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Oploswedstrijd: De stand is uit Pfeiffer - Volkel uit 1946.
Een ouwetje dus.
Het gaat er ook
ouderwets aan toe.
De zwarte koning
wordt recht toe recht
aan
mat
gezet.
Hoe?? Was het voor
u een makkie vorige
week? Oplossing:
1.Tf4+ gxf4 2.Pg6+
Kh5 3.Pxf4+ Kh4
4.Tg6 en mat op de
volgende zet.
Sportmarkt: Afgelopen zaterdag werden weer de nodige folders verspreid aan
geïnteresseerden die bij de marktkraam van ASV een kijkje
kwamen nemen bij de stelling op het demonstratiebord bij
Hendrik van Buren of bij het snelschaken door Jan Vermeer
en Nico Schoenmakers op de door het Sportbedrijf Arnhem
georganiseerde sportmarkt waarin alle Arnhemse sportverenigingen zich konden presenteren. Uw redacteur maakte het
kwartet ASV-ers dat aan propaganda deed vol. Of het uiteindelijk leden gaat opleveren moeten we afwachten. In ieder
geval moet elke gelegenheid worden aangegrepen om onze
vereniging onder de aandacht te brengen. En dat hebben we
gedaan. De weersomstandigheden waren nou niet bepaald
hartverwarmend maar dat werd op de koop toe genomen.
Rapidcompetitie: Volgende week donderdag valt de beslissing in de vijfde en laatste rapidavond van dit seizoen. Een
week dus zonder interne competitie. Daar gaan we op donderdag 4 mei weer mee verder.
Externe competitie: Na de nederlaag van onze senioren tegen
kampioen De Toren-7 dat ik u in de vorige EP al meldde
kreeg de laatste competitieronde vorige week donderdag een
vervolg. En ook hierbij waren de resultaten niet hoogstaand.
Alleen ASV-8 wist nog een 3-3 gelijkspel in de wacht te
slepen tegen Veenendaal-4 in een duel waar verder niets
meer op het spel stond. Verder verloor ASV-5 opnieuw. Dit
keer bleek ook Zutphen-2 te sterk. Er werd een 3-5 nederlaag geleden. Het vijfde heeft de verwachtingen in het geheel
niet waar kunnen maken dit seizoen. Uithuilen en opnieuw
beginnen dus! Dan speelde ASV-10 afgelopen dinsdag tegen
De Sleutelzet-1. Het werd een 1½-4½ nederlaag. Jonathan
van der Krogt was zijn tegenstander in de slotfase te slim af
en zorgde zo voor een vol winstpunt en bij Theo Koeweiden
bleef de partij steeds in evenwicht. Remise dus in die partij.
Morgenavond valt de beslissing in de poule bij ASV-7. De
spanning in de wedstrijd tegen Het Kasteel-2 zal hierbij heel
groot zijn. Nu staan de spelers van het zevende op bordpunten nog aan de goede kant van de streep maar is dat morgenavond na afloop nog zo of gooit Wageningen-4 of Schaakmaat-3 roet in het eten. Voor ASV-6 is er na de nederlaag in
de vorige ronde nog slechts een theoretische kans in de wedstrijd tegen Pallas-2 om koploper UVS-3 van de troon te
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stoten maar dan moeten er wel wonderen gebeuren en daar
gelooft eigenlijk niemand in. Succes kan er wel zaterdag
geboekt worden als ASV-2 de eerste plaats weet vast te
houden in de onbetwiste kraker tegen het sterke Utrechtse
Paul Keres-2, dat op de tweede plaats staat en alleen bij
winst ons tweede voorbij kan gaan. U kunt getuige zijn van
deze spannende ontknoping want deze wedstrijd wordt in het
Lorentz Ondernemerscentrum gespeeld, aanvang 13.00 uur.
Ook ASV-1 speelt thuis. Tegen Vianen/DVP staat er niets
meer op het spel. Vanavond wordt er voor deze wedstrijd al
een partij vooruit gespeeld. Normaal gesproken zouden ook
ASV-3 en ASV-4 thuis spelen maar in de OSBO is de gezamenlijke slotronde een goed gebruik. Deze ronde vindt voor
de Promotieklasse plaats in Bennekom. Voor beide ASVteams zijn er geen belangen meer. ASV-3 kan dus vrijuit
spelen in de wedstrijd tegen koploper Veenendaal. Voor
ASV-4 is degradatie reeds een feit en mag tegen gastheer
Bennekom (voorlopig?) afscheid nemen van de Promotieklasse. Volgende week meer over de laatste competitieronde!
OSBO-cup: ASV-3 is er afgelopen zaterdag niet in geslaagd
zich te plaatsen voor de finaledag van de OSBO-cup. Tegen
PSV/DoDO werd het in de kwartfinale na de reguliere wedstrijd 2-2 waarna het snelschaken de beslissing bracht. Hierin trokken de schakers uit Putten met 2½-1½ aan het langste
eind. Op 3 van de 4 borden kon PSV/DoDO bogen op spelers met een hogere Elo dan die van onze clubgenoten. Dat
het dus geen makkelijke wedstrijd zou worden stond van
tevoren al vast. Toch boekten Bert Buisman en Gonzalo
Tangarife degelijke remises. Bert kwam aanvankelijk wat
passief te staan maar wist zich toch te bevrijden. Zetherhaling kon door beide partijen op een gegeven moment niet
worden vermeden. Ook Gonzalo vocht voor wat hij waard
was en bereikte vanuit een iets mindere stelling toch ook de
veilige remisehaven. Via een zege van Barth Plomp in het
eindspel was ASV op voorsprong gekomen. Barth buitte in
de slotfase de slechte pionnenstructuur van zijn opponent
goed uit. Anne Paul Taal vergaloppeerde zich reeds in de
opening. Dit kostte een kwaliteit tegen een pion. Hij offerde
een pion voor tegenkansen. Dit leverde helaas niets op maar
kostte zeer veel bedenktijd. Na dameruil ontstond er een
eindspel waarin de strijd zich op één vleugel afspeelde. Verdere afruil leverde een stelling op met toren tegen paard.
Hierop claimde onze ASV-er remise maar verzuimde daarbij
de klok stil te zetten en ging zo door de vlag. Verlies op tijd
in plaats van remise en dus noodzakelijk snelschaken was
het gevolg. Daarbij liet Barth zich al snel beetnemen en
verloor. Bert maakte dit weer goed via een prima winstpartij.
Anne Paul stond volledig gewonnen met een flink aantal
pionnen meer maar eeuwig schaak ontsnapte aan zijn aandacht toen hij zich met zijn dame even te ver in de vijandelijke stelling waagde. Gonzalo kon het daarna niet meer
keren en verloor vrij kansloos. Uitschakeling was daarmee
helaas een feit.
Gedetailleerde uitslag: Rody Straat - Gonzalo Tangarife
½-½ (1-0); Olger van Dijk-Bert Buisman ½-½ (0-1) Ewout

't Jong-Barth Plomp 0-1 (1-0) Mark Kortrijk-Anne Paul
Taal 1-0 (½-½). Eindstand 2-2 (na snelschaken 2½-1½).
ASV-5 sluit slecht seizoen met verlies af: ASV-5 begon het
seizoen goed en pakte na 3x victorie kraaien de koppositie.
Helaas bestond de poule duidelijk uit 3 sterke en 3 zwakke
broeders met ons ertussenin. De resterende matches gingen
dan ook allemaal verloren. Het enige wat restte was aan onze
ontmoeting met Zutphen-2 bordpunten overhouden om de
kampioen van de middenmoot te worden. En in die opzet
zijn we glansrijk geslaagd! Het was al raak met onze goede
invallers. Theo kon zijn favoriete Draak spelen en tikte daarop met gemak uit. De 4 nullen die hierop volgden waren dus
al voor de statistieken. Nico speelde de Franse verdediging
tegen oud-ASV'er Vincent Theissen. Dat ging niet goed
want dat kostte een kwaliteit en bovendien behield Vincent
het initiatief. Hierop speelde ons Tijsje een leuke manoeuvre
waardoor hij ditmaal eens een gezonde pion buit maakte. De
opponent was zo van slag dat hij weldoordacht maar onnodig zomaar een kwal weggaf. Het was nu alleen zaak op wits
oprukkende pionnen te letten maar in plaats daarvan wist de
afzwaaiende captain weer niet van een extra gifpionnetje af
te blijven waarop een ongenadige mataanval volgde. Bijan
speelde tegen de jeugdkampioen van Zutphen en had dezelfde leeftijd als zijn opponent. Dat werd dus een mooi gevecht.
Bijan kreeg kansen maar wist de stelling niet naar zijn hand
te zetten. In het middenspel stond het redelijk gelijk maar
toen gaf Bijan knullig een pion weg. Hij kon een mooie truc
uithalen om terug in het spel te ko- Eric Hartman
0
men maar ruilde in het eindspel in Albert Marks
0
tijdnood de dames waardoor het geen Nico Schoenmakers 0
0
plusremise maar verlies werd. Top- Bijan Zahmat
1
scorer Albert moest zich maar eens Robert Naasz
waarmaken aan het hoge 2e bord en Theo v. Amerongen 1
van Dijk
0
kwam in een Catalaan vanaf de start Tijs
Ruud Verhoef
1
al onder hevige druk te staan. In
tijdnood miste hij de beste zet en verloor 2 pionnen en de
partij. De andere invaller redde daarop nog wat extra eer in
een Caro-Kann. Ruud kwam positioneel in het voordeel en
kon na ruil van de zware stukken de betere pionnenstructuur
uitbuiten. Eén tempo bracht de winst. Eric kon het hierop
niet meer bolwerken maar Robert sloot als enige basisspeler
het seizoen geweldig af. Eigenlijk al vanaf de opening voerde hij de partij tot winst na een thuis voorbereid pionoffer op
zet 11. Uiteindelijk besliste zijn vrije a-pluspion de strijd.
Tijs van Dijk
ASV-8 speelt gelijk in slotronde: Teamchauffeur en invaller
Ko Kooman liet dit keer zijn fiets thuis staan en zorgde ervoor dat we met Dick Hajee, die al in de Rehoboth in Ede
was, compleet aan de start verschenen. Ede organiseerde de
slotronde. Promoveren kon ons team al niet meer maar degraderen ook niet. Ede 4 was reeds definitief in laatstgenoemde zone beland. Nadat de wedstrijdleider dit ook nog
eens gemeld had, begonnen om ongeveer 8 uur de partijen.
Bert Sigmond speelde op het laatste bord met zwart. Hij
kreeg een moeilijke opening te verwerken. Via een tussenschaakje verloor hij een pion en doemden er allerlei lastige
scenario’s op aan de horizon. Echter, door een uitstekende
damezet kon hij een remiseaanbod doen, dat zijn tegenstander accepteerde. Ko Kooman zag dat de pionnenrij van zijn
tegenstander diezelfde tegenstander hinderde in zijn verdediging. Die tegenstander bood twee keer remise aan. Ko had
een licht materieel voordeel verkregen maar het ging redelijk
gelijk op. Het eindspel bestond uit Dick Hajee
½
½
Ko's koning, toren en 2 pionnen en Frans Veerman
0
daartegenover een koning, loper en 3 Roland Stravers
½
pionnen. Nadat dit materiële voor- Ko Kooman
deel niet benut kon worden, werd Herman de Munnik 1
½
remise overeengekomen. Herman de Bert Sigmond
Munnik had een spannende maar ietwat chaotische partij. Na
aanvankelijk op winst gekomen te zijn raakte hij zijn voordeel kwijt en kwam verloren te staan. Nadat zijn tegenstan-

der dit niet kon verzilveren kwam hij weer goed te staan en
gaf zijn tegenstander op. Frans Veerman kwam al stelling
dichtmetselende beter te staan maar gaf pardoes een pion
weg. Maar doordat er gelijke lopers in het spel waren, kon
hij de partij nog remise houden. Roland Stravers kwam goed
uit de opening. Hij verzuimde een gratis pion te pakken,
maar toen hij dat alsnog deed was het te laat en stond hij
plotsklaps, door een over het hoofd geziene dubbelaanval,
verloren. Nadat hij geprobeerd had de boel te compliceren
belandde hij in een voor zijn tegenstander eenvoudig te winnen stelling en gaf op. Toen was het nog spannend bij gelijke
stand. Dick Hajee stond ogenschijnlijk gewonnen. Na eerst
een pion voorgestaan te hebben, werd de stand materieel
gelijk (K+T+p tegen K+T+p). Dick's koning was echter
dicht bij het promotieveld van zijn pion. Door deze koning
telkens schaak te houden wanneer hij de pion te hulp wilde
schieten, kon zijn tegenstander remise afdwingen. Zo werd
de stand gelijk en kunnen we terugkijken op een geslaagd
seizoen waar eerder meer dan minder in gezeten had.
Roland Stravers
Verlies voor ASV-9 in slotwedstrijd: De vijfde en laatste
uitwedstrijd van de senioren was de gezamenlijke slotronde,
georganiseerd door De Sleutelzet in Het dorp. Onze tegenstander was De Toren-7, koploper in deze groep. Het
krachtsverschil werd reeds na ongeveer een uur spelen
merkbaar. Hein van Vlerken verloor in de opening een pion
en enkele zetten later ruilde hij een paard tegen 2 pionnen.
De tegenstander wist daarvan goed te profiteren. Hij ruilde
zo snel mogelijk en zoveel mogelijk af met verder stukvoordeel waardoor verder spelen zinloos werd. Ook Bob Hartogh
Heijs kwam met 1 pion achterstand uit de opening en verspeelde door een vork op dame en koning zijn dame en gaf
toen maar op. Bij Henk Kelderman ging het op zijn Spaans.
Hij kreeg door ruil op c6 een dubbelpion op de c-lijn maar
zijn tegenstander niet veel later ook een dubbelpion op de glijn. Henk kon met zijn torens de b- en d-lijn bezetten en na
dameruil zette hij met zijn loperpaar een aanval in op de
damevleugel. Om pionverlies te vermijden gaf de Torenaar
de dekking op en dat kostte hem zijn Theo Koeweiden
0
paard op d2 en dat verlies kwam hij Hans Meijer
0
niet meer te boven. Hans Meijer kon Bob Hartogh Heijs 0
0
in de opening een stuk nemen tegen Gerrit Verbost
2 pionnen maar enkele zetten later Hein van Vlerken 0
moest hij door een penning zijn Henk Kelderman 1
dame tegen een loper inleveren. Verlies was toen het gevolg.
Ook Gerrit Verbost kwam in de opening een pion voor en
dacht een betere stelling te hebben maar de tegenstander
slaagde erin het initiatief te nemen en wist een kwaliteit
(toren tegen loper) te winnen. Met 2 verbonden torens op de
d-lijn werd de stelling van Gerrit in tweeën gesplitst waardoor nog een pion verloren ging. Door verdere afruil kon de
tegenstander met 2 vrijpionnen oprukken die gesteund door
de toren niet meer waren te stoppen. Theo Koeweiden, invaller voor Jacob Zandbergen hield lang stand tegen de sterke
Bart van Onzen. Toch moest hij in de loop van de partij een
stuk prijsgeven. De direct hierop volgende aanval over de dlijn met de beide vijandelijke torens gesteund door een loper
belette hem nog te rokeren en na verlies van nog een stuk
was het overwicht zodanig dat verder spelen zinloos was.
Hiermee was de 5-1 eindstand bereikt en De Toren-7 de
terechte kampioen van deze poule geworden waarvoor onze
gelukwensen!
Henk Kelderman
Uitslagen interne competitie 27e ronde (13 april 2006):
Schleipfenbauer – de Freytas 1-0; Sloots – Tangarife 1-0;
Buisman – E. Wille 1-0; R. Wille – Boom 1-0; Huizinga –
Hogerhorst 0-1; Dijkstra – Hendriks 0-1; van Buren – Au 01; Dekker – Rood 1-0; Zuidema – Egging ½-½; Zandbergen
– van der Leer 0-1; Kelderman – Sanders 0-1; de Kok –
Hartogh Heijs 0-1; van Vlerken – de Goeij 1-0; Visser – van
der Krogt 0-1; Giltay – Stibbe 1-0.
Uitslag ASV-bekercompetitie: Jonkman – Taal 1-0.

