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Oploswedstrijd: Vorige week kreeg u een tweezet op te
lossen met wit aan zet. De Fin Matti Myllyniemi won er een
tweede prijs mee
in 1982. Het bleek
een tamelijk geniepige tweezet.
Logische zetten
als De7, Dd6 en
Dc1 lopen stuk op
niet altijd voor de
hand
liggende
antwoorden. Alleen 1. De3 leidt
tot resultaat. En u
had dit goed in de
gaten want er
waren 7 goede
oplossingen!
Rapid: Vanavond de eerste in een serie van 5 speelavonden voor de rapidcompetitie. Volgende week vervolgen
we de interne competitie weer met de 9e ronde.
Schaken Overdag: Meteen al op de eerste de beste dag van
november is de 2e schaakmiddag van het Daglichttoernooi.
Beter kun je de maand toch niet beginnen! Dus a.s. dinsdag
naar het Nivon-gebouw aan de Molenbeekstraat, aanvang
14.00 uur voor weer een gezellige middag schaken onder
leiding van Jan Vermeer.
Externe competitie: In de vorige EP kon ik u al 2 uitslagen
melden van de eerste ASV-teams die hun doordeweekse
wedstrijden startten. Dit betrof het verlies van ASV-7 en de
winst van ASV-5. Daarna bleef de balans in het verdere
verloop van deze speelweek in evenwicht. Donderdags won
ASV-6 met 4½-3½ van Variant maar een dag later gingen
onze senioren van ASV-9 in Wijchen ten onder tegen Het
Kasteel-3 met 4½-1½. Twee keer winst en 2 keer verlies
dus. Willen we toch positief eindigen deze eerste speelronde
dan is het vanavond aan ASV-8 en ASV-10 om dit te bewerkstelligen. ASV-8 treft thuis het team van Dodewaard
terwijl er in de wedstrijd van ASV-10 tegen Veenendaal-5
een 2½-1½ achterstand moet worden goedgemaakt. Dit team
bestaat uit enkele jeugdspelers, voor wie het spelen met de
senioren natuurlijk een belangrijke ervaring is en wordt
verder gecompleteerd met diverse jeugdleiders. De resultaten van de vier borden die vorige week al werden gespeeld
zijn als volgt: Umit Duman zorgde voor het volle punt maar
daar stonden nederlagen van Thomas Janssen en Herman
van der Meulen tegenover. Jesse Gilling miste in de slotfase
de winst. Een blunder kostte een toren maar het werd toch
nog remise. Teamleider André de Groot en Theo Koeweiden
moeten de punten vanavond dus in Arnhem zien te houden.
Winst voor ASV-5: Het vijfde gaat dit jaar opnieuw proberen promotie te bereiken. Vorig jaar kwam men net tekort en
werd De Toren-2 kampioen. In de eerste wedstrijd tegen het
gepromoveerde Theothorne-1 liet het vijfde de punten niet
liggen. Het werd een keurige 5½-2½ overwinning. Toch
dreigde na een 4-1 tussenstand nog even de 4-4 omdat het
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op de resterende borden alle kanten uit kon maar ze hielden
de boel gesloten. Murat Duman was snel klaar. De stukken
werden afgeruild tot er een toreneindspel overbleef. Murat
sloeg eerst nog remise af maar nam het enkele zetten later
toch aan. De actieve vijandelijke toren maakte dit ook noodzakelijk. Ook de andere jongeling, Bijan Zahmat, was ruim
voor elven klaar. Hij kwam niet zo goed uit de opening en
verloor een pion. Dat leek eerder op een offer want gaandeweg resulteerde het verkregen initiatief in een drukstelling
van jewelste en Bijan won de ene na de andere pion terug en
zo de partij. Eric Hartman maakte ook vorig jaar deel uit van
ASV-5 en verdedigde ook nu weer de kleuren van de club
Paul Schoenmakers 0 met verve. Aanvankelijk ging het
Eric Hartman
1 gelijk op maar een tactische wenNico Schoenmakers 1 ding leverde Eric een kwaliteit op.
Murat Duman
½ De Dierenaar ging echter de mist in
Albert Marks
½ en verloor zo zelfs een toren en
Robert Naaasz
½ daarmee de partij. Tijs van Dijk
Bijan Zahmat
1 speelde tegen oud-ASV'er Hein
Tijs van Dijk
1 Rekveldt en beiden rommelden wat
aan in de opening. Met het geweldige Lc8-g4 en een zet later Lg4-c8 miste Tijs tempi maar
wel pakte hij zijn vertrouwde gifpionnetje mee die hij weer
stellig ging verdedigen. Zowaar kon de stelling toch nog
ontwikkeld worden en vanuit deze basis voerde Tijs de partij
naar winst. Ook vertrouwd in ASV-5 is Albert Marks die in
de opening iets voordeliger kwam te staan maar hij boekte
niet direct resultaat. Hij kwam wel een pionnetje voor maar
kon deze niet verzilveren en dus pakte hij een plusremise.
Zodoende was de 4-1 op het bord en keek iedereen naar
Robert Naasz die de sprong maakte van ASV-7 naar ASV-5.
Robert had al zijn stukken tot laat in de avond nog op het
bord en in het slot nog luttele minuten over om een gesloten
stelling tot iets te brengen. Bij een afwikkeling miste de
Dierenaar de volle winst tot opluchting van Robert. Uiteindelijk had Robert in een stelling met alleen lichte stukken
(voor Robert 2 paarden en de Dierenaar 2 lopers had onze
ASV-er) het betere van het spel maar pakte remise en teamwinst vanwege een gebrek aan tijd. Hierop vochten de gebroeders Schoenmakers nog voor de bordpunten. Nico was
gaandeweg wat in een lastige stelling gekomen. Zijn stukken
stonden wat ongelukkig en die van zijn opponent heel actief.
Nico verdedigde echter goed en toen zijn tegenstander wilde
beuken in de slotseconden offerde hij een paard. Nico kon
de stelling echter houden en pakte dus een punt. Paul's partij
was voer voor grootmeesters want aan alle kanten van het
bord gebeurde van alles. Paul kreeg de beste kansen maar
winst zat er steeds net niet in. In de tijdnoodfase ging het
mis. Zijn tegenstander brak door in het centrum. Paul smeet
het meest met zijn stukken maar verloor daarmee alleen
maar materiaal en ging zelfs mat waardoor Theothorne toch
nog de eer had gered. De winst was echter binnen. Toch nog
ruimer dan het zich even daarvoor liet aanzien. Maar deze
avond smaakte naar meer!
ASV-6 opent met een rondje 4½.: Je moet je zelf niet te veel
inspannen, een kleine zege is toch ook een zege? Tegen de
Variant uit Huissen leek het een grote zege te worden . Maar
in de slotfase liep alles tegen. Tom Bentvelzen opende de
score. Hij overspeelde zijn tegenstander volkomen, deed

niets verkeerd en veroverde groot materiaal. Abbes Dekker
kreeg in een Caro Kann de variant ‘jeweetmaarnooit-aanval’
tegen. De stukken vlogen over het bord en na 14 zetten
waren alleen de lichte stukken op het bord. Nadat één daarvan ook geruild was, was het echt remise. Theo van
Amerongen speelde met zwart Siciliaans. De draak met
tegengestelde rokade die op het bord kwam, versnelde wit
de ondergang door een torenoffer. De zwarte aanval kwam
nu eerder en sloeg door. Jan Vermeer opende met wit zeer
voortvarend, maar zijn aanval sloeg niet door en kwam hij
later, ook door goed spel van de Huissenaar zodanig in de
problemen dat hij ten onder ging. Jacques Boonstra zag dat
zijn opponent meerdere tempi in de opening verloor. Jacques kon daardoor een drukstelling opbouwen. Door een
vorkdreiging op koning en dame won hij de cruciale d3
pion, waarna hij kon afwikkelen naar promotie van zijn dpion. Zekria Amani kreeg een vrijpion. Doordat die gestopt
diende te worden kreeg Zekria het betere spel. Zijn tegenstander raakte in tijdnood. En zoals zo vaak gebeurd bij
tijdnoodduels, gaat diegene die Saiffudin Ayyoubi
0
geen tijdnood heeft beroerd Tony Hogerhorst
0
spelen. Zettenlang kon Zekria Abbes Dekker
½
zomaar een loper pakken, die Tom Bentvelzen
1
ongedekt naast zijn dame stond. Theo van Amerongen 1
Ook vergat hij zijn klok in te Jan Vermeer
0
drukken, maar dat was niet erg. Jacques Boonstra
1
Zekria had wel 50 minuten meer Zekria Amani
1
bedenktijd. Uiteindelijk zag Zekria de winnende combinatie. Daarmee stelde hij tevens de
teamwinst veilig: 4½-1½. Resteerden nog de partijen van
Ayyoubi en Hogerhorst. Ayyoubi speelde goed, maar hij
had pech. Zijn tegenstander Rob Huberts speelde de sterren
van de hemel en Rob breide zoveel dreigingen in de stelling
dat Ayyoubi daaronder bezweek. Tony Hogerhorst speelde
met een toren minder. Maar zijn stelling was zeer kansrijk,
daar de vijandelijke koning onbeschermd midden op het
bord stond. Allerlei dreigingen waren aanwezig en ook de
tijdnood sprak een danig woordje mee. Uiteindelijk lukte het
Tony niet om materiaal te winnen of mat te geven. Pardoes
werd hij mat gezet. Geen leuk einde van de partij voor hem.
Maar als team mogen we niet ontevreden zijn. Aspiraties
hebben we voor dit seizoen niet, slechts handhaving in de 2e
klasse. ASV-5, mijn oude team, moet die aspiraties maar
hebben.
Jan Vermeer
ASV-7 verliest nipt. Het zevende is het seizoen met een
krappe nederlaag begonnen uit tegen de Schaakmaat 3 in
Apeldoorn. Aanvankelijk ging aan alle borden de strijd
gelijk op. Aan bord 6 kreeg Jans Askes de kans de partij
naar zijn hand te zetten door een blunder van de tegenstander die een stuk in liet staan. Helaas zag Jans het niet en
kwam even later in het nauw. In een moment van schaakblindheid verspeelde hij zijn dame, terwijl er op dat moment
nog uitzicht was op remise. Niet al te lang daarna kon Tjé
Wing Au aan het 8e bord de stand gelijk trekken. Met zwart
werd een Spaanse partij gespeeld die gelijk op ging. Maar in
het middenspel kon Tjé Wing een vijandelijke loper insluiten en buitmaken en een eindspel werd bereikt dat makkelijk
werd gewonnen, ondanks 3 pluspionnen van de tegenstander, die nogal wat fouten maakte. Maar daarna raakte ASV7 toch weer achterop doordat Hendrik van Buren aan bord 3
ten koste van een kwaliteit 2 verbonden vrijpionnen moest
afstoppen. Er leek veel compensatie in de stelling te zitten
maar de Apeldoorner wist elk positioneel nadeel vakkundig
weg te werken. De slotaanval van Hendrik was kansloos.
Henk Kuiphof probeerde aan het eerste bord het Morragambiet. Dit werd geweigerd. Vervolgens werden al snel de
dames geruild en een remiseachtige stelling ontstond. Het
remiseaanbod van Henk werd afgeslagen omdat de tegenstander nog een geïsoleerde pion op d4 trachtte te veroveren,
maar dit mislukte. Henk nam geen initiatief meer en de
partij kreeg met remise een terechte uitslag. De partij van
Ruud Verhoef aan het 4e bord eindigde na een lange gelijkopgaande strijd in remise. Een aanwezige was hier blijkbaar wat ontevreden over en begon luidkeels te zaniken dat
je alleen remise mocht aanbieden als je zelf aan zet was.
Blijkbaar had Ruud dat niet helemaal precies volgens de
regeltjes gedaan. Overigens was de mobiel van de tegenstander duidelijk hoorbaar afgegaan maar Ruud wilde uit

sportieve overwegingen hier geen zaak van maken. Horst
Eder aan bord 7 kreeg een goede stelling, stond vrijwel de
gehele partij beter, won 2 pionnen maar verbruikte erg veel
tijd. Met nog enkele minuten op de klok tegen meer dan een
uur voor de tegenstander werd er een stuk verspeeld en
omstreeks de 70e zet viel de vlag. Aan bord 2 had Hedser
Dijkstra inmiddels weten te winnen en de stand was 4-3 in
het voordeel van de Schaakmaat. Als laatste was Ignace
Rood nog bezig aan het 5e bord en de stelling zag er uitstekend uit. Na een poos manoeuvreren werd er een stuk buitgemaakt, maar hierbij werd de eigen koningsstelling enigszins ontwricht, de dame stond wat buitenspel, er gingen 2
pionnen verloren en de tegenstander kreeg kansen met
paard, loper en dame. Na aanvankelijk goed verdedigd te
hebben leek het een zaak van nu
Henk Kuiphof
½ het eindspel even winnen en de
Hedser Dijkstra
1 stand zou nog gelijk worden. Maar
Hendrik van Buren 0 in tijdnood zag Ignace het niet meer
Ruud Verhoef
½
Ignace Rood
½ zo scherp, er volgde een wildwestJans Askes
0 fase waarbij hij de tegenstander
Horst Eder
0 mat in 1 had kunnen geven, of was
Tjé Wing Au
1 het juist andersom, in ieder geval,
de omstanders zagen deze matjesin-een in hoog temp voorbij flitsen. Wat later verspeelde
Ignace eerst een loper door een penning en even later een
toren door een aftrekschaak en met nog een paard en 2 pionnen naderde het vallen van de vlag. De tegenstander had nog
toren en loper en ook hier was de tijd bijna om en uiteindelijk werd er remise overeengekomen.
Ignace Rood
Rapidtoernooi: In Doetinchem werd afgelopen zaterdag het
jaarlijkse rapidtoernooi gespeeld. Helaas maar met weinig
deelnemers. Slechts 32 schakers, evenredig verdeeld over de
twee groepen, kwamen op dit toernooi af dat gesponsord
werd door uitgeverij Springer. Een mooi passende naam bij
een schaaktoernooi! Een tegenvallend deelnemeraantal dus
vergeleken bij andere jaren. Of het aan de concurrentie lag
van andere toernooien of aan de herfstvakantie bleef gissen.
In de A-groep waren ook 4 ASV-ers present. Frank Schleipfenbauer en Anne Paul Taal eindigden op 3½ uit 7. Frank
was hier niet zo tevreden mee. Hij liet in enkele partijen
goede kansen liggen. Voor Anne Paul was het een gedegen
tot stand gebrachte score. Hij trof bovendien beide eindwinnaars SMB-er Willy Hendriks en Stefan Kuipers, winnaar
van het OSKA 2005, die het toernooi met 6 uit 7 op hun
naam schreven. Ruud Wille sloot het toernooi op 3 punten af
maar was ook niet zo tevreden over zijn spel. Ons dubbellid
Henny Haggeman, zelf ook betrokken bij de organisatie,
kende geen beste dag, verspeelde onnodig enkele partijen en
bleef zo op 1 punt steken.
Essent toernooi: Hoogeveen staat deze week weer in het
middelpunt van de belangstelling van de schaakliefhebbers.
Voor de 9e keer vindt dit toernooi reeds plaats. Naast de uit
4 spelers bestaande Kroongroep is er ook een Open Toernooi (2100+) en een Amateurtoernooi bestaande uit 2 groepen. In de eerste groep daarvan (Elo 1650-2100) met 81
deelnemers, speelt Erika Belle. Zij is hierbij op basis van
haar Elo als 29e geplaatst. In de eerste 3 ronden, die zij bij
afsluiting van deze EP (afgelopen zondagavond. Red.) had
gespeeld, wilde het nog niet zo lukken. Met wit boekte zij 2
remises waaronder tegen oud-Tweede Kamervoorzitter Dick
Dolman. In de 2e ronde werd met zwart verloren. Wat er in
de volgende 6 ronden gebeurde leest u in de volgende EP.
Barth Plomp is bij dit evenement, dat in totaal bijna 200
schakers telt, één van de wedstrijdleiders.
Uitslagen interne competitie 8e ronde (20 oktober 2005):
de Leeuw – Homs ½-½; Jurrius – van der Wel 1-0; Snuverink – Sloots ½-½; Jonkman – R. Wille 1-0; Knuiman – E.
Wille ½-½; van Gemert – Taal 0-1; Hendriks – P. Schoenmakers 1-0; de Freytas – Huizinga 1-0; Weijsenfeld – Naasz
½-½; Steenhuis – Dijkstra ½-½; Hajee – van Belle ½-½;
Marks – Velders ½-½; Rood – Manschot 1-0; Sigmond –
Ariëns ½-½; Au – Zunnebeld 1-0; Stravers – Hartogh Heijs
1-0; Looyen – Egging 0-1; de Munnik – van de Krogt 1-0;
Stibbe – Kelderman 0-1; Verbost – van Vlerken 1-0; Visser
– Rietmeijer 1-0.

