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Oploswedstrijd: Vorige week stond deze stand op het demonstratiebord, gespeeld in een gewone clubpartij tussen
twee Finnen (Koskinen - Kazanen) in 1967. Eerst dacht ik,
dat deze stand te moeilijk is. Maar mijn computer gaf hem
in een klik. En na nog eens goed kijken zag ik, dat de oplossing valt te beredeneren. Een leuke opgave: Zwart speelt en
wint. Oplossing. De stand bereikte destijds heel wat schaakbladen. Geen wonder, want het is een zeldzaamheid dat je
een stuk op een veld moet zetten waar het onverdedigd vijf
maal van het bord kan worden geslagen. Kotov noemde het
de meest onverwachte zet, die hij ooit in zijn (toen toch al
heel rijke) schaakleven had gezien. 1....Dxb4 2. Lxb4 (en
daar komt hij)
Td2 (axb4 is
namelijk mat als
de dekking van de
dame van veld b4
wegvalt) 3.Dxd2,
Pc2+ 4. Dxc2 (nu
is dat dus gelukt.)
4. axb4 mat. Een
heel fraai probleem. Dit bleek
dan ook vorige
week want er
waren slechts 2
inzendingen
en
die waren beiden
foutief. Niet getreurd, vanavond
is er weer een nieuwe stelling.
Externe competitie: Na de winst van ASV-6 en ASV-10
eerder vorige week wist alleen ASV-8 dit succes te
vervolgen. In een belangrijke wedstrijd werd Ede-4 in eigen
huis verslagen met 1½-4½. Dan onze thuiswedstrijden.
Daarbij ging het duidelijk minder. ASV-5 verloor met 3-5
tegen het sterke VDS uit Beekbergen en ASV-7 kwam met
3-5 te kort tegen koploper Bennekom-2. Afgelopen dinsdag
speelde nog ASV-9 in het Dorp tegen De Sleutelzet-2. Meer
over deze wedstrijd volgende week.
Jaarvergadering: Op donderdag 2 februari a.s. wordt de
algemene ledenvergadering gehouden. De stukken voor deze
vergadering zijn vanavond beschikbaar. In veel gevallen zal
dit ook per e-mail worden verspreid.
OSBO-cup: Vanavond komen 2 ASV-teams in actie voor de
bekercompetitie van de OSBO. ASV-3 krijgt het heel zwaar
want zij hebben het sterke Veenendaal geloot. Dit team is
momenteel koploper in de promotieklasse. Een slechtere
loting had ons derde haast niet kunnen treffen. ASV-4 moet
het opnemen tegen Wageningen-4 dat in de OSBO in de 2e
klasse uitkomt.
Verlies voor ASV-5: Het gevecht tegen VDS zou een zware
dobber worden. Dit als eerste geplaatste team met de hoogste rating in de poule heeft aan de hoogste borden spelers
van tegen de 2000 Elo. ASV-5 had alleen spelers van in de
1600 en 1700 omdat 2 spelers in verre oorden vertoefden:
onze eerste bordspeler Paul Schoenmakers en gedeeld topscorers Albert Marks en Nico Schoenmakers, de laatste
moest wegens griep afzeggen. Zonder deze toppers was het
echter ook te doen want we konden de toppers uit ASV-6
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opstellen die eerder die week al allen gewonnen hadden, en
dat in dezelfde klasse en aan de hoogste borden. In ASV 5
namen zij plaats aan borden 6, 7 en 8 en scoorden naar believen. Het naar boven geschoven resterende gedeelte van
ASV-5 maakte echter te weinig klaar hoewel een gelijkspel
tegen VDS niet gek en onverdiend geweest was. Het begon
allemaal met een snelle achterstand. Murat Duman begon al
naar eigen zeggen rampzalig en kreeg een letterlijke koude
douche toen Eric Hartman per ongeluk zijn glas fris over
hem deponeerde. Eric zou later die avond zonder zijn fris
ook niet meer aan verlies kunnen ontsnappen. Tijs van Dijk
liep in zijn Frans in een bekend matnet na het spelen van h6
op het moment dat een zekere Rooie Rakker foto's van hem
nam. Dat had g6 moeten zijn en in de analyses bleek ook tot
verbazing van wit dat liefst alle varianten mat liepen en zei
dat de fotograaf het verlies had ingeleid. Tot zover alle excuses en ontsnappingen want de rest van het team presteerde
promotiewaardig. Eerst won Tony Hogerhorst een mooie
vlammende aanvalspartij vol grandioze offers. Jan Vermeer
zijn partij lag hem niet. Goed getimed bood hij na een op
een krachtzet lijkende move remise aan want verbluffend
gelukkig werd geaccepteerd. Bijan Zahmat speelde aan het
zware bord 3 een spannende Siciliaanse pot en nam middels
een tijdelijk pionoffer het initiatief. Met mooie aanvalswendingen trok hij de winst naar zich toe. Theo van Amerongen
overspeelde zijn tegenstander in de opening en won een
kwaliteit. Helaas verblunderde hij een volle toren en kon
feitelijk opgeven. Edoch, hij speelde door en kon in het
eindspel nog knap eeuwig schaak forceren. De stand was 34 en de ondankbare taak aan Robert ijzer met handen te
breken. In een eindspel met alle zware stukken en een loper
nog op het bord had Robert 1 pion meer. Alles was echter zo
afgesloten dat een afruil moest volgen. Nog steeds was de
winst ver te zoeken maar tijd kan alles doen. Het was voor
zwart echter gemakkelijk de verdedigende zetten te vinden
en zo de tijdnood goed door te komen. Voor Robert liep het
op een debacle uit toen zwart de kans kreeg aan zijn pionnenstructuur te knagen. Dapper gestreden want of een half
of een nul maakte niets uit. Er is nog niets verloren, we
staan nu gedeeld tweede met 1 matchpunt achterstand op
onze volgende tegenstanders, de jeugd van Pallas. Dat wordt
dus interessant als onze eigen jeugd daar de handschoen
tegen oppakt.
Tijs van Dijk
Gedetailleerde uitslag: E. Hartman-M. London 0-1; M.
Duman-B. Meester 0-1; B. Zahmat-E. Greven 1-0; R.
Naasz-H. Schoten 0-1; T. van Dijk-C. Buijvoets 0-1; T.
Hogerhorst-F. London 1-0; J. Vermeer-F. v.d. Berg ½-½;
T. van Amerongen-W. van Diggele ½-½. Eindstand 3-5.
ASV 7 in de gevarenzone: Na de 5-3 nederlaag tegen koploper Bennekom 2 is ASV-7 nu toch echt in degradatiegevaar.
Aanvankelijk ging het gelijk op en leek een gelijkspel tegen
de veel sterkere tegenstander (1100 Elopunten meer) haalbaar. Hedser Dijkstra kwam met wit in een bekende Pirc
terecht, met tegenovergestelde rokades. Hij wilde aanvallen
op de koningsvleugel, terwijl zwart op de damevleugel de
aanval inzette. Zwart kon nog net op tijd de dames ruilen om
de witte aanval te stoppen en daarna zat er geen spel voor
hem meer in. Hedser had een slechte loper en mocht blij zijn
dat zwart zijn remiseaanbod aannam. Jans Askes speelde
met wit aan bord 6 een hele taaie partij. Hij kwam in de
verdrukking en na 23 zetten verloor hij twee keer achter
elkaar 2 pionnen. Jans kwam nog meer in de verdrukking en
gaf pardoes een loper weg waarna hij opgaf. Tjé-Wing Au

speelde weer een sterke pot aan het achtste bord en trok de
stand gelijk. Een zeker heerschap, de weer snel verliezende
teamleider van ASV-5, dat ook speelde, merkte op dat “zijn
leerling” het toch maar weer goed deed en wandelde verder.
Zijn partij was immers toch al weer afgelopen. Tjé-Wing liet
zich niet afleiden door het gehang van het heerschap en
kwam in een remiseachtige stand terecht, maar toch met een
klein voordeel, na goed uit de opening gekomen te zijn. De
tegenstander verslikte zich echter in de vasthoudendheid van
de ASV-er, beging een fout en het was opeens snel afgelopen (niet zo snel echter als het partijverloop van genoemd
heerschap). Horst Eder met zwart aan bord 7 speelde een
spannende partij waarbij de tegenstander uiteindelijk twee
keer zoveel tijd over had bij uitgesproken ingewikkelde
stand. Horst bood remise aan en dat werd geaccepteerd.
Invaller Frans Veerman met wit aan bord 4 had zijn dame
buitenspel gezet en voordat zij weer goed stond kostte dat 2
pionnen. Vervolgens werd hij langzaam maar zeker van het
bord gezet. Ignace Rood met zwart aan bord 5 miste kort na
de opening en simpele pionwinst en zag daarna zijn stelling
steeds meer onder druk komen. Er kwam een koningsaanval
op hem af die niet meer kon worden afgeslagen en aan de
uitvoering van zijn eigen plan. Een opmars op de damevleugel, kwam hij niet meer toe. Tenslotte overspoelde de witte
strijdmacht zijn koningsstelling en de vlag werd gestreken.
Hendrik van Buren met zwart aan bord 3 had de hele partij
het initiatief. Hij won een pion en later nog een kwaliteit.
Wit hield de zaak echter volledig dicht en het leek twijfelachtig of er meer dan remise in zat. Met het oog op de stand
moest er echter doorgespeeld worden. Toen volgde een
moment van totale schaakblindheid, waarbij mat in één
overzien werd. Henk Kuiphof had met zwart aan het eerste
bord een sterke tegenstander in een oud-clubgenoot. Hij
kwam onder zware druk maar kon het materieel gelijk houden. Hij bood remise aan maar dat werd terecht geweigerd.
Toen de tegenstander even niet oplette verloor hij plots zijn
dame en het punt dat Henk scoorde gaf de nederlaag nog een
enigszins dragelijk aanzien.
Ignace Rood
Gedetailleerde uitslag: H. Kuiphof-T. Bunt 1-0; H.
Dijkstra - H. Sonnenberg ½-½; H. van Buren - P. Dubbeld
0-1; F. Veerman - G. Dinsbach 0-1; I. Rood - H. Verhoef
0-1; J. Askes - M. van Lelieveld 0-1; H. Eder - M.P. de
Haan ½-½; T.W. Au - R.P. Balder 1-0. Eindstand 3-5.
Winst ASV-8 op Ede-4: De voortekenen leken goed want
alles liep gesmeerd op het nemen van een rotonde na op de
heenreis. Gelukkig ging ook dit uiteindelijk goed. Dick
Hajee had in Ede een snelle en makkelijke overwinning.
Zwart pakte een pion die Dick enorm ontwikkelingsvoordeel
opleverde. Na nog een foutje kon wit in de aanval gaan
(waarbij zwart de loper en de toren nog niet ontwikkeld
had). Dit kostte zwart al snel het paard en toen in de aanval
ook nog een toren verloren zou gaan, gaf zijn tegenstander
(na 21 zetten) maar preventief op. Dick Hajee
1
Invaller Jonathan van der Krogt Ko Kooman
0
kwam in een open spel terecht waar Theo Koeweiden
1
hij zichzelf in de weg stond. Hij Roland Stravers
1
kwam zwaar onder vuur op de Herman de Munnik 1
koningsvleugel en moest zich heel Jonathan v.d. Krogt ½
precies verdedigen. Op de 19e zet
liet zijn tegenstander een loper ongedekt waarop Jonathan
deze pakte. Doordat hij hierna helaas zijn dame onhandig
neerzette (kostte een toren), moest hij via herhaling van
zetten remise maken. Theo Koeweiden viel weer eens succesvol in tegen zijn oude club, zag ook zijn broer Bart, die
bij Ede lid is. Op zet 7 won hij een prettige pion. Rustig
bouwde hij verder met dit voordeeltje waarna hij een vijandelijk paard kon insluiten. Een paar zetten later gaf zijn
tegenstander in de lijn der verwachting op. Ook invaller Ko
Kooman leek goede kansen te hebben. De partij ging gelijk
op en er werden een pion, twee paarden en twee lopers afgeruild. Bij een enigszins positioneel voordeel werd een pion
op b6 door de koning geslagen. Dit had echter de b5 pion
moeten zijn. Hierdoor werd alsnog verloren. Vrijwel tegelijkertijd kon captain Roland Stravers zijn winst op het wedstrijdformulier noteren en nam hij felicitaties in ontvangst
van Ede-4. Na met zwart het hoofd geboden te hebben aan
forse druk op zijn koningsstelling, kon hij tegendruk creëren. Die leidde er uiteindelijk toe dat hij met twee paarden
een promotieveld voor een vrijpion kon evacueren, hetgeen
zijn tegenstander beloonde door op te geven. Herman de

Munnik speelde weer eens een degelijke partij. Met wit kon
hij veel dreigingen in de stelling vlechten, die in eerste instantie een koning toren vork opleverde op c7. Na ook nog
een damepenning toegepast te hebben, vond zijn tegenstander het welletjes en gaf ook op. Eindstand 1½-4½ voor
ASV. Prima overwinning van het team die kostbaar kan
blijken. Roland Stravers
Harderwijk: Daar waar veel ASV-ers in Arnhem op 7 januari jl. de strijd aangingen bij het Bieze toernooi bleef Fokke
Jonkman in zijn geval wat dichter bij huis. Hij ging naar
Harderwijk om deel te nemen aan het 12e rapidtoernooi van
de plaatselijke vereniging De Combinatie. Het was weer een
groot succes volgens de toernooiorganisatie. Wederom werd
een record gebroken: 57 deelnemers telde het toernooi,
waarvan 12 jeugdspelers. Ook hadden er nog niet eerder
zoveel sterke spelers meegedaan. De schakers speelden
ieder 7 wedstrijden in 2 poules, een jeugd- en een seniorengroep, volgens Zwitsers systeem. Het werd een daar waar
twee vechten om een been gaat de derde ermee heen. Fokke
Jonkman en Andries Mellema zagen elkaar vooraf als de
grootste kanshebbers en concurrenten. Het was al na de 4e
rond duidelijk dat er een sterke senioren kopgroep was,
bestaande uit onze clubgenoot Fokke Jonkman (Kuinre),
Rogier Dijk (Harderwijk), André van der Elst (Kampen),
Andries Mellema (Harderwijk) en Frits van Dorp (Elburg).
Lange leek het erop dat Fokke het toernooi zou winnen. Tot
de 6 ronde wist hij alle partijen te winnen, wat geen van
zijn concurrenten wist te evenaren. Mellema en van der Elst
volgden op een vol punt. Pas in de laatste ronde versloeg
Mellema onze ASV-er, waardoor er 3 winnaars met elk 6
punten uit 7 partijen waren. De eerste prijs ging uiteindelijk
naar André van der Elst, omdat hij de meeste weerstandspunten had. Mellema en Jonkman werden resp. 2e en 3ee.. De
winnaar van vorig jaar, Jan Kleijer uit Kampen, werd 4 .
Amersfoort: Zaterdag jl. nam Anne Paul Taal met zijn
maatje Ton van Vliet in Amersfoort deel aan het door de
schaakvereniging Ons Genoegen georganiseerde AFAS
rapidtoernooi. De 60 deelnemers werden verdeeld over 10
groepen van 6 deelnemers. Samen met Eric de Haan (2293),
Sander van Eijk (2136), Tjerk Haquebord (1936), Frans
Sanijs (1926) en Patrick Huis in 't Veld (1916) was Anne
Paul in groep A ingedeeld. Toen Sanijs zich vlak voor de
start afmeldde werd Wouter van de Groep (1782) toegevoegd. Sander van Eijk won het toernooi met 4 uit 5, 2e
werd Eric de Haan met eveneens 4 uit 5 (hij verloor van
Sander). Anne Paul verloor de 1e ronde met zwart na een
stevige partij in wederzijdse tijdnood van de Haan. Na een
zege met wit op Haquebord, die in de opening veel tijd gebruikte en dat in het eindspel moest bezuren hield onze
ASV-er met zwart Sander van Eijk op remise na een uitmelkpartij in een ongelijk lopereindspel! Tegen Patrick Huis
in ’t Veld kwam Anne Paul met wit 2 pionnen voor maar
stond passief en verloor een gelijkstaand eindspel op tijd. In
de slotronde versloeg hij Wouter van de Groep met zwart
vanuit een Koningsgambiet na een spannende partij. Daarmee werd Anne Paul ongedeeld derde met 2½ uit 5.
Nieuwstad Snelschaaktoernooi: Op zondag 29 januari organiseren Café-Bar LagaLuna en Café van den Brink in Arnhem het Nieuwstad Snelschaaktoernooi 2006. Deze naast
elkaar gelegen cafe's worden als speellocaties gebruikt. Er
kunnen maximaal 60 schakers deelnemen. Er zijn 2 groepen
(Elo 1700+ en Elo tot 1700). Er worden 7 ronden gespeeld
volgens Zwiters systeem van 15 minuten p.p.p.p. Er wordt
gezorgd voor gratis broodjes en soep tijdens het toernooi. Er
zijn geldprijzen te winnen en sponsorprijzen voor de overige
plaatsen. Inschrijfgeld: het inschrijfgeld bedraagt 15 euro
(incl. broodjes, soep en hapjes. De inschrijving is voldaan
als voor 25 januari € 15 is overgemaakt op gironummer
1886644 tnv P. van den Brul te Arnhem.
Uitslagen interne competitie 17e ronde (12 januari 2006:
Jurrius – de Leeuw ½-½; Buisman – Homs ½-½; Schleipfenbauer – Plomp ½-½; Tangarife – Jonkman 1-0; van Belle
– Weijsenfeld 0-1; Taal – de Freijtas 0-1; Huizinga – R.
Wille ½-½; Velders – Zunnebeld ½-½; Egging – Ariëns 1-0;
Manschot – Looyen 1-0; Hartogh Heijs – Kelderman 0-1;
Giltay – van Vlerken 0-1; Stibbe – van der Meulen 1-0;
Visser – Blees 0-1.

