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Oploswedstrijd: Vanavond weer een driezet. Die
zijn
altijd
wat
moeilijker,
maar
we
hebben
gekozen
voor
proble
men
van de logische school. Als u goed naar de stand
kijkt kunt u de oplossing vast beredeneren.
Oplossing: 1. f2-f4 Txf4 2. Dxc7 Tf6 3. Pd4
mat. Als wit gelijk Dxc7 speelt (2. Dxb6 is dan
mat) wordt hem de voet dwars gezet door Th7
of Th6. Daarom moet de toren eerst naar een lijn
gelokt worden, waarbij de lopers geblokkeerd
worden en dus of Pd4 mat of Lxc4 mogelijk
wordt.
Quizvraag: Kasparov was toch weer in het
nieuws. Hij werd met een voorwerp op zijn
hoofd geslagen. Wat was dat voorwerp?
Antwoord: een schaakbord.
ASV komt naar je toe deze zomer: Onder een
stralend zomerzonnetje stonden Hendrik van
Buren, Nico Schoenmakers en Jan Vermeer
afgelopen zaterdag op winkelcentrum Presikhaaf
om daar het schaken en zeker ook ASV onder de
aandacht te brengen. Hendrik en Nico hadden
post gevat bij een demonstratiebord om daar het
geïnteresseerde publiek enthousiast te maken.
Hendrik deed dat aan de hand van diverse
stellingen waarbij de paardvork centraal stond
terwijl bij Nico het thema penningen het
onderwerp was. Jan had zich intussen genesteld
achter een schaakbord om daar tegen jeugd en
andere belangstellenden te spelen. Zoiets trekt
altijd veel bekijks. Natuurlijk werden er veel
folders uitgedeeld. Of het uiteindelijk leden
oplevert moeten we afwachten. In ieder geval
deed ASV weer van zich spreken.
Seizoenoverzichten: Weinig actualiteit deze
week. Met de interne competitie gaan we van-

donderdag 23 juni 2005
avond de voorlaatste ronde in. De strijd om het clubkampioenschap
wordt overigens nog heel spannend want Otto Wilgenhof is Richard
van der Wel inmiddels heel dicht genaderd. Dat kon nog wel eens een
hele spannende ontknoping worden. Dat even over de interne, nu weer
terug naar de externe. In deze EP staan drie teamoverzichten centraal
met terugblikken op het afgelopen seizoen. Dit keer zijn dit ASV-3 en
ASV-4, teams die beiden in de OSBO-promotieklasse uitkwamen. Verder blikt André de Groot terug op zijn seizoen met ASV-10, dat dit
seizoen als extra ASV-team, in vergelijking tot vorig jaar, in competitieverband uitkwam.
ASV 3
Cees Sep
Barth Plomp
Theo Jurrius
Erika Belle
Anne Paul Taal
Ruud Wille
Edgar van Seben
Gerben Hendriks
Invallers:
Ivo van der Gouw
Sherman Maduro
Vincent Theissen
Eric Hartman
Martin Weijsenfeld
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Score KNSB TPR W-We
4½-9 1979 1999 +0,2
3½-8 1899 1904 +0,0
5 – 6 1865 2041 +1,4
3 – 9 1892 1755 -1,6
5 – 9 1917 1876 -0,5
5½-9 1917 1909 -0,1
5½-9 1897 1872 -0,2
3½-7 1850 1778 -1,1
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1905 1809 -0,1
1831
1665 1573 -0,2
1874 1813 -0,2
1845 1659 -0,2

ASV 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score KNSB TPR W-We
Hans Rigter
- 1 0 ½ 0 0 0 0 - 1½-7 1835 1779 -0,6
Erik Wille
0 1 1 ½ 0 ½ 0 1 ½ 4½-9 2005 1881 -1,5
Ivo van der Gouw
½ - - 1 1r ½ 1 ½ 1 4½-6 1905 2096 +1,5
Jan Willem v. Willigen ½ 0 1 1 0 ½ ½ 0 ½ 4 – 9 1743 1894 +1,7
Nico Schoenmakers 1 ½ 1 ½ 1 0 0 ½ 0 4½-9 1790 1854 +0,8
Rob van Belle
½ 0 0 1 ½ 0 0 1 1 4 – 9 1829 1795 -0,9
Jacques Boonstra
0 0 0 0 0 0 0 - - 0 – 7 1755 1365 -2,9
Vincent Theissen
1 0 0 0 ½ 0 - - - 1½-6 1665 1643 -0,2
Invallers:
Martin Weijsenfeld
- - 0 - - - - - 1 1 - 2 1845 1930 +0,2
Paul Schoenmakers
- - - - - - - - 1 1 - 1 1786 1981 +0,5
Eric Hartman
- - - - - - 0 - - 0 - 1 1874 1644 -0,6
Murat Duman
- - - - - - - 1 0 1 - 2 1727 1842 +0,7
Hedser Dijkstra
½ - - - - - - - - ½- 1 1659 1845 +0,2
Tony Hogerhorst
- 0 - - - - - 0 - 0-2
1634
De 9 wedstrijden op een rij:
1 ASV-4 – ASV-3 4-4
ASV-4 – ASV-3 4-4
2 ASV-3 – VSG 5½-2½
Bennekom – ASV-4 5½-2½
3 ASV-3 – Bennekom 4½-3½
ASV-4 – Meppel 3-5
4 Meppel – ASV-3 4½-3½
De Schaakmaat-2 - ASV-4 3½-4½
5 ASV-3 – De Schaakmaat-2 4½-3½ ASV-4 – Schaakstad Apeld.-3 3-5
6 Schaakstad Apeld.-3 - ASV-3 4-4 Het Kasteel – ASV-4 6½-1½
7 ASV-3 – Het Kasteel 5½-2½
ASV-4 – De Toren 1½-6½
8 De Toren-1 – ASV-3 4½-3½
SMB-3 – ASV-4 4-4
9 ASV-3 – SMB-3 3-5
ASV-4 – VSG 5-3
De eindstand in de OSBO-promotieklasse:
1 De Toren-1
17 49 K 6 SMB-3
9 35½
2 Meppel
14 41½
7 Schaakstad Apeldoorn-3
6 30½
3 Bennekom
12 40
8 ASV-4
6 29
4 ASV-3
10 38
9 De Schaakmaat-4
4 30 D
5 Het Kasteel
9 36
10 VSG Ermelo
3 28½ D

Seizoenoverzicht ASV-3: In het seizoen 20042005 was er in de OSBO-promotieklasse één
grote favoriet en dat was de Toren. Verder waren Meppel, Het Kasteel en Bennekom de outsiders. Stiekem hoopten we als ASV 3 ook een rol
van betekenis te kunnen spelen. Dit had ook
gekund, als we in de uitwedstrijden gescoord
hadden. Thuis scoorden we 100% tegen VSG,
Bennekom, Schaakmaat 2 en Het Kasteel. Uit
speelden we gelijk tegen ASV-4 en Schaakstad
Apeldoorn-3 en verloren we van Meppel, de
Toren en SMB-3. Theo Jurrius was onze topscoorder en werd ook enkele malen aan het 2e
uitgeleend. Barth en Kees speelden aan de topborden en deden dat met scores van rond de
50% erg goed. Ruud, Edgar en Anne Paul mochten veel met wit spelen en scoorden alle drie
plusscores. Gerben speelde alle partijen met
zwart en wist op 50% uit te komen, tevens werd
hij met 4½ uit 6 topscoorder van ons succesvolle
OSBOcupteam. Erika heeft voor haar doen een
wat minder seizoen achter de rug, maar speelde
alle partijen met zwart en werd door de teamleider regelmatig hoog opgesteld (als dameoffer
zoals Erika dan zegt). Het was al met al weer
een leuk seizoen met een enthousiast gedreven
en ervaren team! Bedankt allemaal voor jullie
gezelligheid (dat geldt zelfs voor RW).
Anne Paul Taal
Seizoenoverzicht ASV-4: ASV 4 promoveerde
afgelopen seizoen in de slotronde onverwacht
naar de promotieklasse. Het doel voor dit seizoen was even duidelijk als moeilijk te realiseren: handhaven. Dat doel werd op 16 april in
Wychen gehaald. Op het nippertje, dat wel. Het
was de beloning voor een team dat uitblonk door
trouw en vechtlust. Slechts drie keer moest een
speler verstek laten gaan. Een voorbeeld voor de
club, wat dat betreft. Alleen door keihard te
knokken, was handhaving mogelijk. Die mentaliteit leverde meteen tegen grote broer ASV 3
een punt op. Belangrijk was echter dat het team
er stond toen het echt moest. Tegen De Schaakmaat 2 werd in Apeldoorn een belangrijke 3½4½ zege geboekt. Ondanks verschillende tegenvallers in die wedstrijd bleven we na 6½ uur
spelen aan de goede kant van de score. Na deze
wedstrijd volgde een hele slechte periode. Niet
dat het een schande is om van Het Kasteel en De
Toren te verliezen, maar we speelden gewoon
slecht. Ook de wedstrijd tegen concurrent
Schaakstad was dramatisch van niveau. Weliswaar van beide kanten, maar wij bleven met
lege handen achter. In de laatste twee duels was
de druk flink toegenomen. Even leken zelfs twee
zeges nodig om weer een jaar promotieklasse te
kunnen spelen. Het zwaarbevochten gelijkspel
tegen SMB 3 werd ons niet noodlottig dankzij
de zege van De Schaakmaat 2 op VSG. ASV 4
stond ineens op de achtste plaats en moest nog
afrekenen met VSG en hopen dat er geen versterkte degradatie zou komen. Dat laatste gebeurde niet en net als tegen De Schaakmaat 2
bleken we ook tegen VSG in staat te pieken.
Door maar liefst 3½ punt te scoren met zwart

bleef het sympathieke VSG met lege handen en een terugkeer naar de
eerste klasse. Opmerkelijk was dat ASV 4 met zwart tot 15½ bordpunt
kwam en met wit slechts tot 13½. De grote man was dit jaar Ivo van der
Gouw die aan een hoog bord tot 4½ uit 6 kwam. Daarnaast won Ivo nog
een keer reglementair en speelde hij nog remises in ASV 2 en 3. De
trouwe spelers en de invallers verdienen wat mij betreft een luid applaus voor de handhaving. Het valt niet mee om dat te redden als er
maar een paar wedstrijden zijn, waarin je punten kan halen. Klasse!
Erik Wille
Seizoenoverzicht ASV-10: Het was een goed jaar. ASV-10 is dan
weliswaar niet gepromoveerd maar we hebben wel een aantal andere
goede zaken gedaan. Zo zijn we elke wedstrijd geheel compleet verschenen, en meestal waren er ook nog wel reserves opgetrommeld omdat er spelers in andere teams moesten invallen of gewoon verhinderd
waren. Voor zover ik heb kunnen nagaan is dat de andere teams ook
gelukt, compleet zijn, maar wij waren wel de tiende dat gevuld moest
worden. Er kon niet gekaapt worden uit een lager team. En dan waren
er dus ook nog mensen voldoende die de beschikking hadden over een
auto om voldoende comfortabel naar uitwedstrijden te kunnen gaan.
Over het algemeen was men ook heel erg bij het teamresultaat betrokken, er was aandacht voor elkaars partijen en dat ene laatste puntje of
ASV 10
1 2 3 4
Saiffudin Ayyoubi - 1 0 Zekria Amani
1 1 0 1
Hans Meijer
- - 0 André de Groot
½ 0 1 1
Teun van der Leer ½ - ½ Jorinde Klungers 0 0 - Invallers:
Jans Askes
1 1 1 1
René Lemein
1 - - 0
Jan Zuidema
- 0 - 0
Bob Sanders
- - - 0
De 7 wedstrijden op een rij:
1 ASV-10 – Het Kasteel-3 4-2
2 De Toren-5 – ASV-10 3-3
3 ASV-10 – SMB-8 2½-3½
4 SMB-9 – ASV-10 3-3
5 ASV-10 vrije ronde
6 ASV-10- PION-5 4-2
7 Mook-2 – ASV-10 5-1
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Score
2-3
4-6
1-3
3½-6
1-4
0 -2

KNSB TPR W-We
1796
1445 +0,1
1662
1528
1385 -0,5
1458
1442 +0,7
1440
1346 -0,5

-

- 0 4-5
1665
- 0 1-3
1213
- - 0 - 2 1569
1296
1 - 1-2
Eindstand OSBO 4e klasse ..
1 Mook-2
12 29½ K
2 SMB-8
8 19½
3 Het Kasteel-3 6 21½
4 ASV-10
6 17½
5 De Toren-5
5 16½
6 SMB-9
3 11
7 PION-3
2 10½

halve puntje dat we nog nodig hadden (helaas niet altijd met succes). En
wat misschien nog wel het belangrijkste van alles is, men had plezier in
de partijen, ook degene die niet het volle aantal punten opleverde. Teleurstelling in het eigen kunnen was er natuurlijk volop bij puntverlies,
maar dat waren dan meestal wel leuke partijen geweest. In totaal hebben we de wedstrijden met 10 verschillende spelers gespeeld, dat moesten we ook wel als ASV 10, de naam zegt het al. Mijn conclusie is dat
het tiende volgend jaar ook weer van de partij zal zijn. Of dat op zaterdag is of niet dat laat ik nog even in het midden. André de Groot
Kampioen: Eerder meldde ik u al dat Sjoerd van Roosmalen het clubkampioenschap van De Elster Toren op zijn naam had geschreven. Daar
bleef het niet bij. Hij wist onlangs ook beslag te leggen op de titel bij
het snelschaakkampioenschap van deze vereniging. Hij bleef ongeslagen. Sjoerd won in de voorronde al zijn 7 partijen en deed dit in de
finale nog eens een keer. Wederom 7 uit 7 dus. Sjoerd proficiat.
Uitslagen interne competitie 34e ronde (16 juni 2005):
Wilgenhof – Verkooijen 1-0; van der Wel – R. Wille ½-½; Weijsenfeld
– Bentvelzen 1-0; Huizinga – Naasz 0-1; van Belle–van Willigen ½-½;
Hogerhorst – Rood 1-0; Vermeer – Askes 1-0; Manschot – Meijer 1-0;
Zandbergen – van Buren 0-1; Verhoef – Koeweiden 1-0; Eder – Zunnebeld 1-0; de Munnik – Ariëns 0-1; Kelderman – Egging 1-0; Blees –
Lemein 0-1; Visser – van Vlerken 0-1; Stibbe – Rietmeijer 1-0.

