaf Fritz
de partij remise op grond van 3x
Hans Meijer
0
dezelfde stelling. Jan Zuidema verHorst Eder
1
volgens stond in zijn partij vrij goed
Roland Stravers 1
na de opening. Maar na dameruil
Jan Zuidema
1
keerden de kansen. Jan kwam een
André de Groot 1
stuk achter te staan. Het enige dat hij
Henk Sijbrandij 1
nog had was een verre vrijpion die
het haalde. In een zinderend eindspel
met dame tegen paard wist Jan de partij te winnen. André
de Groot won na de opening een pion die hij de hele partij
voor bleef. Door druk te houden en secuur af te ruilen was
in het eindspel de pion meer voldoende voor de winst. Henk
Sijbrandij tenslotte had een partij waarin al snel veel materiaal werd geruild. Er bleef een eindspel over met 5 pionnen
+ L tegen 5 pionnen + P, Henk had het paard en toonde zijn
tegenstander aan dat die sterker was in dit eindspel dan een
loper.
André de Groot
Toernooi: Afgelopen zaterdag was een kwartet ASV-ers
actief bij het 10e Kiste Trui rapidtoernooi in Mook. Een
toernooi dat bekend staat om zijn sfeervolle ambiance. Het
is er gewoon goed toeven. Dit inspireerde kennelijk ook de
ASV-ers. Anne Paul Taal speelde een zeer sterk toernooi.
Hij stond bij het ingaan van de laatste ronde met nog drie
spelers met een score van 5 uit 6 aan de kop van de ranglijst
en maakte zo in deze beslissende slotronde kans op de toernooizege. Helaas ging de partij tegen jeugdspeler Roeland
Pruijssers van Schaakstad Apeldoorn verloren. De partij
tussen de twee andere koplopers eindigde in remise zodat
Pruijssers de eindoverwinning in de wacht sleepte. Anne
Paul eindigde zo op 5 uit 7. Hij werd daarmee echter niet de
beste ASV-er. In deze slotronde ging Ruud Wille hem nog
voorbij. Hij won in de slotronde met geluk van clubgenoot
Siert Huizinga. Ruud had in het eindspel in een gelijkwaardige stelling remise aangeboden maar Siert sloeg dit af.
Drie zetten later overzag hij mat. Ruud eindigde zo met 5½
uit 7 op een gedeelde 2e plaats. Gezegd moet worden dat
het hem dit toernooi niet echt had tegengezeten en dat werd
er door één van zijn clubgenoten (u kunt wel raden wie…
Red.) nog maar eens behoorlijk ingewreven. Siert bleef
helaas op 4 uit 7 steken. Barth Plomp kwam ook nog bij
Anne Paul langszij. Beiden werden met 5 uit 7 gedeeld 7e.
Siert werd gedeeld 19e. Zowel Anne Paul als Barth en Siert
troffen ene Jacob Woudstra als tegenstander. Hij scheen, zo
bleek later, begin jaren vijftig lid te zijn geweest van ASV
en was in die periode ook clubkampioen van onze vereniging. Dat hij het schaken nog niet was verleerd bleek wel.
Alleen Anne Paul scoorde een halfje tegen hem. De beide
anderen, Barth en Siert, verloren. Aardig was nog dat de
laatste ronde werd gestart bij het begin van de voetbalwedstrijd Schotland–Nederland. Voor sommigen aanleiding
voor een snelle remise om in de caféruimte naar deze wedstrijd te gaan kijken. In de rust volgde de prijsuitreiking
zodat de liefhebbers daarna de 2e helft nog konden kijken.
Uitslagen interne competitie 10e ronde (13 november 2003):
Tangarife - Snuverink 1-0; R. Wille - van Roosmalen 1-0; van der
Wel - Jurrius ½-½; E. Belle - Verkooijen ½-½; Huizinga - Marks
1-0; Hajee - Wiggerts 0-1; Vermeer - Dekker 1-0; T. v. Dijk Velders ½-½; Zandbergen - Blees 1-0; van Buren – E. Wille 0-1;
Hartogh Heys - Ariëns ½-½; Avé - Lemein 0-1; van Vlerken Noordhof 0-1; Kelderman - Stibbe 0-1; Meijer - Legierse 1-0; de
Jong - Verbost 1-0; Uitslag bekercompetitie: van der Velden Stravers 1-0.

