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Oploswedstrijd:
Vorige week kon u
een tweezet oplossen van de Italiaan
Stocchi, die er in
1953 een 1e prijs
mee won. Oplossing: 1. Tg7.
Quizvraag:
Dat
Kasparov het Russisch
kampioenschap won heeft
veel schaakrubrieken gehaald. Maar
wie werd er (ongedeeld)
tweede?

In memoriam: Ons bereikte het droeve bericht dat Wim
Burgers op 16 december jl. op 78-jarige leeftijd is overleden.
Wij leerden Wim kennen als vrijwilliger van De Opbouw
waar hij samen met Jan de Groot de bar runde. Jarenlang
zorgden zij voor ons natje en droogje. Met belangstelling
volgde hij ook de resultaten van onze teams. ’s Avonds laat
keek Wim niet op een uurtje. “Jullie moeten morgen werken;
ik niet meer”, klonk het steevast na twaalven. Enkele jaren
geleden liet de gezondheid van Wim het barwerk niet meer
toe. Aanvankelijk bleef hij trouw komen om nog een biertje
te drinken. Later ging ook dat niet meer en zo heeft Wim de
laatste seizoenen van ASV in De Opbouw moeten missen.
Wij zullen hem als een zeer sympathiek persoon blijven
herinneren.
Clubavond: Ook volgende week donderdag kunt u gewoon
bij ASV terecht voor uw wekelijkse potje schaak. We spelen
dan de 15e ronde van de interne competitie. Bij deze wens ik
u alvast fijne kerstdagen en dus tot 30 december a.s.
OSBO-cup: ASV 3 heeft vorige week donderdag moeiteloos
de voorronde van de OSBO-bekerstrijd overleeft door Wageningen 4, dat in de 2e klasse van de OSBO uitkomt, met 40 te verslaan.. Theo Jurrius won met een mooie koningsaanval. Anne Paul Taal kreeg in het middenspel grip op de damevleugel en won eerst een pion daarna de kwaliteit De
winst in het eindspel had sneller gekund (aldus Barth). Gerben Hendriks won na tegengestelde rokades in een perfect
uitgevoerde koningsaanval. Barth Plomp duwde en trok aan
de stelling, zette zijn tegenstander op het verkeerde been en
won de dame tegen een toren. Op techniek maakte Barth de
stelling daarna uit. Tegenstander in de 1e ronde is nu Veenendaal-3, spelend in dezelfde poule als Wageningen-4. Ook
ASV-4 moet, zoals bekend, als resultaat van de loting eerst
een voorronde spelen. Zij treffen op 6 januari thuis het
Zwolse ZSG-2. Ons derde team in de OSBO-cup, ASV-5,
bleef een voorronde bij de loting bespaard. Zij komen pas in
de 1e ronde uit tegen Mook, de club van OSBOcompetitieleider Huub Blom.
Gedetailleerde uitslag Wageningen-4 – ASV-3: M. Otte
(1746) - B.Plomp (wit) 0-1; J. Neuteboom(1756) - A.P.Taal
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0-1; F.Gieltjes (1703) - T. Jurrius 0-1; H.Stallinga (1634) G.Hendriks 0-1. Eindstand 0-4.
Externe competitie: Een gemengd gevoel leverde de 5e competitieronde afgelopen zaterdag op. In het Grand Café van
het Lorentz, waar (heel plezierig) ook vele ASV-leden hun
belangstelling en steun toonden, was er natuurlijk vreugde
over de afgetekende 6-2 zege van ASV-1 op LSG-3. Hiermee werd afstand genomen van de onderste plaatsen waar
men wat ongelukkig was terecht gekomen.. Ook de winst
van ASV-3 op Schaakmaat-2 met 4½-3½ was prima. Niet
alleen voor hen zelf maar ook voor ASV-4 omdat daarmee
een concurrent van het vierde in de degradatiestrijd geen
punten kreeg. Het derde staat op een prima plaats in de subtop. Helaas moest ook ASV-4 zelf het onderspit delven.
Tegen het nog puntloze maar wel sterke Schaakstad Apeldoorn-3 werd met 5-3 verloren. Het vierde zal in de strijd
om lijfsbehoud nog hard om de punten moeten knokken
Ronduit teleurstellend was de (wan)prestatie van ASV-2.
Met maar liefst ½-7½ werd diep het hoofd gebogen voor
Haren. Het tweede is nu op een voor dit team onwaardig
lage klassering teruggevallen. In deze EP de verslagen, volgende keer de uitslagen en standen.
ASV-1 overtuigend naar winst. Feitelijk hoort ons eerste in
de subtop van deze zware poule thuis maar door enkele nederlagen was men wat teveel in de onderste regionen beland.
Tegen LSG-3 werd door de uiteindelijke 6-2 zege weer een
belangrijke stap voorwaarts gezet. Wouter van Rijn scoorde
het eerste volle winstpunt die middag. Na zijn gedobbelde 1.
d4 stelde hij zich wat passief op. Zijn tegenstander pakte de
zaak agressief aan maar liet vrij knullig al op de 11e zet zijn
dame insluiten. Hierna volgden remises van Sjoerd van
Roosmalen en Olivier Bruning. Bij Sjoerd kwam dit resultaat tot stand in een dubbeltoreneindspel en bij Olivier vervlakte het voordeel wat hij aanvankelijk had verkregen.
Sander Berkhout voelde zich wat grieperig. Hij was dan ook
voornemens na een uurtje eventueel remise aan te bieden.
Hij kwam nu echter een pion voor en ging er nu maar voor
zitten. Hij hield de pion ook en wist de winst na een combinatie naar zich toe te trekken. Eelco de Vries daarentegen
kende een off-day. Hij blunderde door zijn goede loper te
ruilen en bleef in het eindspel met een slechte loper zitten.
Zijn tegenstander bouwde dit voordeel uit naar winst. Otto
Wilgenhof verkreeg positioneel voordeel maar rekende
slecht. Pionwinst werd overzien. Toch was hij al snel tevreden over zijn stelling. Zijn tegenstander ging uiteindelijk
zetherhaling uit de weg en ging in op stukkenruil. Otto verkreeg een goed eindspel en zette dit in winst om. Remco de
Leeuw boekte een degelijke winstpartij. Zijn tegenstander
koos de aanval op Remco’s koningsstelling. Remco kwam
niet in de problemen en zette zijn stukken echter steeds beter
neer. Toen zijn opponent foutjes maakte profiteerde onze
ASV-er direct. Het klapstuk van de middag kwam van Peter
Boel. Hij trof de sterkste speler op rating. In een vreemde
partij offerde Peter een kwaliteit en ging op koningsaanval.
Hij offerde daarop nog een toren. In de aanval won hij de
toren terug maar bleef de kwaliteit achter. In een technisch
moeilijk te winnen stelling waagde zijn opponent nog een

winstpoging waar Peter dankbaar gebruik van maakte. Het
volgende voorval leverde nog een aardige anekdote op. Enkele dagen voor de wedstrijd kwam Remco geheel toevallig
Sjoerd tegen ergens op een station. Door de diverse vertragingen en omleidingen was Remco niet helemaal bij de les
toen hij Sjoerd belangstellend vroeg tegen welke team hij
zaterdag moest spelen. Remco was even helemaal kwijt dat
Sjoerd nota bene een teamgenoot van hem is. Na afloop bij
de Chinees werd natuurlijk smakelijk om dit gebeuren gelachen toen beiden dit verhaal vertelden.
Gedetailleerde uitslag: E. de Vries-I. Wantola 0-1; W. v.
Rijn–C. Roosendaal 1-0; S. Berkhout–A. Termeulen 1-0;
O. Wilgenhof–Th. Thisse 1-0; P. Boel–A. v. Benthem 1-0;
R. de Leeuw–V. Fructuoso 1-0; S. van Roosmalen–F.J.
Geertsma ½-½; O. Bruning–J. v.d. Weijer ½-½.
Eindstand 6-2.
ASV 2 blameert zich tegen Haren: ½-7½: Was het Koert van
Bemmel en de rest tegen Haren?? Feit was wel dat alleen
Koert aan bord 1 een halfje op het wedstrijdformulier kon
laten bijschrijven. Captain Richard van der Wel was na afloop natuurlijk teleurgesteld over het resultaat. Het team
kende een volledige off-day. Daar lag het natuurlijk niet
alleen aan. Tegenstander Haren staat niet voor niets op de
tweede plaats. Met Sherman Maduro voor de vakantievierende Gonzalo Tangarife werd de nummer twee tegemoet
getreden. Haren maakte het er voor de spelers van het tweede een nare middag van. Fokke Jonkman schaamde zich na
afloop. In zijn favoriete opening maakte hij een grote fout en
dat kwam nooit meer goed. Bert Buisman kende de opening
niet goed en verloor een pion. Ook dat nadeel kon niet meer
weggepoetst worden. Bij Fred Reulink kwam zwart na een
slordigheidje van onze ASV-er in de opening in een beter
staand eindspel terecht. Na actief spel van zijn kant ontstonden er echter nog rommelkansen “Maar dan moet je geen
stuk weggeven” aldus Fred na afloop. Kees Verkooijen
speelde lang goed, maar in het eindspel vergat hij de torens
te ruilen en dat kostte twee pionnen en het punt. Koert van
Bemmel redde vervolgens de eer. Als enige onttrok Koert
zich aan de malaise en via een actieve verdediging haalde de
kopman remise. Op de resterende borden zag het er somber
uit. Allemaal eindspelen met behoorlijk nadeel. Eerst werd
Siert Huizinga met een pion minder heel knap naar een nederlaag gespeeld in een lopereindspel. Vervolgens kon
Sherman Maduro paard en vier tegen loper en vijf niet houden en tenslotte verloor Richard van der Wel. In de opening
leek Richard snel te winnen. Zijn opponent vond echter
steeds weer reddingszetten. In het dubbeltoreneindspel bleken de torens van de Groninger sterker dan de Arnhemse
torens. ASV 2 heeft in het nieuwe jaar iets recht te zetten
tegen het onderaanstaande Borne, dat is duidelijk!
Gedetailleerde uitslag: K. van Bemmel – B. v.d. Leest ½-½;
R. van der Wel – P. van Linde 0-1; F. Jonkman – M. Otte
0-1; B. Buisman- E. Janse 0-1; S. Maduro-J. Hummel 0-1;
F. Reulink – M. Delleman 0-1; S. Huizinga – E. Heijnen 01; K. Verkooijen – R. Hoogeveen 0-1. Eindstand ½-7½
ASV-3 boekte prima zege: Evenals ASV-4 in de vorige
ronde wist ook ASV-3 het team van De Schaakmaat-2 met
4½-3½ te kloppen. Een verdiende zege dat zeker maar er
moest hard voor worden geknokt. Edgar van Seben heeft in
zijn partij bepaald minder gestaan. Met een afleidingsmanoeuvre wist hij zijn tegenstander in verwarring te brengen
in het eindspel waardoor de sterke vijandelijke centrumpionnen onschadelijk konden worden gemaakt. Cees Sep bracht
ASV op voorsprong. Via een heel gewiekste centrumopstoot
werd een stuk gewonnen. Zijn tegenstander verwachtte hiervoor nog 3 pionnen te krijgen maar dit bleek een misrekening. Gerben Hendriks werd daarna hardhandig gevloerd
door ondekbaar mat via de h-lijn. Barth Plomp kreeg daarna
remise aangeboden na een gelijkopgaande partij. Zijn tegenstander zocht de aanval en Barth pareerde alle dreigingen.
Een terechte remise. Ook bij Erika Belle bleef de partij nagenoeg in evenwicht zodat ook hier het punt werd gedeeld.
Anne Paul Taal had wel steeds de betere kansen maar kwam
toch niet echt in het voordeel. Even leek hij de partij te kun-

nen beslissen maar zijn opponent dreigde daarna op de 2e rij
binnen te komen in een toreneindspel. De inschatting van de
captain van het derde was dat de partijen van Theo Jurrius en
Ruud Wille de beslissing in het voordeel van ASV konden
brengen en bood daarom remise aan. Bij de 3-3 stand moesten 2 lastige stellingen de winst brengen. Theo Jurrius deed
dat op een heel knappe wijze. Na een wat onbekende opening kwam hij wat beter te staan maar het was moeilijk om
verder te komen. Op de 38e zet verloor wit een pion door een
combinatie. Hierna kwam er een moeilijk pionneneindspel
op het bord. Theo’s eerste gedachte was remise, de tweede
gedachte was een dame-eindspel dat waarschijnlijk niet te
winnen was en de 3e gedachte was redelijk makkelijk te
winnen. Dit laatste deed Theo dan ook. Een prachtige
winst!! Voordat Theo zijn partij winnend afsloot wachtte hij
eerst de tijdnoodfase af bij Ruud Wille. Deze had steeds wat
beter gestaan maar kon niet echt profiteren. In de boeiende
slotfase kwamen beide koningstellingen open en ontstonden
er vele dreigingen over en weer. Ruud miste in die fase op de
33e zet een winnende paardzet. In de slotstelling, even na de
40e zet, nadat overigens Theo intussen ASV-3 op 4-3 had
gebracht, kon hij de vijandelijke dreigingen via een penning
pareren. Zijn opponent kon niets anders dan het tactische
remiseaanbod aanvaarden. De winst was binnen!
Gedetailleerde uitslag: B. Plomp – J. Dolsma ½-½; C. SepT. de Hoop 1-0; T. Jurrius – M. Brussen 1-0; A.P. Taal –
W. Frouws ½-½; E. Belle – H. Springelkamp ½-½; R. Wille–W. Cornelies ½-½; G. Hendriks–B. Tempelman 0-1; E.
van Seben.- D. van der Klis ½-½. Eindstand 4½-3½
ASV 4 verliest van rode lantaarndrager: ASV 4 kon het
zaterdag niet bolwerken tegen maar zeven Apeldoorners.
Schaakstad Apeldoorn 3 won uiteindelijk met 3-5. Ivo van
der Gouw streek na een uur het punt op zonder te spelen. Het
spelen in overtal bleek geen voordeel. Eerst ging Jan Willem
van Willigen onderuit. Na een goed gespeelde opening kreeg
Jan Willem een kwaliteitsoffer tegen, waarbij de tegenstander een loperpaar hield. Veel later bleken die lopers erg
sterk. Ook Hans Rigter verloor. Na een spannend strategisch
gevecht kreeg Hans een niet te stoppen koningsaanval tegen.
Jacques Boonstra heeft het niet tot dusver. Ook nu had Jacques lange tijd een kleine plus. Na een kwaliteitsoffer van
zijn geroutineerde tegenstander moest hij alert verdedigen.
Daar nam Jacques juist enkele seconden teveel voor. Bij het
uitvoeren van de 40e zet overschreed onze man de tijd. Rob
van Belle knokte weer als vanouds. In de opening ging er
iets mis, maar in het verloren eindspel herstelde Rob dat
weer. Een verdiende remise was het resultaat. Erik Wille
blunderde in de opening. De captain raakte 3 pionnen kwijt
en ditmaal kon er geen truc in de stelling gevlochten worden.
Vincent Theissen leek op weg naar zijn tweede zege van dit
seizoen. Een prachtige koningsaanval leverde een stuk op.
Daarna was Vincent niet doortastend genoeg en schommelde
de stelling tussen winst en verlies. Daar eindigde het ook:
remise! Nico Schoenmakers won tenslotte in het verre eindspel op conditie.
Gedetailleerde uitslag: H. Rigter-R. Nijland 0-1; I. van der
Gouw-H. Bouwer 1-0 (Regl.); E. Wille–J. Engelen 0-1;
J.W. van Willigen–N. Kabanov 0-1; R. van Belle–R. Verkruissen ½-½; N. Schoenmakers–A. Weenink 1-0; J.
Boonstra–W. Sanders 0-1; V. Theissen–E. de Bekker ½-½.
Eindstand 3-5.
Uitslagen interne competitie 14e ronde (16 december 2004):
van der Wel – van Tol 1-0; Maduro – P. Schoenmakers 1-0;
Weijsenfeld – Ayyoubi 1-0; Theissen – Hogerhorst 1-0; van
Amerongen – R. van Belle 1-0; Dijkstra – Kuiphof ½-½;
Dekker – Manschot 1-0; Rood – Amani 0-1; Stravers –
Koeweiden 0-1; van der Leer – Ariëns 1-0; Meijer – de
Munnik 1-0; Sanders – Egging 1-0; Ainnddin – Kelderman
1-0; Stibbe – Blees 0-1; van Vlerken – Rietmeijer 1-0; van
der Meulen – Zuidema 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Hajee – Zunnebeld 0-1;
Knuiman – Jonkman 0-1; de Leeuw – Boonstra 1-0; van
Buren – Sigmond 1-0.

