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Oploswedstrijd: Nog zo’n soort probleem als die van vorige week. Ook
nu helpt normaal schaakdenken om de oplossing te
vinden. Het probleem is
van E. Zepler uit 1958.
Wit aan zet geeft mat in
drie zetten. Oplossing:
1.Td7 Txd7 2.Dxg3 Td3
3. Txf5 mat. Als wit zijn
toren over de zevende rij
speelt dreigt Dxf7 mat. De
keus is dus tussen de velden c7, d7 en e7. Dat moet
zo gekozen worden, dat
daarna de zwarte toren de
lijn b1-h7 blokkeert.
Quizvraag: Veel opzien
baarde een toernooi met de
wereldtop, waarbij het verboden was remise aan te bieden. Waar werd
dat toernooi gehouden? Antwoord: Sofia.
Laatste ronde: Vanavond spelen we de 36e en tevens laatste ronde van
de interne competitie. Afgelopen week is de ASV-laptop met daarop het
competitieprogramma gestolen. Door deze diefstal zal de definitieve
eindstand van dit seizoen na donderdag even op zich laten wachten.
Richard van der Wel zal zijn 25e partij moeten spelen om kampioen te
kunnen worden. Hij heeft nu een voorsprong van 18 punten op Otto
Wilgenhof. Als Richard vanavond niet speelt, dan prolongeert Otto zijn
titel, anders zal deze vrijwel zeker bij Richard terechtkomen. Paul
Schoenmakers kan de titel in de B-groep niet meer ontgaan en in de Cgroep is het verschil tussen Jacob Zandbergen en Wilfred Ariëns 21
punten. Die marge lijkt voldoende voor Jacob om de titel op te kunnen
eisen. Ook de finale in de Kroongroep van de bekercompetitie moet nog
worden gespeeld. Of dat vanavond nog gebeurd is uw redactie niet bekend. Volgende week is de laatste clubavond van dit seizoen, waarop
ook ASV-nieuws nog zal verschijnen. Een extra reden dus nog om deze
clubavond te bezoeken. Er wordt dan ook een proef gedaan met het
Fischer Random Chess. Een nadere uitleg hierop treft u verderop in deze
EP aan. Bij voldoende belangstelling krijgt dit wellicht een plaatsje op
de schaakkalender bij ASV. Na volgende week is het vakantie en beginnen we op donderdag 18 augustus weer aan een nieuw seizoen.
Externe competitie: Afgelopen week werd de indeling voor het seizoen
2005-2006 in de KNSB al weer vastgesteld. De beide ASV-teams kregen lotingsnummer 1
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wederom uit in de loodzware 2e klasse D. Opnieuw met voornamelijk tegenstanders die ook
in de afgelopen jaren moesten worden bestreden. ASV-2 is wel in een andere groep terechtgekomen. Vorig jaar 3B nu 3C. Een groep met
een hoog OSBO-gehalte want naast ons tweede
zijn dit BAT Zevenaar en Wageningen-2 maar
ook het gepromoveerde De Toren is één van de
tegenstanders. Een voorbeschouwing op alle
tegenstanders in het nieuwe seizoen volgt begin
september voor de start van de nieuwe competitie. Dan is mogelijk ook meer duidelijk over de
speelsterkte van de diverse teams. Wel kunt u
alvast zaterdag 24 september noteren als datum van de openingsronde. In het Lorentz Ondernemerscentrum zijn ASV-1 en ASV-2 dan in
een dubbelontmoeting gastheer van Zukertort
Amstelveen 2 en 3. Opvallend feit bij deze
opponenten is dat zij beiden afgelopen seizoen
degradeerden. De indeling van de OSBOpromotieklasse is nog niet bekend maar een vast
gegeven is natuurlijk dat ASV-3 en ASV-4
elkaar in de 1e ronde zullen bestrijden.
Zaterdagcompetitie: In een extra OSBOvergadering kwam vorige week woensdag opnieuw de invoering van een zaterdagcompetitie
ter sprake. Nadat in april een voorstel het niet
haalde werd een commissie ingesteld die een en
ander verder zou uitwerken. Ook dit voorstel
haalde het niet. Niet alleen het OSBO-bestuur
zelf maar ook diverse verenigingen zagen de
nodige minpunten aan het voorstel kleven. Diverse zaken (bv. promotie- en degradatieregeling waren onvoldoende uitgewerkt) waardoor
vrees bestond voor een chaotische competitie.
Daarnaast leefde vooral bij de kleine verenigingen de angst dat leden de overstap zouden maken naar een andere (grotere) vereniging. Natuurlijk waren er ook verenigingen die het voorstel een kans wilden geven. Na een uitvoerige
discussie haalde een enigszins gewijzigd voorstel van de commissie (starten met een 5rondige competitie in december om de komende
maanden het nieuwe competitiereglement verder
uit te werken) geen meerderheid. Een alternatief
voorstel van de OSBO om met een viertallencompetitie te starten bleek op te weinig draagvlak te kunnen rekenen waarna het OSBObestuur dit voorstel terugtrok. Toch zal dit onderwerp zeker terugkeren op de agenda. Er
bestaat immers behoefte aan een vorm van een
zaterdagcompetitie (naast de succesvolle avondcompetitie) maar aan de wijze waarop kon tot op
heden nog geen goede vorm worden gegeven.

Tenslotte werd Arie Schouten, oud-voorzitter van De Toren, benoemd
tot nieuwe voorzitter van de OSBO als opvolger van Hendrik van Buren.
Seizoenoverzicht beker: De bekerwedstrijden lijken op het eerste gezicht
minder belangrijk in relatie tot de externe competitie maar toch bieden
deze wedstrijden altijd kans op succes. Dit geldt zeker voor de OSBOCup waar ASV de laatste jaren met enige regelmaat tot de laatste vier
wist door te dringen en vorig jaar met ASV-4 zelfs deze bekerstrijd wist
te winnen. In de KNSB-beker ligt dit door de sterke deelname wat anders en moeten we het daar vooral hebben van incidentele successen.
Hoe verliep ons bekerseizoen deze competitie. Een terugblik. Eerst de
OSBO-cup. Drie ASV-teams werden hiervoor aangemeld die met 37
ASV 3
1
Barth Plomp
1
Anne Paul Taal
1
Theo Jurrius
1
Gerben Hendriks
1
Invaller:
Ruud Wille
ASV 4
1
Hans Rigter
0
Erik Wille
1
Jan Willem v. Willigen 1
Nico Schoenmakers 0
Invaller:
Ivo van der Gouw
ASV5
1
Martin Weijsenfeld
Tony Hogerhorst
Jan Vermeer
Abbes Dekker
-

2
1
1
1
½

3
1
½
1
½

4
1
0
1
1

5
0
0
1

6
½
½
½

Score
4½-6
3–6
4–4
4½-6

KNSB TPR W-We
1899 1986 +0,7
1917 1851 -0,5
1865 2138 +1,4
1850 1932 +0,8

2
1
1
½

3
0
1
0
0

4
-

½
5
-

½
6
-

1–2
Score
1-3
2-2
2-3
½- 3

1917 1938 +0,1
KNSB TPR W-We
1835 1725 -0,4
2005 2192 +0,7
1743 1835 +0,4
1790 1475 -1,2

1
2
1
0
0
½

3
-

4
-

5
-

6
-

1–1
Score
1-1
0-1
0-1
½- 1

1905 2098
KNSB TPR W-We
1845 1966 +0,3
1340
1684 1558 -0,3
1673

Alle OSBO-cupwedstrijden op een rij:
ASV-1:
ASV-3:
ASV-4:
Wouter van Rijn
½ (1)
e
1Otto
ronde:
Wageningen-4 ½
– ASV-3
0-4 1e ronde: ASV-4 – ZSG-2 2-2 (na
Wilgenhof
(0)
2e
ronde:
2-2 bij vluggeren bekert
Peter
Boel ASV-3 – Veenendaal-3
1 (0) 3½-½
3e
ronde:Bruning
ASV-3 – PSV DoDo
ASV-4 door na afvallen 4e
Olivier
0 (0) 3-1
4e
ronde: vrijgeloot
Schaakmaat-2 – ASV-3 1-3
bord reguliere wedstrijd)
Voorronde:
½
SMB-3
– ASV-3 2½-1½
2e ronde ASV-4-Bennekom-2 3½-½
1e finale:
ronde: Philidor
1847–ASV-1
2-2
e e
e
3(na
/4snelschaken
plaats: Bennekom
–
ASV-3
2-2
3
ronde ASV-4-Bennekom-1 1-3
3-1)
(Bennekom
wint vluggeren met 5½-2½)
ASV-4
ASV-5:
Barth Plomp
½
e
1Anne
ronde
vrijgeloot
2e ronde: ASV-5 – Mook 1½-2½
Paul
Taal
½
Jan Willem van Willigen ½
andere teams de strijd aangingen.
Edgar van Seben
0
Voor ASV-5 kwam er al snel een
Voorronde: Leithen–ASV-4 2½-1½ einde aan de deelname. Na te zijn

vrijgeloot in de eerste (voor)ronde werd tegen Mook met 2½-1½ verloren. Bekerhouder ASV-4 moest al meteen in de voorronde aan de bak en
bleef met de hakken over de sloot ZSG-2 uit Zwolle de baas. Een dubbele confrontatie met Bennekom leverde eerst nog een ruime zege op het
tweede team van deze club maar tegen Bennekom-1 betekende een 1-3
nederlaag, na een spannende slotfase, uitschakeling. ASV-3 moest dus
proberen om het succes van ASV-4 van het jaar daarvoor te evenaren.
Dit ging een heel eind goed. Op overtuigende wijze (en met 100% scores van Barth Plomp en Theo Jurrius) werd de halve finale bereikt. Hierin ging het (zonder Theo) mis tegen de latere winnaar SMB-3. De strijd
om de 3e en 4e plaats werd niet meer aangegaan. Vier remises binnen
enkele minuten. Bennekom won het vluggeren met duidelijke cijfers.
Niemand maalde daarom bij deze finaledag die onder haast tropische
temperaturen werd afgewerkt.
In de KNSB-beker was ASV met 2 teams vertegenwoordigd. Want als
winnaar van de OSBO-cup mocht ook ASV-4 aan deze landelijke bekerstrijd deelnemen. Een uniek feit in de ASV-historie. Ons vierde deed dat
zeker niet onverdienstelijk. Tegen het sterke Leithen werd weliswaar
verloren maar het werd een echt bekerduel waarin onze clubgenoten pas
in de slotfase met 2½1½ het hoofd moesten buigen. Het vierde toonde in
deze wedstrijd een waardig afgevaardigde van de OSBO. ASV-1 trof in
de 1e ronde het sterke Philidor 1847 uit Leeuwarden dat een klasse hoger
uitkomt. Het uiteindelijke 2-2 gelijkspel in deze wedstrijd was zelfs
enigszins teleurstellend gezien de kansen die er in deze wedstrijd waren
geweest. De beslissing via snelschaken betekende uitschakeling van dit
kortstondige bekeravontuur.
Fischer Random Chess bij ASV: Zoals reeds aangekondigd spelen we
volgende week op de slotavond van het schaakseizoen Fischer Random

Chess (FRC). Gewoon om eens te proberen of
dit aanslaat. Hieronder worden de regels van het
FRC uitgelegd. FRC is een variant van het schaken gecreëerd door Bobby Fischer; de 11e
schaakwereldkampioen van 1972 tot 1975. FRC
kent 960 verschillende mogelijkheden voor de
basisopstelling. Vandaar dat FRC ook wel Chess
960 wordt genoemd. De wijze van zetten van de
stukken is niet veranderd. Ook worden de pionnen normaal op de tweede en zevende rij opgesteld. De positie van de stukken wordt echter
door loting bepaald. Hierbij dienen een aantal
regels in acht te worden genomen.
1. Zwart verkrijgt het spiegelbeeld van de basisstelling van wit.
2. Zowel wit als zwart hebben altijd een loper
van de witte velden en een loper van de zwarte
velden.
3. Eén toren staat links van de koning en de
andere toren staat rechts van de koning.
4. Het Rokade-recht is aangepast en uitgebreid.
Er zijn bij FRC 4 rokade-mogelijkheden, te
weten:
- een zet met de Koning en een zet met de Toren;
- Koning en Toren wisselen van positie;
- alleen de Koning wisselt van positie;
- alleen de Toren wisselt van positie.
Bij FRC spreken we niet meer van de lange of
de korte rokade, maar van de a-rokade (0-0-0) of
van de h-rokade (0-0). Ook dienen de bekende
rokaderegels uit het klassieke schaak in acht te
worden genomen. Verder zijn alle andere spelregels hetzelfde als bij het klassieke schaak.
Veel plezier dus volgende week met het Fischer
Random Chess bij ASV! Nico Schoenmakers
Bilderbergtoernooi: A.s. zaterdag start het seniorentoernooi in Oosterbeek. Op de voorlopige
deelnemerslijst trof ik slechts vier ASV-ers aan.
Cees Sep speelt in de hoofdgroep die overmorgen begint. Een sterke groep waarin o.a. Hans
Böhm, Rob Hartoch, Jaap Vogel en de titelverdediger Ad van den Berg uit Leiderdorp zullen
spelen. In deze groep worden 7 ronden gespeeld.
In één van de vele andere groepen, die a.s.
maandag 4 juli (5 ronden Zwitsers) starten,
spelen Hendrik van Buren, Jan Vermeer en Wim
Zunnebeld mee. Meer over het Bilderbergtoernooi, waar zo’n 140 schakers aan zullen deelnemen, kunt u vinden op de toernooisite
www.bilderbergschaaktoernooi.nl
Uitslagen interne competitie 35e ronde
(23 juni 2005):
R. Wille - Jonkman 0-1; Weijsenfeld - de Freitas
½-½; Huizinga - van Belle 1-0; Naasz - Hogerhorst 0-1; Dijkstra - Vermeer 1-0; Manschot Velders 1-0; Rood-Verhoef 0-1; Zandbergen Au 1-0; Zunnebeld-Ariëns ½-½; Askes - Stravers 0-1: Meijer - de Munnik 1-0; Hartogh Heijs
- Lemein 1-0; Zuidema - Kelderman 1-0; Stibbe
- van Vlerken 1-0; Visser - Rietmeijer 1-0.

