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Oploswedstrijd: Natuurlijk is de vijfzet een harde noot om te
kraken. Toch durven we hem voor te leggen. Ten eerste
omdat de auteursoplossing gebaseerd is op normaal schaakdenken. U moet naar de
stand kijken net als naar
uw eigen partijstand,
oftewel gewoon logisch
redeneren. Er is nog een
tweede reden. Het probleem is niet goed. Er
zijn 2 duals. Dat zijn
oplossingen, die ook
goed zijn maar niet
door de componist
bedoeld waren. Die
zouden je toevallig op
het goede spoor kunnen
brengen. De sleutelzet
is voor alle oplossingen
dezelfde en die vragen we. Het probleem is van de Duitser
Kremer. Auteursoplossing: 1. Tc8, Txc8 2. Tc2, Tc2: 3.
De2, Te2: 4. Kh1, Te8 5. fe8:D+ Maar ook goed is: 1. Tc8,
Txc8 2. Dc5, Tg8 3. Txa7, f5 4. f8P en 2. Db5, g6 3. De8,
Txe8 4. fxe8D. In beide gevallen met mat op de volgende
zet.
Quizvraag: Het wereldkampioenschap senioren werd gewonnen door de Rus Schabanov met 8½ punt De Nederlandse seniorenkampioen kon goed meekomen en haalde 7½
punt. Wie is hij? Antwoord: Ad van den Berg.
Clubblad: Het volgende nummer van ASV-Nieuws verschijnt alweer op 6 januari. Tot uiterlijk 30 december kunt u
uw kopij bij Ignace Rood inleveren.
Clubavond: Wellicht ten overvloede nog het volgende: Ook
op donderdag 30 december is er gewoon clubavond. Dit
in tegenstelling tot andere jaren toen we in de Kertsperiode
meestal een avond moesten overslaan omdat De Opbouw
gesloten was in die periode.
Externe competitie: Drie uitslagen meldde ik u al heet van de
naald in de vorige EP. Afgelopen donderdag speelden de
overige drie teams. ASV-6 won na een spannend duel in de
slotfase met 4-2 van De Toren-4 en bleef daarmee op de
goede weg voor promotie. ASV-9 kreeg geen kans tegen het
sterke Rheden-2. De 1½-4½ nederlaag was dan ook zeker
geen schande. ASV-10 moest met 2½-3½ zijn meerdere
erkennen in SMB-8. Het merendeel van de verslagen van
deze wedstrijden treft u in deze EP aan. Alleen de gegevens
van onze senioren volgen in een later nummer.
A.s. zaterdag komen onze eerste vier teams in actie. Het
Grand Café in het Lorentz ondernemerscentrum is wederom de plaats van handeling. ASV-1 ontvangt het team
van LSG-3 uit Leiden, dat het goed doet deze competitie.
Ons eerste moet eigenlijk winnen om wat meer uit de onderste regionen weg te komen. Een plaats ook waar ze totaal
niet thuis horen. ASV-2 ontvangt het sterke Haren dat de 2e
plaats inneemt. Ons tweede moet deze wedstrijd maar aangrijpen voor een revanche op het presteren in de vorige ronde. ASV-3 is gastheer van Schaakmaat-2. Winst is ook hier
van belang al was het alleen maar om een concurrent van ons
vierde niet aan de punten te helpen. ASV-4 gaat de degradatiestrijd aan tegen het uit de KNSB-gedegradeerde Schaakstad-4 uit Apeldoorn. Tot op heden verloor dit team echter
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alles. Aan ons vierde de taak om definitief afstand te nemen.
Kortom de belangen zijn weer groot. Helpt u onze spelers
met dat belangrijke steuntje in de rug. Vanaf 13.00 uur bent
u zeer welkom!!
ASV 5 laat tegen Dukenburg een veer vallen: In de uitwedstrijd tegen Dukenburg heeft ASV 5 een karige 4-4 gespeeld.
Met deze 4-4 mochten we eigenlijk helemaal niet ontevreden
zijn. Te meer daar bordspeler één bij Dukenburg ontbrak.
Het begon al niet best. Eric Hartman en Martin Weijsenfeld
waren bij de start niet aanwezig. Die kwamen bijna een uur
te laat. Jan Vermeer en Theo van Amerongen kwamen zeer
riant uit de opening. Theo was als eerste klaar. Hij won twee
pionnen door een aanval door het midden en schoof de partij
makkelijk uit. Hoewel Martin
Eric Hartman
0
als laatste binnenkwam was hij 1.
Martin Weijsenfeld 0
een van de eersten die klaar was. 2.
3. Karel Polman
½
In de opening kwam hij moeilijk 4. Tony Hogerhorst
0
te staan en mede door de tijd- 5. Albert Marks
1
nood had zijn tegenstander Ega- 6. Jan Vermeer
1
novic een makkie aan Martin. 7. Theo v. Amerongen 1
Eganovic heeft in totaal 10 mi- 8. Tom Bentvelzen
½
nuten gedacht. Bij Karel Polman
werden in de Franse opening de dames snel geruild. Karel
veroverde een pion, maar door ongelijke lopers werd het
remise. Albert Marks kreeg in een geweigerd damegambiet
aanvankelijk goed spel, maar er zat geen winst in. De partij
zou zeker in remise geëindigd zijn als de Dukenburger geen
kwaliteit (via een tussenschaak) verloor. Promotie bracht
toen de winst. 1½-2½. Erik Hartman kwam ook slecht uit het
koningsgambiet. Hij verloor twee pionnen, verzette zich lang
tegen, maar kreeg geen kans meer. In de drakenvariant van
de Siciliaan kreeg Tony Hogerhorst enige druk te verwerken.
Door niet de sterkste zetten te doen verloor Tony het initiatief en verloor. 3½-2½. Hoewel Jan Vermeer twee pionnen
en een riante stelling op het bord had, verdedigde zijn opponent zich secuur. Door alles af te ruilen was de partij natuurlijk gemakkelijk te winnen. Bleef de partij van Tom Bentvelzen over. De stand ongeveer gelijk, maar Tom had niet
veel tijd meer over en zou bij doorspelen zeker gaan verliezen. Hij had remise aangeboden, maar dat mocht door de
leiding niet worden aangenomen. De Dukenburger wilde
persé niet verliezen en bood zelf remise aan. Enigszins teleurgesteld togen we weer naar huis. Vooraf hadden we wat
anders in onze gedachten. Al staan we wel in onze pool
nummer één.
Jan Vermeer
ASV 6 houdt het 7e bij: De opdracht was zwaar want ASV 7
had al met 4-2 gewonnen... zou de jeugd van het 6e dit tempo wel kunnen bijbenen? Het leek er niet op. Al gauw stonden we achter door een wat mindere zet van Kasper. Materiaal werd ingeleverd waarna het alleen maar erger werd. We
kwamen op gelijke hoogte door een
goede opening van Bijan. Zijn stuk- 1 Paul Schoenmakers 1
ken waren ontwikkeld en werkten 2 Murat Duman
1
goed samen waarop Bijan het af- 3 Bijan Zahmat
1
maakte met een paardoffer. Deze 4 Kasper Uithof
0
werd niet aangenomen omdat wits 5 Tijs van Dijk
1
stukken dan helemaal buiten spel 6. Umit Duman
0
hadden gestaan. Het resultaat was
niet minder desastreus en Bijan maakte het keurig af. Umit
speelde e4 tegen ASV-dubbellid Peter Hamers. Dat had hij
beter niet kunnen doen want hij verloor al gauw een pion en
bleef gedwongen verdedigen waardoor we weer tegen een

achterstand aankeken (1-2). Alle partijen moesten nu gewonnen worden om op gelijke hoogte met ASV 7 te komen!
Captain Tijs gaf tegen de Torenaar met de hoogste rating het
goede voorbeeld door in de Franse opening een pion te winnen en deze nooit meer terug te geven. Paul kopieerde deze
strategie. In een pionneneindspel kon hij nipt winnen na wel
wat bange uren te hebben doorgemaakt vanwege beren op de
weg die er bij analyse niet bleken te zijn geweest. Murat was
zoals gebruikelijk weer het langst bezig en werd matchwinnaar. Met toren en twee pionnen tegen loper en paard wist
hij dat geduld zou lonen en in de laatste minuten zorgde hij
voor eenzelfde resultaat als het 7e: 4-2, we blijven koploper!
Tijs van Dijk
ASV7 wint met moeite. Wat tegen Bat Zevenaar-4 op papier
een makkie zou moeten worden werd nog bijna een gelijkspel. Al na een uurtje ging er wat mis bij Frits Wiggerts aan
bord 1. Daar liep het vanaf het begin al niet zo lekker, maar
het stond nog gelijk totdat Frits een verschrikkelijke blunder
maakte. Dit kostte een toren en hij gaf toen gelijk maar op.
Kort daarna trok Ignace aan het 5e bord de stand gelijk. De
tegenstander verkeerde blijkbaar nog
in een Sinterklaasstemming want al 1 Frits Wiggerts 0
vroeg in het middenspel deed hij een 2 Hedser Dijkstra 1
stuk cadeau. Kort daarna weer een en 3 Ruud Verhoef ½
weer even later vielen de torens van 4 Robert Naasz ½
Ignace de vijandelijke stelling binnen 5 Ignace Rood
1
en mat kon alleen nog met damever- 6 Jan Zuidema 1
lies voorkomen worden. Daarna was
het aan de overige borden nog lang niet gebeurd. Aan de
borden 2, 3 en 4 zaten invaller Hedser Dijkstra, Ruud Verhoef en Robert Naasz te trekken en te duwen om er nog wat
van te maken. Ondertussen ging invaller Jan Zuidema met
zwart onopvallend maar voortvarend te werk aan het 6e bord.
Hij kwam gunstig uit de opening en na een afruil van flink
wat stukken viel er een witte pion. Daarna marcheerde
zwarts vrije randpion gevaarlijk richting promotie. Wit probeerde nog een combinatie, die slecht voor hem afliep en
met een volle toren achterstand gaf de BATter op. Een fraaie
partij van Jan! In de tussentijd had Ruud een remiseaanbod
gekregen maar gezien de toen nog gelijke stand speelde hij
toch door. Zijn stelling verslechterde. Ook Robert kon geen
beslissing forceren. Bij Hedser ging het intussen wat beter en
Ruud was nu in hevige tijdnood voor zijn laatste remisekans
aan het vechten. Een remise voor Robert leek nu wel verantwoord. Hij speelde met zwart een stugge partij en kwam
niet fantastisch uit de opening. Na 30 zetten manoeuvreren,
waar hij soms wat slechter stond restte er een eindspel van
T+P tegen T+P plus wederzijds een aantal pionnen. Waarschijnlijk heeft Robert toen toch wat laten liggen maar het
werd uiteindelijk remise (1½-2½). Ruud, met wit, stond
inmiddels een uur achter in tijd. In een Möllergambiet offerde hij een pion voor meer spel. Zwart speelde het goed en
behield de pluspion in het verre eindspel. In tijdnood won
Ruud het pionnetje terug en met de vlag op vallen claimde
hij remise. Dit werd afgewezen en de tegenstander verspeelde al zijn pionnen. Met P + pion tegen P claimde Ruud
alsnog remise (de vlag stond nu te bibberen op de wijzer van
de analoge klok) en dit werd toegekend (2-3). Hedser had
inmiddels met zwart na lang wroeten in een Franse doorschuifvariant de witte loper via Ld7 en Lb5 weten af te ruilen en hij kwam iets beter te staan. Tenslotte werd een pionnetje gewonnen en later nog een. De aandacht verslapte nu
iets en hij tuinde in een paardvorkje hetgeen de kwaliteit
kostte. In het nu ontstane eindspel van P + veel pionnen
tegen T + weinig pionnen was Hedsers paard veel actiever.
Er vielen nog meer witte pionnen en de tegenstander gaf op.
De eindstand kwam zo op 2-4. Een zwaarbevochten zege.
Ignace Rood
ASV 8 verliest nipt met 3½-2½ van De Cirkel 2: Het sterke
ASV team was weer eens op bezoek in Ede, dit keer bij het
gastvrije de Cirkel 2. Het verloop was redelijk dramatisch te
noemen, waarbij het gevoel overheerste, dat we de overwinning hebben laten liggen. Hendrik van Buren kreeg met wit de
Meran variatie van het Siciliaans op het bord, waar zijn tegenstander erg goed raad mee wist. Met een effectieve combinatie
buitte deze een betere stelling snel uit. Herman van der Meulen kwam behoorlijk goed uit de opening, maar creëerde twee

open lijnen die zijn tegenstander beter kon gebruiken dan
hijzelf. Een dame die zijn stelling binnendrong, kon via dubbelaanvallen al snel de doorslag geven. De partij van Herman
de Munnik, die na een aantal zetten gewonnen stond, eindigde
op een tragische manier. Hij kreeg twee pluspionnen maar
overzag toen een magneetcombinatie. Tot overmaat van dit
alles liet Herman zijn dame ook 1 Hendrik v. Buren
0
nog instaan. Horst Eder en Roland
2
Horst
Eder
1
Stravers stonden op dat moment
1
op winst, dus wilde Bert Sigmond 3 Roland Stravers
4
Bert
Sigmond
½
op winst spelen om in ieder geval
nog langzij te komen. Helaas bood 5 Herman v.d. Meulen 0
zijn stelling daar geen enkele mo- 6 Herman de Munnik 0
gelijkheid toe. Hij had een houdbare stelling na een iets te
passief gespeelde Shesnikov. Roland Stravers kreeg een Philidor opening met Siciliaanse trekjes op het bord. Na een vroege pionwinst kon hij de druk goed vasthouden en vergroten.
Zelfs het onderschatten van een gloeiend hete bitterbal kon
zijn winst niet meer voorkomen. Nadat Horst Eder met een
Slavische partij een voordelige stelling had opgebouwd, ging
zijn sportieve tegenstander door de vlag (deze gaf dat zelf
aan).
Roland Stravers
Eerste nederlaag ASV-10: Een slechte wedstrijd was de
conclusie achteraf. Meerdere spelers konden niet het beste
spel op het bord krijgen. Of dat 1 Saifudin Ayyoubi 0
aan onze tegenstander SMB-8 lag 2 Zekria Amani
0
vragen we ons nog af, we krijgen
dit seizoen nog een herkansing 3 Teun van der Leer ½
0
tegen SMB-9. Ayyoubi kwam 4 Hans Meijer
1
slecht uit de opening en stond vast 5 Jans Askes
e 6 André de Groot
1
op eigen helft. Een toren op de 2
rij maakte het hem erg lastig. Het
resulteerde in een eindspel van K+T tegen K+T+2p. En
daarvan kennen de meesten het eindresultaat wel. Amani
kwam ook niet echt duidelijk uit de opening, een ver opgespeelde pion van de tegenstander maakte het hem erg lastig
en kostte zelfs materiaal. Hij kon ook remise niet vasthouden. Teun van der Leer was als laatste nog aan het spelen en
probeerde alles om met zijn stelling toch nog 1 matchpunt te
bemachtigen. Helaas was de stelling remise en speelden
beide spelers het voldoende secuur om de remise ook te
noteren. Hans Meijer maakte al snel in de partij een fout,
waar hij aan het einde van de avond nog over piekerde. De
fout was in ieder geval voldoende om de partij te verliezen.
Jans Askes had een gelijkopgaande partij met voor beide
spelers kansen. Askes benutte die beter dan zijn opponente,
en winst was een feit. André de Groot had eveneens een
gelijkopgaande partij, erg open en zonder een duidelijke
voortzetting voor beiden. Een beetje gehannes met een paard
werd geprobeerd, en zijn opponent zag 1 zet over het hoofd,
een vork op dame en koning. Dat was direct uit.
Andre de Groot
Uitslagen interne competitie 13e ronde (9 december 2004):
Het was vorige week donderdag met 84 schakers afgeladen
vol. De 3 teamwedstrijden leverden al 36 schakers op. Daarnaast speelden er nog eens 48 spelers mee in onze interne.
Voeg daarbij ook nog eens de belangstellende toeschouwers
van De Toren die hun teamgenoten kwamen aanmoedigen en
we passeerden daarmee het aantal van 90. Een prachtig aantal. Daaronder ook weer 2 nieuwe gezichten. Cem Duman,
inderdaad de vader van Murat en Umit, wil zich nu ook
achter het schaakbord bij ASV gaan begeven en verder
mochten we Gulbuddin Ainnddin verwelkomen die door
Wase Omar enthousiast was gemaakt. We wensen hen veel
plezier bij ASV. Dan nu de uitslagen:
de Leeuw-Knuiman 1-0; Jonkman-v. Gemert ½-½; BruningR.Wille 1-0; E. Wille–Polman 1-0; Hogerhorst - Steenhuis
½-½; v. Belle-Vermeer 1-0; Marks-Hajee ½-½; Theissen-v.
Zon 1-0; Kuiphof-Boonstra 0-1; van. Amerongen - Dijkstra
½-½; Boom-Velders 0-1; Dekker-v. Buren ½-½; SigmondRood ½-½; Stravers-Eder ½-½; Rekveldt-Ariëns 0-1; v.d.
Zijden-de Munnik 0-1; Sanders-Omar 1-0; Egging-C. Duman 1-0; v.d. Meulen-Ainnddin 0-1; Rietmeijer-Stibbe 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Wilgenhof-Verkooijen 1-0;
Bentvelzen-Verhoef ½-½; v. Tol-Jurrius 1-0; HuizingaPlomp ½-½.

