Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING
(OPGERICHT 31 OKTOBER 1891)

Redactie:

R. Wille, Laan van Klarenbeek 74,
6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,
e-mail: r.wille@planet.nl

Clubavond:
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Oploswedstrijd:
Vorige week stond
een tweezet van
Arthur White uit
1921, die ikzelf heel
leuk vind, op het
demonstratiebord.
Oplossing: 1. Da1.
Een fraaie zet want
na 1….Da1 volgt 2.
c2+ mat. En ook
andere zetten bieden wit geen redding. Kijkt u maar:
1….Ld2:, Db1:+ of
1… Db3:, 2. Dc1:+,
of 1… Dc2:, 2. Dc1:+ of 1… Lb2+, 2. c3+ of 1… La3, 2.
c3:+ of 1… Db2, 2. Lc3:+ of 1… Da2:, 2. Lc3:+. Van de 8
inzendingen waren er 5 met de juiste sleutelzet.
Jaarvergadering: Volgende week is het tijd voor de
Algemene Ledenvergadering. Wij hopen u in groten
getale bij deze vergadering te mogen treffen.
Externe competitie: De vierde ronde in de OSBO-competitie
ligt inmiddels achter ons. Alleen van ASV-9 weet u het
resultaat nog niet. Onze senioren wonnen afgelopen week
overduidelijk met 5½-½ van De Sleutelzet-2. De uitslagen
en standen na deze vierde ronde komen in de volgende EP.
OSBO-cup: Het werd een enerverend OSBO-cupavondje
vorige week donderdag. Maar aan het eind waren het toch
de beide ASV-teams die zich voor de volgende ronde wisten
te plaatsen. Bij ASV-3 werd het tegen het sterke
Veenendaal 2-2 en moesten vluggertjes de beslissing
brengen. Ook nu werd het 2-2 maar dit was genoeg voor het
derde om de koploper in de OSBO-Promotieklasse uit te
schakelen. ASV-4 bekert verder en dat lijkt niet zo
bijzonder. Wageningen-4 stond echter na een uur spelen
met zwart gewonnen aan bord 1 en 3. Bord 2 en 4 waren tot
in het laatste uur totaal gesloten (remiseachtige) stellingen.
Terwijl Siert al 2 uur speelde met 3 pionnen minder leverde
een truc hem damewinst op. Het begin van het einde voor
onze Wageningse vrienden. Een zege met twee blauwe ogen
derhalve.
ASV-3 verrast koploper in OSBO-cup: Dat bekerwedstrijden wat anders zijn dan de normale competitieduels bleek
vorige week weer eens. ASV-3 presteert in competitieverband met name aan de staartborden onder de maat. De sterke
top daarentegen versloeg in de 2e ronde van de OSBO-cup
Veenendaal, momenteel de onbetwiste koploper in de Promotieklasse. Natuurlijk waren de Veenendalers favoriet. Zij
kwamen bovendien op oorlogssterkte. Maar ook captain
Anne Paul Taal kon een sterk viertal opstellen. Na de openingsfase stonden de partijen voor ASV er al prettig voor.
Gonzalo Tangarife kreeg na de opening het betere van het
spel Gonzalo bouwde dit goed uit en wist als eerste het volle
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punt te scoren. Hierna eindigde de partij van Barth in remise. Aanvankelijk had Barth ook licht voordeel maar door
afruil verdween dit plusje. Nadat Gonzalo voor de winst had
gezorgd kreeg Barth van Anne Paul toestemming om een
remiseaanbod te doen maar toen zijn tegenstander dit voorstelde sloeg Barth het af en ging er nog eens goed voor zitten. Maar in een stelling met lopers van ongelijke kleur was
en bleef het remise. Ivo van der Gouw stond aanvankelijk
ook iets beter maar naarmate de partij vorderde leken de
kansen wat te verschuiven. In een lastig eindspel met lopers
van gelijke kleur hield Ivo de partij keurig remise. 2-1 voor
ASV-3 dus. Een beslissing via snelschaken was in ieder
geval bereikt. Bert Buisman kwam goed uit de opening maar
miste ergens stukwinst hoewel dit nog veel compensatie
voor zijn opponent zou opleveren. Bert raakte de controle
over zijn stelling kwijt en kwam met 2 pionnen minder in
een verloren dame-eindspel terecht. In een poging om eeuwig schaak te forceren ontstond in de tijdnoodfase een voor
de toeschouwers kolderieke situatie. Met de witte koning op
h3 gaf Bert met zijn dame schaak op c8. De dame kon echter
zomaar worden geslagen door de vijandelijke dame op a6.
Wit zag het niet en speelde g4 om het schaak op te heffen.
Bert kon nu winnen door op zijn beurt de dame te slaan op
a6. Ook hij was volledig gefixeerd op veld g4 en speelde h5.
Nu kon wit Bert’s dame weer slaan maar hij speelde zijn
dame naar een verdedigend veld. Het publiek volgde dit
tafereeltje met open mond en vol verbazing. Schaakblindheid in optima forma. Uiteindelijk verloor Bert de partij op
tijd. Het was gelijk en het snelschaken moest de beslissing
brengen. Daarbij verloren Ivo en Barth al vrij snel zodat
ASV-3 tegen een 2-0 achterstand aan keek. Maar ook nu
wist Gonzalo zijn tegenstander op knappe wijze te verslaan.
Bij winst van Bert zou ASV-3 doorbekeren. Een spannende
slotfase volgde. De Veenendaler verbruikte veel tijd waardoor de tijd wegtikte in het voordeel van ASV. Met nog
enkele seconden op de klok was het duidelijk dat Bert op
tijd zou gaan winnen. Na het verstrijken van de tijd was de
2-2 eindstand genoeg voor ASV-3. Op grond van de winst
van Gonzalo aan bord 1 (en het wegvallen van de nederlaag
van Bert aan bord 3 in de reguliere wedstrijd) bekert ASV 3
ten koste van Veenendaal verder. Maar wat was het spannend geweest. Maar misschien geeft dit ook vertrouwen
voor het restant van de competitie.
ASV-3 – Veenendaal-1: Gonzalo Tangarife - Jef Verwoert
1-0 (1-0); Barth Plomp - Tjaart Jan Offringa ½-½ (0-1);
Bert Buisman - Leo Hovestadt 0-1 (1-0); Ivo van der Gouw
- Henk Brongers ½-½ (0-1) Eindstand 2-2 (na snelschaken
ook 2-2. ASV-3 bekert verder
ASV-4 bekert verder met twee blauwe ogen: Wageningen-4
presenteert zich in eigen kring meestal als “Voorheen het
derde”. Misschien een idee voor ASV-4, althans dat schoot
door mijn hoofd na een uur of twee spelen. Misschien iets in
de trant van “Voorheen talentvol”. U begrijpt het al: ASV-4
blameerde zich in de tweede ronde van de OSBO-cup bijna
tegen twee klassen lager ook laatste staande Wageningen-4.
En de eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat zelfs de uiteindelijke 3-1 winst dat gevoel niet helemaal kon wegnemen. Erik

Wille en Siert Huizinga wisten met wit binnen een uur een
verloren stelling te bereiken. Zij zadelden Paul de Freytas en
Jan Willem van Willigen met de haast onmogelijk opdracht
op om dan tenminste nog een 2-2 af te dwingen om dan via
snelschaak een herkansing te krijgen. Zover kwam het niet.
Erik verloor wel gewoon. Nadat hij eerst twee pionnen achterbleef na een mislukte opening gaf hij ook nog eens een
stuk weg. Paul de Freytas wees remise af en vocht tegen
beter weten in door. De gesloten stelling kwam open en een
ingesnoerde Wageningse koning sneuvelde door een verre
vrijpion. Toen kwam de ommekeer. Een schwindle van Siert
leverde met drie pionnen achterstand damewinst en de partij
op. Hierna was de druk eraf. Jan Willem van Willigen verzilverde een goede stelling via materiaalwinst. ASV 4 is zo
door naar de laatste zestien! En afgemeten aan deze wedstrijd kan het alleen maar beter worden.
Gedetailleerde uitslag: ASV-4 – Wageningen-4 Erik Wille
- Marco Otte 0-1; Paul de Freytas - Arnold Hoekstra 1-0;
Siert Huizinga - Karin Jeuken 1-0; Jan Willem van Willigen - Eric van Mullekom 1-0. Eindstand 3-1.
ASV-9 wint met ruime cijfers: De thuiswedstrijd tegen de
Sleutelzet-2, gespeeld in Het Dorp in het clubgebouw van
deze vereniging, leverde een royale 5½-½ overwinning op.
Binnen een uur bracht Jacob Zandbergen het eerste punt
binnen. Na een gelijkopgaande Jacob Zandbergen 1
partij, waarin hij enigszins onder Hans Meijer
½
druk stond, liet wit zijn dame in- Bob Hartogh Heijs 1
1
staan en kon zonder compensatie Gerrit Verbost
worden genomen. Wit gaf meteen Hein van Vlerken 1
op. Voor Hans Meijer was het Henk Kelderman 1
spelen tegen De Sleutelzet niet onbekend. Hij was immers
zelf jaren lid van deze vereniging. Zijn tegenstander koos, in
tegenstelling tot de normale behouden speelstijl, dit keer
juist voor een scherpe variant. Dit had Hans niet verwacht.
Hij kwam wat minder te staan maar kon zijn stelling door
een aftrekschaak weer verbeteren. De positie kwam weer in
evenwicht en zo werd er tot remise besloten. Bob Hartogh
Heijs won kort na de opening een stuk maar dat kostte 3
pionnen. Toch was dit niet in het nadeel van Bob. Na een
paardoffer dat wit moest aannemen werd de dame gewonnen. Het eindspel leverde vervolgens geen moeilijkheden
meer op. Henk Kelderman kwam in de opening door te ver
oprukken en verkeerd ruilen een pion achter. Hij moest zich
daarna tegen zwaar aanvalsspel verdedigen. Er dreigde een
paardvork op dame en toren die door dameruil kon worden
voorkomen. Zwart behield steeds de voorsprong van een
pion op de a-lijn, gesteund door de toren op a8. Wit slaagde
er evenwel in zijn beide torens op de 7e rij te posteren en
met zijn paard op e5 de zwarte koning na voortdurend
schaak te geven mat te zetten. Gerrit Verbost veroverde op
de 14e zet een kwaliteit en kon daardoor de partij naar zijn
hand zetten. Met toren en dame kon hij de koningsstelling
aanvallen. Na pionwinst was de weg vrij en werd de zwarte
koning matgezet. Hein van Vlerken was als laatste nog in de
strijd. Hij kreeg een zware aanval te verduren die een merkwaardige stelling opleverde. Vijandelijke pionnen op a6 en
a7 die slechts door de dame van promotie konden worden
afgehouden. De tegenstander wist evenwel de voor hem
goede oplossing niet te bedenken en dat gaf Hein de gelegenheid om met paard, loper en toren voortdurend schaak te
geven en de koning zodanig op te jagen dat met paard en
dame mat kon worden gegeven. De eindstand werd hierdoor
bepaald op 5½-½.
Henk Kelderman
Corustoernooi: Wijk aan Zee is deze periode weer het
schaakmekka van Nederland. Naast de grootmeesters natuurlijk ook weer vele honderden liefhebbers. Hieronder
(natuurlijk) ook ASV-ers. In de dagvierkampen waren dit 3
clubgenoten. Fokke Jonkman won zijn groep met 2 uit 3 na
een ongelukkige nederlaag in de openingsronde. Hij dacht
net de 40 e zet in tijdnood te hebben gehaald maar bij een
vluchtige blik in het notatieboekje van zijn tegenstander zag
hij maar 39 zetten staan. Met nog enkele seconden op de
klok deed hij nog snel een zet maar…. u raadt het al. Dit

was meteen de verliezende zet. Heel wrang was het toen
bleek dat hij toch 40 zetten had gedaan. De extra zet die hem
de das om deed bleek dus helemaal niet nodig. De 2 andere
partijen in deze vierkamp werden gewonnen en zo werd hij
toch nog ongedeeld 1e. Siert Huizinga overkwam in zijn
eerste partij iets soortgelijks. In veel betere stelling pakte hij
zomaar een verkeerde pion. Ook dit betekende een blunder
en verlies van deze partij. Maar ook hij maakte dit in de
overige 2 partijen goed en won zo de groep alsnog. Barth
Plonp speelde in zijn groep driemaal remise. Verder spelen
op dit moment Nico Schoenmakers en Erika Belle in de
tienkampen en verdedigde Peter Boel de titel in de Journalistengroep. Ook de naam van Bijan Zahmat kwam ik tegen
bij de aanmeldingen voor het Superschaak. Meer over de
resultaten van deze clubgenoten volgende week
Schaken Overdag: Dinsdag 10 januari jl. was de eerste
schaakmiddag in het Daglichtschaak in 2006. De opkomst
was met 15 schakers redelijk. Wijnand de Boer kwam voor
de eerste keer. Het beviel hem uitstekend. Helaas lieten de
Nijmeegse deelnemers deze keer verstek gaan, maar ze
lieten zich verontschuldigen. Henk Kuiphof speelde deze
middag de sterren van de hemel. Hij won alle drie partijen
en schoof naar de subtop. Albert Marks behield met gemak
zijn eerste plaats. Tegen Jan Vermeer behoefde hij slechts
een remise af te staan. Jan schoof met een minimum aan
inspanning, slechts 1½ punt scoorde hij, op naar de 2e plaats.
Dat kwam mede doordat de concurrentie verloor of niet
kwam opdagen. Wijnand de Boer manifesteerde zich sterk.
In de 1e ronde zette hij Jan Vermeer mat. Ook Horst Eder
doet het lang niet slecht. Deze middag scoorde hij 2½ punt.
Henk ter Horst en Jacques Gosseling hadden hun middag
niet. Zij verloren al hun partijen. De computer “Fritz Vriendelijk” is volledig getemd. Hij mag voortaan voor spek en
bonen meedoen en behaalde deze middag ook 0 punten. De
volgende rondes hoop ik weer op de Nijmeegse groep. Dan
wordt de groep groter dan twintig schakers, zeker als zich
nog de ASV-ers melden die zich dit seizoen nog niet bij het
Daglichtschaak hebben gemeld. De volgende ronde wordt
gespeeld op dinsdag 7 februari. Voor € 3,- per middag kunt
u gezellig schaken en in de laatste ronde van het seizoen ook
nog een prijs in ontvangst nemen!
Jan Vermeer
Glazenburg: Bij het begin van dit schaakseizoen kwam er
een eind aan het schaken in Denksportcentrum Glazenburg
in Rheden. Jaap en Lucie Glazenburg, de drijvende krachten
achter het centrum hadden het pand verkocht en verhuisden
naar het Drentse Havelte. Theo Koeweiden, die natuurlijk al
bij ASV intern speelde, en niet veel later ook Ko Kooman
werden hoofdlid bij ASV. Zaterdag jl. reden zij met enkele
van de oud-leden naar Havelte om het nieuwe huis te bezichtigen en natuurlijk ook om te schaken. Theo Koeweiden
berichte mij hierover het volgende: “Zij wonen er erg mooi
en we werden zoals gebruikelijk bij Jaap & Lucie gastvrij
ontvangen (met middags en avonds uitgebreid eten). Het
schaaktoernooi, 7 ronden rapid, werd gehouden met 6 leden
van onze oude club aangevuld met Jaap’s broer en zijn huisbaas. Ko scoorde 3 punten (gedeeld 5e). Theo eindigde als
tweede. Hij scoorde 4½ punt maar versloeg daarbij wel Jaap
Glazenburg die het gezellige toernooitje won met 5 punten.
Het was een geslaagde dag”.
Theo Koeweiden
Uitslagen interne competitie 18e ronde (19 januari 2006):
Jonkman–de Leeuw ½-½; Weijsenfeld–van Seben ½-½;
Hendriks–van Gemert 1-0; Hogerhorst–Vermeer 1-0;
Dijkstra–Hartman 0-1; Zahmat–van Belle 1-0; van Buren–
Boom 1-0; Dekker–Hajee 0-1; v. Dijk–Boonstra ½-½; Ariens–Askes ½-½; Manschot–Eder 1-0; Au–Koeweiden 1-0;
Stravers–Zunnebeld 0-1; Zandbergen–Egging 1-0; Kooman
–de Munnik 1-0; Meijer–Hartogh Heijs ½-½; v. Vlerken–
Zuidema 1-0; Verbost–Kelderman 1-0; van der Krogt–
Blees 1-0; v.d. Meulen–Rietmeijer 1-0; Giltay–Stibbe 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Velders – Rood 0-1; van
Amerongen – Veerman ½-½ (van Amerongen wint na snelschaken); Reulink - Sep 0-1.

