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Oploswedstrijd: De stelling van vorige week is een stelling
met een leuke vondst van de Duitser Embden uit 1891. Wit
geeft mat in vijf zetten. Het ging er dus
om hoe wit zijn koning
van de diagonaal h1a8 af krijgt. Vier punten kreeg u voor de
juiste oplossing: Wit
wint als volgt: 1. Lh1,
Lf4 2. Ke4, Pc1 3.
Kf3, h2 4. Kg2 en 5.
Kf1 mat. Het probleem is niet helemaal
goed. Als wit 1. Th8f8 speelt kan zwart niet alle vluchtvelden afdekken en lukt
het mat ook in vijf zetten. Dit is dus ook goed gerekend.
Ondanks de fout is het probleem opgenomen omdat het idee
zo helder is.
Quizvragen:
1. Om te bepalen wie de opvolger van Aljechin zou worden werd in 1948 een toernooi met een aantal geselecteerde spelers gehouden. Hoeveel waren dat er? (1 punt)
Antwoord: 5 (Botwinnik, Euwe, Keres, Smyslov en
Reshevsky)
2. Het toernooi werd in 2 steden gehouden. Welke? Voor
elke stad 1 punt. Antwoord: De eerste helft werd in Den
Haag gespeeld, de tweede helft in Moskou.
Externe competitie: Wat een competitieronde beleven we!!
Al onze teams kwamen tot winst. De eerste drie teams gaven
eerder al het goede voorbeeld en deze wijze les werd ook
door de andere teams ter harte genomen. Eerst was het al
ASV-5 die met 4½-3½ koploper Vrijpion liet struikelen. U
kon dit in de vorige EP reeds lezen. Vorige week donderdag
versloeg ASV-4 tegenstander Velp-1 met 5-3 en pakten
onze senioren van ASV-8 het team van Rheden-2 met 5-1
in. Een dag later, vrijdag jl. was het ASV-7 die de eerste
winst dit seizoen boekte. Velp-2 werd met 4-2 verslagen. Zo
wonnen dus al zeven teams in 1 competitieronde. Een record
in de clubhistorie?? ASV-6 kan de kroon op het werk zetten.
Zij spelen vanavond tegen Koningswaal uit Beuningen. We
gaan dus voor de 100% winst. ASV-9 komt deze ronde niet
in actie door de incompleetheid van hun poule.
ASV-4 blijft in het spoor: Door een 5-3 zege op het team
van Velp-1 blijft ons vierde de theoretische kans behouden
op promotie. Weliswaar is de achterstand op koploper
Schaakstad Apeldoorn-4 nog steeds 2 matchpunten en een
fiks aantal bordpunten en de Apeldoorners zullen deze voorsprong ook niet zomaar uit handen geven maar je weet nooit
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hoe het in de laatste twee ronden kan gaan. Tegen Velp-1
werd het een taaie strijd waarbij de uitslag uiteindelijk goed
uitpakte voor ASV-4. Kopman Barth Plomp zag zijn tegenstander pas na zo’n 40 minuten na het begin de speelzaal
binnenkomen. Dit tijdvoordeel bleef in stand. De beslissing
viel in een stelling waarbij wit dacht Barth mat te zetten. Er
volgde een afwikkeling waarbij Carel Huiskamp in de stelling van Barth doorsloeg en Barth ditzelfde deed in de stelling van zijn tegenstander. Het mat bleek er niet in te zitten
want Barth ging met zijn koning naar het goede veld en
hield een gewonnen stelling over. Edgar van Seben behaalde
ook weer een prima overwinning. Vanuit de opening werd
een aanval opgezet. Zwart hield ontwikkelingsachterstand
en met drie ver opgerukte centrumpionnen werd de Velpenaar verder ingesnoerd en kansloos gelaten. Alex Kruizinga
overkwam praktisch hetzelfde alleen zat hij dus in de rol van
slachtoffer. Hij kwam positioneel in een mindere stelling
terecht, probeerde nog wel wat tactische tegenkansen te
krijgen maar vanaf het middenspel waren de kansen nihil en
heeft Alex eigenlijk geen kans meer gehad. Jan Willem van
Willigen kwam niet goed uit de opening. Zijn tegenstander
ging fel in de aanval en had dit zelfs winnend door kunnen
zetten maar hij zag het op dat moment niet. In de tijdnood
van zijn opponent gaf Jan Willem pardoes een stuk weg.
Jacques Boonstra sloeg intussen in de tijdnood toe. Hij was
deze fase ingegaan met een kwaliteit minder maar had daarvoor wel compensatie in de vorm van 2 sterke pionnen. De
materiële achterstand werd ongedaan gemaakt en in winst
omgezet. Rob van Belle kwam minder uit de opening waardoor zijn tegenstander, Eric Braun, rustig een aanval kon
opzetten. Deze investeerde hier echter heel veel tijd in maar
kon verder geen aanknopingspunten vinden. Braun, die
overigens inviel voor de sterke Jan Schadd kwam in tijdnood en Rob profiteerde hier handig van. Toen ook Anne
Paul Taal won was de winst binnen. Zijn tegenstander ruilde
zijn witte loper waardoor onze captain zijn kansen zocht op
de witte velden. Teunissen begon nu wat spoken te zien en
overschatte de aanval. In die fase had hij het zeker beter
kunnen doen. Kwaliteitsverlies leidde de nederlaag in waardoor Anne Paul deze boeiende tactische partij winnend
afsloot. De nederlaag van Nico Schoenmakers tenslotte
bracht de eindstand op 5-3. Na een open en gelijke strijd had
hij toch zijn meerdere moeten erkennen in zijn opponent.
Gedetailleerde uitslag: B. Plomp – C. Huiskamp 1-0; A.P.
Taal – M. Teunissen 1-0; A. Kruizinga – J. Niemers 0-1;
E. van Seben – E.B. de Winter 1-0; J.W. van Willigen – M.
de Vries 0-1; J. Boonstra – H.C. van Cappelleveen 1-0; R.
van Belle – E. Braun 1-0; N. Schoenmakers – L. van Dalen 0-1. Eindstand 5-3.
ASV 7 wint van Velp 2: Na 4 ronden stond ASV 7 met
slechts 1 punt op de voorlaatste plaats. Het team is op papier

sterk genoeg en ook is er voldoende routine aanwezig om
bovenin mee te kunnen draaien. Maar om de een of andere
reden lukt het steeds niet. Teamleider Ruud Verhoef kon er
niet bij zijn vanwege een wintersportvakantie. Of zou hij
een vakantie hebben voorgewend om zo een schok te weeg
te brengen? Het heeft er alle schijn van. Het begin was niet
bemoedigend. Bert Sigmond speelde een Pirc. Zijn tegenstander opende de f-lijn. Bij Bert kwamen 2 stukken in te
staan en hij moest kansloos opgeven (1-0). Henk Kuiphof
mocht het met wit opnemen tegen Eric Braun. Deze had zich
getooid met een petje voorzien van de tekst “Schach macht
Spass”. Eric speelde zeer voorzichtig en daar was een reden
voor. Enkele jaren geleden werd hij tijdens het ASVVoorjaarstoernooi eens hardhandig door Henk gevloerd in
een van Geet. Dat moet hebben meegespeeld. De partij bleef
redelijk in evenwicht. Braun ruilde echter geheel onnodig
een loper tegen een paard. Twee zetten later zette hij zomaar
een paard onhandig neer en dit stuk kon onmiddellijk geconsumeerd worden. Eric gaf direct op (1-1). Vervolgens ging
het bij Ignace Rood heel goed. Hij speelde Russisch en wist
zijn opponent een stuk afhandig te maken. Deze laatste
voelde zich niet erg goed in vorm om te schaken, had er
geen zin meer in en gaf spoedig op (1-2). Bij Horst Eder zag
het er bedenkelijk uit. Hij had een stuk verloren en gezien de
kwaliteiten van de tegenstander zou hij het onderspit moeten
delven. Hoe anders ging het. Horst rechtte zijn rug en kwam
met de ene na de ander goede zet. Uiteindelijk overspeelde
hij de tegenstander geheel en won magistraal. (1-3). Herman
de Munnik speelde een goede partij tegen Erwin Velders.
Herman had een pion veroverd en belandde in een toreneindspel, dat volkomen gewonnen was. Juist toen ging Herman in de fout. Hij begon de verkeerde pionnen te attaqueren en moest nog uitkijken. Vanwege de stand in de wedstrijd bood Herman remise aan. Na enig overleg aan Velpse
kant werd dit tenslotte geaccepteerd (1,5-3,5). Dan bleef nog
over invaller Roland Stravers. Deze speelde een heel goede
partij en kwam gewonnen te staan. Nu begon de tegenstander allerlei dreigingen op te werpen en Roland moest zorgvuldig spelen. Hoewel hij nog steeds wat beter stond werd
ook hier vanwege de stand in de wedstrijd tot remise besloten (2-4). Uiteindelijk bleek het een heel goede avond voor
ASV. De eindstand had 1-5 kunnen zijn, maar wie maalt
daar nu om? We zijn Velp op de ranglijst voorbij gegaan. Ik
vond het fijn om weer eens teamleider, zij het plaatsvervangend, te mogen zijn.
Henk Kuiphof
Gedetailleerde uitslag: E. Braun - H. Kuiphof 0-1; N. Wigt
- I. Rood 0-1; J. v. Galen - H. Eder 0-1; A. Compagnie-B.
Sigmond 1-0; T. Krikke-R. Stravers ½-½; E. Velders-H. de
Munnik ½-½. Eindstand 2-4.
Grote zege ASV-8: Het seniorenteam kreeg afgelopen donderdag Rheden-2 op bezoek. Het was vooraf niet duidelijk
hoe de krachtsverhoudingen waren maar dat bleek tijdens de
wedstrijd al heel snel. Bob Hartogh Heijs had binnen een
uur zijn punt gescoord. Bob stond reeds goed toen hij door
een penning met zijn loper van dame en toren laatstgenoemde zonder compensatie kon nemen. De tegenstander was
hierdoor zo aangeslagen dat hij de speelzaal voor langere
tijd verliet. Na terugkomst gaf hij enkele zetten later op (10). Piet Blees voegde kort daarna het tweede punt aan de
stand toe. De partij begon met verwisseling van zetten
waarna de tegenstander overwicht op de damevleugel verkreeg. Piet wilde dit pareren en offerde een kwaliteit plus
een pion. Dit plan mislukte en de stelling werd moeilijk. Hij
zag evenwel toch kans met zijn 3 pionnen ondersteund door
dame en loper op te rukken waardoor de koning in de hoek

werd gedreven en promotiekansen ontstonden. Tot promotie
kwam het niet want er dreigde mat hetgeen voor de tegenstander aanleiding was zijn koning om te leggen (2-0). Hein
van Vlerken bracht vervolgens het 3e punt aan. Na een wat
vreemd begin bleef de partij in evenwicht totdat Hein op de
16e zet een pionvork kon plaatsen met loperwinst als resultaat. De vijandelijke stelling verslechterde steeds meer door
gedwongen afruil waardoor bovendien 2 dubbelpionnen
ontstonden. De partij eindigde op de 35e zet door mat (3-0).
Henk Kelderman antwoordde op 1. e4 met Siciliaans. Wit
ruilde zijn lopers tegen de paarden zodat Henk over het
loperpaar kon beschikken. Hij zette zijn pionnen op de a- en
b-lijn in beweging en kon op de b-lijn de beide torens en de
dame posteren waarmee hij een pion won. Wit had bovendien weinig bewegingsvrijheid en Henk ruilde verder af en
hield een vrije a-pion over. Na gedwongen dameruil togen
beide koningen op pad van respectievelijk g1 en g7 naar de
a-lijn. De zwarte koning was een zet eerder waardoor de
weg naar promotie van de a-pion open lag. Na nog enkele
zetten gaf wit op (4-0). Gerrit Verbost had een minder goede
avond. Het begon met een onregelmatige opening zonder
wederzijds voordeel totdat Gerrit op de 15e zet een loper liet
instaan. Door de open stelling ontstonden nog wel enige
dreigingen aan beide kanten maar de druk voor onze ASV-er
werd steeds groter. Na gedwongen afruil gingen nog 2 pionnen verloren en was de stelling hopeloos (4-1). Jacob Zandbergen tenslotte opende met een directe aanval op pion f7 en
dat leverde 2 pionnen op en een 1 P. Blees
1
betere stelling. Daardoor kon hij 2 J. Zandbergen
1
de koning opjagen en tevens ver- 3 B. Hartogh Heijs 1
0
der afruilen. In een eindspel met 4 G. Verbost
1
toren en loper werden nog 2 pion- 5 H. Kelderman
1
nen buitgemaakt. Zwart speelde 6 H. van Vlerken
niettemin toch door en gaf eindelijk op toen met schaak nog
een loper verloren ging. De eindstand werd hierdoor bepaald
op 5-1. Een mooie overwinning. Henk Kelderman
Voorst: Ook in de 2e ronde van het Open Voorster Schaakkampioenschap heeft Hendrik van Buren een nederlaag
moeten incasseren. Onze “ASV-er van het jaar” kampt wat
met zijn vorm maar is er van overtuigd dat het wel weer
goed komt. Met 0 uit 2 kan onze ASV-er in de rest van het
toernooi ook alleen nog maar stijgen!
SMB-open: Weinig succes voor onze ASV-ers in de vierde
ronde van het SMB-open. Henk Kuiphof stond steeds ietsje
minder maar de partij bleef toch binnen de remisemarge.
Echter op de 29e zet meende Henk eenvoudig een kwaliteit
te kunnen winnen. Helaas via een venijnig tussenzetje ging
dit feest niet door en kon hij vijf zetten later opgeven. Hij
bleef zo op 2 punten steken. Hendrik van Buren kwam prima uit de opening, won een pion en zette zijn tegenstander
onder een stevige druk. Toen ging het mis. Een paardvorkje
werd overzien en Hendrik kon opgeven. Peter Hamers
kwam niet in actie. Dit leverde hem wel een nul op. De
vijfde ronde wordt a.s. dinsdag gespeeld. Wordt vervolgd!!
Uitslagen interne competitie 19e ronde (12 februari 2004):
Buisman – de Leeuw ½-½; van Roosmalen – Verkooijen 10; Tangarife – E. Wille 1-0; Knuiman – Snuverink 1-0;
Vermeer – Huizinga 0-1; Marks – R. Wille 1-0; Dijkstra –
Wiggerts 0-1; Hajee – Kuiphof 0-1; van Buren – Dekker 10; Rood – Stravers 0-1; van der Velden – Sigmond ½-½;
Ariëns – Eder ½-½; de Munnik – Visser 1-0; Zuidema –
Stibbe 1-0; Hartogh Heijs – Zunnebeld 0-1
Uitslag ASV-bekercompetitie: de Groot – Bentvelzen 0-1.

