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Oploswedstrijd: Onderschat de problemen uit die tijd niet.
Niet zo bekend is
Healy. Maar hij componeerde mooie problemen. Met deze
driezet won hij een 1e
prijs in 1857. Oplossing: 1. Dc8 Ta7 2.
Dg4 g1D 3. Pc5 of
1.Dc8 Pc7 2. Db7
Lb6 3.Pxc3 en nog
een paar varianten.
Quizvraag: Wie werd
de nieuwe wereldkampioen correspondentieschaak?
Antwoord: Joop van Oosterom.
Weekje rust: Volgende week donderdag is er GEEN
clubavond. Het is dan 5 mei. Niet alleen Bevrijdingsdag
maar ook nog eens Hemelvaartsdag.
Rapidavond: Een week later op 12 mei bent u natuurlijk
weer van harte welkom. We spelen dan echter
geen ronde
voor de interne competitie maar staat de 5e en tevens laatste
rapidavond van dit seizoen op het programma.
Externe competitie: Het gaat goed met het schaken in
Arnhem. Daar waar onze vrienden van De Toren al met drie
teams kampioen waren geworden kon ook ASV afgelopen
week twee titels bijschrijven. Uw redacteur was bij beide
slotronden aanwezig om het van nabij mee te kunnen maken.
Voor ASV-7 kon promotie eigenlijk niet meer misgaan. De
mannen van captain Ignace Rood wonnen de slotwedstrijd
van Eerbeek met 4½-1½ en bleven zo Duiven ruim voor.
Verrassender was het succes van ASV-6 dat met 1½
bordpunt achterstand de slotronde inging en na een
ongemeen spannende ontknoping via een 5½-½ zege op
Dodewaard-1 de titel greep ten koste van Elster Toren-1.
Tussendoor won ASV-8 nog van Dodewaard-3 en kan ook
terugzien op een geweldig goed seizoen dat met een
uitstekende derde plaats werd afgesloten.
Onze clubavond staat vanavond in het teken van de
slotronde van onze senioren. Zij verdienen het om eens een
keer met een gezamenlijke ronde in het zonnetje te worden
gezet. Er komen dus 48 schakers uit hun poule in actie.
ASV-9 komt hierin uit tegen Theothorne-2 uit Dieren.
ASV-10 speelt vanavond de slotronde in Mook tegen het
tweede team van deze vereniging. Morgenavond sluit ASV-5
het externe seizoen af in Huissen tegen BAT-Zevenaar-3.
Het enige teamgebeuren wat dan nog rest is de OSBO-cup
waar ASV-3 nog in de strijd is. Verderop in deze EP meer
over deze bekerstrijd!
Proficiat! Vorige week dinsdagavond werd na een zinderende schaakavond ASV 6 kampioen. De 5½-½ zege op Dodewaard voerde de druk op concurrent Elster Toren 1 zover op
dat deze ploeg een misstap maakte. Voor het met vier jeugdspelers spelende team is het voor de tweede keer in drie jaar
dat de titel wordt opgeëist. Daarmee was het feest nog niet
compleet want een dag later was het ASV-7 dat zich verzekerde van promotie. Eigenlijk kon het zevende de titel met 2
matchpunten voorsprong nauwelijks ontgaan. Geconcentreerd en vakkundig werd Eerbeek met 4½-1½ verslagen.

Donderdagavond in clubgebouw Scouting
St. Christoforus Lichtdraagsters
Monnikensteeg 4, tel. 026-4429205
Tel. aanmelden: H. Dijkstra 06-27020715
ASV op internet:
http://www.asv-schaken.nl
e-mail: info@asv-schaken.nl

donderdag 28 april 2005

Een prachtig resultaat van dit team. Komend seizoen zien
wij dus niet alleen ASV-5 maar ook zowel ASV 6 als ASV-7
in de tweede klasse OSBO. Het bestuur feliciteert alle spelers van beide kampioensteams die aan dit succes een bijdrage hebben gehad.
Erik Wille (voorzitter)
Wat een ontknoping!!: Zou het dan toch kunnen dat ASV 7
het jeugdteam ASV 6 aftroeft? Dat kan, mag en zal toch
niet? 19 April was er een kansje toch eerder kampioen te
worden dan het rooie 7e maar vorig jaar werd het jeugdteam
al kampioen, een relaxjaar volgt dan zou je zeggen. De jongelingen waren de laatste rondes wel beter gaan spelen en
waar eerst nog de grijsaards de puntenpakkers waren kende
de jeugd geen genade meer dus de vorm was in orde. Elst
echter verblikte en verbloosde niet Paul Schoenmakers ½
de voorgaande 6 rondes en had in de Tijs van Dijk
1
slotronde een op papier makkelijke Bijan Zahmat
1
tegenstander in Ede 3. Wij moesten Tjé Wing Au
1
tegen de beste spelers van Dode- Henk Kuiphof
1
waard 1. We gingen een rampzalige Hedser Dijkstra
1
avond tegemoet. Tje-Wing had een
toren verspeeld en ons Tijsje had zelfs zijn dame verkwanseld. In cijfers bleef het spannend want ver na de helft van de
avond stond nog overal de brilstand 0-0 op de blaadjes. We
hadden echter 1,5 bordpunt in te halen. Tje-Wing haalde
alles uit de kast en overrompelde zowaar zijn opponent nog.
Ons Tijsje had direct na zijn dameverlies besloten dan maar
alles naar voren te gooien. Eenmaal het initiatief, dus vasthouden, al was het met een dame minder. Schaak, schaak
schaak en verhip, wit loopt in een helpmat en we stonden 2-0
voor! Topscorer Paul kwam er niet doorheen en maakte
remise in een Caro-Kann. Zo deden wij onze plicht en was
het toch nog van belang hoe het met Elst ging. Ook daar
waren 3 borden klaar maar... zij stonden 1-2 achter! De snelle rekenaar ziet nu al dat de achterstand op voorhand van 1,5
bordpunt ingelopen was. We startten dus met een schone lei
met de laatste 3 borden. 0-0. Henk probeerde zijn Van Geet
weer maar zwart was passief. Het werd zo een lange manoeuvreerpartij waarbij Henk het beste van het spel had.
Twee pionnen pikte hij op en dus het punt. Hedser bouwde
zijn kwaliteit uit naar volle torenwinst. Weer de volle mep
dus! Maar in dit tweede deel van de avond stond Elst eveneens met 2-0 voor. In de totaalstand dus exact gelijke cijfers.
Het werd de vele toeschouwers, van erelid Gerrit Verbost tot
OSBO-leider Huub Blom temidden van het bijna voltallige
ASV-bestuur, bijna te machtig. Maar Bijan was koelbloedig.
Met luttel tijd over bouwde hij zijn voordelige stelling uit
naar een solide punt. En de champagne knalde echt toen Elst
het laatste potje verloor! Een onmogelijke missie volbracht.
ASV 6 de eerste de beste ASV-Kampioen! Tijs van Dijk
ASV 7 Kampioen! In een niet zo erg spannend duel heeft
ASV7 de titel voor zich opgeëist. Vooraf werd al bij herhaling door anderen gezegd dat ASV7
“even de titel kwam ophalen” en de 1 Frits Wiggerts 1
½
tegenstander dacht dat we al kampi- 2 Dick Hajee
oen waren. Bij aanvang van de laats- 3 Ruud Verhoef ½
te ronde stond ASV-7 dan wel 2 4 Robert Naasz 1
½
matchpunten los van de naaste bela- 5 Ignace Rood
ger Duiven 1 maar er moest toch nog 6 Henk Kuiphof 1
even mimimaal een gelijkspel behaald worden, tegen Eerbeek 1, die op dat moment 2-na-laatste stond. Op papier
moest dit makkelijk lukken en het werd dan ook een comfortabele overwinning. Fritz Wiggerts scoorde aan het eerste
bord het eerste punt. In een gelijkstaande stelling deed zijn

tegenstander een minder goede zet en Frits kon een stuk
winnen voor een pion. De partij werd vervolgens rustig uitgespeeld. Uiteindelijk was mat niet te voorkomen. Vervolgens maakte Robert Naasz aan het vierde bord er 2-0 van:
Vanuit een Russische opening kreeg hij met wit een prettige
stelling, de tegenstander stelde het rokeren zo lang uit dat op
de duur zowel kort als lang rokeren eigelijk niet meer mogelijk was. Toen de tegenstander uiteindelijk toch lang rokeerde verloor hij door een dame-uitval een pion en naar later
bleek daarmee ook de partij. De voorsprong werd verder
vergroot door Ruud Verhoef aan bord 3 die in een Franse
partij steeds iets beter kwam te staan maar waar de winstvoering met een pluspion toch erg moeilijk gerealiseerd kon
worden. Er werd tot remise besloten omdat de stand toch al
2-0 in ons voordeel was. Bij Henk Kuiphof aan het zesde
bord ging het gelijk op. Henk stond wel wat gemakkelijker.
Via een tussenschaakje kon hij een pion winnen. Vervolgens
liet de tegenstander zich een kwaliteit afnemen. Even later
gaf Henk de kwaliteit terug om met 2 pluspionnen het eindspel in te gaan. Dit werd gemakkelijk gewonnen. Daarna
voegde Dick Hajee weer een halfje aan het totaal toe door
zijn tegenstander murw te spelen en deze had weinig lust
nog voor de totaal verloren zaak te strijden en was met remise al ruim tevreden. Er was inmiddels begonnen met een
buffet en Ignace zat aan bord 5 nog te proberen een winstje
te pakken. Het feestgedruis werd steeds luider, teamgenoten
kwamen smikkelend en smullend naast hem zitten. Biertje er
bij. Ignace overzag vervolgens een kwaliteitswinst, gaf enkele zetten later zelf een kwaliteit weg en accepteerde weer
enkele zetten later het remiseaanbod van de tegenstander. De
zege en daarmee promotie was een feit.
Ignace Rood
ASV-8 eindigt na winst op Do- 1 Hendrik van Buren ½
dewaard 3 als derde: Met goede 2 Horst Eder
1
moed werd 18 april afgereisd 3 Bert Sigmond
½
naar de slotronde die georgani- 4 Roland Stravers
1
seerd werd door de Rhenense 5 Herman de Munnik 1
schaakvereniging. Daar aange- 6 Herman v.d. Meulen 1
komen waren alle teams aanwezig waar wij dit seizoen tegen gespeeld hadden. Op de ranglijst stonden wij twee punten achter Bennekom-4 en een punt
achter het Edese de Cirkel-2. Ons bordpuntsaldo was gunstig
dus theoretisch konden we nog kampioen worden. Nu de
praktijk. Herman de Munnik en Horst Eder’s tegenstanders
zagen er relaxed uit bij aanvang, dat veranderde bij beiden
echter al snel. Zware problemen doemden op bij deze mensen die blijkbaar niet gerekend hadden op zo veel ASVgeweld. Herman de Munnik voerde met zwart al snel een
dubieuze combinatie uit waarbij hij een door een toren gedekte pion pakte met zijn (tevens gedekte) paard op f2. Zijn
tegenstandster verzuimde deze te pakken. In plaats daarvan
week zij uit met haar koning naar h2. Hierna was het voor
Herman slechts een kwestie van geroutineerd uitspelen.
Horst Eder was de avond op Siciliaanse paardenjacht waarbij
hij er zelfs een kon vangen. Zijn opponent kreeg er weliswaar enkele pionnetjes voor terug, maar verdedigde niet al te
best en kwam zo totaal verloren te staan. Na dameverlies gaf
zijn tegenstander op. Roland Stravers speelde weer een degelijke partij waar hij zowaar de Philidor opening in herkende.
Een dubbelaanval op twee pionnen met zijn dame, dat zo uit
het Stappenboekje (theorieboek van de jeugd) zou kunnen
komen, leidde tot winst. Bert Sigmond moest tegen de in de
schaakwereld zeker niet onbekende G. van Rinsum. Maar
aan namen heeft Bert geen boodschap, dus bood hij na een
Siciliaanse opening in remisestelling remise aan. Dodewaarders lijken niet van remise te houden (terecht aangezien zij
achterstonden) dus werd dat niet gelijk geaccepteerd, maar
een paar zetten later wel. Hendrik van Buren kreeg te maken
met een felle aanval op zijn damevleugel, waar zich zijn
koning bevond. De stelling werd zo gecompliceerd dat een
ieder daar moeite mee gehad zou hebben, dus werd er via
zetherhaling vrede getekend. Hierna was het Herman v.d.
Meulen die na een gunstig uitpakkend damegambiet, genoegen wilde nemen met een remise om zo iets vroeger naar
huis te kunnen. De winst was toch al binnen dus een remise
zou goed geweest zijn. Herman’s tegenstander wilde echter
meer vanuit een slechtere stelling (kwaliteit achter). Laat dit
ook een fout van zijn tegenstander zijn geweest want die
ging 5 zetten later mat. Totaalscore werd 5-1 voor ASV-8.
Hierna hebben we nog met spanning naar de andere teams
gekeken maar zagen we dat de 2 teams die boven ons stonden beiden wonnen. Met een derde plaats, leuke partijen, en
het gevoel dat we een goed potentieel hebben, kunnen we dit

seizoen de externe competitie tevreden achter ons laten.
Roland Stravers
OSBO-cup: Afgelopen vrijdag wist ASV-3 met een 3-1 zege
op PSV/DoDo uit Putten de kwartfinale te bereiken van deze
bekerstrijd. Hierin komt men uit tegen De Schaakmaat-2.
Helaas was een dag eerder ASV-4 na een zinderende ontknoping met 3-1 ten onder gegaan tegen Bennekom-1.
Hieronder de verslagen van deze beide wedstrijden.
ASV-4 zag afgelopen donderdag het OSBO-cupavontuur
eindigen. In een enerverend duel trok Bennekom 1 in de
uitvluggerfase van de partijen aan het langste eind:1-3. Het
was een wedstrijd met twee gezichten. Na een uur spelen
leek Bennekom 1 snel klaar met ASV 4. Nico Schoenmakers
en Erik Wille hadden al een pion verspeeld en daarnaast
bood hun stelling weinig kans op herstel. Met twee snelle
nullen is een viertallenwedstrijd winnen lastig. Toch gebeurde dat nog bijna, want nadat Nico Schoenmakers een kansje
om terug te keren in de partij had gemist en verloor, gebeurde op het bord van Erik Wille iets ongelofelijks. Een va
banque poging leverde aanknopingspunten op en toen Teunis Bunt even niet adequaat reageerde, volgde een niet te
stoppen mataanval. 1-1 en op de andere borden zag het er
voor ASV 4 ook niet slecht uit. Jan Willem van Willigen had
een makkelijk te spelen stelling en Hans Rigter had na een te
snel schijnoffer twee stukken voor de toren. In de aanloop
naar de tijdnood leek de winst bij Jan Willem aanstaande en
Hans deed verwoede pogingen het eeuwig schaak te ontlopen. Terwijl op beide borden in de strijd om de secondes de
stukken op het bord gesmeten werden, grepen beide ASVers vrijwel tegelijk mis. Hans raakte een stuk kwijt en kon
vervolgens net niet meer remise houden en Jan Willem gaf
in een volledig gewonnen stelling een volle toren weg. Daar
waar er na een uur niets meer mogelijk leek, leek de zege
ons in de slotfase niet meer te kunnen ontgaan. Kortom: een
echte cupwedstrijd!
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: H. Rigter – H. Hofstra 0-1; E. Wille
– T. Bunt 1-0; J.W. van Willigen – M. van Lelieveld 0-1; N.
Schoenmakers – P. van Hoorn 0-1. Eindstand 1-3.
Daar waar het bij het vierde dus mis ging wist ASV-3 via
een zege op PSV/DoDo uit Putten wel een ronde verder te
komen. Theo Jurrius kwam vanuit zijn favoriete opening
direct al gewonnen te staan. Hij bouwde dit secuur uit en liet
zijn tegenstander volstrekt kansloos. Gerben Hendriks speelde versneld Koningsindisch en kreeg een betere stelling won
een pion en nog één, maar deze goede zetten kostten veel
tijd. Toen hij een pion terug moest geven bood hij remise
aan wat na rijp beraad werd aangenomen. Barth Plomp
kwam na de opening iets minder te staan maar wist met een
truc een kwaliteit tegen een pion te winnen. Daarna werd het
erg spannend en wisselde de stelling per zet. Diverse malen
dachten we dat Barth als nog zou sneuvelen, maar hij bleef
kaarsrecht overeind en trok het beslissende punt binnen.
Anne Paul Taal had de hele avond tegen een iets mindere
stelling aan zitten kijken en in de tijdnood fase toen het bij
Barth ook spannend was een stuk tegen 3 pionnen geofferd.
Tegenstander Ewout 't Jong offerde even later een stuk tegen
2 pionnen en in flinke tijdnood werd na de winst van Barth
tot remise besloten .3-1!
Anne PaulTaal
Gedetailleerde uitslag: B.Plomp-R.F. Straat (2009) 1-0;
A.P.Taal-E 't Jong (2001) ½-½; T.Jurrius-M. Kortrijk
(1811) 1-0; G.Hendriks- G.de Groot (1756) ½-½.
Eindstand 3-1.
Toernooi: Afgelopen weekend speelden drie Arnhemmers
mee in het BDO-weekendtoernooi in Groningen. In groep A
kwam Bob Beeke van De Toren tot een score van 4 uit 6. Hij
werd daarmee met 6 anderen gedeeld derde. Onze clubgenoot Fokke Jonkman presteerde in deze groep heel wat minder. Hij kwam tot slechts 1½ uit 6. In de B-groep wist de
jeugdige Sebas Beumer van De Toren met 4 uit 6 de ratingprijs te winnen.
Uitslagen interne competitie 29e ronde (21 april 2005):
Knuiman-Buisman 0-1; van Belle-Verkooijen 0-1; Steenhuis-P. Schoenmakers 1-0; R. Wille–van Amerongen 1-0;
Huizinga-Theissen 0-1; Dijkstra-Weijsenfeld 0-1; Bentvelzen-Vermeer 1-0; Verhoef-Rood 0-1; Au-Manschot 0-1;
Koeweiden-Sanders 1-0; Ariëns-Lemein 1-0; EggingZandbergen 0-1; Zunnebeld-Zuidema 1-0; Stravers-Sigmond
½-½; Verbost-Meijer 0-1; de Munnik-Kelderman 1-0; Hartogh Heijs – Rietmeijer 1-0; Blees-van Vlerken 0-1.
Uitslag ASV-bekercompetitie: Naasz-van der Wel 0-1.

