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ASV op internet:

44e jaargang no. 21
Oploswedstrijd: Deze stand is uit Bogoljoebov - Aljechin, gespeeld in
1929 in Den Haag. Niet zo moeilijk en ook bekend, omdat Aljechin
niet zo vaak van het bord werd geveegd. Maar ken de geschiedenis…... Wit speelt en
wint.
Oplossing:
1.
Tc1xc7+ Db6xc7 2.Pd3c5+ Kb7-b6 3. Dd7xc7+
Kb6xc7 4. Pc5xe6+ en in
het resterende eindspel
heeft zwart geen schijn
van kans meer.
Quizvraag: De SchaakOscar werd weer toegekend. Aan wie? Antwoord: Vishy Anand.
ASV-beker: De finalisten
in de Kroongroep van de
ASV-bekerstrijd zijn bekend. Nadat eerder Leon van Tol zich al voor
de finale had geplaatst ten koste van Richard van der Wel wist ook
Fokke Jonkman dit te realiseren. Hij versloeg met zwart toch wel
enigszins verrassend Remco de Leeuw. In de finale speelt Fokke met
wit tegen Leon.
Snelschaken: Volgende week donderdag 9 juni wordt het interne
snelschaakkampioenschap van ASV gespeeld. Er is dan geen ronde
voor de interne competitie. Voor wie het tempo van 5 minuten te snel
is worden er rapidgroepen geformeerd Maar eerst spelen we
vanavond gewoon voor de interne competitie.
Rest seizoen: Het eind van het schaakseizoen nadert. Daarom in het
kort even wat de resterende weken nog op het programma staat. Na
het snelschaken van volgende week worden er nog 3 ronden gespeeld
voor de interne competitie en wel op 16, 23 en 30 juni. Daarmee
komen we op 36 interne partijen. Op donderdag 7 juli sluiten we het
seizoen af met een vrije speelavond! Dan verschijnt er overigens nog
een uitgave van ASV-Nieuws (waarvoor u natuurlijk uw kopij nu
reeds kunt inleveren bij Ignace Rood). Alle reden dus nog om ook de
komende weken onze clubavonden nog trouw te bezoeken.
Rolstoeltoegankelijk: Goed nieuws was er vorige week voor onze
gehandicapte leden. De hellingbaan aan de achterzijde van het
scoutinggebouw is inmiddels klaar en kon door Tom Bentvelzen
vorige week voor het eerst worden gebruikt zodat ook hij de bovenste
verdieping van dit clubgebouw kon bereiken. Prachtig!! Wij zijn blij
dat de realisatie van deze voorziening tot stand is gekomen.
OSBO-cup: In het denksportcentrum Glazenburg in Rheden is ASV-3
er afgelopen zaterdag onder tropische temperaturen niet in geslaagd
om ASV-4 op te volgen als winnaar van de OSBO-cup. Helaas kon
Theo Jurrius niet aan deze finaledag deelnemen. Voor het bereiken
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van deze slotdag had hij een belangrijke bijdrage
geleverd. In de vier gespeelde ronden zorgde hij
voor een 100% score. Ruud Wille nam zijn plaats
in. In de halve finale struikelde het derde over
SMB-3 dat deze wedstrijd met 2½-1½ wist te
winnen. Vooraf leek SMB-3 een tegenstander
waartegen kansen op het bereiken van een finaleplaats tot de mogelijkheden behoorden. De andere
twee teams, De Toren–1 en Bennekom-1 werden
hoger ingeschat. Het zag er dan ook goed uit toen
SMB-3 als tegenstander uit de koker kwam. Een
gelijkwaardige tegenstander waar, met alle respect, winst natuurlijk niet zomaar voor het oprapen lag maar kansen op de finale waren er zeker.
Het zag er helemaal hoopvol uit toen Gerben
Hendriks al in de opening door een tussenzet een
stuk won tegen een pion. Kennelijk kwam die
voorsprong voor hem te vroeg want hij begon
daarna wat te knoeien en kwam met zijn koning
in het centrum in het nauw. Dit resulteerde zelfs
in kwaliteitsverlies. Zijn tegenstander bood hierop
remise aan maar dit werd na overleg met captain
Anne Paul Taal afgeslagen. Intussen was Ruud
Wille na een wat moeizame opening in de problemen gekomen en moest heel nauwkeurig verdedigen om erger onheil te voorkomen. Ook
Barth Plomp moest zich tot verdedigen beperken.
Maar dat is hem op zich wel toevertrouwd. Daarentegen had Anne Paul een goede stelling met
mogelijkheden. Ergens heeft hij de stelling daarna
iets te veel geforceerd waarna de kansen in het
verdere verloop van de partij keerden. Gerben had
intussen de goede weg weer ingeslagen en kreeg
winstkansen die hij ook niet meer uit handen gaf.
Met deze 1-0 voorsprong bood Ruud remise aan.
Hij had zich intussen kunnen bevrijden maar zijn
opponent mocht dit aanbod op zijn beurt niet
accepteren. Een spannende slotfase volgde. Barth
kwam langzaam maar zeker steeds meer in de
verdrukking en moest uiteindelijk opgeven. Ruud
hield zijn stelling net binnen de veilige remisemarge al moest dit heel precies gebeuren.. Remise
was het maximale resultaat. Anne Paul tenslotte
was in tijdnood gekomen en ook de stelling bood
weinig uitzicht op een positief resultaat. Een
uiterste koningsaanval leverde niets meer op. Dit
werd keurig verdedigd waarna ook Anne Paul
moest opgeven. Het bereiken van de finale was
verkeken.
Gedetailleerde uitslag halve finale OSBO-cup:
SMB-3-ASV-3: Wouter Dinjens - Barth Plomp

(z) 1-0 Ivar Heine - Anne Paul Taal 1-0 Ruben Hogenhout - Ruud
Wille ½-½ Paul vd Berg - Gerben Hendriks 0-1. Eindstand 2½-1½.
Na een werkelijk voortreffelijk en zeer uitgebreid warm en koud
buffet werd duidelijk dat ook bij Bennekom-1, met 3-1 verliezer van
de andere halve finale tegen De Toren, het heilige vuur verder ontbrak. De strijd om de derde en vierde plaats werd dan ook niet meer
aangegaan. Vier zeer korte remises prijkten al snel op het wedstrijdformulier. Omdat er toch een beslissing moest vallen wie 3e zou worden werd er twee keer gevluggerd, zowel met wit als met zwart. Het
team van Bennekom won dit afgetekend met 5½-2½. ASV-3 werd
daarmee op deze finaledag van de OSBO-cup vierde.
Gedetailleerde uitslag ASV-3 Bennekom-1: Barth Plomp-Chris van
Oosterwijk ½-½ (1-1) Ruud Wille-Hotze Hofstra ½-½ (½-1½); Anne
Paul Taal-Peter van Hoorn ½-½ (1-1); Gerben Hendriks-Noël Bovens ½-½ (0-2). Eindstand 2-2 (na snelschaken 2½-5½)
De finalisten SMB-3 en De Toren waren toen pas net aan hun eindstrijd begonnen. Drie ASV-ers benutten de tijd eerst met een wandeling richting nabij gelegen Posbank waarna bij terugkeer met belangstelling de finale werd aanschouwd maar natuurlijk ook nog geruime
tijd werd gevluggerd. Ook heel gezellig! (nietwaar Anne Paul……).
De finale werd uiteindelijk gewonnen door SMB-3. Voor de Toren
was de teleurstelling groot. Al in de reguliere wedstrijd waren er
directe winstkansen maar werd het 2-2. Het snelschaken moest de
beslissing brengen. Een onreglementaire zet bij Bob Beeke zorgde
voor de beslissing. In een gewonnen toreneindspel met 2 pionnen
meer kreeg hij een torenschaakje op e7. Hierop speelde hij zijn koning van e5 naar e4, bleef dus schaak staan waarna de partij kon worden geclaimd. Het leek op het missen van een beslissende strafschop
in de Europacup. Sneu voor onze schaakvrienden uit Zuid want het
behalen van de dubbel na het eerdere kampioenschap in de promotieklasse ging zo wel heel schlemielig aan hun neus voorbij.
Seizoenoverzicht ASV-6: In deze rubriek deze keer alle feiten van het
kampioensteam ASV-6 via een verslag van de succesvolle captain
Tijs van Dijk. Halverwege het seizoen leek Elster Toren-1 recht op
promotie af te stevenen toen het onderlinge duel met ASV-6 met 4½1½ werd gewonnen. Een ronde later verspeelde Elst de riante voorsprong alweer na een nederlaag tegen UVS-4. Alleen op bordpunten
bleef de voorsprong. In een werkelijk superspannende slotronde
greep ASV-6 toch nog de titel.
Jaja, we zijn het geworden: KAMPIOEN. En dat had toch niemand,
de teamleider incluis, gedacht. Het jeugdteam was immers verleden
jaar al kampioen en wilde zich nu alleen handhaven. Maar niks hoor,
opnieuw promotie. En dat alles na een tumultueuze slotdag waarna de
champagne ontkurkt werd. Het was eigenlijk een onmogelijke opgaASV 6
1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We
Paul Schoenmakers 1 1 1 ½ 1 ½ ½ 5½ uit 7 1786 1882 +0,9
Murat Duman
0 - 1 - - 1 - 2 uit 3 1727 1777 +0,2
Tijs van Dijk
1 1 1 ½ - 0 1 4½ uit 6 1702 1775 +0,2
Bijan Zahmat
1 - 1 0 - 1 1 4 uit 5 1683 1844 +1,0.
Umit Duman
- - 0 - 0 - - 0 uit 2 1526 1167 -1,4
Kasper Uithof
½ 0 0 0 1 1 - 2½ uit 6 1484 1580 +0,6
Invallers:

Henk Kuiphof
Tjé Wing Au
Ruud Verhoef
Hedser Dijkstra
Walter Manschot
Herman de Munnik
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De 7 wedstrijden op een rij:
1 ASV-6 – Ede-3 4½-1½
2 Wageningen-5 – ASV-6 1-5
3 ASV-6 – De Toren-4 4-2
4 Elster Toren-1 – ASV-6 4½-1½
5 De Sleutelzet – ASV-6 1½-4½
6 ASV-6 – UVS-4 4½-1½
7 Dodewaard – ASV-6 ½-5½
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2 uit 2
2 uit 3
2½ uit 3
2½ uit 3
1 uit 1
1 uit 1

1704
1753
1620
1659
1615
1552

1924 +0,8
1865 +0,9
1815 +0,6
1744 +0,3
1641 +0,2

Eindstand OSBO 3e klasse F:
1 ASV-6
12 29½ Kampioen
2 Elster Toren-1 11 28½
3 UVS-4
10 25
4 Ede-3
7 21
5 Wageningen-5 7 19½
6 Dodewaard
6 18½
7 De Toren-4
3 18
8 Sleutelzet
0 8 D

ve: met 6-0 winnen van het 1e van Dodewaard en
dan mocht Elst tegen middenmoter Ede 3 niet
verder komen dan 4-2. Wij kwamen dichtbij met
5½-½ maar Elster Toren maakte een misstap door
niet verder te komen dan 3-3 waardoor we zelfs
niet alleen in bordpunten maar ook in matchpunten ongedeeld champion werden! Ook de broedermatch met ASV 7 werd zo gewonnen want het
7e wachtte een dag langer met het behalen van de
Titel. Net als vorig seizoen was ASV 6 in feite
niet 1 team maar 2 teams. Twaalf spelers gaven
acte de presence en veelzeggend was het dat juist
in ASV 6 iedereen vleugels kreeg, Ruud Verhoef
voorop. Het ene volle punt werd bij het andere
gevoegd. Halverwege het seizoen gaf de jeugd
tegen medekoploper Elster Toren helaas niet
thuis. Alleen de oudere jongeren scoorden punten
waardoor de match jammerlijk verloren ging. Dit
liet de jeugd niet weer gebeuren. In de slotwedstrijden waren het niet de invallende grijsaards en
vaste grijsaards Paul Schoenmakers en ondergetekende die winst aantekenden maar de echte
jongelingen die de promotie bewerkstelligden. In
de slotwedstrijd kwam dit tot uiting door TjeWing Au die het openingspunt bij liet schrijven
en Bijan Zahmat die het allerlaatste punt van het
seizoen op zijn naam kreeg. Tussendoor hadden
ook vaste invallers Henk Kuiphof en Hedser
Dijkstra knap gewonnen. Zij speelden voor Kasper Uithof en Murat Duman die voor hun eindexamen stonden maar eerder in het seizoen wel
hun mannetje hebben gestaan. Paul Schoenmakers maakte remise en werd zo clubteamtopscorer. Ondergetekende had wel een beetje mazzel,
hij verzompte zijn dame maar toen liep de Dodewaarder in het midden van het bord in een helpmat. Het is nu wel een beetje te gek met al die
teams in de 2e Klasse en geen in de 3e...
Tijs van Dijk
Voorst: De slotronde van het open kampioenschap van Voorst leverde voor onze beide ASVers Fokke Jonkman en Hendrik van Buren 1½
punt op. Fokke won in de slotronde na een wat
aparte partij pas in het verre eindspel en werd zo
met 4 uit 6 gedeeld 2e (op weerstandspunten 3e).
Hij eindigde een vol punt achter winnaar Marcel
Kraaijkamp, die bij de organiserende vereniging
speelt. Hendrik speelde in de slotronde remise en
eindigde op een score van 2 uit 6 in de achterhoede maar maakte zijn slechte start in de 2e toernooihelft behoorlijk goed..
Uitslagen interne competitie ronde 32 (26-5-05):
Van Tol–Wilgenhof 0-1; R. Wille–Dijkstra 1-0;
P. Schoenmakers–N. Schoenmakers ½-½; Hogerhorst–Huizinga 0-1; Bentvelzen–van Belle ½-½;
Theissen–Dekker 0-1; Zandbergen – Boom 0-1;
Wiggerts – van Buren 1-0; Vermeer–Stravers 1-0;
Rood–Au 1-0; Ariëns–Verhoef ½-½; Meijer –
Sanders ½-½; Egging – Zuidema 1-0; de Munnik
– Blees 1-0; Kelderman – van Vlerken ½-½;
Stibbe – Visser 1-0.
ASV-bekercompetitie (Kroongroep halve finale)
de Leeuw – Jonkman 0-1.

