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Oploswedstrijd: Het is een stand uit een partij Kivipelta Valkesalmi in 1980 in Finland gespeeld. Wit kan op niet
overdadig moeilijke wijze winnen. Zo kan iedereen weer
punten vergaren voor een
fles wijn. Wit speelt en
wint. Oplossing: 1. h4-h5.
Wit moet met een pion op
g6 komen om vervolgens
op h7 met de toren mat te
geven. Het doet er weinig
toe of gekozen wordt voor
1...g6xh5 2. g5-g6 of .... en
2. h5xg6.
Dan komen we nog even
terug op de tweezet uit het
Univétoernooi van Hoogeveen die u 22 november
moest oplossen. Helaas
bleek deze niet oplosbaar zelfs niet met een zwarte pion op
h7. De correcte stelling hebben we nog niet kunnen achterhalen. Mochten we dit nog te weten komen dan hoort u dit
van ons. Excuus voor deze fout!
Dankbetuiging: Wij danken u hartelijk voor de brieven,
kaarten, bloemen en de aanwezigheid bij de rouwdienst van
Dick. Het voelde als een deken van warmte om ons heen. Dit
geeft ons de kracht om verder te gaan met ons leven.
December 2012.
Tonny Hajee, kinderen en kleinkinderen.
December: De laatste schaakmaand van dit jaar is alweer
aangebroken. Zo wordt er vanavond door 3 ASV-teams in
Wageningen gespeeld voor de OSBO-cup. Verder zijn er
deze maand nog 3 ronden voor de interne, alle teams komen
nog een keer in competitieverband in actie, waarover ik u
volgende week alles zal vertellen en er is nog een avond
Fischer Random Chess direct na Kerst. Dus er is nog genoeg
te beleven. Let er wel even op dat we de clubavond één keer
moeten verschuiven. Op donderdag 20 december kunnen wij
niet in ons speellokaal terecht. In plaats daarvan spelen we
op dinsdag 18 december!!
Externe competitie: In deze EP de laatste verslagen uit de 2e
ronde van de OSBO-competitie. Dat werd hoog tijd ooke
want vanaf a.s. maandag wordt alweer gestart met de 3
speelronde. De wedstrijden volgen elkaar dus in rap tempo
op. Daarom in deze EP ook de uitslagen en standen van onze
OSBO-teams. De overzichten van onze eerste vier teams
volgen dan weer in de volgende EP.
ASV-5 onverwacht makkelijk langs Rokade: ASV-5 heeft de
tweede zege geboekt. Tegen het uit veel oud-GOVA-spelers
bestaande Rokade won ASV-5 met 5½-2½. Na een snelle
remise van Erik Wille volgden twee cadeautjes van Rokade.
Invaller Theo van Amerongen (voor de zieke Barth Plomp)
en Coen Mekers kregen beiden een stuk in de schoot geworpen en daarmee was het gat geslagen. Anne Paul Taal vocht
met Menno Dorst een prachtig strategisch gevecht uit. Bij de
vroege en ruime voorsprong ging Anne Paul risico’s uit de
weg en zijn remiseaanbod werd geaccepteerd. Rob Huberts
stond lang iets prettiger. Na een afwikkeling restte een stelling met zware stukken en ongelijke lopers. Beide spelers
zagen daar geen gat in. Remise dus! Martin Weijsenfeld
stelde de zege veilig of eigenlijk tegenstander Erwin Swerink. In een prachtig duel ging het om de details. Martin
stond nog wel een pion achter maar het terugwinnen was een
kwestie van tijd. Wel was er een gevaarlijke vijandelijke
vrijpion. Swerink verzonk echter in gepeins op zoek naar een
winstweg en stopte daarmee pas toen dee bedenktijd op was.
Zo won Martin ditmaal zoals hij in de 1 ronde in Velp verloor. Jacques Boonstra speelde de mooiste partij van de
avond. In een prachtige aanval leek de zwarte koning te
sneuvelen, maar het werd uiteindelijk de dame. De winst
smaakte er niet minder om. Paul Schoenmakers trof het niet

donderdag 6 december 2012

met de sterke Marcel Leroi als tegenstander. In een gelijkopgaand duel wist Leroi de b-lijn in handen te krijgen. Dat gaf
problemen voor Paul en ook zijn counter kwam te laat. Maar
deze nul is niet belangrijk. Paul gaat zonder twijfel pieken
als het echt nodig is.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag ASV-5 - Rokade: Erik Wille (1943) Gert-Jan van Vliet (1825) ½-½; Anne Paul Taal (1948) Menno Dorst (1888) ½-½; Martin Weijsenfeld (1869) Erwin Swerink (2006) 1-0; Rob Huberts (1848) - Arent
Luimes (1862) ½-½; Theo van Amerongen (1811) - Han
Schuurmans (1843) 1-0; Paul Schoenmakers (1899) Marcel Leroi (1841) 0-1; Coen Mekers (1849) - Jan Hahné
(1627) 1-0; Jacques Boonstra (1766) - Rob Stevens (1766)
1-0. Eindstand 5½-2½.
ASV-9 verslaat De Sleutelzet: ASV-9 heeft zijn tweede
wedstrijd gewonnen. Maar oh, wat was dat op het nippertje.
Met 3½-2½ kregen we misschien meer dan we verdienden.
Maar het leven heeft nu eenmaal verrassingen en dat beide
kanten op. Tegenstander Sleutelzet is geen club, die een
ASV-er laat sidderen. Maar iets meer ontzag mag vanaf nu.
Henk Kuiphof mocht het eerste bord invullen nadat Ayyoubi
had moeten afzeggen. Met zwart kwam hij niet gemakkelijk
uit de opening, maar leek goed stand te houden totdat in het
middenspel een pion verloren ging. Daarna ging alles glijden. Aan bord 2 trok Hedser Dijkstra de stand weer recht.
Ook hij had het niet gemakkelijk. Er kwam een uiterst ingewikkelde stand op het bord, waarin hij misschien zelf iets
moeilijker stond. Maar zoals hij zelf zei: ik weet, dat mijn
tegenstander in dit soort posities vroeg of laat de fout ingaat.
En dat gebeurde ook. De invulling van bord 3 was feestelijk.
Michael Mogendorff had bijna twintig jaar niet meer gespeeld. Hij moest het dus wel moeilijk krijgen. "Al mijn
stukken staan elkaar in de weg". merkte hij op. Hij besloot
de zaak groots aan te pakken, offerde een kwaliteit om de
vijandelijke koningsveste te ruineren en zo eeuwig schaak
binnen te halen. Dat lukte prima. Hendrik van Buren had het
gemakkelijk tegen Herman de Munnik. Althans dat zou je
verwachten, maar de werkelijkheid was anders. Herman
kwam volledig gewonnen te staan, maar vergat te winnen.
Toen gaf hij ook nog eens verbonden vrijpionnen cadeau en
kon al snel de stukken in de doos doen. Ook Zekria Amani
had grote problemen. Ik dacht, dat hij zou gaan verliezen,
maar hij hield het hoofd boven water. Vervolgens ging zijn
tegenstander in de fout en hadden wij weer een punt uit het
vuur gesleept. Aan het zesde bord speelde Wase Omar de
tweede officiële partij in zijn leven. Hij zat lang genoeg aan
het bord om te kunnen laten zien, dat hij behoorlijk schaken
kan. Maar zoals veel thuisschakers speelde hij veel te snel.
Als hij rustiger gaat spelen zullen er best wel overwinningen
komen.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag ASV-9 - De Sleutelzet: Henk Kuiphof (1562) - Pieter van der Zwan (1732) 0-1; Hedser
Dijkstra (1682) - Bert Sigmond (1551) 1-0; Michael Mogendorff (1801) - Bert Nobel (1633) ½-½; Hendrik van
Buren (1545) - Herman de Munnik (1523) 1-0; Zekria
Amani (1598) - Theo Kloppenburg (1317) 1-0; Wase Omar
(--) - Bart Langeveld (--) 0-1. Eindstand 3½-2½.
Gelijkspel voor ASV-12: De uitwedstrijd van ASV-12 in
Ede tegen De Cirkel-4 is met meevallers en tegenvallers
geëindigd in een 3-3 gelijkspel. Andre de Groot, de invaller
voor Clemens Wijman, zette zijn beste beentje voor en zorgde voor het 1e punt. Hij was niet goed uit de opening gekomen maar door secuur afruilen bezorgde hij zijn tegenstander een dubbelpion aan de rand van het bord. In het eindspel
lukte het hem een stuk te winnen waarmee de winst binnen
was. De tegenvallende teamcaptain Ko Kooman trok met een
nederlaag de partij helaas weer in evenwicht. Na onnodig
pionverlies in de opening, gevolgd door het trappen in een
paardvorkje, waardoor de kwaliteit verloren ging (toren
tegen paard) werd het een zware maar af en toe toch nog
spannende partij. Een bijna wanhopige aanval op de damevleugel koste de tegenstander veel tijd maar hij kon de aan-

val goed pareren om vervolgens weer zelf tot de aanval over
te gaan. Daarna was het gedaan met de partij. De volgende
tegenvaller (of was het een meevaller) kwam voor rekening
van Koen van Keulen. Na het verliezen van de kwaliteit en
een pion werd hij geconfronteerd met een tegenstander die
alles op alles zette om alles af te ruilen en zodoende steeds
sterker kwam te staan, maar onverwacht kreeg Koen de
gelegenheid om eeuwig schaak te geven. Dus toch nog een
halve punt. Toen kwam de volgende dreun. Danny Hageman
(spelend met zwart) kwam redelijk goed uit de opening,
maar rokeerde vervolgens op een verkeerd moment. Na lang
nadenken van zijn tegenstander werd met een loper de pion
op h7 geslagen en kwam de verdediging van Danny danig
onder druk te staan. De tegenstander speelde de partij vervolgens bekwaam naar winst. Bij een stand van 2½-1½ stond
ASV-12 er nog niet eens zo slecht voor, want de 2 nog spelende teamleden Kees van Keulen en Jelle Noordhuis stonden redelijk goed tot gewonnen. In het begin vond Kees zijn
partij maar saai, maar hij kwam wel meer onder druk te
staan. Door een mooie combinatie veroverde hij een pion en
verlegde hij de druk naar zijn tegenstander. Met een pion
meer in het eindspel heeft hij mogelijk de winst laten lopen.
Via zetherhaling werd uiteindelijk remise overeengekomen.
Stand 3–2. Toen zorgde Jelle via winst voor het gelijkspel.
In een redelijk gelijkopgaande partij kon hij met een mooie
aanval met de dame en 2 lopers zwaar uithalen. Zijn tegenstander was blijkbaar zeer onder de indruk want in het eindspel gaf hij pardoes 2 stukken weg en de winst was voor
Jelle.
Ko Kooman
Gedetailleerde uitslag De Cirkel-4 - ASV-12:Eip Janssen
(1506) – Ko Kooman (1453) 1-0; Joop de Feijter (1439) –
André de Groot (1386) 0-1; Louis van der Vos (1341) –
Koen van Keulen (1423) - ½-½; Bas Faasse (1265) – Kees
van Keulen (1379) ½-½; Jan Blokpoel (1143) – Jelle
Noordhuis (1243) 0-1; Paul Numan (1103) – Danny Hageman (--) 1-0. Eindstand 3-3.
ASV-13 pakt eerste punt dit seizoen: Het treffen met Bennekom-4 speelde zich in 2 bedrijven af. Beide akten eindigden
gelijk. 3-3 dus en daar deed ASV-13 zich iets mee tekort.
ASV-13 opende matig. Bob Sanders gaf pardoes een stuk
weg en kon meteen opgeven. Jan Pieter Lourens zorgde een
uurtje later voor de gelijkmaker. Eerst was er kwaliteitswinst
en na een fout kwam daar nog eene stuk bij. Tom Verberk is
een geduchte tegenstander in de 4 klasse. Ditmaal kreeg hij
het initiatief en dat leverde al snel een pion op. Tom bracht
zijn paard in de stelling van de tegenstander en een winnende mataanval was geboren. Jan Diekema leek voor de 3-1 te
zorgen. Met een stuk meer was de winst een kwestie van
tijd. Een matgrap gooide echter roet in het eten. Op de tweede avond zorgde André de Groot voor de 3-2. Pionwinst en
een triplepion bij de opponent maakte het eindspel eenvoudig te winnen. Jan Zuidema was vervolgens na een incorrect
stukoffer van de Bennekomse speler op weg naar het winnende punt. Ineens kwam er toch een aanval en verloor Jan
nog onverwacht. Maar 3-3 is een prachtig resultaat. Het
eerste punt is er en er gaan er meer volgen. Erik Wille
Gedetailleerde uitslag ASV-13 - Bennekom-4: André de
Groot (1386) - Ad Smallegang (--) 1-0; Tom Verberk
(1235) - Jaap van Donkelaar (--) 1-0; Bob Sanders (1402) Anton Suuring (1431) 0-1; Jan Zuidema (1474) - Dick
Brehen (--) 0-1; Jan-Pieter Lourens (1197) - Auke Bonsma
(--) 1-0; Jan Diekema (1200) - Gerrit Jurg (1124) 0-1.
Eindstand 3-3.
OSBO-Kamp: Op 17 november werd in Voorst een begin
gemaakt met de persoonlijke kampioenschappen van de
OSBO, dat dit jaar onder leiding staat van onze eigen Barth
Plomp. Alleen de hoofdklasse van dit toernooi startte toen
nog niet. Inmiddels is ook de 2e speeldag al achter de rug.
Hoogste tijd dus om u bij te praten over de resultaten van
onze vijf clubgenoten die aan dit toernooi deelnemen. In de
1e klasse moest René van Alfen het in de openingsronde met
zwart opnemen tegen Tom Molewijk (1640) en kreeg een
Colle opstelling te bestrijden. In het middenspel kon René e5
en d4 doordrukken en leek hij optisch iets beter te staan,
maar veel was het niet. Dit veranderde toen zijn tegenstander
een kwaliteit offerde voor aanval op de koningsvleugel.
Meer dan een pion kreeg hij er niet voor terug. De koning
van René bleek veiliger te staan dan dat zijn tegenstander
dacht en René kon vervolgens eenvoudig afwikkelen naar
winst. In de middagpartij speelde René met wit tegen clubgenoot Pieter Verhoef (1551) en mishandelde daarbij de
opening waarna hij hard moest werken om het nadeel binnen
de perken te houden. Pieter miste een kans op een iets beter
eindspel en wikkelde af naar een eindspel met weliswaar een
pion meer maar met lopers van ongelijke kleur, dat door
René eenvoudig remise te houden was. Pieter won in de 1e
ronde met wit in een Siciliaan, waarbij zijn tegenstander in
een gelijke stelling een manoeuvre overzag, die Pieter een

kwaliteit zou opleveren, echter het werd een stuk + een kwaliteit (dus een toren). Zowel René als Pieter hebben na de
eerste speeldag dus 1½ uit 2. Ruud Verhoef speelde 2 keer
remise. In de 1e ronde met wit in een taaie Siciliaan. Zijn
tegenstander stond iets beter en wilde met een kwaliteitsoffer
forceren. Hierdoor was de afwikkeling naar remise relatief
eenvoudig. Daarna mocht Ruud Verhoef aantreden tegen
oud ASV-er Eric Hartman. Deze speelde met wit erg passief
en lang stond Ruud beter maar het sloeg niet door. In het
eindspel van paard tegen loper was het voor beiden nog
oppassen maar het werd toch remise. Frans Veerman en Ko
Kooman komen in de 2e klasse uit. In de 1e partij ontstond
bij Frans een dichtgeschoven stelling, die normaal gesproken
in remise zou eindigen tot Frans de gelegenheid kreeg om
met de torens de vijandelijke stelling binnen te komen. Dat
leverde dus een halfje meer op. De 2e partij ging aanvankelijk gelijk op maar geleidelijk aan kwam hij minder te staan
en moest uiteindelijk opgeven. Ko kwam tot 1½ uit 2 op de
eerste speeldag. Van de 36 deelnemers in de 2e klasse is Ko
op Elo nummer 18, dus precies in het midden. Daardoor
mocht hij het in de 1e partij opnemen tegen de laagst gerate
deelneemster. In een rustige partij probeerde zij alles vast te
zetten maar door pionwinst kon Ko redelijk eenvoudig door
de stelling heen breken en de partij in winst omzetten. De
middagpartij was van een ander gehalte. Hij moest met zwart
tegen de nummer 2 (rating 1588). Op de 30e zet kon Ko zijn
e-pion doorschuiven en bedreigde daardoor zowel een paard
als een loper. Zijn tegenstander wist dit op goede wijze te
pareren en veroverde voor de 2 stukken een toren en een
pion. Dus Ko werd er niet zoveel wijzer van maar “Fritz”(!)
vond dat hij beter stond. De weg naar winst kon hij echter
niet vinden en na 68 zetten werd het remise. Vanwege
ruimtegebrek leest u volgende week alles over de 2e speeldag.
Uitslagen 2e ronde OSBO-competitie 1e t/m 4e klasse:
OSBO 1e klasse B:
1 ASV-5
4 10
2 SMB-2
3 10
3 De Elster Toren
3 10
4 VDS
3 9½
5 WDC
2 7
6 Rokade
1 6½
7 Velp
0 6
8 Mook e
0 5
OSBO-2 klasse C:
1 Edese SV
4 13
2 Bennekom-2
4 9½
3 Wageningen-5
3 9
4 ASV-7
2 9
5 UVS-4
2 8
6 De Cirkel-2
1 5
7 PSV/DoDo-2
0 6
8 De Toren-6j
0 4½
e
OSBO 3 klasse D:
1 SMB-3
4 8½
2 Doetinchem-2
4 8½
3 PION-4
2 6
4 ASV-9
2 5
5 De Sleutelzet
1 5½
6 Het Kasteel-4
1 5
7 UVS-5
1 5
8 Velp-2
1 4½
OSBO 4e klasse F:
1 Wageningen-7
3 7
2 ASV-11j
3 7
3 UVS-6
2 6
4 De Toren-9
2 5
5 SMB-5
2 4½*
6 Mook-2
0 4½
7 Tornado-2
0 2*
*wedstrijd minder gespeeld

OSBO 2e klasse D:
1 Theothorne
2 Pallas-3
3 De Schaakmaat
4 ASV-6
5 Lochem
6 Schaakstad-5
7 De Toren-5
8 Twello
OSBO 3e klasse G:
1 Doesborgh
2 Schaakstad-6
3 De Toren-7
4 Pallas-5
5 ASV-8
6 VDS-2
7 De Schaakmaat-5
8 Ons Genoegen
OSBO 4e klasse C:
1 Twello-2
2 ASV-10
3 De Schaakmaat-6j
4 Voorst-3

4 11
4 9½
3 9
2 9
2 8
1 7
0 6
0 4½
4
3
3
2
2
1
1
0

8
9
6½
6
6
5
3
4½

4
2
2
0

9½
7
6
1½

OSBO 4e klasse E:
1 Dodewaard
3 7½
2 ASV-12
3 7
3 Rhenen-2
2 4*
4 ASV-13
1 5
5 Bennekom-4
1 5
6 De Cirkel-4
1 4½
7 De Toren-10
1 3*
*wedstrijd minder gespeeld

OSBO 1e klasse B: VDS - Velp 5½-2½; Mook - Elster
Toren 2-6; SMB-2 - WDC 6-2; ASV-5 - Rokade 5½-2½.
OSBO 2e klasse D: De Toren-5 - Theothorne 3½-4½; Pallas-3 - ASV-6 4½-3½; De Schaakmaat - Schaakstad-5 4-4;
Twello - Lochem 3-5.
OSBO 2e klasse C: Edese SV - De Toren-6j 6-2; Wageningen-5 - De Cirkel-2 4-4; PSV/DoDo-2 - UVS-4 3-5; ASV-7
- Bennekom-2 3½-4½.
OSBO 3e klasse G: De Toren-7 - Ons Genoegen 3½-2½;
Schaakstad-6 - ASV-8 3-3; De Schaakmaat-5 - Pallas-5 0-6;
Doesborgh-1 - VDS-2 4-2.
OSBO 3e klasse D: UVS-5 - SMB-3 2-4; Velp-2 - PION-4
3-3; Het Kasteel-4 - Doetinchem-2 2-4; ASV-9 - De Sleutelzet 3½-2½.
OSBO 4e klasse C: Voorst-3 - Twello-2 ½-5½ ASV-10 - De
Schaakmaat-6j 5-1.
OSBO 4e klasse F: Mook-2-De Toren-9 2½-3½; UVS-6Wageningen-7 3-3; Tornado-2-ASV-11j 2-4. SMB-5 vrij.
OSBO 4e klasse E: ASV-13-Bennekom-4 3-3; De Cirkel-4ASV-12 3-3; De Toren-10-Dodewaard 3-3. Rhenen-2 vrij.

