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Oploswedstrijd: Mei is de laatste maand met partijstellingen. Er zijn daarom maar wat moeilijkere uitgezocht. Maar
ze zijn nog steeds te doen. De stand is uit het Capablanca
herdenkingstoernooi 1967 in Havanna: Gligoric - Larsen.
Zwart speelt en
wint. Oplossing:
1....Tg8xg2
2.Tf2xg2
Dh4xh3 3.e3-e4
Th6-g6 en wit
gaf op. Er zou
volgen 4. Dd3-e2
Dh3-h1+ 5.Kf1f2 Tg6xg2 en
damewinst met
schaak.
Quizvraag: Na de
terugtreding van
Kasparov maakte
de FIDE bekend dat er nu spoedig een herenigingstoernooi
om het wereldkampioenschap zal komen. Zelfs is de sponsor al gevonden. In welk land zal dit volgens plan gespeeld
gaan worden? Antwoord: Argentinië.
Boekenmarkt/verenigingsavond: A.s. zaterdag vindt in het
Lorentz Ondernemerscentrum, IJsselburcht 3 vanaf 15.30
uur tot 18,15 uur de ASV-boekenmarkt plaats. Wij hopen
op een grote belangstelling Na deze boekenmarkt is er een
buffet gevolgd door een ongetwijfeld gezellige
casinoavond. Zo is ASV meer dan schaken alleen….!
ASV-beker: In de Kroongroep van de bekercompetitie zijn
de laatste vier inmiddels bekend. In deze halve finale speelt
Remco de Leeuw met wit tegen Fokke Jonkman terwijl
Richard van der Wel wit heeft tegen Leon van Tol.
Externe competitie: Nog 1 verslag ontbrak in de afgelopen
EP. Captain André de Groot was een weekje met vakantie
en dan moet zelfs uw redacteur wachten. Maar nu is het
geheel met zijn verslag compleet. In de komende uitgaven
van EP volgen nog de seizoenoverzichten van de teams met
veel cijfertjes en andere wetenswaardigheden. Belangrijker
nieuws kwam er onlangs uit Apeldoorn waar ASV-3 in de
kwartfinale van de OSBO-cup tegenstander Schaakmaat-2
met 3-1 wist te verslaan. Het team van captain Anne Paul
Taal plaatste zich daarmee voor de finaledag op 28 mei a.s.
in Denksportcentrum Glazenburg in Rheden.
ASV-3 succesvol in OSBO-cup: Nog steeds prijkt de naam
van ASV-4 als trotse winnaar van de vorige editie van de
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OSBO-cup op de beker. Helaas kon dit team aan dit succes
geen vervolg geven. In de vorige ronde was Bennekom te
sterk. ASV-3 daarentegen doet er alles aan om het succes
van het vierde te evenaren. In de kwartfinale moest worden
aangetreden tegen het niet te onderschatten Schaakmaat-2
uit Apeldoorn. Maar ook dit duel werd in winst omgezet.
Een 3-1 zege leverde voor onze armada een plaats op bij de
laatste vier. Nu al een prestatie om trots op te zijn. Het was
een spannende wedstrijd waarin ASV eerst op achterstand
kwam door een nederlaag van Anne Paul Taal. Een boeiende partij waarin zijn tegenstander heel snel speelde. Mede
daardoor begon Anne Paul op een gegeven moment spoken
te zien in een stelling waar hij remise had kunnen houden.
Niet lang daarna maakte Barth Plomp alweer gelijk. In de
opening won hij een stuk tegen twee pionnen. Zijn tegenstander had wel wat compensatie voor dit stukoffer maar
had het beter kunnen voortzetten. Maar ook Barth maakte
het niet dwingend af. Op een gegeven moment offerde hij
het stuk weer terug om onder de druk uit te komen. In een
toreneindspel met beiden 2 pionnen werden ook de torens
geruild waarna de Apeldoorner op een kinderlijke wijze het
resterende pionneneindspel verloor. Theo Jurrius trof wederom zijn tegenstander die hij ook in de competitie al als
opponent had gehad. Deze had nog wat goed te maken. Er
volgde een soortgelijke partij als in de externe maar ook
ditmaal was het Theo die aan het langste eind trok en zijn
tegenstander naar mat speelde. Gerben Hendriks won in de
opening een pion. Nadat er het nodige was afgeruild ontstond er een eindspel met zware stukken waarin Gerben nog
steeds een pion meer had. In een uiterste poging winst te
forceren gokte zijn tegenstander verkeerd en wist Gerben
het eindspel in winst om te zetten. De finaledag was daarmee bereikt. Wie de andere drie teams zijn is op dit moment nog niet bekend. Volgende week meer hierover.
Gedetailleerde uitslag: W. Frouws - B. Plomp 0-1; T. de
Hoop - A.P. Taal 1-0; M. Brussen - T. Jurrius 0-1; B.
Tempelman - G. Hendriks 0-1. Eindstand 1-3.
Ruime nederlaag ASV-10: We hebben er in de laatste ronde
een beetje een bende van gemaakt. De doelstelling was toch
de kampioen in onze poule punten af te snoepen. Al was het
maar 1 matchpunt. Die doelstel1 Zekria Amani 0
ling is niet helemaal gehaald.
2 Jans Askes
0
Hans Meijer had een schitterende
3 Teun v. d. Leer 0
aanval, waarbij hij over het hoofd
4 Hans Meijer
0
zag dat een van zijn torens aan5 André de Groot 1
gevallen stond. Hij gebruikte die
0
toren nog niet, maar later in de 6 René Lemein
partij, nadat zijn aanval strandde, was het wel een erg groot
gemis. Amani had zich in de opening een heel klein foutje

gepermitteerd, welke hij in de rest van de partij niet meer
goed wist te maken, dat waren al 2 nullen. De Groot kreeg
de overhand in het centrum na een aangenomen dame gambiet, en schoof zijn tegenstander via de achterlijn van het
bord (2-1). Rene Lemein heeft zijn jaar niet dit jaar, want
opnieuw koos hij de verkeerde voortzetting en moest materiaal inleveren om te overleven, helaas slechts uitstel van
executie (3-1) en Mook dus ongeslagen in deze poule. Reden voor Teun en Jans om eens tot de laatste minuten op de
klok te blijven vechten voor dat ene matchpunt. Spijtig dat
beide spelers langzaam in mindere stellingen terecht kwamen, waar niet meer uit te ontsnappen viel. Het was verder
prima georganiseerd, 2 poules tegelijk in de zaal voor hun
gezamenlijke slotronde, met overal aan de muur allerlei
informatie over de rangen en standen en ELO ontwikkeling
van iedereen. Het scorebord werd per bordpunt bijgehouden, zodat het overzichtelijk bleef. De bitterballen waren
voor eigen rekening.
Andre de Groot
Seniorentoernooi: De Hogeschool Larenstein was ook dit
jaar weer de prachtige locatie, waar het tiende seniorentoernooi werd gehouden. De Velpse Schaakvereniging stond op
dinsdag 3 mei jl. garant voor de organisatie van dit toernooi. Dit jaar kwamen er 87 deelnemers die werden verdeeld over vier groepen. Drie schakers deden voor de tiende
maal mee en werden daarom even in het zonnetje gezet. De
vier deelnemende ASV-ers gingen met wisselende resultaten naar huis. In groep A eindigde Siert Huizinga op 3 punten goed voor een elfde plaats. Bij Albert Marks liep het
niet die dag. Hij bleef op slechts 1 punt steken. Een 18e en
daarmee laatste plaats. Een klassering voor Albert onwaardig. Als redacteur van EP is het overigens altijd aardig dat
ik via verschillende kanalen mijn informatie krijg (een soort
paparazzi dus. Red.). Zo sprak ik onlangs de zoon van Albert die mij vertelde dat hij precies wist wanneer zijn vader
goed gespeeld had. “Als hij belt dan weet ik genoeg dan is
hij tevreden met zijn score maar als hij niets van zich laat
horen is het weer knudde geweest”. En inderdaad….. Na
het toernooi in Velp bleef de telefoon angstvallig stil maar
na het Bevrijdiginstoernooi in Wageningen, twee dagen
later, moest Albert zijn zoon toch even laten weten hoe het
was gegaan. Een aardige anekdote die ik u niet wilde onthouden. In groep B scoorde Henk Kuiphof 4 punten hetgeen hem een derde plaats opleverde. Jacob Zandbergen
deed het in de C-groep uitstekend. Met 5 punten werd hij
tweede. De deelnemers hadden weer een gezellige schaakdag in een zeer ruime accommodatie. Velen deden dan ook
de toezegging ook volgend jaar weer van de partij te zijn.
Voorst: De strijd om de open schaaktitel in Voorst loopt op
zijn eind. De beide ASV-ers, Fokke Jonkman en Hendrik
van Buren kwamen in de vijfde en voorlaatste ronde tot
winst. Fokke steeg daarmee naar een gedeelde derde
plaatst. Maar met zijn score van 3 uit 5 heeft hij toch altijd
een vol punt achterstand op de koplopers Michiel Jansen en
Marcel Kraaijkamp van de organiserende vereniging. Hendrik van Buren kende in dit toernooi een moeizame start
met drie nullen maar met 1½ punt in de laatste 2 ronden
heeft hij de weg naar boven weer weten te vinden. Op 23
mei wordt de slotronde in dit kampioenschap gespeeld.
Nijmegen: Het SMB-open werd op 10 mei afgerond met de
9e en laatste ronde. Ik was in mijn verslaglegging in EP
gebleven bij de 7e ronde. Door omstandigheden moest Henk
Kuiphof zijn partij in de 8e ronde aan zich voorbij laten
gaan. Met een remise sloot hij het toernooi af. Daarmee

eindigde hij op 4 punten. Een zelfde score behaalde Hendrik van Buren. Hij won in de 8e ronde maar moest in de
laatste ronde zijn tegenstander de hand schudden ten teken
van overgave. Kampioen werd SMB-er Bram van den Berg
met 7 punten.
Eindstand ASV-rapidcompetie
na 20 ronden
1 Otto Wilgenhof
16 15
2 Remco de Leeuw
15½ 19
3 Anne Paul Taal
15 18
4 Leon van Tol
14½ 12
5 Theo Jurrius
13½ 15
6 Ruud Wille
13 20
7 Tony Hogerhorst
12½ 20
8 Richard van der Wel
11 17
9 Jan Knuiman
11 11
10 Vincent Theissen
10½ 12
11 Bert Buisman
10 11
12 Martin Weijsenfeld
10 12
13 Jan Vermeer
10 20
14 Henk Kuiphof
10 15
15 Tjé Wing Au
10 8
16 Horst Eder
10 18
17 Erwin Velders
10 16
18 Theo Koeweiden
10 19
19 Barth Plomp
9½ 12
20 Siert Huizinga
9½ 19
21 Harm Steenhuis
9½ 8
22 Hedser Dijkstra
9½ 16
23 Harold Boom
9
9
24 Dick Hajee
9
16
25 Theo van Amerongen 8½ 8
26 Walter Manschot
8½ 9
27 Bob Sanders
8½ 11
28 Mark Egging
8½ 12
29 Kees Verkooijen
8
4
30 Paul Schoenmakers
8
7
31 Jacques Boonstra
8
8
32 Nico Schoenmakers
8
10
33 Tijs van Dijk
8
5
34 Ignace Rood
8
9
35 Roland Stravers
8
12
36 Bert Sigmond
8
15
37 Jacob Zandbergen
8
11
38 Bob Hartogh Heijs
8
11
39 Wase Omar
8 4
40 Herman v.d. Meulen 8
9
41 Phillip Stibbe
8
8
42 Jelmer Visser
8
2
43 Thijs van der Zijden
7½ 9
44 Henk Kelderman
7½ 14
45 Boleslah Niezgoda
7
4
46 Jan Zuidema
7
7
47 Hein van Vlerken
7
12
48 Sander Berkhout
6½ 4
49 Olivier Bruning
6½ 4
50 Ruud Verhoef
6½ 7
51 Marcella van Rhee
6½ 3
52 Abbes Dekker
6
2
53 Dick Bultman
6
3
54 Hans Meijer
6
6
55 André de Groot
6
5
56 Ingrid Rietmeijer
6
9
57 Richard van Zon
5½ 4
58 Teun van der Leer
5½ 3
59 Laurens Snuverink
5
3
60 Jan Groen
5
2
61 Gerrit Verbost
5
10
62 Wim Zunnebeld
4½ 4
63 Karel Polman
4
3
64 Hendrik van Buren
4
2
65 Piet Blees
4
1

Rapidcompetitie: Otto
Wilgenhof wist zijn
leidende positie in de
rapidcompetitie ook op
de slotavond te behouden. Hij mag zich daarmee dus ASV- rapidkampioen noemen Toch
leek het nog even spannend te worden. Meteen
in de eerste ronde verloor Otto verrassend van
Vincent Theissen. Remco de Leeuw benaderde
Otto tot een half punt
maar deze gaf in het
vervolg geen punt meer
af. Waardoor hij met 16
punten de titel voor zich
opeiste. Remco werd
tweede die daarmee
Anne Paul Taal passeerde. Deze verloor op zijn
beurt alleen van Leon
van Tol maar kan met
zijn derde plaats toch
terugkijken op een uitstekend rapidseizoen. In
totaal speelden er 65
leden 1 of meerdere
rapidpartijen. Een mooi
aantal. Slechts drie spelers, Tony Hogerhorst,
Jan Vermeer en Ruud
Wille, speelden alle 20
rapidpartijen dit seizoen!!
Kampioen: Sjoerd van
Roosmalen missen wij
sinds zijn verhuizing
naar Elst op onze clubavonden. Hij gaf er de
voorkeur aan om de
interne competitie bij de
Elster Toren op de donderdag te spelen. Gelukkig bleef hij wel voor
ASV in de externe actief. Op de site van Elster Toren was onlangs te
lezen dat Sjoerd de interne competitie van
deze vereniging op zijn
naam heeft geschreven
met een score van 24½
uit 26. Toch weer een
kampioen in ons midden!

