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Redactie:

43e jaargang no. 1

Oploswedstrijd:De laatste opgave van 2003 betrof een studie van Becker uit 1936. Wit is aan
zet en houdt remise. U
kreeg 4 punten voor de
volgende oplossing: 1.
Te3:, d2 2. Te2, d1D 3.
Td2+, Dd2: en pat.
Quizvragen:
1. Wie van deze spelers
werd als eerste geboren?
Tarrasch, Tsjigorin, Steinitz, Lasker of Pillsbury
(1 punt) Antwoord: Steinitz. Hij werd in 1836
geboren. De anderen Tsjigorin 1850, Tarrasch 1862, Lasker
1868 en Pillsbury 1872.
2. Onze landgenoot Antonius v.d. Linde (1837-1897) werd
internationaal bekend. Waarom? (2 punten).
Antwoord: Hij was de eerste historicus op schaakgebied.
Bovendien had hij de eerste grote schaakbibliotheek. Deze
werd overgenomen en aangevuld door Niemeijer en bij
diens dood aan de Koninklijke Bibliotheek geschonken.
2004: Het bestuur van ASV wenst u hierbij een voorspoedig
maar bovenal een gezond 2004 toe. Door de feestdagen
heeft u twee clubavonden moeten missen. Maar voor ons
ligt weer een nieuw schaakjaar. Wederom een belangrijk
jaar voor ASV. Zeker daar waar het gaat om onze toekomstige schaaklokaliteit maar ook de verdere ontwikkeling van
onze vereniging blijft een belangrijk item. Wij hopen dat u
bij ASV ook in 2004 veel schaakplezier zult hebben.
Bekerstrijd: Voor de 1e ronde van de KNSB-beker speelt
ASV-1 volgende week donderdag thuis tegen BIS Apeldoorn dat in de Meesterklasse uitkomt!
ASV-ers op TV bij Nationale IQ Test 2004: Diverse ASVers maken kans op deelname aan het TV-programma
'De Nationale IQ Test 2004' dat door BNN a.s. woensdag
14 januari van 20.25–22.45 wordt uitgezonden. Allemaal
kijken dus, dit mag u beslist niet missen! Net als vorig jaar
maken ook publieksgroepen deze IQ-Test. Omdat beweerd
wordt dat schakers heel erg slim zijn, zijn voor de publieksgroep ook schakers uitgenodigd. Verschillende ASV-ers
gaven hier gehoor aan en melden zich aan. De liveuitzending bestaat uit 2 delen: in het eerste deel worden de
vragen gesteld, in het tweede deel volgen de antwoorden en
uitslagen. Naast de publieksgroepen buigen ook 8 bekende
Nederlanders zich over de vragen. Dit spektakel wordt in
banen geleid door de presentatoren Jeroen Pauw en Bridget
Maasland. Naar verluidt hebben zich vanuit het hele land
schakers aangemeld. De belangstelling is dus groot. Of er
uiteindelijk ASV-ers worden geselecteerd is nog niet duidelijk. Zijn schakers echt zo intelligent en kunnen we trots zijn
op het IQ van onze clubgenoten of kunnen we enig leedvermaak niet onderdrukken?? Kijken dus!!
Externe competitie: Over de laatste competitieronde heeft u
in de laatste EP van 2003 al veel kunnen lezen. Helaas konden toen de verslagen van ASV-8 en ASV-9 niet meer mee.
Die treft u dus in deze EP aan evenals een terugblik op
ASV-6 dat helaas op de laatste clubavond van 2003 met 4½1½ verloor van koploper
UVS-4. Die avond speelde ook
ASV-3 voor de 1e ronde van de OSBO-cup tegen Westervoort. Via een 2½-1½ zege werd de 2e ronde bereikt.
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Voor de competitie staat de 4e ronde op het programma. De
uitslagen en standen uit de vorige ronde geef ik u overigens
volgende week. ASV-4 speelde dinsdag jl. al 3 partijen
vooruit tegen concurrent Schaakstad Apeldoorn-4. “Het is
1½-1½ met 3 remises”, zo liet captain Anne Paul Taal mij
op de terugreis vanuit de auto weten. “Laffe remises zeker”?
vroeg ik belangstellend waarop de verbinding bijna werd
verbroken. Die opmerking lag kennelijk heel gevoelig.
Vooraf was natuurlijk nog even een maaltijd bij onze ASVChinees genuttigd. De 3 partijen waren boeiend geweest.
Barth Plomp had zijn stelling fantastisch gekeept tegen de
sterke Van Bohemen (ruim 200 Elopunten meer). Anne Paul
kon helaas net niet profiteren van de gedrongen stelling van
zijn tegenstander en Nico Schoenmakers stelde met een fraai
slot remise veilig. Komende donderdag volgen de resterende
5 partijen thuis bij ASV. Alles is nog mogelijk in deze cruciale wedstrijd. Verder speelt ASV-5 dinsdag a.s. in Dieren
tegen het nog puntloze Theothorne. ASV-6 en ASV-7 komen dezelfde avond in Nijmegen uit tegen respectievelijk
SMB-6 en SMB-7. Komende donderdag speelt ASV-9 nog
in en tegen Ede-4. ASV-8 is deze ronde vrij.
OSBO-cup: ASV-3 heeft zich geplaatst voor de 2e ronde
van de OSBO-cup door met 2½-1½ te winnen van Westervoort. Het derde heeft het zeker niet cadeau gekregen maar
won uiteindelijk wel verdiend. Johan van den Brink kreeg
met zwart na bijna 2 uur remise aangeboden. De stelling
bood weinig aanknopingspunten, bovendien had Johan losse
pionnen op a en c lijn. Remise leek dan ook het beste resultaat. Op dat moment stond Erika Belle wat beter maar investeerde veel tijd in het vinden van een plan.(op gegeven moment zelfs 40 minuten meer verbruikt). Bij Siert Huizinga
was het net andersom. Hij had juist zoveel tijdvoordeel en
een stelling waar hij wel vertrouwen in had. Ruud Wille had
een gelijkwaardige stelling. Dus het was allerminst duidelijk. Toen Erika’s tegenstander echter een stuk ruilde kwam
haar witte loperdiagonaal open. In no time stond ze gewonnen en maakte ze het keurig af. Siert kreeg echter een aanval
over zich heen en moest heel secuur verdedigen. Maar dat
was hem wel toevertrouwd. Ruud was intussen door eigen
toedoen met het verlies van 2 pionnen in de proplemen geraakt. In de slotfase blunderde zijn tegenstander echter en
verspeelde een stuk. Ruud kwam weer in de
partij maar de
tijd brak hem op. Via beide torens op de 7e rij, ondersteund
door de witte dame op c2 kreeg hij nog wel matdreigingen
op h7 en zwart moest schaak houden. Ruud blunderde vervolgens op zijn beurt met slechts 8 seconden op de klok. In
plaats van een koningszet hief hij een schaakje op met zijn
dame maar verloor daardoor juist de dame tegen een toren.
Na Kf1 had de Westervoorter geen schaak meer gehad en
zou hij mat gaan. Met nu nog 2 seconden op de klok en 2
torens en 1 pion tegen een dame en 3 pionnen werd Ruud nu
door de klok gejaagd. Gelukkig had Siert intussen de stelling geroutineerd onder controle gehouden, vereenvoudigde
door af te ruilen en won het eindspel net voordat Ruud op
tijd verloor. Kortom een spannende slotfase iets dat ook echt
past bij een bekerwedstrijd.
Gedetailleerde uitslag: M. de Mol - R. Wille 1-0; J. Puijman - S. Huizinga 0-1 N. Matser - E. Belle 0-1 M. Roskam
- J. v.d. Brink ½-½. Eindstand 1½-2½
0
ASV-6 verliest van koploper: ASV-6 B. Zahmat
D.
Hajee
½
volgt angstvallig secuur de verrichtingen
van ASV-7. Angstvallig helaas omdat T. v. Leeuwen 0
1
beide teams solliciteren naar degradatie... H. Kuiphof
0
In de 1e ronde speelde men 3-3, daarna T. van Dijk
2½-3½ en ook in de 3e ronde kenden de T. v.d. Meulen 0
broederteams een zelfde resultaat: 1½-4½. Donderdag 18

december was ASV-6 aan de beurt voor de grote klop die
ASV-7 een week eerder al ontvangen had. Tegen koploper
UVS-4 was het al gauw 4-0 voor onze gasten. Zwartspelers
Bijan (stuk kwijt op zet 6), Tobias (lang gelijk, maar in het
eindspel enkele pionnen achterop) en Tijs (een drukstelling
leverde wit uiteindelijk een geheid punt op) hadden geen
kans en ook “laatstebordspeler” Tim stond alras wat stukken
en pionnen achter. Dit laatste was overigens geen verrassing
want UVS had aan de laatste 2 borden spelers met de hoogste rating geplaatst. Daarna werd het wel tijd voor ons eigen
anderhalfje! Onze veteranen zorgden ervoor. Dick kwam
goed uit de opening en had in het middenspel 2 pionnen
meer. Enkele slechte zetten deden de voorsprong echter
grotendeels verdwijnen en toen de tegenstander remise aanbood, nam Dick dit maar aan met het oog op de tussenstand.
Henk trof een tegenstander die grote moeite met zijn huisvariant had. Bij ASV kennen wij die natuurlijk inmiddels wel.
In de opgebouwde druk kon Henk een toren inzetten die,
mits genomen, tot dameverlies van zwart zou leiden. Deze
schrok daar zo van dat hij prompt een grafzet deed. Enkele
zetten later reeds zag hij in dat verder spelen nutteloos was
en gaf op: een gedecideerde zege van onze vaste invaller dus
en de eer was gered!
Tijs van Dijk
Eerste verlies ASV-8: Voor de 3e 1 P. Blees
0
ronde stond voor onze senioren de 2 J. Zandbergen
uitwedstrijd tegen Eerbeek-1 op het 3 B. Hartogh Heijs 00
programma, de
club die vorig sei½
zoen uit de 3e klasse was gedegra- 4 G. Verbost
5
H.
Kelderman
0
deerd. Volgens hun gegevens is
1
hun gemiddelde (club)elo 1688 6 H. van Vlerken
tegen 1510 van onze senioren, een krachtsverschil dat zijn
uitwerking niet zou missen. Henk Kelderman was de eerste
die dat ondervond.. Na de opening veroverde de tegenstander de controle op de c-lijn. Onder veel vijandelijke druk
ging pion d4 verloren en met een slotoffensief moest Henk
een paard inleveren. Dit was voor hem het sein om het bijltje erbij neer te gooien. Jacob Zandbergen had het vanaf het
begin moeilijk. De tegenstander (Elo 1810) speelde zeer
agressief en kon Jacob met 2 veropgerukte pionnen verder in
het defensief brengen. Een aanval op de koningsstelling
leverde mat of dameverlies op. Bob Hartogh Heijs werd met
hetzelfde probleem geconfronteerd. In de opening werden
onorthodoxe zetten gedaan door de tegenstander waar Bob
wel raad mee wist maar het kostte hem veel tijd. De stelling
bleef nagenoeg in evenwicht totdat Bob bij dameruil met het
verkeerde stuk terugsloeg hetgeen hem een paard kostte.
Daarmee was de tegenstand in principe gebroken en na nog
enkele zetten volgde opgave. Piet Blees hield de stand lang
in evenwicht maar moest in het eindspel een pion en daarna
nog 3 pionnen inleveren. Met een aanval met 2 torens op de
h-lijn trachtte Piet het tij nog te keren maar vergeefs. Een
kort en krachtig slotoffensief bracht het einde aan alle illusies. Hein van Vlerken bezorgde de tegenstander in de opening een dubbelpion om hiermee de vijandelijke stelling te
verzwakken. Na afruil ontstond een eindspel
met voor de
Eerbeker 4 aaneengesloten pionnen op de 2e en 3e lijn ondersteund door koning en toren terwijl Hein beschikte over 2
pionnen en toren en paard. Met weloverwogen en nauwkeurig spel viel Hein de witte stelling in de rug aan en slaagde
erin met schaakjes door toren en paard 3 van de 4 pionnen te
veroveren. De Eerbeker raakte van de wijs, durfde de pion
van Hein op c4 niet aan te vallen waarna deze na torenruil
ongehinderd zijn opmars naar het promotieveld kon voortzetten. Daarmee was de partij beslist. Tenslotte was, zoals
zo vaak, Gerrit Verbost nog in de strijd. Het werd een nogal
wild en onregelmatige partij waarin beiden probeerden een
aanval op te zetten. In het eindspel kwam het tot een stand
met 2 torens voor Gerrit tegen toren, loper en paard. Dit
kostte beiden veel tijd. Gerrit bood hierop remise aan hetgeen werd geweigerd. Hij slaagde er echter in om de vijandelijke loper zodanig aan te vallen dat kwaliteitswinst in het
verschiet lag met mogelijk zelfs winstkansen. In deze fase
bood de Eerbeker remise aan hetgeen door Gerrit met het
oog op de beschikbare tijd werd aangenomen. Daarmee
werd het verlies met 4½-1½ een feit. Henk Kelderman
Eerste verlies voor ASV-9: De 3e ontmoeting in de competitie was een thuiswedstrijd tegen SMB 8. Het was ook de
eerste keer dit seizoen dat een wedstrijd werd verloren. Hans
Meijer wist niet zoveel over zijn partij te melden, behalve
dat hij hem gewonnnen heeft. Jans Askes ruilde in de opening veel materiaal en kreeg een pionneneindspel met gelijke
lopers. Door een betere positie van zijn koning won hij de

partij in een ingewikkeld eindspel. Daaarmee zag het er
goed uit voor ASV-9. Helaas verloor Roland Stravers
daarop ongelukkig.e Hij kwam in een Siciliaan goed uit de
opening. Op de 19 zet liet hij echter zijn dame insluiten en
moest deze gedwongen geven voor een paard. André de
Groot kwam in de opening al meteen een pion achter. Door
hier en daar af te ruilen wilde hij de pion terugwinnen. Zijn
tegenstander dacht daar anders over en de pion werd fataal.
René wilde remise aannemen bij deze 2-2 stand maar toen
hij de andere partij verloren zag gaan speelde hij door om
een gelijkspel voor het team te realiseren. Het ging namelijk
mis bij Henk Sijbrandij. Na een aanvankelijk gelijkopgaande partij werd een pion verloren. Langzaam wist zijn
tegenstander van die pion een toren te 1 H. Meijer
1
maken en dat was teveel achterstand. 2 R. Stravers 0
René kon niets meer uit de dichtgesch- 3 J. Askes
1
oven stelling halen. Sterker nog, door 4 R. Lemein
wat onhandig afruilen kreeg zijn tegen- 5 A. de Groot 0½
stander een vrijpion, die voldoende 6 H. Sijbrandij 0
druk met zich meebracht om de partij te
winnen. Omdat remise voldoende was
voor de winst bood de SMB-er remise aan dat René niet kon
weigeren. Zijn ultieme poging was ondanks een moedige
poging mislukt. Andre de Groot
Bieze-rapidtoernooi: Dit toernooi vormde afgelopen zaterdag de opening van 2004. Bij veel deelnemers is dit toernooi
beter bekend als Het Oliebollentoernooi. Het prijzengeld
had vele sterke schakers naar de fraaie speelzaal in het
Olympus-College getrokken met diverse grootmeesters en
meesters. Zo waren er 10 spelers met een Elo van 2400 en
hoger. Maar ook de andere groepen trokken veel belangstelling zodat het totaal aantal deelnemers op zo’n 165 kwam.
Een prachtig aantal. Voeg daarbij de perfecte organisatie, de
prima entourage, een goede catering en de gemoedelijke
sfeer en het toernooi kon niet stuk! Complimenten aan de
mensen van De Toren die dit mogelijk hebben gemaakt! De
sterke bezetting leverde in de A-groep een spannend verloop
op waarbij het vooraf niet was te voorspellen wie zou gaan
winnen. Uiteindelijk won Serfey Tiviakov (Elo 2600) op
weerstandspunten met 5½ uit 7. Maar er waren nog 4 spelers
met dit puntenaantal t.w. Daniël Fridman (Elo 2620, winnaar van vorig jaar), Alexander Kabatianski (2441), Erwin
‘lAmi (2476) en Merab Gagunashvili (2583). Friso Nijboer,
een week eerder nog winnaar van het toernooi in Groningen,
bleef nu op 4½ punt steken. Wat deden de ASV-ers. Remco
de Leeuw werd de beste ASV-er. Hij scoorde in dit sterke
veld maar liefst 4 uit 7 en zorgde met overwinningen op Tea
Lanchava (2318) en Ekrem Cekro (2438) en een remise
tegen Piet Peelen (2373) voor een uitstekend resultaat. Peter
Boel viel na 1½ uit 2 terug tot een eindscore van 2½ uit 7 en
Wouter van Rijn kwam na winstpartijen in de eerste 2 ronden zelfs niet meer tot scoren: 2 uit 7 dus! In de B-groep
leek aanvankelijk Anne Paul Taal zich te rangschikken bij
de top. Hij startte met 3½ uit 4 maar verloor daarna 3 keer
op rij en kreeg met 3½ uit 7 gezelschap van Siert Huizinga.
Ruud Wille en Barth Plomp
gingen hem zo voorbij. Ruud
werd met 5 uit 7 gedeeld 5e, Barth eindigde op 4 uit 7. Ruud
Verhoef eindigde niet onverdienstelijk op 3 uit 7. Deze
score was er ook voor Jan Willem van Willigen. Paul
Schoenmakers moest het met 2½ punt doen en voor Jan
Vermeer gold, zoals hij zelf zei, meedoen was belangrijker
dan winnen: 1½ uit 7. In de C-groep viel de goede 5e plaats
op van Kasper Uithof met 5 uit 7. Herman de Munnik was
niet ontevreden over zijn 4 punten en ook Hans Meijer blikte met enige voldoening terug op zijn 3½ punt. Het was voor
hem de eerste keer in 10 jaar dat hij kon meespelen. Voordien was hij steeds bij de organisatie van dit toernooi in Het
Dorp betrokken. Ons oud-lid Jacopucci speelde ook weer
met plezier mee en bracht het er met 3 punten vanaf. Theo
Koeweiden had zijn dag niet en sprokkelde 2 punten bij
elkaar. Zoals u ziet was er een groot contingent ASV-ers
onder de deelnemers op deze geslaagde zaterdag.
Uitslagen interne competitie 14e ronde (18 december 2003):
Wilgenhof-de Leeuw ½-½; v.d. Wel-Kruizinga 0-1; Dijkstra
-Verkooijen ½-½; P. Schoenmakers-Verhoef 1-0; VeldersWiggerts ½-½; Boom-v.d. Velden 1-0; Verhage-Bentvelzen
½-½; Stravers-Noordhof 1-0; Ariens-Meijer 1-0; ZuidemaKoeweiden 0-1; Verbost-Hartogh Heijs 0-1; KlungersKelderman 0-1; Visser-Legierse 0-1; de Jong-Stibbe ½-½;
Uitslagen bekercompetitie: Plomp-Schleipfenbauer 1-0;
Blees-Lemein 1-0; Jurrius–v. Willigen ½-½; v. BurenBruning 0-1; v. Roosmalen-Vermeer 1-0.

