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Oploswedstrijd: Deze
stelling komt uit de
partij Andersson –
Hartston
(Hastings
1972/’73. Wit werd
van het bord geveegd.
Hoe wint zwart? Oplossing: 1….De6-h3+
en wit gaat mat.
Quizvraag:
Welke
plaats nam Nederland
in de eindrangschikking in op de laatste
Olympiade?
Antwoord: 8e

Externe competitie: Na 3 zeges in de 4 wedstrijden van onze
zaterdagteams ging het succes afgelopen week onverminderd
voort. ASV-5 won in een zinderende slotfase nipt met 4½3½ van PION-3 en heeft brutaalweg al meteen alleen de
leiding genomen. ASV-6 won ruim met 5-1 uit bij Wageningen-5. De derde winst deze ronde kwam voor rekening
van ASV-8 dat Rhenen-2 met 3½-2½ versloeg. Verder waren er nog 2 gelijke spelen. ASV-9 deed dat tegen Westervoort-2 terwijl ASV-10 de jeugd van De Toren-5 op 3-3
hield. Prima resultaten dus. Laten we hopen dat ASV-7 hier
vanavond nog een vervolg aan kan geven in de thuiswedstrijd tegen het sterke Duiven-1. Nu de verslagen.
Geluk lacht ASV 5 toe tegen PION-3: Het geluk is ASV-5
welgezind in dit seizoen. Deze keer werd PION-3 met 4½3½ aan de kant gezet. Theo van Amerongen opende de score.
Na e4 kreeg hij als antwoord c6
1
en dat ligt Theo wel. Nadat bei- 1. Eric Hartman
den lang rokeerden, zette Theo 2. Martin Weijsenfeld 1
een koningsaanval op die door- 3. Tony Hogerhorst 0
Albert Marks
½
sloeg. Abbes Dekker opende met 4.
Jan Vermeer
1
een Siciliaan. Na een pion te 5.
6. Theo v. Amerongen 1
hebben gewonnen blunderde hij 7. Tom Bentvelzen
0
een paard weg. Jan Vermeer deed 8. Abbes Dekker
0
na de opening een onzinzet, die
hij gelijk terug moest nemen en stond verloren. Zijn tegenstander verzuimde een pionnetje te pakken (erger zou volgen) en Jan kon de zaak stabiliseren. Toen zijn tegenstander
een pion wegblunderde was het een kwestie van uitschuiven.
Eric Hartman kwam in de opening zeer goed te staan, doordat de Groesbeker vier maal met zijn dame zette. Eric won
een pion en later een vol stuk. De Groesbeker bleef doorspelen totdat de klok er een einde aan maakte. In een Oud-Indiër
won Albert Marks eerst een pion, later gevolgd door een
kwaliteit. De stelling was mogelijk gewonnen, maar tijdnood
redde de Groesbeker. 3½-1½. De stand zag er goed uit, maar
niet de stand op de borden. Tom Bentvelzen was een pion
achtergekomen en verkeerde in tijdnood. Juist toen de partij
misschien remise zou worden, deed Tom de enige zet die niet
mocht en was de partij onmiddellijk ten einde. Tony Hogerhorst met zwart had steeds een zorgelijke geïsoleerde a6pion. Uiteindelijk verloor
hij die en damepromotie was het
gevolg. Vanaf de 7e rij marcheerde Tony met koning en twee
pionnen naar de overkant. Dat kon, omdat de Groesbeker
door Tony’s tijdnood zijn koelbloedigheid verloor. Helaas
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gaf Tony één van zijn pionnen weg zodat hij slechts één
dame kreeg. De Groesbeker haalde zijn tweede promotie wel
binnen. 3½-3½. Resteerde de partij van Martin Weijsenfeld.
Martin had in de opening aanvallend spel verkregen. Zijn
aanval was verzand en met 17 minuten voor de PION-speler
en 3 voor Martin was remise dus het hoogst haalbare dacht
iedereen. Maar Martin zette in het toreneindspel zijn tegenstander zo onder druk, dat deze door zijn vlag ging. Martin
had nog 4 seconden over. De zege was toch binnen! ASV-5
staat in onze poule nummer één.
Jan Vermeer
Rakker bezorgt ASV 6 superzege: Verleden week speelden
ASV 5 tot en met ASV 10 binnen een dag hun externe wedstrijd. Met uitzondering van ASV 7, waar Captain Rakker op
verzoek van ASV 6 voor de uitwijkweek had gekozen. Hierdoor kon het jeugdig elan van het 1 Paul Schoenmakers 1
7e in ons jeugdteam invallen in
0
plaats van echte jeugd die de wed- 2 Kasper Uithof
3
Henk
Kuiphof
1
strijd om huiswerktechnische re1
denen moest laten schieten. Het 4 Ruud Verhoef
1
werd een knalavond waarbij we 5 Walter Manschot
1
eerst op achterstand kwamen door 6 Tijs van Dijk
verlies van het enig overgebleven
jeugdlid Kasper Uithof die een toren voorkwam maar zich
van schrik pardoes liet matzetten. De senioren maakten daarna patat van de tegenstander waardoor we toch nog afgetekend wonnen met 5-1. Henk Kuiphof is na zijn operatie duidelijk begonnen aan een tweede jeugd en behalve patat
maakte hij ook gehakt van zijn tegenstander in een Morragambiet welke hij zo goed kent door zijn tienkampen tegen
Hendrik van Buren. Het is in zijn tweede jeugd dus niet meer
de Van Geet maar de Morra die hem naar grote hoogten zal
doen stijgen. In de partij speelde zwart Henk geheel in de
kaart door de theorie te mishandelen en 2 torens op de 7e rij
toe te laten. "Een veegpartij'', aldus Henk. Hierna debuteerde
Walter Manschot formidabel voor ASV. Onze Velpenaar
kreeg na een Siciliaan een aanval op de h-lijn te verduren
waarbij zwart een paard tegen 2 pionnen offerde. Toen de
aanval perfect gepareerd werd kon Walter een punt laten
bijschrijven. Hierna bracht Tijs van Dijk het team op 3 punten door na wit’s korte rokade in nog gelijke stand zelf lang
te rokeren. Tijs zijn aanval was uiteindelijk dodelijker. Paul
Schoenmakers zette zijn partij rustig op maar creëerde geleidelijk de beste kansen, wachtende om benut te worden. Hij
koos voor de optie zijn twee torens te ruilen tegen twee pionnen... en dame. In de slotminuten van de partij bleek dit
voordeel beslissend. Als laatste maakte Ruud Verhoef het op
zijn gebruikelijke jeugdige manier weer ongemeen spannend.
De stukken vlogen lange tijd over het bord en in de laatste
minuten wist hij een pionneneindspel met ongelijke lopers
toch nog te winnen door zijn ene pluspionnetje. 5-1 en dus
loopt ASV 6 uit op ASV 7... of Rakker dit nu zo bedoeld had
zullen we nooit weten.
Tijs van Dijk
ASV 8 wint nipt van Rhenen 2 3½-2½ winst: Onze tweede
wedstrijd is, net als de eerste, met goed gevolg afgerond.
Invaller Wim Zunnebeld hoorde zijn tegenstander al snel
toegeven dat hij iets over het hoofd gezien had en kreeg een
knallende aanvalspartij op het bord. Na de tiende zet kon
Wim al een pion op b7 gratis tot zich nemen en tevens het
idee van rokade, dat zijn tegenstander had, naar de prullenbak verwijzen. Al snel volgde na wat afruilen een definitieve

bezetting van de zevende rij met ondekbaar mat op a8. Horst
Eder was goed op dreef na een Indische opening. Hij dreef
vooral de koning van zijn tegenstander tot wanhoop, evenals
die tegenstander zelf. Na een fataal foutje stond genoemde
koning in de hoek waar Horst’s dame de genadeklap kon
uitdelen. Bert Sigmond kreeg de Shesnikov variatie van het
Siciliaans op het bord. Een gezellige manoeuvreerpartij had
de eigenschap dat Bert positioneel telkens goed bleef staan.
Zijn twee sterke paarden vero- 1 Hendrik van Buren ½
verden een kwaliteit. Hierdoor 2 Wim Zunnebeld
1
kreeg zijn tegenstander echter, als 3 Horst Eder
1
ware het een (ongewild) offer, 4 Herman de Munnik 0
goede
countermogelijkheden. 5 Roland Stravers
0
Vooral Bert’s koning kreeg enige 6 Bert Sigmond
1
dreiging te verduren. Door het
hoofd koel te houden en een gevaarlijke toren af te ruilen
werd het pleit beslecht door zijn loper in samenwerking met
zijn Dame. Hendrik van Buren sloeg een remiseaanbod van
zijn tegenstander af. Maar zelfs in de slotfase met een gedekte pion op de tweede rij was er geen doorbraakmogelijkheid
en werd er besloten om eerlijk te delen. Herman de Munnik
verloor zijn partij vrij snel en gaf op na ongeveer anderhalf
uur. Roland Stravers verloor een paard, doordat hij een tactisch bekend trucje over het hoofd zag, maar had er wel twee
pionnen voor. Nadat het net geen remise gehouden kon worden, gaf hij na bijna 4 uur op. Roland Stravers
Gelijkspel voor onze senioren: De Piet Blees
0
senioren moesten voor de 2e wed- 12 Jacob
Zandbergen 0
strijd op bezoek bij Westervoort-2. 3 Bob Hartogh Heijs ½
Beide teams hadden in de eerste 4 Hans Meijer
1
ronde verloren zodat het erom ging 5 Henk Kelderman ½
de eerste punten te veroveren. Inval- 6 Hein van Vlerken 1
ler Hans Meijer pakte de zaken
voortvarend aan. Met agressief spel werd de tegenstander
zodanig onder druk gezet dat materiaalwinst het gevolg was
en binnen een uur het eerste punt kon worden geboekt. Piet
Blees had een minder goede avond. In een materieel gelijke
stand dacht hij een pion te winnen maar dat pakte verkeerd
uit. Hij overzag dat de tegenstander met zijn 2 verbonden
torens mat kon geven wat dus ook gebeurde. Bij Henk Kelderman bleef de partij steeds in evenwicht. Door afruil kreeg
de tegenstander een dubbelpion die gewonnen werd maar dit
voordeel ging in het eindspel weer verloren. In een gelijke
stand werd vervolgens tot remise besloten. Hein van Vlerken
wist een betere stelling op te bouwen alhoewel hij 2 pionnen
achter kwam. Na afruil wist Hein een kwaliteit en vervolgens
een pionnenoverwicht te scheppen waarbij een vrijpion ongehinderd kon doorlopen. Dat was voor de tegenstander te
veel en gaf dus op. De opponent van Bob Hartogh Heijs
ruilde in het middenspel een paard tegen 2 pionnen waardoor
Bob een paard en het loperpaar tegen het loperpaar en 2
pionnen had. Deze pionnen in het centrum waren met elkaar
verbonden gedekt door de koning en de lopers. Ondanks de
meerderheid van het paard zag Bob geen mogelijkheid voor
de winst zodat tot remise werd besloten. Als laatste was
Jacob Zandbergen nog in de strijd. Hij kwam onder grote
druk te staan zodanig dat een stuk, een kwaliteit en 2 pionnen
moesten worden ingeleverd. Na een gedwongen afruil van de
overgebleven toren werd het overzicht zo groot dat verder
spelen nutteloos was. De eindstand werd hierdoor bepaald op
3-3. Winst was een feit geweest als…... Henk Kelderman
ASV-10 pakt punt tegen jeugd De Toren-5: Toen uw redacteur vrijdag jl. rond 21.00 uur als belangstellend toeschouwer
de hal van het Olympuscollege binnenkwam en een eerste rondje had 1 Saifudin Ayyoubi 1
1
gemaakt stonden 2 partijen al op 2 Zekria Amani
1
winst en was André de Groot een 3 Jans Askes
0
stuk kwijtgeraakt tegen 2 pionnen en 4 Jan Zuidema
Jan Zuidema een kwaliteit en 2 pion- 5 André de Groot 0
nen. Van de twee andere partijen van 6 Jorinde Klungers 0
Amani en Jorinde Klungers was nog niet veel te zeggen. De
strijd moest daar nog ontbranden. Niet veel later volgden de
eerste te verwachten bordpunten voor ASV. Ayyoubi had
eerst al een stuk buitgemaakt en won later nog een kwaliteit.
Het eindspel werd toen simpel in winst omgezet. Jans Askes
had een loper meer in een eindspel met verder louter pionnen. Ook dit werd simpel uitgetikt. Na afloop vertelde onze
ASV-er echter dat hij door het oog van de naald was gekropen. “Ik heb gezwijnd”, aldus Jans. “Eigenlijk stond ik verlo-

ren maar toen hij verzuimde een toren te slaan en ik kon
rokeren en daarmee een verdediging kon vinden bleef ik in
de partij”. Jans won in het verdere verloop een stuk en pakte
zo toch nog het volle punt. Captain André de Groot zag vervolgens zijn stelling verloren gaan. De pionnen die hij had
verkregen voor het ingesloten stuk moest hij inleveren. Er
werd afgewikkeld naar een eindspel waarin zwart de partij
met het oprukken van zijn pionnen op een degelijke manier
wist te verzilveren. Onverwacht was de nederlaag van Jorinde. Toen de stelling open kwam kreeg zij het betere van het
spel. Een dreigende penning van een stuk op de e-lijn leek
voordeel te brengen maar in plaats daarvan verspeelde zij
zomaar opeens een volle dame. Heel jammer dat een goede
stelling op deze manier werd verspeeld. Jan Zuidema wist het
ook niet meer te bolwerken. Ondanks de materiële achterstand probeerde hij nog wat te schwindelen maar hij was het
uiteindelijk zelf die na een nieuwe fout een toren verspeelde
en meteen kon opgeven. Zo kwam ASV-10 achter met 3-2 en
hing nu alles af van Amani die een boeiende partij speelde
tegen Sjoerd van Willigen (inderdaad de zoon van…!). “Hij
heeft een goede leermeester” zei ik nog tegen Jeroen van
Onzen van De Toren. “Nee, antwoordde deze lachend heel
adrem, hij speelt bij een goede vereniging”! Toen de stelling
ook in deze partij werd geopend kreeg Amani de beste kansen. Hij won materiaal maar moest toch weer wat teruggeven
om een gepromoveerde pion af te stoppen. Een stuk voorsprong werd even later verspeeld maar hij bleef uiteindelijk 2
pionnen voor in een enkel paardeindspel. Dit werd uiteindelijk na nauwkeurig spel in winst omgezet en werd de terechte
3-3 uitslag een feit. Even verder in de school vond overigens
nog een schoolfeest plaats. De muziek was wel hoorbaar
maar was zeker niet hinderlijk. Complimenten overigens aan
dit jeugdteam van De Toren. De jeugdtraining werpt zijn
vruchten daar al af. De ervaring komt vanzelf!
ASV-ers op dreef: Aan het jaarlijkse Kiste Truirapidtoernooi in Mook werd door 74 schakers deelgenomen,
waaronder 6 ASV-ers. Zij deden dit zeker niet zonder succes.
Na 4 ronden gingen er nog 3 spelers aan kop met een 100%
score. Daaronder Barth Plomp en Martin Weijsenfeld (die
het toernooi in 1989 al eens had gewonnen). Het trio werd
gecompleteerd
door UVS-er Jan Spoorenberg. Martin had
juist in die 4e ronde Erika Belle in een onderling duel verslagen. Zij had daarmee 3 uit 4 evenals Siert Huizinga en Ruud
Wille die al eerder
averij hadden opgelopen. Siert door stukverlies in de 2e ronde en Ruud door 2 remises waaronder heel
slordig eeuwig schaak in een dame-eindspel met 2 pionnen
meer. In de 5e ronde speelden Barth Plomp en Martin Weijsenfeld onderling remise. Het eindspel met een pione meer
bleek door Barth niet te winnen. Martin trof nu in de 6 ronde
Spoorenberg die nog steeds zonder puntverlies aan de leiding
ging. Ook dit duel kwam hij schadevrij door waardoor Martin achterstand opliep. Nu was het de beurt aan Barth in de
slotronde. Hij moest winnen van deze koploper om het toernooi op zijn naam te schrijven. Dit lukte helaas niet. Barth
kwam minder te staan maar zocht en kreeg nog kansen. In
een spannende slotfase wist Spoorenberg remise af te dwingen en schreef daarmee het toernooi op zijn
naam met 6½ uit
7. Barth eindigde op een uitstekende 2e plaats met 6 uit 7.
Het ASVe succes werd helemaal compleet daar ook de gedeelde 3 plaats door clubgenoten werd bezet. Siert Huizinga
bekroonde zijn opmars met een eindscore van 5½ uit 7. Een
zelfde score behaalden Martin Weijsenfeld en Erika Belle.
Laatstgenoemde hield in de slotronde Ruud op remise en
bleef hem edaarmee een halfje voor. Ruud eindigde op een
gedeelde 6 plaats met 5 uit 7. Hendrik van Buren belandde
op een verdienstelijke plaats in de middenmoot met 3½ uit 7.
De punten werden door hem voornamelijk met zwart gescoord. Wit was dit keer niet aan hem besteed. Het was weer
een uitermate gezellige dag eigenlijk kenmerkend voor dit
toernooi.
Uitslagen interne competitie 10e ronde (11 november 2004):
Jonkman-Knuiman ½-½; Taal-Plomp ½-½; Verkooijen-E.
Wille 1-0; Jurrius-Huizinga1-0; Polman-Ayyoubi 1-0; Hajeevan Belle 0-1; Dijkstra-Rekveld 1-0; van der.Leer-Rood 0-1;
de Jong-Ariëns 0-1; Stibbe-Egging 0-1; Klungers-Rietmeijer
1-0
ASV-bekercompetitie: Sanders-de Groot 1-0; KoeweidenNaasz 0-1; Buisman-Theissen 0-1; R.Wille-v.Willigen 1-0.

