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Oploswedstrijd: Deze stand kwam voor in de partij Kudrin
– Basque en werd gespeeld voor het Open American 2003
in Philadelphia. Wit
aan zet haalde winnend voordeel met 1.
Pe3. Dit wint een
toren. …Txb2 2.
Tc1. Zwart ging
verder met 2…Db4
(wellicht is 2…Txg2
3. Pxg2 beter) 3.
Tc8+, Kd7 4. Txg8
en de computer geeft
ongeveer plus 3 voor
wit. Oftewel: uit!
Quizvragen:
1. We wachten al
heel lang op matches die de wereld weer een nieuwe wereldkampioen moeten geven. Recentelijk werd aangekondigd dat een van die twee matches in september in Duitsland gespeeld zal gaan worden. Tussen welke 2 spelers (1
punt) Antwoord: Kramnik en Leko.
2. Een van de beroemdste schrijvers was ook een hartstochtelijk schaker. Een aantal van zijn correspondentiepartijen
is bewaard gebleven. Lodewijk Prins schreef er een boek
over. Welke schrijver is dit? (2 punten). Antwoord: Eduard
Douwes Dekker. Uiteraard is Multatuli ook goed.
Externe competitie: Het was een succesvol avondje vorige
week donderdag. ASV-3 en ASV-4 wisten zich ten koste
van respectievelijk Ede-2 en Wageningen-5 te plaatsen
voor de kwartfinale van de OSBO-cup en voor de OSBOcompetitie speelde ASV-5 zich veilig via een 4-4 tegen
BAT-Zevenaar-3 terwijl ASV-7 met 5-1 won van De Toren-5 en daardoor ook de veilige haven bereikte.
Voor zaterdag staat alweer de volgende ronde van onze
eerste drie teams op de rol. Een uitwedstrijd deze keer maar
de wedstrijd van ASV-1 is vanaf 13.00 uur toch in De Opbouw te bekijken want tegenstander SOPSWEPS’29 speelt
nu eenmaal alle competitiewedstrijden uit. Samen Op Pad
Spelen Wij Een Potje Schaak is dan ook de betekenis van
deze verenigingsnaam. Ons eerste zal er zeker een kwaaie
tegenstander aan hebben. ASV-2 reist af naar het Overijsselse Hardenberg waar het laag geklasseerde DionHardenberg-3 de tegenstander is. Voor ons tweede een
goede kans om de hoge klassering vast te houden. ASV-3 is
te gast bij koploper Doetinchem. Een lastige opgave dus
maar al eerder wist ons derde tegen dit team goede prestaties neer te zetten. Toch zijn de Superboeren favoriet zeker
nu het kampioenschap en daarmee promotie naar de KNSB
lonkt. Volgende week leest u weer alles hierover.
ASV-succes in OSBO-cup: ASV had prima geloot voor de
2e ronde van de OSBO-cup want zowel ASV-3 als ASV-4
werden gekoppeld aan teams die beiden in de 3e klasse van
de OSBO uitkomen te weten Ede-2 en Wageningen-5, Om
een uur of tien had ASV 4 zich al geplaatst voor de volgende ronde. ASV 3 mocht dus niet achterblijven, maar als
hoger geklasseerd team is een bekeravontuur per definitie
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lastig. Immers, als gewonnen wordt is het normaal en als
verloren wordt dan… Daar kan een EP over worden volgeschreven. Erika Belle nam tegen Ede 2 het voortouw. Een
foutje werd afgestraft en dat leverde een kwaliteit op. Bijna
professioneel werd vervolgens de winst binnen gehaald.
Erik Wille kreeg al vroeg een pion cadeau. Vervolgens was
het langdurig net niet uit. Stukwinst besliste uiteindelijk.
Siert Huizinga was na een moeilijk middenspel in het eindspel druk bezig met een pion meer de winst veilig te stellen.
Een ongelukkige actie kostte Siert echter een stuk en daarmee de partij. Gonzalo Tangarife liet zich tegen de sterkste
Edenaar niet afleiden. Toen de stelling open kwam won
Gonzalo een kwaliteit en vervolgens wist hij het lastige
loperpaar van zijn talentvolle opponent te elimineren.
Zoals gezegd had ons vierde al na zo’n 2 uur spelen de
winst binnen. Barth Plomp zette de partij keurig op, won na
een afruil een pion en combineerde zich vervolgens naar
een 2e pionwinst. Voor de tegenstander voldoende om het
voor gezien te houden. Ook Edgar van Seben kwam tot een
snelle winst. Hij ging meteen ten aanval en kreeg een goede
stelling. Pionwinst werd ook hier gevolgd door een tweede
kleinood. Zijn opponent wachtte het vervolg niet meer af en
gaf op. De tegenstander van Anne Paul Taal probeerde de
stelling eerst dicht te schuiven. Na een afruil in het middenspel koos hij de aanval waarbij Anne Paul de lange diagonaal wist te onderbreken. Hij pakte vervolgens het initiatief
daar waar zijn opponent toen zich tot verdedigen moest
beperken. Bij een verdere vereenvoudiging zag deze mat
over het hoofd. Jan Willem van Willigen kwam onder druk
van een vijandelijke aanval. Onze ASV-er moest zich verdedigen en in enkele gevallen was er slechts één reddende
zet. Na een afruil was het beste van de aanval er wel af en
werd tot remise besloten. Zo hebben we twee teams bij de
laatste 8. Wat zal de loting ASV brengen??
Gedetailleerde uitslag ASV-3–Ede-2: G. Tangarife-B.
West 1-0; S. Huizinga – H. van de Weteringh 0-1; E. Wille–H. Thuijls 1-0; E. Belle - S. Nienhuis 1-0. Eindstand 31.
Gedetailleerde uitslag ASV-4–Wageningen-5: B. Plomp–
E. van Mullekom 1-0 A.P. Taal–J. Melgers 1-0 E. van
Seben–S. Bijlmakers 1-0 J.W. v. Willigen–G. Kets ½-½.
Eindstand 3½-½.
ASV 5 pakt belangrijk punt: Na de winst op koploper in de
vorige ronde moest nu tegen middenmoter BAT-3 aangetreden worden. Na een thrillerachtige wedstrijd werd het
een 4-4 gelijkspel. Voor Kasper Uithof was de strijd snel
beslist. Hij liet in de opening zijn loper insluiten en even
later stond hij bijna mat en kon opgeven. Jan Vermeer
kreeg het Wolga-gambiet tegen zich. De Zevenaarder won
een centrumpion (resultaat van huiskamerstudie?) en schoof
Jan zonder enige kans van het bord. Harm Steenhuis na een
ongebruikelijke opening ging de strijd gelijk op tot Harm
een zet miste en onder druk kwam te staan. In een gelijkstaand eindspel overschreed Harm de tijd. 0-3! Invaller
Theo van Amerongen kreeg een Scandinavische stelling op
het bord, waarin Theo met het nodige kunst en vliegwerk
remise maakte. Theo offerde een paard tegen een vrijpion.
Met een verkeerde loper en de randpion kon zijn tegenstan-

der slechts pat afdwingen. Hendrik van Buren speelde een
geweldig spannende partij met enorme dreigingen van beide kanten. Zijn opponent dreigde met mat en Hendrik met
promotie. Na een grote afruil werd het toch remise, waarbij
Hendrik het gevoel had het ergens te hebben laten liggen. 14. Winnen konden we dus niet meer, maar bij mijn ronde
langs de borden begon ik toch te hopen op 4-4. Peter Lincewicz stond steeds gedegen. Na afruil van loper + 2 pionnen tegen een toren, veroverde Peter 2 pionnen en won
Peter overtuigend. Hedser Dijkstra had weer eens een
Leeuw op het bord. Zwart (Hedser) speelde op de koningsaanval en liet zijn koning in het centrum staan. Zijn aanval
sloeg niet door en dus moest Hedser een ander plan verzinnen. Eerst werd de koning in veiligheid gebracht en vervolgens werd afgewikkeld naar het eindspel. Hierin won hij
een pion, wat voldoende was voor de winst. 3-4. Resteerde
de partij van Albert Marks. Hij had de hele partij wat beter
gestaan. Toen zijn opponent alle dreigingen had gepareerd
en dacht dat de donkere wolken verdreven waren door veel
stukken af te ruilen, bood hij remise aan. Albert wilde noch
even doorspelen. Zijn tegenstander deed iets verkeerd en op
slag stond Albert gewonnen. Keurig wikkelde hij dat af met
nog 28 seconden op de klok toen hij zijn tegenstander mat
zette. Met dit gelijkspel hebben wij ons definitief in onze
klasse in veiligheid gebracht.
Jan Vermeer
Gedetailleerde uitslag: A. Marks - E. Bosch van Rosenthal 1-0; J. Vermeer - D. Meiboom 0-1 H. Steenhuis - V.
tichelman 0-1 P. Lincewicz - J. v.d. Poel 1-0 H. Dijkstra P. Delleman 1-0 T. van Amerongen - J. Schaars ½-½ K.
Uithof - F. Yska 0-1 H. van Buren - C. Aidarpasic ½-½.
Eindstand 4-4.
Belangrijke winst ASV 7: In deze stadsderby vocht De
Toren voor de laatste kans om degradatie naar de 4e klasse
te ontlopen. ASV 7 had juist aan één matchpunt genoeg om
degradatie te ontlopen, kortom alle ingrediënten waren
aanwezig voor een boeiende avond. Herman de Munnik
strijdt samen met Henk Kuiphof voor de beste score van het
team. Ook in deze 6e ronde wisten beiden hun partij eenvoudig te winnen. Herman speelde Italiaans, waarbij zijn
tegenstander een merkwaardige ruil op f7 aanging van
T+pion tegen twee stukken. Vervolgens wist Herman via
een paardvork de dame buit te maken, waarna hij via een
combinatie zijn tegenstander mat zette. Henk Kuiphof
speelde Siciliaans. In het middenspel ontstond er grote druk
in het centrum. Dit kostte zijn opponent een stuk. Daarna
werd de witte dame over het bord gejaagd, wat nog een stuk
opleverde. Hierop gaf de tegenstander op (2-0). Bert leek
zijn reeks van nederlagen te doorbre1
ken. In een toreneindspel stond hij H. Kuiphof
1
twee pionnen voor en leek daarmee af I. Rood
1
te stevenen op een eenvoudige over- R. Verhoef
0
winning. Bert verslikte zich echter en B. Sigmond
Eder
1
liet zijn tegenstander onnodig promo- H.
H. de Munnik 1
veren, waardoor hij wederom nul op
het rekest kreeg. Horst speelde een gelijk opgaande partij.
In het verre eindspel kon hij met een pionnetje promoveren
(3-1). Ignace speelde met wit een onbekend soort afruilvariant van het Frans. Het duurde lang voordat wit de toren in
het spel kon brengen, maar met een mooie loper en een
sterk paard konden de zwarte dreigingen geneutraliseerd
worden. Na dameruil werden de witte torens steeds sterker.
Er werd een pion buit gemaakt en vervolgens een stuk. In
tijdnood blunderde zwart nog een toren weg (4-1). Ruud
Verhoef speelde met zwart het 4-paarden spel. Er ontstond
een passieve stelling met h3/a3. Via c5 kon Ruud de stelling openbreken, hetgeen de partij ten goede kwam. Zwart
kon de aanvalskansen van wit pareren en kreeg een goede
stelling met een zeer sterke loper. Dit voordeel werd uitgebuit en pionwinst + stukwinst was het resultaat. In de tijdnoodfase werd echter slordig omgesprongen met het voordeel, waarbij zelfs nog een mat in één mogelijk was nadat
Ruud zijn koning aanraakte terwijl hij de pion wou spelen.
Uiteindelijk trok zwart toch aan het langste eind (5-1). Een
overtuigende overwinning voor ASV 7, met een middenmootpositie als resultaat.
Ruud Verhoef

Voorjaarstoernooi: We kunnen weer terugkijken op een
bijzonder geslaagd ASV-toernooi. Niet alleen het aantal
deelnemers (92) was ruim meer dan vorig jaar (78), ook de
deelname van maar liefst 32 ASV-leden stemde tot grote
tevredenheid. In de A-groep (20 spelers) waren vooraf
Ruud Janssen (2465) en Mark van der Werf (2396), beiden
IM, de te kloppen spelers. Zij dulden echter niemand naast
zich en eindigden aan het eind van de dag op een gedeelde
1e plaats met 6 uit 7. Van der Werf werd op weerstandspunten tot winnaar uitgeroepen.
Resultaten ASV-ers in
Achter dit duo had Erik Wille,
Voorjaarstoernooi
die alleen deelnam om een even
A-groep (20 spelers):
4
O. Wilgenhof
4½ aantal spelers in deze groep te
krijgen, de derde plaats voor het
6
E. Wille
4
grijpen maar liet in de slotronde
6
S. van Roosmalen 4
6
R. de Leeuw
4
de winst liggen tegen Pim Ydo
12 W. van Rijn
3
Niettemin speelde Erik een
17 S. Huizinga
2
sterk toernooi waarin hij bo19 R. van Gemert
1½ vendien beide toppers van der
Werf en Janssen trof. Erik einB-groep (44 spelers):
digde op 4 uit 7. Beste ASV-er
4
J. Boonstra
5
werd nu Otto Wilgenhof, die
9
A.P. Taal
4½
met 4½ uit 7 gedeeld 4e werd.
12 H. Boom
4
Evenals Erik kwam ook Remco
12 H. Dijkstra
4
de Leeuw en Sjoerd van Roos12 J. Vermeer
4
malen met 4 uit 7 boven de
28 R. Verhoef
3
50% uit. Wouter van Rijn was
28 I. Rood
3
niet in vorm en kwam niet ver28 H. van Buren
3
34 D. Hajee
2½ der dan 3 uit 7. Siert Huizinga
36 A. Marks
2
en Rogier van Gemert hadden
36 H. Eder
2
het zwaar in deze groep getuige
36 A. de Groot
2
hun scores van resp. 2 en 1½
punt. In de B-groep (44 spelers)
C-groep (28 spelers):
was Jacques Boonstra de beste
2
B. Zahmat
5½ ASV-er. Zijn score van 5 uit 7
2
K. Uithof
5½
leverde hem een prima gedeelde
4
U. Duman
5
4e plaats op achter het winnende
4
E. Velders
5
6
J. Zandbergen
4½ trio M. Auwens (PION), M.
Janssen (Duiven) en C. Huis10 B. Sigmond
4
12 T. Koeweiden
3½ kamp (Velp). Anne Paul Taal
kwam tot 4½ punt maar startte
16 B. van der Velden 3
21 R. Stravers
2½ met 1 uit 3 (zo was onder meer
21 H. de Munnik
2½ Hedser Dijkstra hem de baas)
21 J. Klungers
2½ en dat was te weinig om in de
21 W. Zunnebeld
2½ top nog een rol te kunnen spe25 T. van der Meulen 2
len. Verder bleven Harold
Boom, Hedser Dijkstra en Jan Vermeer met 4 punten boven
de 50%. In de C-groep deed de jeugd van zich spreken.
Sebas Beumer van De Toren greep hier de eindzege met 6
uit 7 maar Bijan Zahmat en Kasper Uithof volgden op een
half punt op een gedeelde 2e plaats. Daarachter waren het
Umit Duman en Erwin Velders die een goed toernooi afsloten met een gedeelde 4e plaats met 5 uit 7 en zo nog in de
prijzen vielen. Ook de klassering van Jacob Zandbergen
(gedeeld 6e met 4½ punt) mag zeker niet onvermeld blijven.
Toernooi: Terwijl veel ASV-ers in ons Voorjaarstoernooi in
de slag waren koos Gonzalo Tangarife voor het spelen van
het weekendtoernooi in Zwolle. In dit sterk bezette 6rondige toernooi trof hij in de openingsronde meteen de
speler met de hoogste Elo (2568). Dat dit verlies opleverde
was op zich geen schande maar daarna kwam Gonzalo
eigenlijk niet echt meer op dreef. Via een winstpartij, twee
remises en nog twee nederlagen eindigde onze ASV-er met
2 uit 6 (TPR 1819) wat tegenvallend in de achterhoede van
het klassement.
Uitslagen interne competitie 23e ronde (18 maart 2004:
Buisman–Wilgenhof ½-½; van Gemert–Snuverink 0-1;
Knuiman–Boonstra 1-0; van Belle–Hogerhorst 1-0; Hajee–
van Dijk 0-1; Naasz–Velders 1-0; Stravers–Hartogh Heijs
1-0; Ariëns–van der Velden 0-1; Zunnebeld–Lemein 1-0;
Kelderman–Dejan1-0; Klungers–Visser 1-0; de Jong–
Stibbe 1-0; de Groot–Blees 1-0.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Verkooijen – van der Wel
0-1; Bentvelzen – Boom ½-½ (finale bekergroep).

