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42e jaargang no. 41
Oploswedstrijd: Vorige week begonnen we met een nieuw
maandthema
te
weten “de studie”.
De eerste opgave
was van onze
landgenoot
van
Beek en dateert uit
1918. De opgave
luidde: Wit is aan
zet en houdt remise. De juiste oplossing was goed
voor 4 punten
Oplossing: 1. Pf3,
Txf3 2. Ld4,
Lxd4 3. Tf7, Txf7 4. Tg8+ en pat. Een fraaie studie die
uiteindelijk via pat naar remise leidt. Deze zettenreeks werd
door 5 clubgenoten juist weergegeven.
Quizvragen:
1. Wie hoort niet in dit rijtje thuis: Albert Blees, Cor van
Wijgerden, Rudy Douven, John van der Wiel en Hans
Böhm? (1 punt) Antwoord: van der Wiel. Hij is de enige grootmeester. De anderen zijn internationaal meester
2. Wie hoort niet in dit rijtje thuis: Bobotsov, Svidler,
Grishsjuk, Kramnik. (2 punten). Antwoord: Bobotsov.
Hij is Bulgaars grootmeester. De anderen zijn Russische grootmeesters.
De eerste quizvraag was nog wel te doen zo bleek uit de 4
(van de 7) goede antwoorden. De 2e vraag bleek lastiger
maar werd toch nog door 3 personen goed beantwoord al
was het hier en daar misschien een gokje.
Futura: Ook in decembermaand krijgt u weer 10% korting
bij Bloemsierkunst Futura, Steenstraat 96. Deze korting
geldt ook voor de aankoop van een kerstboom. Uw kortingsbon kunt u krijgen bij uw secretaris.
Sinterklaas: Ook bij ASV was het afgelopen donderdag
merkbaar dat Sinterklaas in het land was. Zo waren de prijzen voor de oploswedstrijd in Sinterklaasstijl, maar ook
werden na zo’n uur spelen in de interne competitie pepernoten in ruime hoeveelheid uitgedeeld. Daarnaast was er voor
de snelste winnaars nog een verrassing in speculaasvorm.
De gelukkige winnaars waren (op volgorde van snelheid):
Jelmer Visser, John Legierse, Jeffrey Noordhof, Henk
Kuiphof, Kees Avé, Richard van der Wel, Hans Meijer,
Horst Eder, Bob Hartogh Heijs, Wilfred Ariëns, Gerrit
Verbost en Erik Wille. Misschien was het voor René Lemein wel wat zuur. Hij won de afgelopen zeven weken en
uitgerekend nu verloor hij van Bob Hartogh Heijs. Dus
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geen koek voor René. Ook onze ASV-jeugd werd verrast
met Sinterklaassnoepgoed. Verder speelden diverse senioren in hun partij voor de interne in de loop van de avond
voor Sinterklaar door hier en daar eens wat materiaal in de
vorm van een pion of een stuk in de aanbieding te doen.
Naar verluidt werden deze presentjes door hun tegenstanders met dank aanvaard.
KNSB-beker: Onder grote belangstelling, ook van ASVzijde, werd maandag jl. voor het eerst in een officiële wedstrijd de stadsderby tussen De Toren 1 en ASV 1 gespeeld.
Met de uiteindelijke nipte 1½-2½ zege kwam ASV-1 er met
een “blauw oog” vanaf: De voorronde van de KNSB-beker
had deze twee ploegen tegen elkaar gebracht met als te
winnen prijs een thuisduel tegen Meesterklasser BIS Apeldoorn. Wat kan een schaakwedstrijd toch een spektakel
zijn! Spelers en publiek genoten met volle teugen; vooral
door de steeds wisselende kansen. Na een kleine twee uur
spelen, leek ASV op een makkelijke zege af te stevenen. In
het derde uur keerden de kansen. Vooral toen Wouter van
Rijn in gewonnen positie tegen Anthony Migchels pardoes
een stuk weggaf. Gelukkig stond onze man zo goed, dat hij
het Migchels nog een poos lastig kon maken. Toen echter
Olivier Bruning tegen Thomas van Nispenrode onnodig een
kwaliteit verspeelde, begonnen de ASV-ers zich toch wat
zorgen te maken. Alle hoop was verdwenen toen Bob
Beeke tegen Otto Wilgenhof aantoonde dat hij het eindspel
goed getaxeerd had. Met een fraai stukoffer won Beeke de
laatste pion van Wilgenhof. Met een paard alleen matzetten
was vervolgens een onmogelijk opdracht. Non-playing
captain Remco de Leeuw wist het intussen zeker: “Dit gaat
niet meer goedkomen”. Maandagavond was echter zo’n
avond, waarbij je niet moest gokken op de uitslag, want
opnieuw keerden de kansen. Eerst wist Olivier Bruning met
zijn vrijpionnen Van Nispenrode zo in het nauw te brengen,
dat deze in eeuwig schaak vluchtte. Vervolgens speelde
Anthony Migchels iets te gretig op dameruil. Met een
schijnoffer won Wouter van Rijn het stuk weer terug. Het
dameeindspel met een pluspion voor Wouter eindigde vervolgens ook in remise, omdat Migchels nog juist eeuwig
schaak kon geven. Het lot van ASV lag nu in de handen van
Peter Boel. Hij had tegen Jeroen van Onzen een kwaliteit
gegeven om niet onder de voet gelopen te worden. Zijn
sterke loperpaar deed daarna de rest. Na een afwikkeling
restte loper en 4 pionnen tegen toren en 2 pionnen. Met
vaste hand loodste Peter ASV naar het duel tegen zijn oude
clubgenoten van Schaakstad Apeldoorn.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: B. Beeke – O. Wilgenhof ½-½; A.
Migchels – W. van Rijn ½-½; J. van Onzen – P. Boel 0-1;
T. van Nispenrode – O. Bruning ½-½. Eindstand 1½-2½.

Externe competitie: Net voor ons kerstreces komen al onze
teams nog een keer in actie. Vanavond zijn dat vier teams.
Hiervan spelen er drie thuis. Het wordt dus weer een volle
bak in de Opbouw. ASV-5 ontvangt het Huissense Variant.
Voor het vijfde een belangrijke wedstrijd want ASV-5 moet
in deze ronde bewijzen waar zij dit seizoen precies thuishoren, zo liet teamleider Jan Vermeer na de nederlaag in de
vorige ronde tegen De Toren-2 weten. Beide teams wonnen
en verloren een keer zodat de winnaar van vanavond aansluiting kan vinden met de top. De verliezer haakt af. ASV7 is gastheer van Elster Toren. Ook voor ons zevende zijn
de belangen groot want bij een nieuw verlies komt men
teveel in de onderste regionen terecht. Verder gaat ASV-9
het opnemen tegen het Nijmeegse SMB-8. Het team van
André de Groot is de trotse koploper in deze poule. Gaan
zij dit seizoen voor een stunt zorgen? We zijn reuze benieuwd. Onze senioren van ASV-8 reizen vanavond af naar
Eerbeek voor de wedstrijd tegen de plaatselijke trots. Ook
onze senioren nemen met een tweede plaats achter De Toren-6 een goede klassering in. Morgenavond gaat koploper
ASV-4 naar Groesbeek voor de wedstrijd tegen het nog
puntloze PION-3. Captain Anne Paul Taal moet zijn teamgenoten behoeden voor onderschatting. Men mag dus niet
denken dat dit een “makkie” wordt na de winst in de vorige
ronde op PION-2.
Dan onze zaterdagteams: Zij spelen a.s. zaterdag in de vierde ronde een uitwedstrijd en hebben dan een ruime winterstop want de volgende ronde staat pas voor 31 januari gepland. ASV-1 gaat zaterdag naar Utrecht waar Paul Keres2 de tegenstander is. Op papier is ASV-1 favoriet maar dit
moet wel eerst worden waargemaakt. ASV-2 is te gast bij
Veenendaal. Dit team wist twee seizoenen terug naar de
KNSB te promoveren in het jaar dat ASV-2 degradeerde.
Nu is ons tweede ook weer op dit niveau teruggekeerd. Het
wordt een open strijd waarin de Arnhemmers licht favoriet
zijn. ASV-3 presteert dit jaar tot op heden verrassend goed.
Bennekom is de volgende tegenstander. In de OSBOpromotieklasse zijn in feite geen makkelijke tegenstanders
zodat het derde ook zaterdag weer zijn uiterste best moet
doen om de goede klassering te behouden. Tot slot ASV-6.
Het team van Tijs van Dijk speelt volgende week donderdag thuis tegen UVS-4. Dit Nijmeegse team is koploper.
Voor ons jeugdige team een fraaie uitdaging. Volgende
week de eerste verslagen.
OSBO-kamp: Zaterdag jl. startten de persoonlijke kampioenschappen van de OSBO. Dit keer was gekozen voor
Zetten als strijdtoneel. Alleen de Hoofdklasse kwam zaterdag nog niet in actie. Zij spelen op 20 december hun eerste
twee ronden. Het aantal aanmeldingen in deze groep is
momenteel nog klein. Ook diverse ASV-ers geven acte de
presènce. In de eerste klasse was de start van de ASV-ers
Johan van den Brink en Edgar van Seben zonder meer goed
te noemen. Johan won beide partijen en Edgar scoorde 1½
uit 2. Hij won in de 1e ronde van ons dubbellid Harold
Boom. De uitslag van de 2e partij van Harold is mij bij het
sluiten van deze editie helaas niet bekend. Op de OSBOsite waren namelijk nog niet de uitslagen van deze eerste
speeldag vermeld. In de tweede klasse komt Theo Koeweiden uit. De 1e ronde had hij een bye opgenomen (had vrijdagavond Sinterklaasviering), in de 2e ronde moest hij
tegen een speler die nog maar een jaar actief schaakte, en
dus nog geen rating had. Het was een walk over, aldus
Theo.

Hij wist op een gegeven moment een loper op a2 in te sluiten maar Theo moest wel oppassen dat hij niet teveel risico
nam. Toen Theo een toren won kon het niet meer fout gaan.
Aan het slot van de partij kon Theo zijn tegenstander op
verschillende manieren mat zetten. Een goede start dus met
1½ uit 2. In de Veteranenklasse is het aantal deelnemers
namens ASV bij de veteranen opnieuw groot en wel vijf.
Henk Kuiphof moest het met wit opnemen tegen Siert Huizinga. Werd het treffen vorig jaar nog remise, daar was nu
geen sprake van. Henk speelde een opening die Siert goed
kent. Toen Henk al op de 13e zet een fout beging was het
snel duidelijk. Het duurde nog tot de 49e zet, maar Siert
won gedecideerd. Dick Hajee had wit tegen Hendrik van
Buren. Het werd meteen al een slagveld met open lijnen,
waar Dick duidelijk de overhand had. Er werd nog lang
doorgespeeld, maar Dick won afgetekend. Piet Blees had
wit tegen Bennekommer en kanshebber voor de eerste plek
Wouters. Het zag er lang goed uit voor Piet, maar hij werd
toch mat gezet.
SMB-Open: In de 2e ronde van dit open toernooi van SMB
werd door onze Arnhemse deelnemers niet gewonnen.
Hendrik van Buren had het moeilijk tegen SMB-er Meulenbeld. Hij kwam onder grote druk te staan en kon zijn
stukken niet tijdig ontwikkelen. Naar Hendriks mening
kwam dat omdat hij een zet te vroeg gerokeerd had. Hij
kwam niet meer onder de druk uit en verloor kansloos. Hij
bleef dus op een ½ uit 2 staan na zijn opgenomen bye in de
openingsronde Henk Kuiphof speelde met zwart tegen
SMB-er Schillings. Het ging gelijk op totdat Henk een stuk
tegen 2 pionnen offerde. Het werd een moeilijk eindspel
met 6 pionnen tegen 4 pionnen en een paard. Henk kon
echter eigen pionnen geven en andere verorberen. Daarmee
wist hij remise te forceren. Het was zijn tweede dit toernooi. Peter Hamers kwam ook tot een puntendeling, ondanks het feit dat Peter een kwaliteit wist te winnen. Hij
heeft nu ½ uit 2. De derde partij in dit 9-rondige toernooi
zal op 6 januari worden gespeeld. Wordt dus vervolgd.
Daglichttoernooi: Vorige week dinsdag werd de 2e schaakmiddag in deze serie gehouden. Tien schakers speelden in
een plezierige sfeer weer hun partijtje. In de stand gaat Jan
Vermeer aan de leiding met 5½ uit 6. Hij wordt gevolgd
door Dick Hajee met 4 uit 6. Ten opzichte van de eerste
middag ook weer twee nieuwe gezichten t.w. Horst Eder en
Martin Verhage. Wij hopen dat bij de nog komende
schaakmiddagen nog meer schakers hun weg naar het NIVON weten te vinden. Op dinsdag 6 januari is de volgende middag van deze schaakactiviteit. Aanvang 14.00 uur in
het NIVON-gebouw, Molenbeekstraat 26A.
Uitslagen interne competitie (12e ronde 4 december 2003):
van der Wel - Plomp 1-0; Tangarife – R. Wille 1-0; Verkooijen - Jurrius 0-1; Kruizinga – E. Wille 0-1; Huizinga Dijkstra ½-½; P. Schoenmakers – E. Belle 0-1; R. v. Belle Boonstra 1-0;Verhoef - Hajee 1-0; Wiggerts - Rood ½-½;
Velders - Kuiphof 0-1; Verhage - van Buren ½-½; Eder Stravers 1-0; van der Leer - Zandbergen 1-0; Ariëns - de
Munnik 1-0; Blees - Noordhof 0-1; Hartogh Heijs - Lemein
1-0; Zuidema - Meijer 0-1; Legierse - Klungers 1-0; van
Vlerken-Verbost 0-1; Stibbe-Avé 0-1; Visser - de Jong 1-0.
Uitslagen bekercompetitie: Koeweiden - Zunnebeld ½-½;
Sigmond - Boom ½-½; T. van Dijk - Taal ½-½; van Roosmalen - Vermeer ½-½.

