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Oploswedstrijd: Vorige week was het een makkie. Maar dat
mag ook wel na
de moeilijke studie die u daarvoor
moest oplossen.
De stelling kwam
uit een partij gespeeld in 1969 bij
een
regionaal
Russisch kampioenschap tussen
Jelsukov - Yermakov. De opgave is: zwart speelt
en wint. Oplossing: 1…Dxb2+
2.Kxb2 Pc4+ en
ongeacht wat wit
speelt is het op de volgende zet mat met 3…Pc4-a3.
Steenstraat: In de afgelopen week hebben vier winkeliers
aan de Steenstraat aangegeven in ASV-nieuws te willen
adverteren. Volgende week meer hierover in het novembernummer van ons clubblad. De namen van de winkeliers wil
ik u natuurlijk niet onthouden. Het gaat om de volgende
ondernemers: Keurslager Putman; Bakkerij D. ten Hoopen; Poeliersbedrijf Ron van Hal en Derkzen Groenten
en Fruit. ASV is inmiddels geen onbekende meer bij de
ondernemers in de Steenstraat. Bloemsierkunst Futura,
Chinees-Kantonees restaurant Kwong Chow en IJssalon
Trio zijn trouwe adverteerders in ASV-Nieuws. En Biologische slager De Groene Weg heeft door het beschikbaar
stellen van een schaakklok in het kader van onze klokkenactie een band met ASV.
Welkom: Even weer bijpraten over het ledenbestand. Enkele
weken geleden kwam Gonzalo Tangarife ons clublokaal
weer binnenwandelen voor een hernieuwde kennismaking.
Hij moest zijn lidmaatschap aan het eind van het vorige
seizoen opzeggen vanwege werk maar nu deed de gelegenheid zich weer voor om bij ASV te komen schaken. Meteen
viel hij onlangs al succesvol in voor ASV-3 in de wedstrijd
tegen Meppel. Daarnaast mochten we vorige week Peter
Giltay verwelkomen. Ook hij heeft ASV al eerder leren
kennen. Hij speelde in het seizoen 1998-1999 al 9 partijen
mee voor de interne. Daarmee blijft het ledental van ASV
een stijgende lijn vertonen. Alleen Tijs van der Zijden heeft
laten weten aan het eind van het jaar zijn lidmaatschap te
beëindigen omdat hij te weinig tijd heeft voor het schaken.
Op de pas verschenen “novemberlijst” telde ASV 105 seniorleden (waaronder 8 dubbelleden) en 41 jeugdleden. Het
gaat dus goed met ASV.
KNSB-beker: Onlangs is geloot voor de bekercompetitie
van de KNSB. ASV-1 blijft verschoond van een voorrondewedstrijd waarvoor men werd vrijgeloot. Voor de eerste
ronde wacht een lastige streekderby! ASV-1 moet het dan in
een uitwedstrijd opnemen tegen de winnaar van de (voorronde)wedstrijd BAT-Zevenaar–Doetinchem. Voorlopig
hoeft men zich hier nog niet druk om te maken want deze
wedstrijd hoeft pas voor 31 januari te worden gespeeld.
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Daglichtschaak: Deze schaakactiviteit op de dinsdagmiddag
trekt steeds meer belangstelling. Op de tweede speelmiddag
waren er maar liefst 16 schakers. Jonathan van der Krogt
kwam het Daglichtschaak versterken maar ook de oude
bekenden Bob Hartogh Heijs, Henk Kuiphof, Hans Meijer
en Wim Zunnebeld waren er dit seizoen voor het eerst bij.
Wel is een aantal vaste deelnemende ASV-ers nog niet verschenen, maar zij zullen zeker de volgende rondes acte de
présence geven. Ook zijn er berichten dat een aantal niet
ASV-ers het Daglichtschaak verder komen versterken. Deze
activiteit begint dus echt aan te slaan. In de strijd om de
eerste plaats wonnen Albert Marks en Theo Jurrius al hun
drie partijen. De volgende ronde wordt gespeeld op dinsdagmiddag 6 december.
Jan Vermeer
Externe competitie: Deze week begonnen de doordeweekse
teams aan hun 2e ronde voor de OSBO-competitie. Dit leverde maandagavond voor ASV-8 een 3½-2½ nederlaag op
tegen Bennekom-3. Teamleider Roland Stravers doet u in
deze EP verslag terwijl André de Groot u alles vertelt over
de 6-0 nederlaag die zijn team ASV-10 dinsdagavond leed
in Ede tegen De Cirkel–3. Ook ASV-6 kwam dinsdagavond
al in actie. Zij speelden tegen Doetinchem-2. Dit duel werd
heel knap met 5½-2½ gewonnen. Het verslag hiervan houdt
u tegoed maar captain Jan Vermeer meldde mij dinsdag
even na middernacht telefonisch dat het op zich een makkelijke overwinning was geworden met prima zeges van met
name Tom Bentvelzen, Jacques Boonstra en Tony Hogerhorst. De laatste won na een spannende tijdnoodfase de
vijandelijke dame. Jan Vermeer zorgde zelf voor het vierde
volle punt via stukwinst. Remises waren er voor Theo van
Amerongen, Frits Wiggerts en Saiffudin Ayyoubi.
Vanavond spelen er 2 ASV-teams thuis. ASV-5 moet het
opnemen tegen Doesborgh en ASV-9 heeft PION-5 uit
Groesbeek als tegenstander. We wensen deze teams vanavond veel succes. Verder wordt er vanavond 1 partij vooruitgespeeld voor de wedstrijd van ASV-2-Kijk Uit. Dan
mist u nog 1 team in dit rijtje en dat is ASV-7. Zij spelen
volgende week thuis tegen het sterke Pallas-1 uit Deventer.
Verzwakt ASV-8 verliest nipt van Bennekom-3: Dit keer
waren we aan de start gekomen met afwezigheid van ons
kanon Dick Hajee, die een
½
operatie moest ondergaan. Bob 1 Frans Veerman
0
Sanders moest dit keer helaas 2 Wilfred Ariëns
1
weer verstek laten gaan als 3 Roland Stravers
vast teamlid. Bennekom-3 had 4 Herman v.d. Meulen ½
½
een tactische opstelling ge- 5 Bert Sigmond
0
maakt door de sterkste mannen 6 Herman de Munnik
aan de laatste twee borden te plaatsen. Hier was Herman de
Munnik het slachtoffer van. Hij moest tegen iemand die
enkele honderden elo-punten meer had. Vanuit een Siciliaanse opening kwam hij spelend met wit door een dubieuze
pionzet in de verdrukking. Een doorgelopen pion van zijn
tegenstander kon alleen geblokt worden door er een toren
voor te zetten, maar die toren kon vervolgens aangevallen
worden door zwart’s loper. In deze penibele situatie gaf
Herman op. Bert Sigmond boekte een snelle remise, hetgeen
een goede prestatie was gezien zijn sterke tegenstander. Hij
belandde na veel geruil met wit in een remiseachtig eindspel
en kwam remise overeen. Invaller Wilfred Ariëns meldde al

vroeg het verlies van een pion. De hoop op tegenspel kwam
er niet, sterker nog, er ging nog een pion af en Wilfred
moest al snel verlies incasseren. Frans Veerman kwam na
een taaie maar evenwichtige partij tegen het eind van de
avond niet verder dan remise. Stand op dat moment 2-1 voor
Bennekom-3. Met Roland Stravers en Herman v.d. Meulen
nog spelend liep het tegen de tijdnoodfase aan. Roland Stravers kwam redelijk uit de opening. Nadat zijn tegenstander
niet profiteerde van een ernstig optimistische fout (weer dat
verdraaide f4), bleef Roland goede kansen houden, had wel
wat minder materiaal maar een actievere stelling. Later
pakte Roland weliswaar op een goedkope manier een loper
weg (dekkende pion stond in penning met koning) en zijn
tegenstander stond niet veel later een mooi toren-paard-mat
toe in de hoek, maar er was natuurlijk sprake van enige
tijdsdruk aan beide kanten. Herman v.d. Meulen, als invaller
“geleend” van Andre uit ASV-10, kwam met zwart spelend
vanuit de opening direct op voordeel en zijn tegenstander
bleef de hele partij last houden van een passieve stelling.
Doordat deze tegenstander in totaal verloren stelling iets
beter op de klok lette dan Herman, ging het potentiële ASV
halfje naar Bennekom-3 en gingen we met verlies in plaats
van gelijke stand naar huis. Heel jammer voor het team maar
toch een goede persoonlijke prestatie van Herman. Eindstand 3½-2½ voor Bennekom-3. Roland Stravers
Geen bordpunten voor ASV-10 tegen De Cirkel-3: De tweede wedstrijd van het seizoen en de eerste uit. De jeugdspelers haken hiervoor om beurten af, zodat er reservespelers
moesten worden opgesteld. En dat bleek nog niet gemakkelijk, een hele berg spelers konden niet, en ik vreesde al een
incompleet team. Toch is het op het laatste moment gelukt
om met 6 spelers naar Ede te reizen. Een nieuwe debutant in
de externe Jonathan van der Krogt speelde goed, wist zelfs
een toren te winnen, maar wel ten koste van kansen voor
zijn tegenstander, een jeugdspeler. In het eindspel bleek dat
Jonathan zijn loper fout ont- 1 Theo Koeweiden
0
wikkeld had en dat het weg- 2 André de Groot
0
geven van de toren door Mau- 3 Jan Zuidema
0
rice van Eijk goed was. Hij
walste over Jonathan’s ko- 4 Jonathan v.d. Krogt 0
ningsstelling heen en met mat 5 Herman v.d. Meulen 0
0
in het vooruitzicht gaf Jona- 6 Jelmer Visser
than op. Jan Zuidema, inmiddels routinier, had een goede
stelling gecreëerd en zocht een weg naar winst. De hele
mooie manier waarop hij het wilde doen tegen een van de
jeugdleiders van De Cirkel ging mooi fout. Volgende keer
gewoon afmaken, mooi zijn komt dan later wel. André de
Groot had een stelling met gelijke kansen en allerlei lopers
die overal doorheen leken te kijken. Zijn tegenstander, ook
een jeugdspeler, had iets bedacht om de lopers van André op
te jagen om zodoende de stelling te ontwrichten. De tegenkansen naar de lang gerokeerde koning van Benjamin te
Holte bleken een storm in een glas water. Via de opengebroken h-lijn wist hij het gewoon af te maken. Herman van
der Meulen had steeds gelijkspel met over en weer kansen
en beide spelers konden het rustig proberen op te bouwen.
Een heel klein vergissinkje ergens in het eindspel had grotere gevolgen dan Herman had gedacht en hij ging eraf. Jelmer Visser debuteerde ook in de externe en dit was eigenlijk
de enige echt spannende partij van de avond. Alles lag helemaal open en wederzijds hadden de spelers om 10 uur vele
kansen en mogelijkheden. Jelmer gooide een toren in de
vijandelijke linies naar de 7e rij. Zijn tegenstander viel aan
met de dame en Jelmer positioneerde zijn toren voor een
mataanval. Helaas overzag hij daarbij dat de vijandige dame
ineens mat kon zetten. Theo Koeweiden hield het het langst
vol. Hij had ook een goede stelling min of meer verprutst en
stond in het eindspel minder. Om niet mat te gaan moest hij
een loper geven, waarna kansen op winst wel weg waren.
Op zijn vraag hoe de stand in de wedstrijd was (5-0) kon ik
eigenlijk alleen maar zeggen dat het er niet toe deed wat hij
scoorde. Sportief gaf hij toen maar op. Andre de Groot
OSBO-kamp: Deze persoonlijke kampioenschappen van de
OSBO vinden ook dit jaar weer in Klarenbeek bij Apeldoorn
plaats waarvoor zich maar liefst 142 schakers aanmelden.
Afgelopen zaterdag stond de eerste speeldag op het programma. In het veteranenkampioenschap treffen we 6 ASV-

ers aan. En als je dat afzet op de 19 deelnemers in deze
groep dan is ASV nadrukkelijk vertegenwoordigd! Barth
Plomp won zijn partij eenvoudig. Al na 16 zetten was de
buit binnen. Met de zwarte koning nog in het centrum kreeg
Barth de witte d- en e-lijn in bezit voor zijn zware stukken.
Dit was beslissend. Via Henk Kuiphof kreeg ik gegevens
van de partijen van de andere ASV-ers in deze groep (waarvoor mijn dank Red). Hendrik van Buren had zwart tegen
Henk Abels uit Heerde. Hendrik kwam een pion achter en
moest taai verdedigen. Hij bleef echter met het nadeel opgescheept en moest zich uiteindelijk overgeven. Dick Hajee
had zwart tegen Stef Boog uit Deventer. Op papier is Dick
sterker maar hij kwam er eigenlijk niet aan te pas. Hij werd
behoorlijk in de verdediging gedrongen en kon het tij niet
meer keren. Een nul dus. Siert Huizinga speelde met wit
gemakkelijk tegen Ben Zee uit Ede. Siert kwam twee pionnen voor en won verdiend. Verrassend was de nederlaag van
Cees Sep met zwart tegen Berend Koetsier (1788) uit Heerde. Cees is qua rating veel sterker dan zijn opponent maar
kwam blijkbaar onder zware druk, want opeens gaf hij de
pijp aan Maarten. Zelf speelde Henk Kuiphof met zwart
tegen de sterke Theo Goossen uit Doetinchem. Met een
rating van 2072 is hij met afstand de sterkste in het veld.
Henk hield het lang vol. Materieel bleef het lang gelijk en de
eerste tijdcontrole werd zelfs gehaald. Henk moest toch een
pion inleveren en toen er uiteindelijk niet viel te ontkomen
aan stukverlies gaf hij op maar Henk was wel tevreden over
zijn partij. In de eerste klasse (66 deelnemers) verloor Theo
Koeweiden tweemaal. Hij speelde in de 1e ronde tegen
clubgenoot Eric Hartman. Het werd een leuke partij, maar
Theo moest door een fout een kwaliteit geven waardoor hij
uiteindelijk verloor. In de 2e partij speelde zijn tegenstander
een opening die Theo nog niet helemaal kende. Daardoor
moest hij verdedigen maar hij speelde het wel goed. Pas in
het eindspel maakte hij een rekenfout waardoor hij verloor.
Grappig was dat Eric Hartman in de middagronde het moest
opnemen tegen Theo’s broer Bart. Deze redde de eer van de
familie door Eric knap op remise te houden. Eric kwam
niettemin met 1½ uit 2 goed uit de startblokken. Horst Eder
moest zich in de 1e ronde gewonnen geven met zwart maar
in de middagronde wist hij, opnieuw met zwart, nu wel te
winnen. Frans Veerman kende een moeizame start want hij
verloor beide partijen. Op 3 december krijgt het toernooi een
vervolg. Dan begint ook de Hoofdklasse aan hun kampioenschap. Hiervoor kan men zich nog steeds aanmelden (rating
minimaal 1900). Op dit moment staan er voor deze klasse 12
schakers genoteerd waaronder Martin Weijsenfeld.
SMB-Open: De start van dit toernooi was even aan de aandacht van uw redacteur ontsnapt. Gelukkig maakte Henk
Kuiphof mij attent op zijn deelname aan dit toernooi. Een
aantal weken geleden speelde Henk in de 1e ronde remise
tegen Jan Schilling, een tegenstander van ongeveer gelijk
niveau. Vorige week dinsdag moest Henk het met wit opnemen tegen Hans Quint, rating 1951 en spelend in SMB 2.
Henk beloofde zijn vrouw snel thuis te zijn gelet op de
sterkte van zijn tegenstander maar het ging anders. Henk
speelde maar weer eens zijn vertrouwde opening en daar
bleek zijn opponent niet al te veel kaas van te hebben gegeten. In het middenspel verloor deze onnodig een pion en een
zet later vergat hij dat er een paard instond. Hij speelde nog
lang door maar kon aan opgeven niet ontkomen. Voor Henk
was dit de overwinning van het jaar! Met 1½ uit 2 natuurlijk
een prima start van dit toernooi. We zullen de resultaten van
Henk natuurlijk met belangstelling blijven volgen.
Uitslagen interne competitie 10e ronde (10 november 2005):
Homs–Tangarife 0-1; Jonkman–Jurrius 1-0; R. Wille–
Weijsenfeld 0-1; de Freytas–Naasz ½-½; P. Schoenmakers–
Dijkstra 0-1; Hogerhorst–v. Amerongen 1-0; v. Belle–
Bentvelzen ½-½; Wiggerts–Dekker 1-0; Koeweiden–Rood
½-½; Vermeer–Manschot 1-0; Eder–Ariëns 1-0; Looijen–
Kelderman 1-0; v.d. Krogt–Zandbergen 0-1; Meijer–Blees
1-0; Rietmeijer–v.d. Meulen 0-1; Stibbe–Giltay 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Hartogh Heijs – van Vlerken ½-½ (Hartogh Heijs wint na snelschaken); van Dijk –
Verhoef 0-1; Plomp – Huizinga 1-0; E. Wille – Hajee 1-0;
Blees - de Groot 0-1.

