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Oploswedstrijd: De derde stelling van februari is gecomponeerd door Hans
Ernst. Wit geeft
mat in vier zetten.
Drie punten voor
de juiste volledige
variant. De oplossing is makkelijk
te
beredeneren.
Wit hoeft alleen
maar Kh2-g3 te
spelen en zwart
staat mat maar
waar moet de
witte toren op g3
dan heen? Juist.…
1. Tg6! (anders speelt zwart de loper via d3 naar h7)
1….Kh7 2. Tg5 (anders gooit zwart met Ld2 roet in het
eten) 2…Kh6 3. Tg4, Kh5 4. Kg3 mat!
Quizvragen:
1. In welk jaar speelde Jan Timman tegen Karpov een
match om het wereldkampioenschap (1 punt). Antwoord: 1993.
2. Die match werd in 2 landen gehouden. Welke?? (Voor
elk land 1 punt). Antwoord: Nederland en Indonesië.
Rapidcompetitie: De vorige rapidavond ligt al weer geruime tijd achter ons en we zouden het ook haast vergeten
maar ook deze competitie loopt nog. Daarvoor onderbreken we dus volgende week ook de interne voor 4 nieuwe
ronden op de 3e speelavond in de rapidcompetitie.
Schaken Overdag: A.s. Stand Daglichttoernooi na ronde 12:
part pnt Elo
dinsdag 2 maart wordt Nr. Naam
11 10½ 1492
vanaf 14.00 uur in het 1 J. Vermeer
12 9
1458
gebouw van het NIVON 2 W. Zunnebeld
Hajee
6
4
1420
aan de Molenbeekstraat de 34 D.
H. Kuiphof
6
4
1419
volgende
speelmiddag 5 B. Hartogh Heijs 9 5½ 1419
gehouden in het Daglicht- 6 J. Zandbergen
9
5
1411
toernooi. Van Jan Ver- 7 N. Matser
3
2
1410
6
3½ 1408
meer ontving ik de hier- 8 H. Eder
6
3½ 1408
naast weergegeven stand 9 H. Wille
9
3½ 1379
na 12 ronden. De vorige 10 G. Verbost
P. Hamers
3
0
1370
schaakmiddag werd door 11
12 R. Lubbers
12 4
1363
9 schakers bezocht. Een 13 M. Verhage
9
2
1362
vaste kern is trouw van de 14 P. Blees
9
2½ 1362
partij maar natuurlijk 15 J. Gosseling
12 1
1319
hopen we in de toekomst
op een verdere groei van deze schaakactiviteit.
OSBO-cup: Inmiddels heeft de loting plaatsgevonden voor
de derde ronde van de OSBO-Cup. In deze bekerstrijd
heeft ASV twee teams bij de laatste 16. ASV heeft het niet
slecht getroffen bij de loting. Het had in ieder geval beroerder gekund. ASV-3 treft Ede-2 en ASV-4 werd gekop-
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peld aan Wageningen-5. Beide ASV-teams spelen thuis.
De wedstrijden zullen volgens de laatste informatie op
donderdag 18 maart in De Opbouw worden gespeeld.
Externe competitie: Onze ASV-teams hebben deze competitieronde ongetwijfeld een historisch feit neergezet. Alle 8
teams die deze competitieronde in actie kwamen wisten
hun wedstrijd winnend af te sluiten!! Afgelopen donderdag
maakte ASV-6 de 100% vol door Koningswaal uit Beuningen met 3½-2½ te verslaan. Het zesde kon deze keer
geen beroep doen op enkele jeugdspelers maar had daarvoor in de plaats enkele spelers tot zijn beschikking die
juist aan hun tweede jeugd bezig zijn. En met succes zo
bleek na afloop.
Sterk optreden ASV-6: Het zesde trad vorige week donderdag aan tegen het team met de hoogste Elo uit de poule
1 D. Hajee
1 te weten Koningswaal uit Beu2 H. Steenhuis
½ ningen, met een gemiddelde Elo
3 U. Duman
0 van praktisch 1700. Een zware
4 H. Kuiphof
½ wedstrijd dus maar een schier
5 T van Dijk
1 onmogelijke opgave? We kwa6 T. van der Meulen ½ men in ieder geval wel gauw 0-1
achter. Umit Duman aan bord 3
bemerkte het 200 Elo-punten verschil en stond snel een
pion achter. De stelling werd er niet beter op en wit brak in
het middenspel vernietigend door. Harm Steenhuis viel
sterk in voor ons team. Hij zette zwart bijzonder onder
druk middels een koningsaanval. Die probeerde iets op de
damevleugel maar begon toen dat niet lukte aan een sterke
verdediging. Onze invaller probeerde met man en paard
door te breken maar deed dat te haastig waardoor een remisestelling resteerde. Daarna boekte onze eerstebordspeler Dick Hajee zijn eerste winst voor het team, en dat met
zwart tegen een 1800+ speler! Dick kwam in een Siciliaan
redelijk te staan en boekte verdere progressie met een aanval op wits lange rokade. Hij won hierop een paard en kon
de drukstelling alleen maar uitbouwen waardoor het ontegenzeggelijk op winst zou uitdraaien. Daarna vond de
meest tumultueuze wedstrijd van de avond zijn einde. Tijs
van Dijk had in zijn Franse partij wel de mindere stelling
maar geen materiaalwinst overgehouden. Een zekere omstander beklaagde zich op dat moment luidkeels over het
vertoonde spel: "Wat een martelgang voor ons Tijsje,
waarom geeft-ie niet op, wat is dit voor een zomppartij?"
Maar deze persoon had kunnen weten dat ons Tijsje er zich
wel weer uit zou wriemelen. Wit bracht fraaie offers op rij;
kwaliteit, paard tegen pion en opnieuw kwaliteit. Tijs'
koning werd over het bord heen gejaagd en belandde zelfs
ten overstaan van wits koning op h3. En op het moment
suprème speelde wit g5; dame geeft schaak... mat? Neen,
dameverlies voor wit; redding op de climax. Hierna dienden we de laatste 2 wedstrijden wel remise te houden.
Henk Kuiphof speelt alle thuiswedstrijden met ons 6e mee
en had daarin ook alles gewonnen. Ook nu verkreeg hij een

goede stelling. Zwarts paard stond buitenspel en Henk’s
stukken werkten goed samen. Met het oog op de 2½-1½
tussenstand gaf Henk echter een plusremise. Daarop was
gek genoeg onze jongeling Tim van der Meulen (Elo 1314)
nog aan de slag tegen de teamcaptain van Koningswaal
met een dikke 300 punten voorsprong. Tim had het echter
zeer goed gespeeld en wikkelde uitstekend af naar een
eindspel met alleen wat lichte stukken. Laat op de avond
moest de teamcaptain uiteindelijk berusten in remise waardoor onze Tim het winnende halfje binnenhaalde! Hiermee
zijn we gered voor de 3e Klasse en heeft het jeugdteam het
vorig seizoen behaalde kampioenschap dit jaar waargemaakt. We moeten nu nog spelen tegen de koploper en de
nummer laatst. Twee uitersten maar we kunnen nu vrijuit
spelen en wie weet eindigen we nog in de subtop.
Tijs van Dijk
Uitslagen en standen OSBO-competitie na 5e ronde:
OSBO 1e klasse B:
1 Schaakstad-4
9 25½

2 ASV-4

7 21

3 Westervoort
6 21
4 Velp-1
6 19½
5 PION-2
5 22
6 UVS-2
5 20
7 PION-3
2 16½
8 VDS
0 14½ D
OSBO 3e klasse G:
1 Dukenburg
10 20
2 UVS-4
8 19½
3 PION-4
7 17½

4 ASV-6

5 14

5 Het Kasteel-2
4
6 Koningswaal
4
7 SMB-6
2
8 Millingen
0
OSBO 4e klasse D:
1 Sleutelzet
8
2 Eerbeek
7
3 De Toren-6
6

4 ASV-8

14½
14½
12
8
21
17 *
15 *

OSBO 2e klasse D:
1 SMB-5
2 De Toren-2
3 Vrijpion
4 BAT Zevenaar-3

8
8
8
5

5 ASV-5

4 18½

6 Variant
4 18
7 Theothorne
2 16
8 Mook
1 13½
OSBO 3e klasse H:
1 UVS-3
8 19½
2 Elster Toren
7 19½
3 Duiven
7 17
4 Glazenburg
6 17½
5 SMB-7
6 14½

6 ASV-7

3 13½

7 Velp-2
8 De Toren-5
OSBO 4e klasse G:
1 UVS-5
2 Ede-4

3 12½
0 6

3 ASV-9
5 13½ * 4 SMB-8

5 Westervoort-2 2 7 *
6 Rheden-2
1 9
7 SMB-9
1 7½ *
* wedstrijd minder gespeeld

25½
25½
22½
20½

6 12 *
6 11½ *

4 14½

2 7½ *
5 Mook-2
2 7½ *
6 Dukenburg-2
0 7
* wedstrijd minder gespeeld

OSBO 1e klasse B: Schaakstad Apeldoorn-4 – VDS 5-3;
PION-2 – UVS-2 4-4; PION-3 – Westervoort 4-4; ASV-4
– Velp-1 5-3.
OSBO 2e klasse D: Vrijpion – ASV-5 3½-4½; BAT Zevenaar-3 – Theothorne 5-3; SMB-5 – Variant 5½-2½;
Mook – De Toren-2 2-6.
OSBO 3e klasse G: ASV-6 – Koningswaal 3½-2½; Dukenburg – UVS-4 3½-2½; PION-4 – Het Kasteel-2 3-3;
SMB-6 – Millingen 4-2.
OSBO 3e klasse H: Velp-2 – ASV-7 2-4; De Toren-5 –
SMB-7 2-4; UVS-3 – Elster Toren 4-2; Duiven – Glazenburg 4½-1½.
OSBO 4e klasse D: Sleutelzet–De Toren-6 4½-1½; Eerbeek–Westervoort-2 5-1; ASV-8–Rheden-2 5-1 SMB-9
was vrij.
OSBO 4e klasse G: UVS-5 – SMB-8 4-2; Mook-2 – Dukenburg-2 3½-2½. Ede-4 en ASV-9 waren vrij.
Daniël Noteboomtoernooi: Sjoerd van Roosmalen was één
van de 328 deelnemers aan dit sterk bezette weekendtoernooi in Leiden. De A-groep telde 6 grootmeesters, een
vrouwelijke grootmeester, 6 meesters, diverse Fidemeesters en nog een serie sterke schakers. Sjoerd kwam in
dit geweld tot een score van 3 uit 6 waarover hij zich niet
ontevreden toonde. Het toernooi werd afgelopen vrijdag
geopend door de Leidse burgemeester en oud-ASV-er

Henri Lenferink. Sjoerd startte met winst in de openingsronde. Een gambietpion werd behouden en later werd nog
een pion buitgemaakt waarna het eindspel simpel in winst
werd omgezet. Na een bye op zaterdagochtend moest
Sjoerd in de 3e en 4e ronde nederlagen incasseren. Niet
tegen de minste overigens. Eerst bleek Thomas Riley (Elo
2295) te sterk. In een zeer spannende en ingewikkelde
partij met veel tactische wendingen bleek Sjoerd de stelling in eerste instantie veel beter te hebben ingeschat. In
het verdere verloop miste hij een variant en de stelling van
Sjoerd kwam onder vuur. Deze aanval bleek net iets sneller
tot winst te leiden. Sjoerd was over deze partij niettemin
heel tevreden. Er had veel meer ingezeten. Een ronde later
moest Sjoerd het punt laten aan Mark Irwin (2192). In de
opening ging het hier al helemaal mis maar later koos zijn
opponent niet voor de sterkste voortzetting waarna Sjoerd
via zijn actieve stukken weer spel kreeg. Maar in de tijdnoodfase volgde een afwikkeling en trok Sjoerd uiteindelijk toch aan het kortste eind. Winst in de 5e ronde bracht
Sjoerd weer terug op 50%. In de opening was Sjoerd niet
helemaal thuis en leek het even op zetherhaling uit te
draaien. Maar na een ontwikkelingszet en dameruil werd
de tegenstander onder druk gezet en dit leidde zo rond de
40e zet tot winst. En met een remise tegen een 2100 speler
in een partij waarin de vijandelijke opening al snel werd
geneutraliseerd en de nodige stukken werden geruild,
kwam onze ASV-er op zijn eindscore van 3 punten uit,
goed voor een klassering in de middenmoot van deze uit
137 spelers bestaande hoofdgroep. Gezien de tegenstand
(TPR 2098) zonder meer goed te noemen. Het toernooi
werd verrassend gewonnen door een speler zonder titel.
Rick Lahaye spelend voor Spijkenisse won met 5½ uit 6 en
bleef daarmee alle titelhouders voor.
Rapidtoernooi: In Epe werd afgelopen zaterdag in de Eper
Gemeentewoning het jaarlijkse door de plaatselijke vereniging De 7 Pionnen georganiseerde rapidtoernooi gehouden.
Ook uw redacteur was naar Epe afgereisd. Het toernooi
trok naast 71 schakers, die in 3 groepen waren verdeeld,
ook 16 jeugdspelers die in een aparte groep hun partijen
speelden. In de A-groep was de sterke jeugdspeler Wouter
Spoelman van het Enschedese ESGOO (Elo 2232) vooraf
duidelijk favoriet. Ook een ander talent Roeland Pruijssers
(2045) uit Apeldoorn zou om de bovenste plaatsen mee
strijden was de verwachting. Zij troffen elkaar al in de 2e
ronde en deelden hierin het punt. Dit gaf anderen de kans
om de leiding in handen te nemen. Pas in de 6e ronde nam
Spoelman definitief afstand door winst op routinier Abels
uit Heerde. In de slotronde was een snelle remise voldoende om de 1e plaats veilig te stellen met een score van 6 uit
7. Pruijssers leed tussentijds nog een nederlaag tegen S.
Kuijpers van De Schaakmaat en speelde daardoor geen rol
om de 1e plaats. Ruud Wille deed dat vanzelfsprekend ook
niet. Hij moest in de 3e ronde zijn meerdere erkennen in
Spoelman en kreeg in de 5e ronde ook tegen Pruijssers nog
een nederlaag te slikken. Een beetje ongelukkige indeling
dus. Met 4 uit 7 eindigde Ruud op een gedeelde 8e plaats
en kon daar gezien de tegenstand toch niet ontevreden mee
zijn.
Uitslagen interne competitie 19 februari 2004 (20e ronde):
Plomp – van Roosmalen 0-1; Buisman – Tangarife ½-½;
Huizinga – Knuiman 1-0; R. Wille – Vermeer 1-0; E. Belle
– van Amerongen ½-½; Wiggerts – Zunnebeld 1-0; Verhoef – Dijkstra ½-½; Velders – van Buren 0-1; Sigmond –
Rood ½-½; Koeweiden – de Munnik 1-0; van der Leer –
Askes ½-½; van Vlerken – Ariëns 0-1; Zandbergen – Zuidema 1-0; Meijer – Stibbe 1-0; de Jong – Kelderman 0-1;
Verbost – Klungers 1-0;
Uitslag bekercompetitie: Jurrius – van Willigen 0-1.

