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Oploswedstrijd: De naam Neoenyvako zal nauwelijks iemand kennen. Hij haalde grote successen in de twintiger en
dertiger jaren. In 1938
werd hij opgepakt
door het Stalin-regime
en overleed al spoedig. Hierbij een tweezet waarmee hij in
1925 een 1e prijs
won. Helaas bleek de
stelling vorige week
een fout te bevatten.
De stand was daardoor onoplosbaar. De
twee paarden waren
verwisseld. Op a8
hoorde een zwart
paard te staan; op d8
een wit paard. Excuus
daarvoor! De oplossing moet zijn: 1. Lc6
Quizvraag: Wie won onlangs Grootmeestergroep-C bij het
Corustoernooi? Antwoord: de Bulgaar Vladimir Georgiev.
Rapidavond: Volgende week donderdag 3 maart pakken
we na een lange pauze de rapidcompetitie weer op. Er is
dan dus geen ronde voor de interne competitie.
Schaken Overdag: A.s. dinsdag 1 maart bent u vanaf 14.00
uur weer van harte welkom bij het Daglichtschaak, onze
schaakactiviteit op de dinsdagmiddag in het Nivongebouw
aan de Molenbeekstraat. De belangstelling groeit elke keer
dus schroom niet en kom ook schaken. Meer info kunt u bij
Jan Vermeer verkrijgen!!
Externe competitie: Louter successen waren er vorige week
donderdag te noteren in competitieverband. ASV-5 won met
4½-3½ van Variant en blijft zo in de race op promotie. In de
volgende ronde wacht de allesbeslissende ontmoeting tegen
medekoploper en favoriet De Toren-2. ASV-7 zette de 1½-½
voorsprong uit de 2 vooruitgespeelde partijen tegen
Glazenburg om in een 4½-1½ overwinning. Het zevende
blijft aan kop en de teamleider zweeft al ergens op een roze
wolk dromend van de titel. Als dat dan maar geen
nachtmerrie wordt!! ASV-8 versloeg koploper Veenendaal5 met 4-2 en blijft in de achtervolging op de 2 nieuwe
koplopers De Cirkel-2 en Bennekom-4. Zelf blijven winnen
en hopen op misstappen van de concurrentie is hier het
credo.
Dan is het verder a.s. zaterdag weer tijd voor een
schaakfestijn met onze eerste vier teams in het Lorentz
Ondernemerscentrum. ASV-1 ontvangt
het sterke
Vianen/DVP dat op de gedeelde 2e plaats staat. eASV-2
krijgt Sneek-2 op bezoek. De Friezen staan op de 8 plaats
maar het onderlinge verschil is slechts 2 matchpunten. Winst
is dus belangrijk om definitief afstand te nemen van de
onderste regionen. Middenmoter ASV-3 wacht ook een
lastige klus tegen Het Kasteel uit Wijchen. Dit team hoopt
nog op misstappen van de koplopers De Toren-1 en
Bennekom. Het derde krijgt het dus zwaar. Nu we het over
De Toren-1 hebben, dit team is de tegenstander van het in
degradatienood verkerende ASV-4. Normaal gesproken
mogen onze schaakvrienden uit Zuid dan ook geen kind
hebben aan ons vierde. Maar een kat in het nauw maakt die
niet rare sprongen?? U kunt het allemaal zien a.s. zaterdag
vanaf 13.00 uur in het Grand Café van het Lorentz
Ondernemerscentrum aan de IJsselburcht 3.
ASV 5 houdt de spanning erin: Met een 4½-3½-zege tegen
de Huissense Variant houdt ASV-5 zijn kansen op promotie
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in eigen hand. Het was een heel degelijke wedstrijd, waarbij
het er op een zeker moment op leek dat we geen partij zouden verliezen. Vaste invaller Harm Steenhuis (voor Albert
Marks) maakte als eerste remise. Geen doorkomen aan was
zijn krabbel aan mij. Theo van Amerongen kwam remise
overeen door herhaling van zetten, hoewel er meer voor hem
had ingezeten. Tony Hogerhorst behaalde zijn eerste zege in
de OSBO. In het Scandinavisch kreeg Tony met wit ontwikkelingsvoorsprong, wat resulteerde in pionwinst. Dat schoof
hij makkelijk uit naar winst. Tom Bentvelzen bood remise
aan in een betere stand. Dat werd geweigerd. Even later in
een slechte stand voor Tom bood de Huissenaar zelf remise
aan! Abbes Dekker vergrootte de 1 Martin Weijsenfeld 0
voorsprong naar 3½-1½. In een 2 Eric Hartman
½
flankopening had Abbes zijn 3 Jan Vermeer
½
stukken beter geposteerd. Dit 4 Tony Hogerhorst
1
resulteerde in stukwinst tegen 5 Theo v. Amerongen ½
een pion. Jan Vermeer stond met 6 Abbes Dekker
1
zwart tegen de Orang Oetang 7 Harm Steenhuis
½
steeds bevredigend, maar ook 8 Tom Bentvelzen
½
hier was er geen doorkomen aan:
remise. Martin Weijsenfeld stond prachtig. Met een fraaie
combinatie had hij de kwaliteit gewonnen. Om zijn voordeel
vast te houden, had hij moeten terug offeren en dan had hij
een gewonnen stand op het bord gekregen. Helaas, Martin
zag het niet en verloor. Restte de partij van Eric Hartman.
Eric stond (zwaar) gewonnen en bood remise aan. De Huissenaar kon dat niet weigeren en daarmee kwam ASV 5 op de
4½. De volgende wedstrijd tegen de Toren 2 wordt de ontknoping. Alleen winst telt voor ASV 5. Spelen wij volgend
jaar in de eerste klasse?
Jan Vermeer
ASV7 aan de leiding! De leidende positie die Het Zevende
een maand geleden veroverde werd met succes verdedigd.
Glazenburg werd met 4½-1½ verslagen. Na de 1½-½ voorsprong die een week eerder bereikt was door de vooruitgespeelde partijen van Dick Hajee en Ignace Rood, konden de
andere spelers het karwei afmaken. Robert Naasz was in een
overwinningsroes en boekte zijn 8e opeenvolgende overwinning. Hij kwam dubieus uit de opening en stond wat minder
in het middenspel. De tegenstander produceerde echter 2
slechte zetten, allebei a tempo gespeeld en Robert kon met
een eenvoudige combinatie winnen. Frits Wiggerts belandde,
na eerst onder druk te hebben gestaan, in een kansrijk maar
moeilijk eindspel waar de weg naar winst nog lang zou zijn.
Maar de tegenstander blunderde vreselijk en ASV-7 kwam
op een onoverbrugbare voorsprong van 3½-½. Henk Kuiphof greep weer terug op zijn vertrouwde 1 Frits Wiggerts 1
Van Geet opening. De tegenstander 2 Dick Hajee
1
reageerde hier nogal afwijkend op, maar 3 Robert Naasz 1
het bleef materieel gelijk. Het werd 4 Ruud Verhoef 0
nogal ingewikkeld en na afruil van veel 5 Ignace Rood ½
stukken had hij een mooie batterij pion- 6 Henk Kuiphof 1
nen gecreëerd. De druk op de stelling
van de tegenstander bleef groot en uiteindelijk verloor deze
een paard waardoor Henk gemakkelijk won. Tenslotte was
Ruud Verhoef vol aan de bak tegen de verassend sterke Theo
Koeweiden, die voor Glazenburg de externe competitie
speelt. Na lang manoeuvreren bereikte hij een eindspel met 2
pionnen meer. Maar Ruud verkeek zich op een nietkloppende combinatie die hem uiteindelijk een stuk kostte.
Met een gevaarlijke vrijpion werd alsnog de duimschroef bij
Theo aangedraaid en tenminste remise was binnen bereik.
Helaas verspeelde Ruud in hevige tijdnood zijn dame en gaf
even later op. Eindstand: 4½-1½
Ignace Rood
ASV-8 wint verdiend van Veenendaal 5: Na het dramatische
verlies tegen Bennekom-4, was het dit keer prijs tegen Veenendaal-5. De eerste bijdrage aan dit succesverhaal werd

gemeld door Herman de Munnik. In het damegambiet dat na
lange tijd aangenomen werd, won Herman een pion. Hij wist
hierna zijn toren op de c-lijn te activeren. Daarna bewees hij
met een paardvork zijn klasse. Hierna was het de beurt aan
Horst Eder. In een Caro-Kann had hij met wit steeds het
betere van het spel. Hij kwam al snel twee pionnen voor.
Uiteindelijk kreeg hij twee torens op de zevende rij. Toen hij
ook nog een toren zou winnen gaf zijn tegenstander op. Bert
Sigmond verzeilde in het Siciliaanse Morra Gambiet. Hij
probeerde dit te ontwijken doch dit leidde echter tot een
onvoordelige stelling. Toen alle 1 Hendrik van Buren 0
problemen opgelost leken, offer- 2 Horst Eder
1
de zijn tegenstander een loper op 3 Bert Sigmond
0
de koningsvleugel maar het offer 4 Roland Stravers
hoefde niet te worden aangeno- 5 Herman de Munnik 11
men. Na 10 minuten denken ging 6 Herman v.d. Meulen 1
Bert erop in want hij dacht de
stelling te kunnen keepen. Het tegendeel bleek waar. Roland
Stravers had met wit een taaie partij waarin hij de boel goed
onder controle had en waarin zijn tegenstander zijns inziens
soms iets te snel zette. In het middenspel kreeg hij een vrije
centrumpion. Deze kon zwart slechts blokkeren door daarvoor twee stukken in te zetten. Met de hulp van zijn koning
kon Roland deze zwakte bloot leggen. 3-0. Herman van der
Meulen herstelde zich zeer goed van het drama van de vorige keer. Na een Konings-Indische opening kreeg hij behoorlijk wat meer ruimte op de damevleugel. Hij won een kwaliteit en kon daarna via de open c-lijn zijn torens op de zevende rij zetten. Toen daar ook nog een dame aan toegevoegd
werd, en hij een verdedigend stuk uitschakelde met zijn
paard, gaf zijn tegenstander op. De winst was binnen! Hendrik van Buren speelde, nadat hij er onlangs zelf nog enigszins door verrast werd, nou zélf het Morra gambiet van het
Siciliaans. Na grote complicaties verloor Hendrik een pion.
Lang probeerde Hendrik nog naar een remisesituatie toe te
manoeuvreren. De door Hendrik als “Fritz 8 hemzelve”
omschreven tegenstander wist zijn naam echter waar te maken. Eindstand 4-2.
Roland Stravers
Opnieuw verlies voor ASV-9: Voor de 5e ronde stond de
uitwedstrijd tegen
SMB-7 op het programma. Piet Blees
kwam op de 11e zet een stuk achter en dat kwam hij niet
meer te boven. De tegenstander ruilde zoveel mogelijk af
waarbij tenslotte een achterstand ontstond van 4 pionnen en
een kwaliteit. Voldoende om de koning maar om te leggen.
Bob Hartogh Heijs bouwde vanuit de opening een goede
stelling op maar op het beslissende moment ging het toch
mis. Een foutieve voortzetting kostte materiaal en tenslotte
de partij. Gerrit Verbost begon goed en slaagde door agressief spel 2 pionnen te winnen maar toen sloeg de tegenstander toe. Door een penning ging een paard verloren en werd
de stelling kwetsbaar. Doordat Gerrit niet gerokeerd had
bleef zijn koning noodgedwongen in het centrum. Door een
nieuwe penning ging ook het ande0
re paard verloren waardoor de 1 Piet Blees
positie onhoudbaar werd. Bij Henk 2 Jacob Zandbergen 1
Kelderman bleef het evenwicht 3 Bob Hartogh Heijs 0
½
lang bewaard tot Henk door een 4 Jan Zuidema
0
pionnenruil een geïsoleerde pion op 5 Gerrit Verbost
d6 overhield. Door een verkeerde 6 Henk Kelderman 0
volgorde in de afruil moest die pion worden prijsgegeven. In
het toren/loper tegen toren/paardeindspel met 6 tegen 5 pionnen waarbij wit op de koningsvleugel een pion meer wist
de tegenstander door zorgvuldig spel de druk op de zwarte
stelling te vergroten. Door een grove blunder werd het paard
weggegeven en was verder spelen zinloos. Jacob Zandbergen moest in de opening een loper prijsgeven. De tegenstander bouwde een goede stelling op van waaruit hij met zijn
paarden ondersteund door de dame en beide torens probeerde aan te vallen. Hij speelde echter zo weinig doortastend dat
Jacob kans zag zich te herstellen en een tegenaanval kon
inzetten. Dat had succes in de vorm van torenwinst waardoor
de verhouding geheel veranderde. Hierdoor kon Jacob zijn
aanval opvoeren zodanig dat de andere toren ook verloren
ging. Verder spelen had toen geen zin meer (4-1). Als laatste
was Jan Zuidema (als invaller voor Hein van Vlerken) nog in
de strijd. De partij bleef tot in het eindspel in evenwicht. In
een stelling met K+T en beiden 2 pionnen deed zijn tegenstander het fout. Deze wilde een pion winnen maar deed dat
niet goed. Jan kwam dus een pion voor en kon door de juiste
tactiek te volgen de winst realiseren. Deze mogelijkheid
werd evenwel niet uitgebuit waardoor hij na afruil niet verder kwam dan remise. Eindstand 4½-1½. Dit was de vierde

nederlaag in successie. ASV-9 staat nu praktisch onderaan
met slechts 1 punt uit 5 wedstrijden.
Henk Kelderman
OSBO-cup: De 2e ronde in deze regionale bekerstrijd bracht
afgelopen week ASV-3 en ASV-5 achter de borden. Even de
situatie vooraf geschetst. Omdat de 3 deelnemende ASVteams een thuiswedstrijd hadden geloot en daarnaast ook 2
teams van De Toren ook in Arnhem zouden moeten spelen
werd de suggestie geopperd om er een echte bekermiddag
van te maken. Het ASV-bestuur regelde vervolgens zaalruimte maar uiteindelijk kwam er van deze bekermiddag
niets terecht. Sterker nog 2 ASV-teams toonden zich uiteindelijk zelfs bereid om de tegenstander tegemoet te komen
door bij hen op bezoek te gaan. ASV-3 plaatste zich voor de
volgende ronde door een 3½-½ zege op Veenendaal-3 maar
ASV-5 werd met 1½-2½ uitgeschakeld door Mook-1.
ASV-4 speelt zijn bekerwedstrijd volgende week donderdag
thuis tegen Bennekom-2.
ASV-3 naar volgende ronde in OSBO-cup: Onze thuiswedstrijd in de 2e ronde van de OSBO-cup werd op verzoek van
Veenendaal uit gespeeld omdat zij dan enkele zeer jonge
talenten konden laten spelen. Bij het uitwisselen van de
opstellingen bleken zij twee 10-jarigen in de opstelling te
hebben. Barth Plomp was als eerste klaar, maar het ging met
name in de opening moeizaam, daarna kwam zijn favoriete
onderdeel het eindspel en daar was een onnauwkeurigheid
van zijn opponent voldoende om een kwaliteit te winnen.
Daarna schoof Barth de partij probleemloos naar 1-0. Theo
Jurrius speelde aan bord 3 tegen de 10 jarige Joost Offringa,
die met 1691 nu al de hoogste Elo van het team bezat en na
de openingskeuze van Theo verzuchtte, “dat moet nu juist
tegen mij”! Ondanks het feit dat hij de opening niet kende
speelde hij het heel bedachtzaam (Theo had op een gegeven
moment een 1 uur meer) en hield tot in het verre eindspel
stand. Toen had Theo echter teveel druk en ruimtevoordeel
en bezweek Joost uiteindelijk (2-0). Een leuke pot. Anne
Paul Taal speelde zijn favoriete spel en kwam in een variant
waarin er lekker geofferd kon worden. In zijn haast vergat
hij de kwaliteit te winnen en in plaats daarvan verloor hij een
stuk tegen 2 pionnen, maar kreeg als compensatie een enorme ontwikkelingsvoorsprong Toen Peeters na goed spel
dreigde los te komen werd er nog een kwaliteit geofferd en
ging Peeters in de hectiek onnodig mat (3-0). Gerben speelde
tegen het tweede talent Onno Kampman en deed dat heel
omzichtig. Hij voerde de druk langzaam op maar Onno
counterde goed en toen zocht Gerben de tactische kant. Net
toen hij een kwaliteit kon winnen zag hij dit over het hoofd
en werd om 23.30 in een kale stelling tot remise besloten.
3½-½ winst en een leuke avond !
Anne Paul Taal
Gedetailleerde uitslag OSBO-cup ASV-3-Veenendaal-3: B.
Plomp-R.J. Leer (1669) 1-0 A.P. Taal-A.L.Peeters (1687)
1-0; T. Jurrius-J. Offringa (1691) 1-0; G. Hendriks-O.
Kampman (1374) ½-½. Eindstand 3½-½.
Zwarte dag voor ASV 5 in OSBO-cup: Vol e goede moed
togen wij naar onze thuiswedstrijd in Mook (3 klasse). Wij
speelden allen hele goede degelijke partijen, die op Abbes
Dekker na alle pas in de tijdnoodfase tot een beslissing
kwamen. Abbes opende met een remise de score. Hij had
steeds het betere van het spel gehad. Maar toen hij wilde
oogsten, had hij één zet over het hoofd gezien en kon de
Mookse speler aan verlies ontsnappen. Ook Jan Vermeer had
bijna vanuit de opening beter gestaan. Uit nood geboren ging
zijn tegenstander maar een kamikazeaanval opzetten, waarop
Jan ten onrechte inging, waardoor juist daardoor de vijandelijke aanval doorsloeg. Ook Tony Hogerhorst had de hele
partij druk op de vijandelijke stelling gehad. Maar op het
eind verloor Tony de controle over het spel en veroverde zijn
tegenstander enige pionnen. Bij Martin Weijsenfeld ging de
partij steeds gelijk op. Pas na het middenspel kwam Martin
in het voordeel. In de tijdnoodfase ging zijn opponent door
zijn klok. Helaas winnen wij geen klok voor ASV.
Jan Vermeer
Gedetailleerde uitslag: M. Weijsenfeld-T. Wouters 1-0; T.
Hogerhorst-P. de Leeuw 0-1; J. Vermeer-H. Blom 0-1; A.
Dekker-H. van de Berg ½-½. Eindstand 1½-2½.
Uitslagen interne competitie ronde 22 (17 februari 2005):
Wilgenhof-Bruning 1-0; Jonkman–E.Wille ½-½; v. Gemert Verkooijen 0-1; Niezgoda–R.Wille 0-1; Ayyoubi-v.Willigen
½-½; Sjachim-v. Belle ½-½; Dijkstra-Uithof 1-0; Au - Velders ½-½; Zunnebeld–Manschot ½-½; Ariëns-Sanders 0-1;

v.d. Leer–Zandbergen 0-1; Meijer-Zunnebeld 1-0; Hartogh
Heijs-Blees 1-0; Egging-Stibbe 1-0; Lemein-Rietmeijer 1-0.

