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Oploswedstrijd: In ASV-nieuws gaven wij al eens een
kerstboom gecomponeerd door grootmeester Benkö. Vorige
week, op de slotavond van 2004 wachtte u een andere kerstboom en wel van
de
Oekraïner
Vasilenko. Deze
is niet zo mooi
als van de Hongaar maar zeker
niet slecht. Wit
aan zet geeft mat
in 2 zetten. Oplossing: 1. e4-e5.

jaar)? Antwoord: De Indiër Harikrishna.

Quizvraag: Wie
werd onlangs de
nieuwe jeugdwereldkampioen
(jongens tot 20

Gelukkig Nieuwjaar: Het bestuur van ASV wenst u een
gezond en gelukkig 2005 toe. Voor ASV was 2004 het jaar
van het vertrek uit De Opbouw en de entree in ons huidige
speellokaal. Het nieuwe schaakjaar brengt ons hopelijk weer
veel mooi schaak. We hopen dat u weer veel plezier beleeft
aan uw partijen, want als u met plezier komt schaken bij
onze club dan gaat het ASV ook goed. Laten we er samen
een mooi schaakjaar van maken. Erik Wille (voorzitter)
Schaken Overdag: A.s. dinsdagmiddag 11 januari kunt u
weer meespelen in het Daglichttoernooi in het NIVONgebouw aan de Molenbeekstraat. Aanvang 14.00 uur. Meer
info kunt u verkrijgen bij Jan Vermeer.
Externe competitie: In de laatste EP van 2004 heb ik alle
standen van onze teams weergegeven zodat we weten vanuit
welke positie zij het nieuwe schaakjaar gaan starten. Zaterdag is het namelijk alweer zover. Eigenlijk begint de nieuwe
competitieronde voor ASV-2 vanavond al want op verzoek
van herikon bv/Borne speelt Kees Verkooijen zijn partij
vanavond vooruit. Een belangrijke wedstrijd voor ons tweede die door 2 achtereenvolgende nederlagen behoorlijk op
de ranglijst zijn geduikeld en zich geen nieuw verlies kunnen veroorloven. ASV-1 reist af naar Veldhoven voor het
treffen tegen de schaakclub uit deze plaats. Tijd ook om wat
recht te zetten want de laatste 2 jaar verloor ons eerste. Vorig jaar zelfs met 6-2. In de promotieklasse ook weer belangrijke wedstrijden voor ASV-3 en ASV-4 Het derde krijgt
Schaakstad Apeldoorn-3 als tegenstander. Dit team versloeg
ons vierde in de vorige ronde en boekte daarmee de eerste
zege dit seizoen. De Apeldoorners willen natuurlijk de ingeslagen weg voortzetten. In de strijd om de onderste plaatsen
is winst van ASV-3 ook voor ons vierde van belang. ASV-4
gaat zelf naar Wijchen waar Het Kasteel als tegenstander
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wacht. Een lastige klus want dit team behoort tot de sterkere
verenigingen in de Promotieklasse. Het vierde zal dus alles
op alles moeten zetten om met een goed resultaat huiswaarts
te keren. Volgende week alle verslagen van deze duels. Ook
de andere 6 teams spelen de komende week weer. ASV-10
speelt dinsdag a.s. uit in Nijmegen tegen het nog puntloze
SMB-9. Er liggen dus kansen voor het team van André de
Groot. De overige 5 teams spelen volgende week donderdag
(waarvan er 4 een thuiswedstrijd hebben). Een voorbeschouwing hierop volgt volgende week. Het wordt dan in
ieder geval een volle bak in ons clubgebouw.
OSBO-cup: In de voorronde van de OSBO-bekerstrijd speelt
ASV-4 vanavond tegen ZSG-2 uit Zwolle, momenteel koploper in de 2e klasse. Zeker geen eenvoudige opgave, ook al
speelt ASV-4 momenteel Promotieklasse.
Bieze-rapidtoernooi: Gelukkig, we konden afgelopen zondag 2 januari al meteen weer schaken. Het Biezerapidtoernooi van De Toren werd door de aankondiging dat
ook Jan Timman van de partij zou zijn meteen een klapper
van jewelste. Daarbij bleef het niet want op de uiteindelijke
deelnemerslijst prijkten maar liefst 9 grootmeesters en 5
meesters. Voldoende kwaliteit dus voor een fantastische
schaakdag. Het was uiteindelijk grootmeester Naiditsch die
met 6 uit 7 de eerste plaats voor zich opeiste. Hij werd gevolgd door een kwartet spelers t.w. GM Erik v.d. Doel, GM
Jan Timman, GM Daniel Fridman en IM Ekrem Cekro met
5½ uit 7. Ook de ASV-ers waren op deze zondag in ruime
mate vertegenwoordigd. Ik telde maar liefst 18 clubgenoten
onder de ruim 160 deelnemers. Wouter van Rijn werd in dit
geweld de beste ASV-er in de Bieze-groep. Met 4½ uit 7
eindigde hij als gedeeld 9e, een plaats die hij deelde met o.a.
IGM Jan Smeets en de IM’s Erwin ‘l Ami. en Piet Peelen.
Daarbij bleef Wouter ook nog enkele titelhouders voor.
Peter Boel kon ook terugkijken op een prima toernooi. Zo
versloeg hij IM Tea Lanchava. Met 4 uit 7 behaalde hij
bovendien ook nog een ratingprijs. Otto Wilgenhof leek
aanvankelijk ook op een hoge klassering aan te koersen
maar bij 3 uit 4 stokte de puntenreeks definitief voor die
dag. De laatste 3 partijen gingen helaas verloren. Daardoor
passeerde Richard van der Wel hem nog in de slotronde. Hij
eindigde op 3½ uit 7. Ook Anne Paul Taal bracht het tot 3
uit 7, die hem naast Otto op de ranglijst deed belanden. Van
de overige ASV-ers was vooral het resultaat van Remco de
Leeuw tegenvallend. Hij kwam tot slechts 2 punten en was
totaal niet tevreden over zijn spel. Tot 2 keer toe had hij
bijvoorbeeld heel simpel zijn dame laten insluiten. Siert
Huizinga scoorde 2½ punt en Barth Plomp kwam door winst
op Ruud Wille in de slotronde nog op 2 punten. Uw redacteur bleef daardoor op slechts 2 halfjes steken. Maar ook in
de 1e klasse vielen de nullen soms als rijpe appelen voor de
diverse ASV-ers. Alleen Jan Vermeer onttrok zich nog
enigszins aan de malaise met een score van 4 uit 7. Een rol
van betekenis wist ook hij echter niet te spelen. Paul

Schoenmakers (3 punten), Ruud Verhoef en Hedser Dijkstra
(beiden 2 punten) bleven toch onder de maat met hun scores.
Gelukkig maakten twee van onze jeugdleden dat in groep 2
ruimschoots goed. Kasper Uithof was in topvorm uit het
OSBO-jeugdkampioenschap gekomen en won nu ook achter
elkaar. Na 6 uit 6 was een remise in de slotronde voldoende
voor een ongedeelde 1e plaats. Bijan Zahmat legde met 6 uit
7 beslag op de 2e plaats. In het onderlinge duel in de 3e ronde had Kasper Bijan al het volle punt afgesnoept. Ook Theo
Koeweiden was met 4 uit 7 niet ontevreden over zijn resultaat. Bert Sigmond en Herman de Munnik scoorden in deze
groep 3 uit 7. Het toernooi verliep op rolletjes. Complimenten dus aan De Toren voor dit puike toernooi. Dank aan de
organisatie en graag tot volgend jaar werd dan ook aan het
slot veel gehoord!! Ik sluit mij daar graag bij aan!
OSBO-jeugdkampioenschappen: Kasper Uithof was vorige
week de grote verrassing bij deze OSBO-titelstrijd in de
groep tot 20 jaar. Met 5 uit 7 (TPR 1914) werd Kasper niet
alleen gedeeld tweede maar hij wist enkele jeugdspelers die
reeds voor hun vereniging in de Promotieklasse uitkomen te
verslaan dan wel op remise te houden. Op basis van zijn Elo
van 1526 was Kasper in deze uit 10 spelers bestaande groep
als zesde geplaatst. Al meteen in de openingsronde versloeg
Kasper de huizenhoge favoriet Bram van der Velden (Elo
2037, die voor De Toren-1 uitkomt. Daarmee stond het
toernooi meteen op zijn kop. Na 4 van de 7 ronden had Kasper zelfs een vol punt voorsprong op de achtervolgers. Hier
raakte hij na een op zich zeer knappe remise in de 5e ronde
tegen Roel Donker (Elo 1867) spelend voor Meppel-1 een
half punt kwijt. In de voorlaatste ronde verloor onze ASV-er
helaas zijn enige partij. Daarmee ging de eerder genoemde
van der Velden hem voorbij om de 1e plaats in de slotronde
niet meer af te staan. In deze 7e ronde won Kasper en werd
op weerstandpunten tweede. Een formidabele prestatie.
Harmonietoernooi: In de vorige EP beschreef ik het verloop
van de eerste vijf ronden van dit Groningse kersttoernooi.
Hoe verging het Erika Belle en Robert Naasz in de tweede
toernooihelft. Erika begon na de Kerst met 2 uit 5 maar won
in de 6e ronde al na 8 zetten. Een fout van haar tegenstander
in de opening leverde stukwinst op. In ronde 7 boekte zij
met zwart een verdienstelijke remise tegen de alhier zeker
niet onbekende Jan Boersma (Elo 2221), die Arnhem vorig
jaar weer verruilde voor Friesland. Na verlies in de voorlaatste ronde sloot Erika het toernooi af met een remise.
Hierdoor eindigde zij in deze sterke groep met 4 uit 9 net
onder de 50%. Toch zeker niet slecht gezien de tegenstand.
Robert deed het in het tweede deel van het toernooi uitstekend. De remise op 2e Kerstdag in ronde 5 liet ik u in de
vorige EP nog net weten. In ronde 6 werd weliswaar nog
verloren maar dat was meteen ook een reden om de mouwen
nog eens flink op te stropen want in de laatste 3 ronden werd
de volle winst behaald. Daarmee eindigde Robert op 5½ uit
9. Dit was goed voor een gedeelde 12e plaats in een veld van
57 spelers. Een prima prestatie dus!!
OSBO-kamp: De tweede speeldag in de OSBO-kamp die op
11 december plaatsvond in het rustige dorpje Klarenbeek
ligt alweer even achter ons. Hoogste tijd dus voor de resultaten van onze clubgenoten. In de Veteranengroep had Jan
Vermeer een makkelijke partij. Zijn tegenstander offerde
een paard op f7 maar de verdediging van Jan stond als een
huis en hij scoorde snel het punt. Jan heeft nu 1½ uit 2. Piet
Blees moest zijn 2e nul incasseren. Nadat Piet een kwaliteit
verloor ging het snel uit. Dick Hajee zette een prachtige
koningsaanval op, dat kon omdat zijn tegenstander zijn
damevleugel niet had ontwikkeld. Toch sloeg Dick’s aanval
niet door. In tijdnood gaf Dick’s opponent een toren weg.
Dick heeft nu 2 uit 2 en gaat aan kop. Hendrik van Buren
stond steeds verdedigend, maar won in het middenspel een
pion. Helaas gaf Hendrik de pion weer terug en moest nog
voor remise vechten. Dat lukte toen hij op h1 pat werd ge-

zet. Hendrik heeft nu ½ punt. De beste prestatie leverde
Henk Kuiphof. Met wit maakte hij remise tegen Cees Sep.
Op het bord kwamen in het middenspel alleen een toren, een
boel pionnen en lopers van ongelijke kleur. Dit werd door
Henk bekwaam naar remise geschoven. Henk en Cees hebben beide 1½ punt. Al met al een prima score voor de ASVers in deze groep. In de eerste klasse handhaafde Martin
Weijsenfeld zich in de top van het klassement. Eerst kwam
hij in een Siciliaan niet verder dan remise, alhoewel hij
waarschijnlijk wel ergens een pion had kunnen winnen. In
de tweede partij van die dag bouwde hij een koningsaanval
op waarbij de pion op f7 de nekslag was. Ten koste van een
toren kon dameverlies worden voorkomen. Enkele zetten
later gaf zijn tegenstander op. Met 3½ uit 4 bezet Martin de
gedeelde 2e plaats. Harold Boom boekte 2 remises en heeft 2
uit 4. Horst Eder voegde 1 punt toe en heeft 1½ punt. In de
3e ronde ging alles aanvankelijk van een leien dakje. Zwart
speelde te vroeg zijn dame na a5 en Horst kon wat dreigingen in die stelling vlechten. Op de 11 zet had hij met e5 het
vijandelijke paard van de koningsvleugel kunnen verdrijven.
Maar hij koos voor eerst te rokeren. Dit bleek niet scherp
genoeg te zijn. Zijn tegenstander verdedigde stug. In het 3de
uur raakte Horst de weg kwijt en tijdnood deed hem uiteindelijk de das om. In de middagpartij kwam hij na de opening
wat minder te staan. Maar dit keer was het zijn tegenstander
die het te weinig voortvarend aanpakte. Uiteindelijk kon
Horst de kleine kwaliteit buitmaken in ruil voor een pion. In
het resterende eindspel met D+2T+4p tegen D+T+L+5p
speelde Horst net wat beter en won in 35 zetten. Ook Eric
Hartman kwam via een verlies en een winstpartij op 1½ uit
4. Voor hem nog een wat tegenvallende positie maar hij zal
zich in het resterende deel van het toernooi zeker nog verbeteren. Theo Koeweiden scoorde zijn eerste winstpunt in deze
groep. In de ochtendronde speelde hij aanvankelijk goed tot
een vijandelijke toren in zijn stelling kon komen en Theo
T+P tegen D moest geven Toen Theo ook nog eens een stuk
moest geven voor 2 verbonden vrijpionnen gaf Theo op. In
de 4e ronde won hij vrij gemakkelijk. Pionwinst werd gevolgd door een tweede pion. Later volgde nog een loper. Jan
Knuiman was ook deze 2e speeldag verhinderd. Ook de
Hoofdklasse ging van start met de eerste 2 ronden. ASV
wordt hierin vertegenwoordigd door Wouter van Rijn, Fokke Jonkman en Leon van Tol. Wouter voert na de eerste
speeldag de ranglijst mede aan. In de openingsronde versloeg hij Veenendaler Leo Hovestadt na een grappige combinatie over de lange diagonaal.. De 2e partij werd aanvankelijk uitgesteld tegen clubgenoot Leon van Tol omdat beiden nog andere afspraken hadden die middag. Inmiddels is
deze partij op een clubavond gespeeld. Wouter kreeg uiteindelijk met zijn zege in deze partij iets teveel. Leon had de 1e
ronde overigens al heel snel gewonnen tegen SMB-er Ivar
Heine. Deze kwam al snel passief te staan, zag een dreiging
over het hoofd en verloor materiaal. Fokke Jonkman speelde
in de 1e ronde remise tegen jeugdtalent Roeland Pruijssers
uit Apeldoorn. In de 2e ronde moest Fokke zijn meerdere
erkennen in een andere sterke jeugdspeler namelijk Robin
Swinkels, die voor SMB uitkomt. Op zaterdag 12 februari is
de volgende speeldag in deze kampioenschappen.
Uitslagen interne competitie 16e ronde (30 december 2004)
P. Schoenmakers – Wilgenhof 0-1; Schleipfenbauer – Verkooijen 1-0; Jonkman – N. Schoenmakers 1-0; Plomp – R.
Wille 1-0; Hartman – Huizinga 1-0; Taal – Hogerhorst 1-0;
Weijsenfeld – Marks ½-½; R. van. Belle – Steenhuis 0-1;
Hajee – Au 0-1; Vermeer – Dijkstra 1-0; Kuiphof – Bentvelzen ½-½; Koeweiden – van Buren 0-1; Manschot –
Boom ½-½; Ariëns – Egging 1-0; Askes – Zunnebeld 0-1;
van der Leer – Rekveldt 1-0; van der Zijden – Meijer 1-0;
Sanders – Stibbe 1-0; Rietmeijer – Hartogh Heijs 0-1; Zuidema – Kelderman 0-1; van Vlerken – Blees 0-1.
Uitslagen bekercompetitie: Velders – Rood ½-½ (Velders
bekert verder na rapidpartij); Wiggerts – van Dijk 0-1.

