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Oploswedstrijd: Vorige week kreeg u een makkelijk op te
lossen
stelling
voorgeschoteld. De
stelling komt uit de
partij Butnorjoes –
Gutman
(Riga
1974). Wit maakt
het snel uit. Oplossing: 1. Df6-h8+ en
na 2. Le7-f6 gaat
zwart mat.
Quizvraag: Wat is
de naam van de
vice-president van
de FIDE, die bij de
sluitingsceremonie
van de Olympiade
door de Spaanse politie in elkaar werd geramd? Antwoord:
Azmaiparashvili (aangezien hij door de hele schaakwereld
Azmai wordt genoemd is ook dit goed gerekend).
Rapidcompetitie: Volgende week donderdag 2 december is
er geen interne competitie. We spelen dan de tweede serie
van vier partijen in onze rapidcompetitie. Theo Jurrius gaat
met 4 uit 4 aan de leiding. Blijft hij ook op de komende
rapidavond koploper??
Scouting: In ASV-Nieuws van november treft u in de rubriek “van het bestuur” een kort verslag aan van de eerste
evaluatie met de scouting. Als kleine aanvulling hierop nog
het volgende: Plaats fietsen niet tegen het gebouw maar zet
deze in de daartoe bestemde fietsenrekken of anders tegen
het buitenhek. Let ook op het sluiten van de voordeur. Zo
wordt onnodig stoken voorkomen. Voor anderen is de binnenkomende kou namelijk weer een reden om de verwarming wat hoger te zetten. Een vriendelijk verzoek daarbij is
om de bediening van de verwarming aan de mensen van de
scouting over te laten. Dank hiervoor!!
KNSB-beker: Onlangs is er geloot voor de landelijke bekerstrijd. ASV neemt hierin dit seizoen met 2 teams deel. Natuurlijk ASV-1 maar dit keer ook ASV-4 dat plaatsing afdwong door het winnen van de OSBO-cup afgelopen seizoen. Beide teams troffen het niet met de loting. ASV-1 treft
in de 1e ronde een uitwedstrijd het sterke Philidor 1847 uit
Leeuwarden, dat in de 1e klasse van de KNSB uitkomt. Een
klasse hoger dus dan ons eerste. ASV-4 moet het in de voorronde opnemen tegen S.V. Leithen uit Leiden. Dit team
speelt dit seizoen voor het eerst in de KNSB-competitie.
Deze wedstrijd wordt op 7 december in Leiden gespeeld.
Voor ons vierde wordt het een hele zware opgave.
OSBO-cup: Ook voor de regionale bekerstrijd vond de loting plaats. ASV neemt hier met 3 teams aan deel. ASV-3 en
titelverdediger ASV-4 moeten eerst een voorronde spelen.
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Het derde treft hierin Wageningen-4 in een uitwedstrijd.
Bekerhouder ASV-4 speelt thuis tegen ZSG-2 uit Zwolle.
ASV-5 is voor het spelen van een voorronde vrijgeloot. Zij
komen pas in de 1e ronde in actie. Mook, het team van OSBO-competitieleider Huub Blom, is hierin de tegenstander.
Externe competitie: Vorige week donderdag was ASV-7 als
laatste aan de beurt voor hun teamwedstrijd. En ook zij
zetten een uitstekende prestatie neer. Tegen Duiven-1 werd
mede dankzij de inspirerende teamleider Ignace Rood een 33 gelijkspel behaald. Daarmee hebben alle doordeweekse
teams hun 2e ronde gespeeld. In deze EP de uitslagen en
standen waaruit blijkt dat diverse ASV-teams in de bovenste
regionen te vinden zijn. Maar let wel: het is nog veel te
vroeg om te juichen. Dan een vooruitblik. Want a.s. zaterdag
mogen onze eerste vier teams al weer aan de bak. Het seizoen is nog maar goed en wel op gang en zij mogen nu alweer de vierde ronde spelen. De ASV-teams gaan weer het
hele land door. ASV-1 doet dat in een uitwedstrijd tegen
koploper D4 uit het Noord-Brabantse Oosterhout. Een belangrijk treffen dus voor ons eerste want slechts bij winst
kan nog aansluiting worden gevonden bij de top. ASV-2
gaat naar Overijssel om in Nijverdal te spelen tegen het
team van ENO, dat dit seizoen naar de KNSB wist te promoveren.. Deze ploeg staat nog puntloos onderaan. ASV-3
reist af naar Drenthe voor de uitwedstrijd tegen het sterke
Meppel. Dit team behoort tot de paar kanshebbers in de
promotiestrijd en is dan ook zeker favoriet in deze wedstrijd.
Alleen ASV-4 blijft zaterdag in de provincie. Zij reizen af
naar Apeldoorn waar De Schaakmaat-2 de tegenstander is.
Voor het vierde is het erop of eronder. In de strijd om handhaving zijn beide matchpunten dringend gewenst!
Sterk ASV 7 pakt punt van Duiven 1: Na de sterke start
tegen Schaakmaat (5-1) moest het nu veel sterker geachte
Duiven 1 bestreden worden. Frits Wiggerts aan bord 1 had
het niet makkelijk tegen oud ASV-er Peter de Kort (2023).
Hij zat zwaar in de verdrukking, wist zich met kunst en
vliegwerk staande te houden en sleepte er een remise uit.
Aan bord 2 zat Dick Hajee tegen Jansen en de opening ging
gelijk op. In het middenspel wist hij via de d-lijn zijn zware
stukken te ruilen en kregen we een eindspel van 5 pionnen
en 1 loper en zwart 2 lopers en een paard. Na veel manoeuvreren kwam geen van beiden er uit, zodat tot remise werd
besloten. Ruud Verhoef speelde met zwart aan bord 3 en
verkreeg in een damegambiet een degelijke, maar iets passieve stelling. Tot ca. de 10e zet werd de theorie gevolgd,
waarna hij door c5 te spelen iets meer activiteit verkreeg. De
dames werden rond de 15e zet geruild, waarna de scherpte
uit het spel verdween. Beide partijen moesten echter secuur
spelen om nadeel te voorkomen. Na 30 zetten deed Ruud
een remiseaanbod, dit werd gezien de neutrale stand op de
overige borden afgeslagen. Het potje werd tot in het gaatje
uitgespeeld, op een gegeven moment berustte wit, na onnodig lang doorspelen, in de onvermijdelijke remise. Aan bord

4 speelde Robert Naasz een fraaie partij. Hij kon al snel het
initiatief grijpen, al kostte dit onbedoeld een pion (schaakje
gemist). Robert bleef op de aanval spelen en net toen het
leek alsof de tegenstander een voor hem gunstige stukkenruil kon afdwingen door een paardvorkje vond hij een mokerzet die de tegenstander vloerde. Aan bord 5 kwam Henk
Kuiphof met zwart wel goed uit de opening. Echter in het
middenspel was hij te onnauwkeurig en verloor een pion.
Toen een kwaliteit verloren ging was het eigenlijk al uit.
Henk speelde nog lang door maar kon het niet bolwerken.
Aan bord 6 was inmiddels Ignace Rood met wit in een of
ander mislukte Spanjool terechtgekomen, die door vrijwel
ontbreken van openingskennis meer op een ETA-opening
begon te lijken. Toch ging het niet al te slecht en leek er
zelfs sprake van een nederig initiatiefje en nog nederiger
voordeel. Maar hier en daar werd niet de sterkste zetten
gedaan, stelling werd minder en er ging een pion verloren in
een moment van onoplettendheid. Wel stond er nog een
toren wat semi-gewichtig te doen in de vijandelijke linies
maar eigenlijk kon deze niet veel meer uitrichten. Een verkeerde voortzetting werd gekozen en… de tegenstander
bood remise aan!? De stelling leek Ignace niet al te gezond
meer en hij nam de remise maar aan. De tegenstander leek
op de een of andere manier ook opgelucht, maar de stemming betrok toen hij ontdekte dat hij een pion voor stond
(vergeten…?) en een opmars op de a-lijn wel eens winnend
had kunnen zijn…
Ignace Rood
Gedetailleerde uitslag: F. Wiggerts-P. de Kort ½-½; D.
Hajee-M. Jansen ½-½; R. Verhoef-J. Kersten ½-½; R.
Naasz-P. Teunissen 1-0; H. Kuiphof-M. Groen 0-1; I.
Rood- J. Elfrink ½-½. Eindstand 3-3.
Stand en uitslagen OSBO-competitie na 2e ronde:
OSBO 2e klasse D:

1 ASV-5

4 10½

OSBO 3e klasse E:
1 Elster Toren-2

2 De Toren-2
3 PION-3
4 UVS-3
5 Variant
6 Dukenburg
7 BAT Zevenaar-3
8 Tiel

2
2
2
2
2
2
0

10
9
7½
7½
7½
6½
5½

3 Duiven-1
4 Eerbeek
5 Glazenburg
6 Voorst-2
7 BAT Zevenaar-4
8 Schaakmaat-4

3
2
2
2
0
0

1 ASV-6

4 9½

OSBO 4e klasse D:
1 Veenendaal-5

4 9½

2 Elster Toren-1
3 UVS-4
4 Dodewaard
5 De Toren-4
6 Ede-3
7 Wageningen-5
8 Sleutelzet

4
3
2
2
1
0
0

3 De Cirkel-2
4 Tiel-3
5 Bennekom-4
6 Rhenen-2
7 Dodewaard-3
8 Ede-5

3
2
2
1
0
0

OSBO 4e klasse F:
1 De Toren-5

3 8

OSBO 3e klasse F:

9
8
7
6½
4½
2
1½

OSBO- 4e klasse E:
1 Rheden-2
2 Duiven-2
3 Doesborgh-2
4 SMB-7
5 Velp-2

4
4
2
2
2

7 Westervoort-2
8 Theothorne-2

1 5
0 1

6 ASV-9

9
8
8
6
6

1 5

2 ASV-7

2 ASV-8

2 ASV-10

4 10

3 8

7
6½
6½
5
3
2

4 8½
6½
6½
6
5½
3½
2

3 7

3 Het Kasteel-3
2 7½
4 Mook-2
2 5½ *
5 SMB-8
2 4 *
6 SMB-9
0 3
7 PION-5
0 1
* wedstrijd minder gespeeld

OSBO 2e klasse D: Dukenburg-UVS-3 5-3; ASV-5–PION3 4½-3½; Variant-Tiel 4½-3½; De Toren-2-BAT Zevenaar3 6½-1½.
OSBO 3e klasse E: BAT Zevenaar-4-Elster Toren-2 1-5;
ASV-7-Duiven-1 3-3; Glazenburg-Schaakmaat-4 5-1;
Voorst-2-Eerbeek 4-2.
OSBO 3e klasse F: Dodewaard-Sleutelzet 6-0; Ede-3-UVS4 3-3; Wageningen-5-ASV-6 1-5; De Toren-4-Elster Toren1 2-4.

OSBO 4e klasse D: De Cirkel-2 – Bennekom-4 3½-2½;
ASV-8-Rhenen-2 3½-2½ Veenendaal-5-Ede-5 5-1; Tiel-3–
Dodewaard-3 4-2.
OSBO 4e klasse E. Theothorne-2-SMB-7 1-5; Duiven-2Doesborgh-2 4-2; Westervoort-2-ASV-9 3-3; Rheden-2Velp-2 4-2.
OSBO 4e klasse F: Het Kasteel-3-PION-5 5½-½; De Toren5-ASV-10 3-3; SMB-8-SMB-9 4-2. Mook-2 was vrij.
Schaken Overdag: Door de vele teamverslagen zijn de gegevens van de op dinsdagmiddag 2 november gespeelde
tweede sessie van het Daglichttoernooi in het Nivongebouw
even wat naar de achtergrond geraakt. Bij deze maak ik dit
weer goed. Ook op deze tweede speeldag kwamen helaas
maar 7 schakers opdagen. Daaronder Henk Kuiphof die dit
seizoen weer present zal zijn. Aan deze schaakactiviteit was
vooraf in de plaatselijke dag- en weekbladen de nodige
aandacht geschonken. Dit resulteerde ook in 2 nieuwe bezoekers. Peter de Jong en de Fransman Stephan Machie,
beiden geen clubschakers. Hopelijk worden zij vaste bezoekers en wellicht zullen zij dan ook de weg naar onze clubavonden gaan vinden.. Jan Vermeer deed goede zaken door
alle 3 partijen te winnen. Ook Dick Hajee en Henk Kuiphof
wonnen al hun partijen, alleen zij waren door het oneven
getal ieder een ronde vrij. Tegelijk met de schakers, maar in
een naastgelegen ruimte vind er ook bridge plaats. Daarom
is het best gezellig, want hoe meer mensen hoe gezelliger,
toch? De volgende ronde vindt plaats op dinsdagmiddag 7
december. Uiteraard hopen we op een grotere deelname.
Jan Vermeer
OSBO-Kamp: Afgelopen zaterdag startten (m.u.v. de
hoofdklasse) de persoonlijke kampioenschappen van de
OSBO. Toch ook dit keer weer veel clubgenoten onder de
deelnemers. Ik begin (met dank aan Henk Kuiphof voor de
informatie) bij de prestaties van de ASV-ers bij de veteranen. Piet Blees had wit tegen Dick Hajee. Piet liet zich een
paard en een loper ontfutselen ten koste van een toren. Even
later verloor hij ook nog een kwaliteit. Daarna ging het snel
bergafwaarts en Dick won gemakkelijk. Cees Sep had wit
tegen Hendrik van Buren. Het ging heel lang gelijk op. Toen
Hendrik een loper terugsloeg met zijn koning werd zijn
toren aangevallen. Hij verloor de kwaliteit en vervolgens de
partij. Jan Vermeer had wit tegen de kampioen van vorig
jaar, Jan Wouters uit Bennekom. Jan speelde een goede
partij en bood uiteindelijk remise aan. Daartoe werd vervolgens besloten. Henk Kuiphof had zwart tegen Boet Tan uit
Zwolle. Deze man speelt altijd zeer agressief. Hij wilde het
Morra-gambiet spelen, maar dit werd geweigerd. Het resultaat was dat zwart niet geweldig stond maar geen zwaktes
had. Henk kon de zaak met veel geworstel dicht houden
maar verloor wel een pion. Hij kreeg echter wel tegenkansen
en zou de pion weer terugwinnen. Het leek in remise te
eindigen. Tan beging op de 39e zet echter een blunder en
kon onmiddellijk opgeven. Van de ASV-ers in de eerste
klasse ontbreken mij bij het sluiten van deze EP wat meer
gegevens. Ik kom hier in een volgend nummer op terug. Op
zaterdag 11 december is de volgende speeldag.
Uitslagen interne competitie 11e ronde (18 november 2004):
Wilgenhof-v. Gemert 1-0; P. Schoenmakers-Buisman ½-½;
van der Wel-Jonkman 1-0; R. Wille-Verkooijen 0-1; JurriusTaal 1-0; Huizinga-E. Wille ½-½; Hartman-Weijsenfeld 0-1;
Polman-Hogerhorst 0-1; Theissen-van Belle 0-1; Vermeervan Amerongen 1-0; van Buren-Boom ½-½; DekkerSigmond 1-0; Dijkstra-Zunnebeld 1-0; Stravers-Zandbergen
1-0; Meijer-Ariens 0-1; de Munnik-Sanders 1-0; Kelderman-Hartogh Heijs 0-1; van Vlerken-Zuidema 1-0; Eggingv.d. Meulen 1-0.
Uitslagen ASV-Bekercompetitie: van Zon-Eder 1-0; Manschot-Blees 1-0.

