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Oploswedstrijd: In de diagramstand van vorige week staat
wit overweldigend. Wat is de kortste winst was de opdracht.
De stand is vooral bedoeld als troost om u te laten zien dat
op alle niveaus geknoeid wordt. Wit liet hier een gemakkelijke winst lopen. Toch is de stand uit het Russisch kampioenschap dames
1975: Kostina –
Sammul.
Antwoord: 1. Dh8+,
Kd7 2. Th7+,
Kc6 3. Db8 enz.
Dit
antwoord
kreeg uw redacteur aangereikt
van Hendrik van
Buren, de grote
man achter onze
wekelijkse probleemstellingen.
Bij het nakijken
van de ingeleverde oplossingen bleek echter (vreemd genoeg) niemand tot deze zettenreeks te zijn gekomen. Zo
werden wel ingezonden 1. Dg7 (6 keer), 1. Dh5 (2x), 1. Dc7
(1x) en 1. Db7 (1x). In sommige gevallen voorzien van
complete winstvarianten. Omdat de schaakkennis van uw
redacteur, zoals bekend, behoorlijk beperkt is heb ik dan
ook de hulp van Hendrik ingeroepen. Zijn reactie was duidelijk: “Ik vrees, dat ik mijn excuses moet aanbieden. Het is
allemaal goed. De snelste route naar mat is de opgegeven
variant. De andere methoden geven echter snel zoveel materiaalwinst, dat je ook mag stellen, dat het uit is. Zie: 1. Dg7
Le7 2. Th6 dat wint nogal wat. Maar ook 1. Db7 Lf6 2. Db8
wint snel”. Dus alle inzendingen zijn hierbij goedgekeurd.
Mocht u over deze stelling toch nog wat meer willen weten
laat het Hendrik dan even weten. Hij zal hier met alle plezier met u over van gedachten wisselen. De stellingen en de
daarbij behorende oplossingen zullen in de toekomst voordat ze aan u worden voorgelegd nog beter worden bekeken.
Effe checken dus…!!
Quizvraag: In Moskou vond de landenontmoeting Rusland China plaats. Die bestond uit 3 onderdelen: mannen,
vrouwen en junioren. Welk van de 3 matches werd door de
Chinezen gewonnen? (1 punt)
Antwoord: De dames wonnen met zo'n overmacht (13 - 5),
dat China zelfs de totaalmatch won met 37,5 - 34,5.
Externe competitie: We zitten even in een rustige periode
voor wat betreft de berichtgeving over de teamcompetitie.
Maar dit zal niet lang meer duren want medio oktober begint ook de competitie voor onze teams die doordeweeks
hun wedstrijden afwerken, terwijl op zaterdag 9 oktober
alweer de 2e ronde van onze zaterdagteams op het pro-

http://www.asv-schaken.nl
e-mail: info@asv-schaken.nl

donderdag 30 september 2004

gramma staat. Een voorbeschouwing hierop en alles over de
teamindeling van ASV-5 tot en met ASV-10, de samenstelling van de diverse poules en de verdere bijzonderheden zal
in de volgende EP worden weergegeven.
ASV-nieuws: De planning van dit clubblad voor het nieuwe
seizoen is weliswaar wat laat tot stand gekomen maar als
alles lukt dan rolt volgende week donderdag het
oktobernummer van dit fantastische clubblad van de persen.
De sluitingsdatum voor inzending van kopij voor dit
nummer loopt vandaag af maar mocht u nog een kant en
klaar stukje hebben dan ruimt eindredacteur Ignace Rood
hiervoor graag een plaatsje in. De planning van de overige
verschijningsdata van ASV-Nieuws is als volgt: 25
november 2004; 6 januari 2005;24 februari 2005; 14 april
2005 en 7 juli 2005. Een week voor de verschijningsdatum
sluit in principe de inzending van kopij.
ASV-Bekercompetitie: Komende maand start de strijd om
de ASV-beker weer. Zoals gebruikelijk worden van de
opgegeven spelers 28 spelers in de kroongroep geplaatst en
de overige in de bekergroep. De bekergroep speelt (indien
nodig) een voorronde en daarna door tot de finale. Na twee
ronden in de kroongroep zijn er nog 7 spelers over. Deze 7
spelen aangevuld met de winnaar van de bekergroep om de
winst in de Kroongroep. Onze wedstrijdleider Hedser
Dijkstra heeft op de clubavond al bij zoveel mogelijk
schakers gepeild of men ook wilde “bekeren”. Mocht hij u
nog niet gevraagd hebben, meldt u zich dan even bij Hedser.
Ook via e-mail (hedser.dijkstra@planet.nl) kunt u zich
melden: Wij hopen op een grote deelname!
A, B of C: Op de ranglijst van de interne competitie heeft u
ongetwijfeld achter de namen de letters A, B of C zien
staan. Een kleine toelichting is hierbij dan ook op zijn
plaats. De lijst van de interne is in drie delen geknipt.
Groep A is vanaf 1800 en hoger, groep B voor spelen tussen
1650 en 1800 en voor de C-spelers 1650 en lager. De Elo
voor de eerste ronde van de interne is bij deze indeling
bepalend geweest. Het is een proef om zo ook de spelers in
de lagere regionen ergens voor te laten spelen. Het algehele
clubkampioenschap wordt natuurlijk bepaald aan de hand
van de hoogste TPR na 25 partijen. Daarin verandert niets.
Omdat deze titel via de hoogste TPR meestal toch door een
van de spelers uit de top wordt behaald wordt met deze
driedeling bereikt dat ook de spelers uit de lagere regionen
zoals gezegd ergens om spelen. Want dat was een veel gehoord minpunt ten aanzien van de interne. Zo kan men nu
winnaar worden van de B- of C-groep op basis van de
hoogste TPR als men tenminste 20 partijen heeft gespeeld
(zowel in- als extern). Daarbij kan het natuurlijk voorkomen
dat men tijdens de interne een speler uit een andere groep

treft. Deze partij wordt net als anders verwerkt. Ook kan
men uitgaande van voornoemde Elogrenzen door winst of
juist verlies van Elopunten in het daaropvolgende nieuwe
schaakseizoen in een hogere of lagere groep terechtkomen.
Bij vragen over deze proefopzet kunt u terecht bij onze
wedstrijdleider Hedser Dijkstra. Op deze manier lijkt onze
interne competitie nog aantrekkelijker te worden met kansen voor iedereen.
Schaken Overdag: A.s. dinsdag 5 oktober vindt de eerste in
een serie van 7 schaakmiddagen plaats, beter bekend onder
de naam Daglichtschaak, die in samenwerking met het NIVON wordt georganiseerd in het gebouw van het NIVON,
Molenbeekstraat 26A. Per middag worden 3 rapidpartijen
gespeeld. Aanvang 14.00 uur, einde 17.00 uur. Contactpersoon: Jan Vermeer (tel 4452335). Kosten: voor ASV-leden
slechts € 10,-- voor het gehele seizoen (voor leden NIVON
€ 15,--) of per middag € 3,--). Prijzen (aan het eind van het
seizoen) in natura. Ter herinnering: de overige speeldata
zijn 2 november, 7 december, 11 januari, 1 februari, 1
maart en 5 april. Deelname aan deze gezellige schaakmiddagen wordt van harte aanbevolen.
Toernooi: Op 11 september werd in Amsterdam het jaarlijkse mevrouw Vinke toernooi gehouden. In dit Nederlands
kampioenschap spelen dames- en meisjesteams (in diverse
leeftijdsgroepen) die door de diverse regionale bonden worden afgevaardigd. Erika Belle vertegenwoordigde het OSBO-damesteam en speelde daar aan het tweede bord. Zij
scoorde 3 uit 4 en behaalde daarmee de meeste punten voor
het OSBO-viertal. De OSBO dames behaalden 8 bordpunten. Het damesteam van Noord-Holland werd winnaar.
Gokje wagen? In een poging om via allerlei acties en loterijen de kas van onze penningmeester te spekken biedt ASV
voor zijn leden allerlei mogelijkheden. Nu er verder niet
veel actuele kopij is een aardig moment om deze activiteiten
eens voor het voetlicht te halen. Momenteel loopt de Grote
Clubactie. Deze jaarlijkse lotenverkoop is door de inzet van
met name onze ASV-jeugd steeds weer een succes. Deze
loten zijn verkrijgbaar á € 2,50 per stuk. In het verlengde
hiervan ligt de Supportactie. Een loterij met vier trekkingen per jaar voor € 5,50 per lot. Ook hier is 80% van de
opbrengst voor de club. Daarnaast kunt u bij ASV deelnemen aan de Lotto (het grootste risico om miljonair te worden) met een wekelijkse trekking op de zaterdagavond en
dat kan al voor slechts 1 euro per week. 12½% van de inleg
gaat naar ASV. Een actie waar ASV pas sinds mei aan deelneemt is de Sponsorloterij. Ook dit is een wekelijkse loterij
en wel op de vrijdag. Deze Bingoloten kosten per trekking
(13x per jaar) 6 euro per stuk maar daarvan gaat maar liefst
3 euro rechtstreeks naar onze clubkas. En voor het merendeel van deze acties geldt dat de prijzen rechtstreeks op uw
giro of bankrekening worden overgemaakt. Dat is even
slapend rijk worden!!
Ook aan andere acties neemt ASV deel. U zult zich ongetwijfeld nog de bloembollenactie herinneren. Iets wat nu
even op een laag pitje staat maar in de toekomst weer zal
worden opgepakt. Maar mocht uw werkgever (aardig bv. als
voorjaarsactie) zijn personeel of klanten eens een aardigheidje cadeau willen doen in de vorm van bloembollen dan
kan dit via ASV gerealiseerd worden. Simpel nietwaar! Tot
slot kan worden genoemd de inname van inktcartridges, bij
velen van u bekend. Denk daarbij niet alleen aan de inktpatronen van uw eigen printer maar wellicht kunt u ook afspraken maken met uw werkgever dat cartridges aan ASV
worden gegeven. Meer informatie over de genoemde loterijen en acties kunt u verkrijgen bij Ruud Wille. En niet
alleen u maar ook vrienden, kennissen, buren en collega’s

kunnen hier via ASV aan deelnemen. Makkelijker kunnen
we het niet maken….! Nietwaar?!
Gelezen: In zijn voorwoord bij de vergaderstukken voor de
OSBO-najaarsvergadering haalde OSBO-voorzitter Hendrik
van Buren een aantal thema’s aan die zeker niet alleen voor
het schaken gelden. Het schaken verkeert soms zelfs in een
betere positie ten opzichte van andere sporten. Zo is er het
actuele thema van de verruwing. “Kennen wij spreekkoren
langs de h-lijn, gericht tegen de verloofde van de derde
bordspeler?”, aldus Hendrik schertsend. “Nee, we kunnen
het ons zelfs niet eens indenken”. Wel spelen bij het schaken andere thema’s. Het in toenemende mate zomaar wegblijven (zelfs zonder bericht) bij OSBO-toernooien waarvoor men zich heeft ingeschreven en dan niet alleen door
individuele spelers maar ook van teams is een thema waar
de OSBO krachtig tegen wil gaan optreden door individuen
uit te sluiten en teams (dus de verenigingen) een boete op te
leggen. Een ander thema is het ledenverlies. Veel takken
van sport lijden er onder. Zo heeft ook de OSBO het afgelopen seizoen 125 leden verloren. Om dit een halt toe te roepen wil de OSBO meer reclame maken voor het schaken
door voorstellingen op straat en foldermateriaal ter beschikking te stellen. Gelukkig heeft ASV niet met ledenverlies te
maken, integendeel zelfs, sinds september viel er zelfs een
stijging van het ledental te noteren. Maar het ASV-bestuur
wil zeker meewerken aan het verder onder de aandacht
brengen van het clubschaak.
Uitslagen externe: In de uitslagen van de openingsronde in
de OSBO-Promotieklasse heeft inmiddels een correctie
plaatsgevonden. De op zich al verrassende zege van VSG
uit Ermelo met 5½-2½ op Schaakstad Apeldoorn-3 is gewijzigd in 6-2. Bij Schaakstad speelde een speler mee die
niet bij de KNSB was aangemeld. In de stand wordt bij
Schaakstad bovendien een bordpunt in mindering gebracht.
In de komende ronde is VSG de tegenstander van ASV-3.
Uitslagen interne competitie 4e ronde (23 september 2004):
In de vierde ronde werd voor het eerst dit seizoen de grens
van 50 deelnemers bereikt. En dan misten we ook nog een
aantal leden die normaal gesproken vrijwel nooit verstek
laten gaan. Dus een verdere groei van de deelname aan onze
interne competitie ligt voor de hand. Enkele opvallende
zaken na deze vierde ronde. Tot nu toe speelden dit seizoen
67 spelers een of meer partijen intern. Met 4 uit 4 zijn Paul
Schoenmakers en Herman van der Meulen de toppers tot nu
toe. Zij versloegen al hun tegenstanders en boekten daarmee
al resp. 75 en 54 punten Elowinst. Ook Tony Hogerhorst is
met 3 uit 3 (+56) goed bezig en lijkt het schaakritme na zijn
terugkeer bij ASV weer helemaal terug te hebben. Ook
Harold Boom heeft met 3 uit 3 (+60) nog een 100% score.
Rob van Belle tenslotte is met 2½ uit 3 (+40) eveneens
uitstekend gestart. Daar waar winnaars zijn, zijn natuurlijk
ook verliezers. Voor hen geen nood, er zijn nog ruim voldoende ronden om dit recht te zetten. De uitslagen van deze
4e ronde luiden als volgt:
Jonkman - Wilgenhof 0-1; van der Wel - Tangarife 0-1;
Schleipfenbauer - Snuverink 1-0; Taal - Verkooijen ½-½;
Knuiman - Huizinga ½-½; Jurrius - Hartman 1-0; P.
Schoenmakers - Weijsenfeld 1-0; van Willigen – E. Wille
½-½; van Belle – R. Wille ½-½; Hogerhorst - Marks 1-0;
Steenhuis - Vermeer 1-0; Theissen - van Amerongen ½-½;
Kuiphof - Verhoef ½-½; Dekker - Naasz ½-½; Eder Dijkstra ½-½; Rood - van Buren ½-½; Velders - Zandbergen 1-0; Amani - Manschot 1-0; Hartogh Heijs-Ariens 1-0;
Sigmond - Lemein 1-0; de Munnik - Zunnebeld 0-1; v.
Vlerken - v d Meulen 0-1; Kelderman - Verbost 1-0; Stibbe
- Klungers 1-0; de Jong - Rietmeijer 1-0.

