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Oploswedstrijd: Arnhem kende ooit een grootmeester: Cor
Goldschmeding. Hij overleed helaas veel te vroeg.
Vandaag herdenken wij
hem een beetje met dit
probleem. Wit geeft mat
in twee. Oplossing: Pg7f5. Goldschmeding was
voorzitter van de Nederlandse Bond van Probleemvrienden en grootmeester in de schaakcompositie. Een titel, die
niet aan inflatie onderhevig is. Meestal wordt men
hierbij pas flink na zijn
vijftigste grootmeester. Men moet daarvoor eerst een aantal
publicaties hebben verdiend in het Fide-album. Hierin komen
prijswinnende problemen, maar niet allemaal. Op dit moment
zijn er slechts vijf grootmeesters in de compositie. Een reden
hiervoor is o.a. dat Russen nogal vroeg sterven en er net als
in het gewone schaak vrij veel Russische successen zijn in de
problematiek. Goldschmeding is een aantal keren bij ASV
geweest. Hij gaf eens een lezing over problematiek en overwoog lid te worden. Elke keer werd hij toch weer tegengehouden door de twee- en driezetten. Dat kostte hem veel tijd.
Als voorzitter van de probleembond heeft hij ook Arnhem
betrokken in zijn werkzaamheden. Zo werd hier in 1984 het
jaarlijks congres van de wereldbond gehouden, waarbij een
reeks internationale grootheden aanwezig was. Voor mij was
er toen een onvergetelijke gebeurtenis. Zo waren we met
ASV op een zaterdag druk bezig met het schaken op straat
toen er een heer van middelbare leeftijd aanschoof. Ik bleef
een tijd overeind, maar rond de 25e zet ging het mis. Hij
maakte me uitvoerig complimenten. Pas toen bleek, dat ik
had zitten spelen tegen grootmeester Vukcevic, de enige
partijgrootmeester, die ook een grote reputatie had als probleemcomponist. De week daarvoor had hij in een toernooi
nog remise gespeeld tegen Jan Timman, die toen in zijn
hoogtijdagen was.
Hendrik v. Buren
Nieuw: Ook vorige week mochten we weer iemand verwelkomen. Dit keer was het Martijn Boele, die de laatste vijf jaar
niet in clubverband actief was, maar daarvoor bij De Toren
speelde. Wij wensen ook hem natuurlijk veel schaakplezier
bij ASV.
Rapidcompetitie: Ik heb het in de vorige EP helemaal vergeten aan te kondigen maar vanavond is het alweer de volgende
speelavond in de rapidcompetitie zoals ook in ons jaarprogramma staat aangekondigd. Veel plezier!!
Moskou: Het Aeroflot Open dat op dit moment (van 13 t/m
23 februari) in Moskou wordt gespeeld geldt als een van de
sterkste open schaaktoernooien van de wereld. Op het geweldige prijzenfonds van zo'n 200.000 Amerikaanse dollars
komen jaarlijks honderden schakers af uit de gehele wereld
(ruim 450 dit jaar). Ook vanuit Nederland zijn er een aantal
schakers naar toe waaronder onze eigen Wouter van Rijn (Elo
2149). Bij het sluiten van deze EP (zondag jl.) had hij louter
spelers met een Elo hoger dan 2300 tegenover zich gekregen.
En dan speelt Wouter zelfs nog in de B-groep. Wouter speelde ondanks dit loodzware programma een uitstekend toernooi
en had na 4 ronden 3 punten voordat hij in de vijfde ronde
zijn eerste nederlaag leed. Maar 3 uit 5 met een TPR van
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maar liefst 2396 is natuurlijk uitstekend te noemen!! Zo won
hij van de 70-jarige Russische grootmeester Valery Grechihin
en speelde hij remise tegen IM Anvar Nazarov uit Tajikistan.
Volgende week meer over de slotronden in dit toernooi.
Dwingeloo: Het lijkt een grote stap van Moskou naar Dwingeloo maar niet voor ASV want onze leden schaken overal.
Dus ook in Dwingeloo
want daar nam Fokke Jonkman zaterdag jl. aan het 9e Boerenkooltoernooi deel. En net als 2 jaar
geleden wist hij dit toernooi op zijn naam te schrijven. Met
3½ uit 5 werd hij eerste. Naast 3 groepen die 5 ronden volgens het “Zwitsers systeem” speelden was er ook een topgroep van zes man, die na loting voor plaatsingsnummer een
gesloten groep afwerkten. Na de 2e ronde is er de gezamenlijke lunch, waar je voor ieder punt in de ochtend behaald, 3
cm extra worst kreeg. Fokke miste deze extra worst want de
openingsronde ging verloren tegen Henk Langbroek van de
organiserende vereniging en in de 2e ronde speelde hij met
enig geluk remise tegen Kloosterman uit Delfzijl. Voor de
lunch stond hij dus nog ongedeeld laatste in de topgroep.
Kennelijk goed aangesterkt door de boerenkool won Fokke 's
middags achtereenvolgens van Peter Bosker, Olaf Cliteur en
Amir Nicolai en werd zo ongedeeld eerste. Had hij van Olaf
verloren dan hadden ze allen 2½ uit 5 gescoord!! Qua sterkte
lag het dus dicht bij elkaar. Nu had Olaf als enige 1½ uit 5 en
geen prijs. En dus 4 man op plaats 2 t/m 5. Volgend jaar
wordt de tiende editie georganiseerd en Fokke kan een ieder
aanraden een gezellig dagje Dwingeloo te plannen!
Externe competitie: Vorige week versloeg ASV-7 Bennekom-4 met 5½-½ en het kampioenschap komt daarmee
steeds dichterbij. De andere teams lieten het behoorlijk afweten. ASV-6 verloor van Zutphen-2 met 5-3, onze senioren
van ASV-10 moesten met 3½-2½ hun meerdere erkennen in
SMB-8 terwijl ASV-11 met 5½-½ een grote nederlaag
leed
tegen De Toren-9j. Drie ASV-teams spelen in deze 2e speelweek. Afgelopen dinsdag was dit ASV-8 dat in en tegen
Doetinchem-2 speelde en vanavond hebben we nog 2 thuiswedstrijden ASV-5 treft Bennekom-2 en ASV-9 ontmoet
Elster Toren-3. Ook de KNSB-bekercompetitie kent vanavond een belangrijk treffen. ASV-1 ontvangt HMC Calder
uit Den Bosch, dat in de Meesterklasse uitkomt. Vorig seizoen verloor ons eerste in de laatste poulewedstrijd tegen dit
sterke Bossche team, waardoor de weg naar de finalewedstrijden net werd versperd. Tijd voor een sportieve revanche
dus! Er valt dus vanavond vast weer veel te genieten bij de
diverse teamwedstrijden!e In deze EP natuurlijk ook de standen en uitslagen uit de 6 ronde van onze zaterdagteams want
dat kon er in de vorige EP echt niet meer bij!
ASV-7 wint met grote cijfers: Eigenlijk was het een spelletje
van kat en muis vorige week donderdag want ASV-7 stond al
alleen bovenaan, terwijl Bennekom-4 pas 1 matchpunt had.
Het ging allemaal van een leien dakje. Dick Hajee kwam met
wit in een koningsgambiet al gauw ruimtelijk goed te staan.
Dick zette een koningsaanval op en won een paard door zwak
spel van zijn tegenstander. Toen deze ook nog een toren ging
verliezen, gaf hij op. Tijs van Dijk paste zijn trucje “paardje
opsluiten” toe. Het kostte veel zetten, maar het lukte en hij
kon een knol overmeesteren. Wel moest Tijs met zijn koning
vluchten van e8 via d7, c6 en b5 naar a4. Het was komisch
om te zien hoe het de opponent niet lukte om met de dame en
de torens nog op het bord hiervan misbruik te maken. Even
later gaf de man op. Henk Kuiphof offerde brutaal een stuk
tegen een zwakke tegenstander. Op zich was het offer correct,

maar het vervolg niet. De tegenstander gaf echter geheel
onnodig tot tweemaal toe een stuk weg. Hij speelde nog lang
door, maar toen er weer een stuk geruild werd gaf hij terecht
op. Marco Braam, invaller voor de verhinderde Ayyoubi,
speelde de doorschuifvariant van de Caro-Kann. Dit was
trouwens de enige variant die hij niet kende. Marco kwam
ook niet goed uit de opening, maar de tegenover hielp hem
door het centrum dicht te schuiven. Onze man begon een
aanval via de h-lijn met taai tegenspel. Na een schijnoffer met
de dame kon Marco zijn toren op d3 zetten, waarna de sloop
begon. Toen een loper werd ingerekend was het in 4 zetten
uit. Tom Bentvelzen moest het opnemen tegen de op papier
sterkste tegenstander. Er kwam een ingewikkelde stelling op
het bord met vooral dreigingen van de kant van Tom, maar
die konden steeds worden gepareerd. Toen de Bennekommer
te langen leste remise aanbood, kon Tom dat moeilijk weigeren. Achteraf was Tom echter toch ontevreden met de remise
en misschien is dat wel de juiste instelling als je voor het
zevende speelt! Jacques Boonstra kreeg te maken met een
tegenstander die met b4 opende. Jacques wist daar wel raad
mee. De tegenstander deed heel lang plichtmatige zetjes en
ondertussen bezette Jacques de diagonalen met zijn beide
lopers. In een voor de hand liggende afwikkeling van veel
stukken gaf Jacques een kwaliteit. Toen de tegenstander
verkeerd terugnam kon Jacques snel de dames ruilen om
vervolgens een gewonnen stelling over te houden. De tegenstander gaf al mopperend op. Hij meende remise binnen
handbereik te hebben, maar Jacques dacht daar geheel anders
over.
Henk Kuiphof
Gedetailleerde uitslag: Jacques Boonstra - Klaus Bodlaender 1-0; Dick Hajee – Jan Hooft 1-0; Tijs van Dijk-Anton
Suuring 1-0; Tom Bentvelzen - Paul Constant ½-½; Marco
Braam-Hans Gillet 1-0; Henk Kuiphof-Sjoerd de Rave 1-0.
Eindstand 5½-½.

zag Jonathan dat hij een stuk ongedekt had laten staan. Niet
veel later gaf Umit Duman op de vijfde zet een stuk weg.
Toch waren het niet deze spelers die als eersten verloren.
Eerst ging het mis bij Lion de Kok. Hij waagde het erop lang
te rokeren, terwijl daar de pionnenstelling niet meer in tact
was. In de koningsaanval die volgde, vond Lion de juiste
verdedigingszetten niet. Mat was zijn deel. Luttele minuten
later verloor ook André de Groot. Lange tijd stond André
prima, maar hij toverde een penning op het bord die geen
penning was. Het kostte hem een stuk en de partij. Jan Sanders speelde prima. Onze routinier had steeds het betere van
het spel, maar kon net niet doordrukken. Toen hij een buitgemaakte pion weer inleverde, tekenden de kemphanen de
vrede. Vervolgens won Jonathan zijn zo onnozel weggegeven
stuk nog terug, maar het pioneindspel dat restte, was simpel
verloren voor onze jeugdleider. Umit had na zijn valse start
nog een aanvalspoging opgezet, maar na een nieuwe fout
ging er een kwaliteit af en was het klaar. Ton van Eck speelde
prachtig. Een kwaliteitsoffer van Ton bracht de tegenstander
ertoe de dame te geven voor twee torens. Ton kreeg vervolgens de kans om een koningsaanval op te zetten. Daar waar
een stukoffer op h5 mogelijk de winst had gebracht vond hij
echter het juiste plan niet en verloor later zijn belangrijke
pion op f6. In het vervolg van de partij bleken de beide zwarte torens sterker dan de dame. In de tijdnoodfase ging het
definitief mis. Gelukkig heeft ASV-11 alle fouten voor deze
wedstrijd bewaard, dus komende twee keer gaat het zeker
beter.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: Umit Duman – Rik Roelofs 0-1; Ton
van Eck – Erik Duijm 0-1; Jonathan van der Krogt - Raimond Vastenhout 0-1; André de Groot – Jorick Laan 0-1;
Lion de Kok – Tom Verhagen 0-1; Jan Sanders – Iris Roelofs ½-½. Eindstand ½-5½.

Verlies voor ASV-10: Voor de senioren stond de uitwedstrijd
tegen SMB-8 op het programma. De Nijmegenaren stonden
op de laatste plaats op de ranglijst dus zouden er winstmogelijkheden in zitten. Het eerste winstpunt werd gescoord door
Henk Kelderman. In de opening offerde de tegenstandster een
paard voor de pion op f2 om daarmee de koningsstelling te
verzwakken. Henk moest nog een pion prijsgeven maar
slaagde erin, mede dankzij het stuk voordeel, de aanval over
te nemen. Daarbij overzag hij een ongedekte toren. De Nijmeegse was kennelijk zo verrast door dit geschenk dat ze 2
zetten later haar dame ongedekt liet staan. Daarmee was de
partij beslist door 2 blunders achter elkaar. Bob Hartogh
Heijs verkreeg in zijn partij een iets betere stelling maar de
tegenstander wist na afruil een paard te blokkeren. Door dit
verlies kon zwart de aanval inzetten en succesvol afronden.
Bij Hans Meijer bleef alles in evenwicht tot in het eindspel
waarin een gesloten stelling op de f-, g-, en h-lijn met voor
Hans: K, T + 3 pionnen tegen K, T, P en 2 pionnen. Door de
stand en herhaling van zetten werd remise overeengekomen.
Hein van Vlerken hield de stand lang in evenwicht totdat de
tegenstander via en passant slaan een opening forceerde en de
zwarte stelling onder vuur kon nemen. Dit voordeel werd
verder uitgebouwd met pion- en stukverlies tot gevolg zodat
Hein niets anders kon doen dan de koning omleggen. Als
laatste was Gerrit Verbost nog bezig. Hij slaagde erin een
loper voor te komen waardoor een gewonnen stelling voor
hem ontstond. Bij afruil ging dit voordeel verloren met ook
pionnenverlies. De stand werd toen kansloos zodat ook Gerrit
moest opgeven. De eindstand van 3½-2½ in ons nadeel was
hiermee een feit. In deze competitie was het reeds de derde
keer dat met 2½-3½ werd verloren. De volgende wedstrijd is
thuis tegen Ede-3 op 20 maart a.s. Dit team scoorde tot nu toe
2 punten en staat op de voorlaatste plaats. Zou het dan kunnen lukken??
Henk Kelderman
Gedetailleerde uitslag: Paul van Deemen - Hans Meijer ½½; Jaap Schuld - Wim Zunnebeld 0-1; Cas Aubel - Bob
Hartogh Heijs 1-0; Jaap Stork - Gerrit Verbost 1-0; Ilona
Sanders - Henk Kelderman 0-1; Luuk Jensen - Hein van
Vlerken 1-0. Eindstand 3½-2½

KNSB 2e klasse A
1 Homburg A’doorn-2
2 Dr. Max Euwe-1

ASV-11 draad kwijt in Arnhem-Zuid: ASV-11 speelde afgelopen vrijdag haar slechtste wedstrijd van het seizoen. Het
was echter niet het ½-5½ verlies tegen de talenten van De
Toren 9j, dat het slecht maakte, maar de vele grote fouten.
Het duel was nog maar net gewonnen toen Jonathan van der
Krogt dacht een pion te winnen. Toen hij deze geslagen had,

Uitslagen/standen 5e ronde KNSB en Promotieklasse OSBO:

4 VAS-2
5 HSG-2
6 Fischer Z
7 Dion Hardenberg-1
8 Lewenborg
9 SISSA
10 Unitas-2
KNSB 3e klasse B
1 Amersfoort
2 Doetinchem
3 ESGOO-2
4 Dr. Max Euwe-2
5 Spassky’s
6 Staunton

KNSB 3e klasse C:
12 36 1 De Toren
10 34½
10 31½ 2 Alteveer
10 28
9 27
3 UVS-1
8 27
8 28½ 4 ASV-2
8 27
7 23½ 5 Caïssa-2
8 26
6 23
6 Heemsteedse SC
6 23½
6 22½ 7 Paul Keres-3
4 21½
2 17½ 8 Zukertort A’veen-3 4 20
0 17½ 9 Moira-Domtoren
2 18½
0 13
10 Zeist-2
0 14
Promotieklasse OSBO:
11 30 1 Meppel-1
12 34
8 30
2 Wageningen-2
9 29½
8 28½ 3 Bennekom-1
8 27
8 27
4 Het Kasteel-1
8 25
6 24
5 UVS-2
6 25½
6 22
6 Schaakstad-4
6 23

8 Almelo
9 DSC Drachten
10 Dion Hardenberg-2
e

4 22
2 17½
2 15½

3 ASV-1

7 ASV-3

5 23½ 7 ASV-4

8 PSV-DoDo
9 Zutphen
10 PION-2

6 22½

3 23
2 19
0 11½

KNSB 2 klasse A: SISSA – Fischer Z 3½-4½; Unitas-2 –
HSG-2 3½-4½; Lewenborg – VAS-2 3½-4½; Homburg
Apeldoorn-2 – ASV-1 6-2; Dion Hardenberg – Dr. Max Euwe 3-5. e
KNSB 3 klasse C: Heemsteedse SC–Caïssa-2 5-3; MoiraDomtoren–Zeist-2 4½-3½; Paul Keres-3–Alteveer 3-5; Zukertort Amstelveen-3–ASV-2
5-3; De Toren–UVS 7½-½.
KNSB 3e klasse B: ESGOO-2 – Staunton 5-3; Doetinchem –
Almelo 4½-3½; Spassky’s – Amersfoort 3½-4½; DSC
Drachten – ASV-3 2½-5½; Dion Hardenberg-2 – Dr. Max
Euwe-2 2½-5½.
Promotieklasse OSBO: Het Kasteel – Wageningen-2 1½6½; Meppel – Zutphen 6-2; Bennekom – PSV-DoDo 4½-3½;
Schaakstad-4 – ASV-4 4½-3½; PION-2 – UVS-2 2-6.
Uitslagen interne competitie 20e ronde (14 februari 2008):

Jonkman–v.d. Wel 1-0; Hendriks–Schleipfenbauer ½-½; Huizinga–
v. Roosmalen ½-½; de Freytas–Fassaert ½-½; Knuiman–Naasz 1-0;
Weijsenfeld–v. Belle ½-½; R. Wille–Hogerhorst ½-½; v. Amerongen–Boele 1-0; Wiggerts– Vermeer 1-0; Groen–Boom ½-½; van
Buren–Lamboo 0-1; Velders–Veerman ½-½; Eder–van Eck 1-0;
Manschot–Singendonk 1-0; B. Sanders–Kooman 1-0; van der Jagt–
Zunnebeld 0-1; Visser–Hartogh Heijs 0-1; J. Sanders–v. Pelt 0-1; v.
Vlerken–Kelderman 0-1; Verbost–Stibbe ½-½.
ASV-bekercompetitie: Dijkstra–Marks ½-½; Taal–Hartman ½-½; N.
Schoenmakers–Jurrius 0-1; Plomp–Tangarife 1-0.

