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: Donderdagavond in Activiteitencentrum
Schreuder, Vlamoven 22-24, tel. 026-3696970
Tel. aanmelden: M. Weijsenfeld 06-12618253
ASV op internet:
http://www.asv-schaken.nl
e-mail: info@asv-schaken.nl

49e jaargang no. 7
Oploswedstrijd: Een toreneindspel loopt soms anders dan de
spelers vermoeden. Hier wint wit erg snel. Dat moeten jullie
ook doen. Een oplossing, die eindigt in “met zijn 2 pionnen
meer moet wit dit kunnen
winnen” zal door Ruud
fout gerekend worden. De
stand is uit de Olympiade
van 1996. Kozul – Antunes. Oplossing: 1.Tc8+
Kh7 2.Tf8 Ta7 3. Txf7
en dat wordt gevolgd door
e6. Daar kan die zwarte
toren niet tegen op.
Rapidcompetitie: Volgende week 25 februari gaan
we met de derde speelavond in de rapidcompetitie verder. We slaan de interne dan even een weekje over.
Voor wie het niet meer weet: in de rapidstand gaat Remco de
Leeuw aan de leiding met 7 punten. Hij heeft daarmee een
vol punt meer dan Koen Maassen van den Brink en Theo
Jurrius. Op 4 maart vervolgen we de interne competitie weer.
Externe competitie: De beslissingen naderen dus de 5e ronde
in de OSBO-competitie werd met spanning tegemoet gezien.
ASV-5 won moeizaam en met enig geluk met 5-3 van WDC
en heeft de onderste regionen zo goed als verlaten. Onze
trotse koploper ASV-6 moest met 3½-4½ tegen De Schaakmaat-1j de eerste nederlaag incasseren. De spanning in deze
poule is volledig terug. ASV-7 werd met ruime cijfers verslagen door SMB-4. Het werd 6½-1½ voor de Nijmegenaren.
ASV-9 zorgde voor een stunt door Tornado met 3½-2½ te
kloppen. Ons negende hield daarmee de kans op handhaving
in leven. Ook ASV-10 kreeg een forse nederlaag te slikken.
SMB-7 won met ½-5½ van onze senioren. Vanavond spelen
er nog 2 teams thuis: ASV-8 tegen OPC en ASV-11 tegen
Theothorne-2. Zaterdag gaat ASV-1 opnieuw op pad naar
Limburg voor de inhaalwedstrijd tegen Voerendaal-2. Deze
wedstrijd werd op 9 januari geschrapt vanwege de winterse
omstandigheden. Wie weet zijn de weergoden ons nu wel
goed gezind! Eerst nu de verslagen van afgelopen week.
ASV-5 loopt door de afgrond heen: ASV-5 haalde vorige
week donderdag in Duiven met 5-3 de winst binnen tegen
WDC. Het was meer door de afgrond heen, dan langs de rand
van de afgrond. Pas in het laatste uur haalden Wouter Abrahamse en Abbes Dekker de twee matchpunten binnen. Het
was een rare wedstrijd. ASV-5 kwam na een remise van
Theo van Amerongen, die voor zetherhaling koos in het
dame-eindspel, op voorsprong door Jan Knuiman. Jan beheerste de opening beter dan zijn tegenstander. De vele dreigingen leverden Jan een winnende aanval op. Inmiddels had
alleen Abbes Dekker een goede stelling met twee pionnen
meer. Op de meeste borden had WDC de kansen op winst.
Desondanks namen we in een complexe stelling genoegen
met remise op het bord van Robert Naasz. Erik Wille had
intussen na langdurig remise uit de weg gegaan te zijn een op
termijn verloren stelling bereikt. Een mooi moment om dan
maar eens remise aan te bieden. Tot ieder verbazing werd dat
aanbod aanvaard. Topscorer Nico Schoenmakers had een
lastige avond tegen zijn ‘tweede’ club. Zijn geroutineerde
tegenstander sloot Nico op en dat kwam niet meer goed. 2½2½ en wat nog restte waren slechte stellingen van Wouter
Abrahamse en Tony Hogerhorst en een eindspel van Abbes
Dekker met pluspion. Oud-ASV-er Peter de Kort hielp ASV
5 in het zadel door veel te passief voort te zetten tegen Wouter. Onze kopman koos de aanval en won na een schaakje een
toren. Abbes Dekker had intussen ook het eindspel met hard
werken naar zijn hand gezet. Zijn winst bracht ASV 5 op 2½4½. Tony Hogerhorst was al een kwaliteit achterop geraakt
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tegen Piet de Mol. De oud-speler van ASV 1 (voor de ouderen onder ons zo’n dertig jaar geleden) raakte echter in tijdnood en ging akkoord met remise. Deze 3-5 winst voorkomt
dat ASV 5 zich onderin zorgen moet gaan maken. En met
een half oog mag zelfs weer naar de bovenste helft van de
ranglijst worden gekeken.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: Peter de Kort (1938)–Wouter Abrahamse (-) 0-1; Jeroen Kersten (1853) – Erik Wille (1959)
½-½; Edwin Peters (1822)–Jan Knuiman (1860) 0-1; Piet
de Mol (1775)–Tony Hogerhorst (1794) ½-½; Henk
Steinhauer (1822)–Robert Naasz (1793) ½-½; Matheus
Janssen (1750)–Nico Schoenmakers ((1821) 1-0; Victor
Tichelman (1729)–Theo van Amerongen (1799) ½-½; Patriek Vleeming (1682)–Abbes Dekker (1715) 0-1. Eindstand
3-5.
ASV-6 moet koppositie na verlies delen: Het topduel van
ASV-6 tegen De Schaakmaat-1j werd afgelopen vrijdag met
3½-4½ door de Apeldoornse jeugd gewonnen. De spanning
in deze poule is daarmee helemaal terug. Het zesde, dat met
Tijs van Dijk en Jan Vermeer twee invallers kende voor Tjé
Wing Au en Jan Groen, liep steeds achter de feiten aan. Hans
Rigter verloor als eerste. Hij kwam passief uit een onregelmatige opening. Hij opende daarna te vroeg met c5 met de
koning nog in het midden. Na pionverlies werd er afgewikkeld waarbij Hans zijn dame gaf voor toren en stuk maar
kreeg niet de kans te consolideren en ging mat. Bij Tijs van
Dijk kwam er na een inspiratieloze opening een kleine rimpeling in de vijver toen wit de a-pion van Tijs buit kon maken na een leep loperzetje. Tijs kon na wat manoeuvreerwerk
ook de witte a-pion pakken zodat het evenwicht terug was en
het witte remiseaanbod na teamberaad werd geaccepteerd.
Bij Hedser Dijkstra wilde het niet lukken. Hij verspeelde al
in de opening simpel een pion. Zijn poging de stelling te
compliceren wilde maar niet lukken. Zijn tegenstandster gaf
Hedser hiervoor niet alleen geen kans maar de zwarte stelling
rammelde hiervoor ook te veel. Toen met een eenvoudige
paardvork ook nog een kwaliteit verloren zou gaan hield
onze ASV-er het voor gezien. Jan Vermeer bracht ASV-6
weer wat terug. Hij was gewaarschuwd want hij wist dat zijn
tegenstander topscorer was. Na een tamme opening kwam
Jan langzaam maar zeker wat beter te staan. De druk op de
vijandelijke koningsvleugel leverde eerst een pion op en later
verloor de Apeldoorner een stuk bij een combinatie die hij
had gemist. Jan gaf daarna geen kans meer weg via de open
h-lijn en trok het punt eenvoudig naar zich toe. Met deze 1½2½ achterstand zat een nederlaag er al aan te komen. Alleen
Rob van Belle stond beter tot gewonnen terwijl Albert Marks
en Ruud Verhoef moeilijk stonden. De stelling bij Jacques
Boonstra was nog onduidelijk. Deze inschatting bleek aardig
te kloppen. Albert Marks was de volgende ASV-er die verloor. Met zwart speelde hij zijn geliefde opening waarbij de
eerste 8 zetten gelijk waren aan die in zijn partij van de dag
ervoor voor de interne competitie. Op de negende zet week
zijn tegenstander af en rokeerde. Albert besloot zijn koning
voorlopig in het centrum te houden en zette scherp voort met
h5. In het middenspel offerde hij deze pion voor een koningsaanval die faalde op een beslissend tempo dat wit kon
gebruiken om zich te verdedigen. Albert had met h5-h4 de
pion moeten houden en dan een bevredigende stelling overgehouden. Rob van Belle boekte inderdaad de al lang verwachte overwinning. Hij had een hele sterke partij gespeeld
en hield met fraai stukkenspel druk op de vijandelijke stelling. Allerlei dreigingen leken materiaal op te leveren. Dit
lukte uiteindelijk in de vorm van een kwaliteit. Dit materiële
voordeel bleek voldoende. Rob schoof de stelling eenvoudig
naar winst. Prima gespeeld!! Ruud Verhoef bouwde een
prettige stelling op met ruimtevoordeel. Na afwikkeling van
de zware stukken dacht hij nog winstkansen te hebben. Zijn
jeugdige opponent wist via een listig offer een stuk te ruilen
voor drie verbonden pionnen, deze bleken niet te keren.

Daarmee was de strijd gestreden. Intussen was in de partij
van Jacques Boonstra de vlam in de pan geslagen na een
aanvankelijk gelijkopgaande partij. Jacques leek een stuk te
verliezen maar een verre vrijpion zorgde ervoor dat hij het
stuk vrijwel meteen weer terug kreeg. In de slotfase was hij
net even behendiger en zorgde daarmee voor een winstpunt
waarmee hij zijn team helaas niet meer kon redden. De
matchpunten waren toen al in veilige handen van De
Schaakmaat-1j. De laatste 2 ronden zullen nog spannend
worden want ook Pallas-2 meldde zich in de promotiestrijd.
Gedetailleerde uitslag: Hans Rigter (1771)-Henriëtte
Springelkamp (1938) 0-1; Ruud Verhoef (1767)-Tom Smid
(1845) 0-1; Albert Marks (1827)-Jeroen Dolsma (1805) 0-1;
Rob van Belle (1764)-Remko Huzen (1733) 1-0; Hedser
Dijkstra (1714)-Marion Severijnen (1642) 0-1; Jacques
Boonstra (1700)-Nick Baan (1755) 1-0; Tijs van Dijk
(1719)-Steven Braun (1739)½-½; Jan Vermeer (1722)Diderick Holtland (1497) 1-0. Eindstand 3½-4½.
Gevoelige nederlaag van ASV-7 tegen SMB-4: ASV-7 ging
met maar liefst 6½-1½ ten onder tegen SMB-4. Is dat een
schande? Eigenlijk niet, want nog niet zoveel jaar geleden
speelde SMB-4 tegen ASV-3 of ASV-4. Marco Braam was
als eerste klaar. Hij had met secuur spel een pion gewonnen.
In een goede stand viel hij de dame van de tegenstander aan.
Helaas had hij overzien dat dit resulteerde in een mat in twee.
Erg sneu voor al die moeite. Jan Vermeer kwam in een zeer
ingewikkelde koningsaanval een pion voor. Toch kwam hij
er niet door vooral vanwege het sterke loperpaar van de opponent. Remise dus. De tegenstander van Tijs van Dijk ruilde
al op de tiende zet de dames en zette een aanval in. Het werd
te ingewikkeld voor Tijs. Hij deed nog verwoede pogingen
om het tij te keren. Hij speelde lang door maar kon het niet
meer redden. Hendrik van Buren, invaller voor Dick Hajee,
moest in het Slavisch de zet g4 bestrijden. Dat lukte goed
totdat hij dameruil aanging. Door een inschattingsfout ontstonden er gaten in zijn stelling waardoor het onhoudbaar
werd. Tom Bentvelzen speelde goed. Vanuit een behoudende
opening kreeg hij positioneel voordeel en had alle vertrouwen in een goede afloop. Echter in de tijdnoodfase ging het
mis. De h-lijn kwam open voor de tegenstander en toen was
er geen houden meer aan. Horst Eder kwam wat passief uit
de opening, maar kreeg na een gunstige ruil aanval. Een
loperoffer werd door de tegenstander afgewezen, waarna het
in remise verzandde. Teamleider Henk Kuiphof speelde
tegen de teamleider van SMB en kreeg een evenwichtige
stelling. Toen de SMB-er een slechte zet deed won Henk een
pion en kwam gewonnen te staan. De tegenstander begon
toen pas echt te schaken en maakte het Henk nog moeilijk. In
een dameeindspel, waarbij om en om schaakjes werden uitgedeeld werd uiteindelijk de vrede getekend. Theo Koeweiden had een leuke partij met een open stelling. Het zag er
lang remiseachtig uit, maar Theo sloeg het aanbod af. Dat
was terecht want hij kwam beter te staan. In de tijdnoodfase
ging de tegenover snel schaken en toen ging het mis bij Theo
en hij verloor alsnog. Al met al zat het niet mee en we kunnen gerust spreken van een geflatteerde overwinning van de
Nijmegenaren. Het begint nu wel te dringen voor ASV 7.
Een goed resultaat in de volgende ronde tegen Mook zou de
situatie belangrijk verbeteren.
Henk Kuiphof
Gedetailleerde uitslag: Bart de Kort (1766) – Jan Vermeer
(1722) ½-½; Huub Jansen (1745)–Tijs van Dijk (1719) 1-0;
Eric de Ridder (1729) – Marco Braam (1637) 1-0; Frits
Meulenbeld (1692) – Tom Bentvelzen (1694) 1-0; Valentijn
Phijffer (1669) – Henk Kuiphof (1613) ½-½; Joost Groen
(1751) – Hendrik van Buren (1539) 1-0; Oscar Mercan
(1428) – Theo Koeweiden (1570 1-0; Jos Claessens (1525) –
Horst Eder (1539) ½-½. Eindstand 6½-1½.
ASV-9 grijpt allerlaatste strohalm tegen Tornado-1: ASV-9
heeft vrijdag jl. in Druten met 3½-2½ verrassend gewonnen
van Tornado 1 wat vooral te danken was door de winst op de
3 laatste borden. De winst had echter hoger kunnen uitvallen
als Herman de Munnik en Bert Sigmond hun gewonnen
stellingen hadden weten te verzilveren. ASV-9 moest met
twee invallers aantreden tegen de hoofdmacht van Tornado
t.w. Liedewij van Eijk en Jonathan van der Krogt. Gelukkig
zijn er altijd mensen bereid ons team uit de brand te helpen
waarvoor mijn grote dank. De avond begon goed toen Thijs
Stomphorst zijn 1e punt dit seizoen wist te behalen aan bord
6. Hij wist al spoedig een stuk te veroveren en de partij
bekwaam uit te schuiven. Hulde Thijs! (1-0). Helaas vond
Liedewij van Eijk in een goede stelling de winstweg niet en
gaf op na stukverlies. Jammer Liedewij maar bedankt voor je
tijd en inzet (1-1). Herman de Munnik moest tegen een sterke
tegenstander aan bord 2 met zwart aan de bak maar speelde
een fantastische partij. Hij stond op een bepaald moment

gewonnen maar verzuimde de winnende zet te doen. Hij won
wel een kwaliteit maar helaas was dit niet genoeg voor de
winst en kon hij een remiseaanbod niet weigeren. Toch knap
gepeeld Herman! (1½-1½). Bert Sigmond moest tegenstand
bieden tegen de kopman met een KNSB rating van 1983 en
wist dus wat hem te wachten stond. Het werd een bizarre
partij. Bert verloor al snel een centrumpion maar wist zijn
tegenstander na een mindere zet in het nauw te drijven en
kwam zelfs gewonnen te staan. Zijn tegenspeler gaf na
afloop aan te verwachten dat hij elk moment kon opgeven.
Bert was echter zo geschrokken van zijn onverwachte luxe
stelling dat hij vergat de genadeklap uit te delen zodat zijn
tegenspeler uit zijn precaire positie wist te ontsnappen en dat
is bepaald niet de eerste keer dat hem zoiets overkomt. Bert
was zo teleurgesteld en dat hij ook nog blunderde en zelfs
nog wist te verliezen hetgeen ook een prestatie op zich was.
(1½-2½). Tot ver na twaalven waren Lion de Kok en
Jonathan van der Krogt nog aan het ploeteren in onduidelijke
stellingen. Ze wisten wat van hen verwacht werd. Lion de
Kok was erg slecht uit de opening gekomen en zijn koning
stond midden op het bord. Gelukkig ruilde zijn tegenspeler
de dames waardoor Lion zich kon terugvechten in de
stelling. In een zeer spannend eindspel wist hij uiteindelijk
als eerste een pion te laten promoveren en daarmee de volle
winst binnen te halen (2½-2½). Petje af Lion!! Tenslotte was
Jonathan van der Krogt nog bezig en zijn partij liet zich
remiseachtig aanzien. Zijn tegenspeler kwam echter in
tijdnood en dat kostte hem een pion. In een mindere stelling
ging deze door de vlag en wist Jonathan voor ons de eerst
teamzege binnen te halen (3½-2½). Helaas heeft concurrent
Dodewaard ook gewonnen maar deze moet nog tegen
aanstaande kampioen Bennekom 2 uitkomen en in de laatste
ronde tegen ons team. We hebben het lot dus nog in eigen
hand om aan degradatie te ontsnappen en dat is in deze
klasse al een prestatie op zich.
Bert Sigmond
Gedetailleerde uitslag: Rijk-Pieter Hofstede (1983) - Bert
Sigmond (1526) 1-0; Jan de Haas (--) - Herman de Munnik
(1520) ½-½; John Alblas (1676) - Liedewij van Eijk (1026)
1-0; Dick Jansen (1590) - Lion de Kok (1266) 0-1; Stan
Jacobs (1645) - Jonathan van der Krogt (1438) 0-1; Harry
Bergsma (--) - Thijs Stomphorst (--) 0-1. Eindstand 2½-3½.
ASV-10 weer ruim ten onder: Opnieuw moesten onze senioren dit seizoen een fikse nederlaag incasseren. Ook dit keer
gingen er onnodig punten door beslissende fouten naar de
tegenstanders. Bob Hartogh Heijs kwam na de opening in
een goede stelling terecht met veel ruimtevoordeel. Hij won
een pion maar kwam daarna in een penning terecht wat hem
een kwaliteit kostte. Op zich was dit nog niet zo erg want hij
had een heel speelbare stelling kunnen krijgen met 2 vrijpionnen maar hij was door die fout wat uit zijn doen en vervolgde met nog enkele slechte zetten. Zo kon zijn opponent
vrij eenvoudig het punt incasseren. Wim Peters zette zijn
partij agressief op en stoomde al meteen met zijn h-pion op
naar h6 maar kon er geen stukken bijhalen om het veld g7
onder vuur te nemen. Zwart consolideerde de stelling en
kreeg goed stukkenspel in het centrum met allerlei dreigingen. Mede hierdoor verspeelde Wim zijn dame. Jan Sanders
was de volgende die verloor. Ook hij kwam in het begin
zeker niet slechter te staan en kreeg zelfs aanval toen hij met
zijn dame op h3 kon inslaan. Met zijn toren op g6 dreigde hij
meteen mat maar dit kon simpel worden verdedigd. Niet veel
later ging Jan ernstig in de fout en kon meteen opgeven.
Henk Kelderman kwam in een stelling terecht waarbij hij een
pion moest geven. Later ging er nog een pion verloren. Even
leek hij in het toreneindspel nog remise te kunnen bereiken
maar dit bleek schijn. De vijandelijke pionnen waren niet te
stoppen. Hans Meijer had zeker winst voor het grijpen in een
gewonnen eindspel, dat was ontstaan na een spannende partij
met kansen voor beiden, maar hij liet zijn tegenstander glippen en verloor zelfs nog. Hein van Vlerken redde de eer en
wist het eindspel knap remise te houden.
Gedetailleerde uitslag. Hans Meijer (1516) - Dorus Peelen
(1418) 0-1; Bob Hartogh Heijs (1419) - Jaap Schuld (1429)
0-1; Jan Sanders (1354) -Luuk Jensen (1074) 0-1; Hein
van Vlerken (1358) - Cas Aubel (1369) ½-½; Henk Kelderman (1306)- Hugo Maas (1382) 0-1; Wim Peters (1005) Ilona Sanders (1278) 0-1; Eindstand ½-5½.
Uitslagen interne competitie 19e ronde (11 februari 2010):
Jurrius-Homs 0-1; Hoogland-van Rijn 0-1; P. SchoenmakersMaassen van den Brink ½-½; Weijsenfeld-Boonstra 0-1;
Huizinga–Marks 0-1; Fassaert–Vermeer 0-1; Kuiphof–Groen
0-1; Rietbergen–Eder 1-0; van Eck–van Eijk 1-0; Menger–
Kooman 0-1; Rijmer–Zuidema 0-1; Dundar–Viets 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: van Waardenburg - Veerman 1-0; Koeweiden – Gerhardus 0-1.

