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Oploswedstrijd: Als laatste opgave van dit seizoen is gekozen voor een
(niet moeilijke) studie.
De studie is van de
Oekraieners Kakovin en
Bondarenko. In 1957
wonnen zij er een derde
prijs mee. Wit is aan zet
en wint. Oplossing: 1.
Lf7+ Kh8 2. h5 (Na
Lxb3 is het pat.) ...b2. 3.
La2 b1D 4.Lxb1 Kg8 5.
Lg6 en wit zal promoveren, ongeacht of zwart de
loper slaat of niet.
Quizvraag: Jan Timman
speelde op Curacao een
match tegen een speler
met een hogere rating
dan hij zelf heeft. Toch won Jan de match. Wat was de nationaliteit van
zijn tegenstander. Antwoord: Zijn tegenstander Bruzon is een Cubaan.
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donderdag 7 juli 2005

Beker: Leon van Tol is vorige week winnaar
geworden van de Kroongroep van de ASVbekercompetitie. Hij versloeg in de finale Fokke
Jonkman die in de slotfase van de partij in een
betere stelling blunderde en zomaar een stuk weg
gaf. Leon van harte proficiat met dit eerste succes bij ASV!!
OSKA: Noteert u in ieder geval de data 2, 3 en 4
september nog even in uw agenda. Het Open
Arnhems Schaakkampioenschap wordt in dat
eerste weekend van september weer gespeeld in
het
Lorentz
Kennisintensief
Ondernemerscentrum. Meer info kunt u vinden
op onze site www.asv-schaken.nl. Inmiddels
zijn de eerste aanmeldingen al binnen!

Slotavond: Zo, het zit er weer op. Een lang ASV-seizoen ligt achter
ons. Vanavond kunt u nog kennismaken met een proef met het Fischer
Random Chess (meer hierover stond in de vorige EP) en dan moet u
het een week of 6 zonder ASV doen. Maar op donderdag 18 augustus
beginnen we alweer aan een nieuw seizoen. Eerst met een vrije
speelavond om weer wat aan al die stukken te wennen. Een week later
kunt u uw krachten meten in een simultaan tegen clubkampioen
Richard van der Wel en bekerkampioen Leon van Tol. Op donderdag 1
september starten we met een nieuwe jaargang van de interne
competitie. Het precieze programma voor het nieuwe seizoen is nog in
de maak maar zoals u weet spelen we eerst gewoon een ronde of 8
voor de interne competitie voor we dit eind oktober onderbreken voor
de 1e speelavond in de rapidcompetitie. Maar dat is allemaal nog ver
weg. Voor nu wens ik u een hele fijne vakantie. Geniet verder vooral
van een nieuwe en extra dikke uitgave van ASV-Nieuws, dat vanavond
beschikbaar is. De clubavonden bij ASV liggen dan weliswaar even stil
schaken kunt u echter genoeg. Bij De Toren is er elke maandagavond
tot eind augustus vanaf 19.40 uur het zomerschaak en daarnaast zijn er
de jaarlijkse toernooien. In de nabije omgeving is het schaakevenement
in Dieren natuurlijk een trekpleister. Maar als u wat verder weg wilt
om er meteen een vakantie aan vast te knopen dan kunt u denken aan
bijvoorbeeld de toernooien in Amsterdam, Gent en Vlissingen of voor
de jeugd in Hengelo.

Straatschaak: Remco de Leeuw is afgelopen
zondag winnaar geworden van het derde
Arnhemse StraatSchaakToernooi dat in het
centrum van Arnhem bij de bekende café’s De
Wacht en Dingo’s aan de Bovenbeekstraat werd
gehouden. Aan dit kroegentoernooi werd door 28
schakers deelgenomen. Dit aantal viel wat tegen.
Er was een grotere deelname verwacht. Remco
eindigde na de 7 rapidpartijen samen met Otto
Wilgenhof op een gedeelde 1e plaats met een
score van 6 uit 7. Een barrage van 2
snelschaakpartijen moest de beslissing brengen.
Dit besliste Remco in zijn voordeel. Op de derde
plaats eindigde Jeroen van Onzen van De Toren
met 5½ punt. Sander Berkhout en Richard van
der Wel kwamen tot 4 punten. Beste dame werd
oud-ASV-lid Sandra van Dijk. Ook veel
huisschakers namen aan dit toernooi deel. Omdat
het toernooi op koopzondag werd gespeeld trok
het schaken ook veel aandacht van het winkelend
publiek. De finale tussen Remco en Otto werd
midden op straat gespeeld en kreeg zo veel
bekijks. Kortom het was een mooie propaganda
voor het schaken in Arnhem. Volgend jaar
hopelijk met meer deelnemers. Misschien kan dit
StraatSchaakToernooi zo in de toekomst verder
uitgroeien.

Clubkampioen: De strijd om het algeheel clubkampioenschap bleef tot
het eind spannend. Met nog 2 ronden te spelen benaderde Otto
Wilgenhof zijn rivaal Richard van der Wel tot op 18 punten. Maar in
de laatste 2 ronden kwam Otto niet meer in actie. Richard moest nog 1
partij spelen om het benodigde aantal van 25 te halen. Hij deed dat
vorige week donderdag en stelde het clubkampioenschap veilig door
tegen Theo Jurrius een korte remise te spelen. Richard van harte
gefeliciteerd met de behaalde titel.

Seizoenoverzicht ASV-1: Het eerste heeft afgelopen seizoen in de altijd loodzware 2e klasse D
geen rol kunnen spelen in de strijd om promotie.
Sterker nog men kwam na 4 ronden zelfs in de
onderste regionen terecht na 3 nederlagen en een
zege op de latere degradant UVS. Daarbij waren
wat ongelukkige nederlagen zoals tegen het
sterke ZZICT-2 in de openingsronde en tegen

ASV-1
1 2 3 4 5
Eelco de Vries
0 1 1 ½ 0
Wouter van Rijn
1 ½ 1 - 1
Otto Wilgenhof
0 0 ½ 0 1
Sander Berkhout
- 1 ½ 1 1
Remco de Leeuw
1 ½ ½ 1 1
Peter Boel
½ 0 1 0 1
Sjoerd v. Roosmalen - - 1 0 ½
Olivier Bruning
½ ½ 0 ½ ½
Invallers:
Koert van Bemmel 0 - - - Laurens Storms
- - - - Bert Buisman
- 0 - - Theo Jurrius
- - - - Fokke Jonkman
½ - - - Martin Weijsenfeld - - - - Gonzalo Tangarife - - - 0 De 9 wedstrijden op een rij:
1 ZZICT-2 – ASV-1 4½-3½
2 ASV-1 – HMC-Calder-2 3½-4½
3 ASV-1 – UVS 5½-2½
4 D4 – ASV-1 5-3
5 ASV-1 – LSG-3 6-2
6 Veldhoven – ASV-1 3-5
7 ASV-1 – Vianen/DVP 5-3
8 RSC ’t Pionneke – ASV-1 7-1
9 ASV-1 – Messemaker 1847 4-4
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Score
3½-8
5–7
3½-9
4½-8
7–9
4 –8
2½-7
4–8

Brd
1,0
2,3
2,7
3,4
4,7
5,6
6,7
7,8

KNSB TPR
2258 2202
2219 2295
2191 2060
2146 2204
2122 2290
2096 2081
2067 1870
2002 1964

- - ½ -2 5,0 1983 1868
0 - 0 – 1 6,0 2105 1888
- - 0 – 1 7,0 1990 1828
- 1 1 – 1 7,0 1865 2122
- - ½ -1 7,0 2073 2000
½ - ½ -1 8,0 1853 1735
- - 0 – 1 8,0 1948 1846
Eindstand KNSB 2e klasse D:
1 D4
18 49½ K
2 ZZICT-2
14 38½
3 Vianen/DVP
11 40
4 HMC/Calder-2
10 36
5 ASV-1
9 36½
6 Veldhoven
8 35½
7 RSC ’t Pionneke 8 32
8 LSG-3
7 34
9 Messemaker 1847 5 32 D
10 UVS
0 25½ D

HMC Calder-2 en als het dan even tegenzit dan kun je als team meteen
een hoge klassering vergeten. D4 uit het Brabantse Oosterhout bleek
dit jaar niet te verslaan. Zij werden dan ook terecht kampioen. ASV-1
ondervond dat in de 4e ronde. Daarna volgde een goed herstel door drie
zeges op rij. Zeker de winst op Vianen/DVP, dat dit afgelopen seizoen
vrijwillig een stapje terug deed vanuit de 1e klasse mocht er wezen. In
de voorlaatste ronde kende het team een volledige off-day. RSC ’t
Pionneke profiteerde en won met 7-1 hetgeen voor dat team ook
meteen handhaving betekende. Met een gelijkspel tegen de andere
degradant Messemaker 1847 uit Gouda werd het seizoen afgesloten.
Remco de Leeuw kende een uitstekend seizoen. Hij bleef ongeslagen
en scoorde 7 uit 9. Maar ook Wouter van Rijn zorgde met 5 uit 7 voor
een goed resultaat. Ook komend jaar komt ASV-1 uit in deze sterke 2e
klasse D. Maar dat is dan meteen ook de uitdaging!
Seizoenoverzicht ASV-2: Het was een wat kleurloos en vlak seizoen
voor ASV-2. Ook de afgelopen jaargang was men ingedeeld in de 3e
klasse B, op papier de zwakste poule in deze klasse. Daarmee was ons
tweede niet meteen de favoriet want op basis van Elo was het tweede
ASV 2
1 2 3 4 5 6
Koert van Bemmel - 0 - 1 ½ Richard van der Wel ½ 1 1 1 0 1
Fokke Jonkman
- 0 ½ 0 0 0
Gonzalo Tangarife 1 0 1 - - ½
Bert Buisman
- - ½ 0 0 1
Fred Reulink
½ ½ 1 ½ 0 1
Kees Verkooyen
0 0 1 0 0 1
Siert Huizinga
1 0 1 0 0 1
Invallers:
Kees Sep
½ - - - - Theo Jurrius
- ½ - - - Barth Plomp
0 - - - - Erik Wille
1 - - - - Ivo van der Gouw
- - ½ - - Sherman Maduro
- - - - 0 Paul Schoenmakers - - - 0 - 1
Jaques Boonstra
- - - - - Vincent Theissen
- - - - - Hedser Dijkstra
- - - - - De 9 wedstrijden op een rij:
1 Dr. Max Euwe-2 – ASV-2 3½-4½
2 ASV-2 – Lewenborg 2-6
3 ASV-2 – WSG Winterswijk 6½-1½
4 ENO – ASV-2 5½-2½
5 ASV-2 – Haren-1 ½-7½
6 Herikon bv/Borne – ASV-2 1½-6½
7 ASV-2 – Sneek-2 6½-1½
8 Groningen-2 – ASV-2 3-5
9 ASV-2 – Unitas-2 3-5
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3–5
7½-9
3–8
2½-5
3–7
5½-9
3½-9
3½-7

Brd
1,4
2,2
2,4
2,8
4,0
5,6
6,6
7,0

KNSB TPR
1983 2101
1903 2225
2073 1869
1948 1921
1990 1851
1922 1973
1921 1815
1896 1823

- - - ½ - 1 6,0 1979 1891
- 1 - 1½-2 6,5 1865 1970
- - - 0 - 1 2,0 1899 1732
- - - 1 - 1 4,0 2005 2128
- - - ½ -1 4,0 1905 1903
- - - 0 - 1 5,0
1820
- - - 1 - 2 7,0 1786 1772
- 0 0 0 - 2 7,5 1755 1578
- 1 - 1 - 1 8,0 1665 1878
- - 0 0 - 1 7,0 1659 1634
Eindstand KNSB 3e klasse B:
1 Unitas-2
17 46 K
2 Haren-1
14 45
3 Lewenborg
12 42½
4 ASV-2
10 37
5 WSG Winterswijk 8 32½
6 Dr. Max Euwe-2 7 34
7 ENO
7 34
8 Sneek-2
7 32
9 Groningen-3
5 32½ D
10 herikon bv/Borne 3 24½ D

als vierde geklasseerd. Uiteindelijk eindigde het
tweede ook op deze plaats en dat was vooraf dus
de verwachting. Enkele opvallende zaken. Er zijn
(te) veel invallers gebruikt. Maar liefst 18 spelers
maakten hun opwachting in dit team. Uitschieters dit jaar waren Fokke Jonkman en Richard
van der Wel. Fokke moest duidelijk wennen aan
het KNSB niveau na zijn jarenlange wedstrijden
in de promotieklasse. Pas aan het eind van het
seizoen begon ook hij te scoren. Richard kende
daarentegen een zeer sterk seizoen dat hij bekroonde met een score van 7½ uit 9. In feite
legde hij daarmee ook een belangrijke basis voor
het clubkampioenschap van ASV. Dieptepunt
was de uitnederlaag bij ENO. Een echte uitglijder omdat enerzijds niet goed op het aanvangstijdstip was gelet maar anderzijds ASV ook niet
was uitgenodigd door de club uit Nijverdal. Opmerkelijk waren verder de grote uitslagen. Daarbij niet alleen forse nederlagen zoals tegen Lewenborg en Haren maar ook klinkende overwinningen op bv. WSG Winterswijk en Sneek-2. Het
kenmerkte misschien wel het tweede van het
afgelopen seizoen. Pieken maar ook grote dalen.
Van alles wat. Dat moet dus beter het komend
seizoen als in de op papier sterkere 3e klasse C
wordt gespeeld.
Bilderberg: Afgelopen zaterdag startte de hoofdgroep van dit seniorentoernooi dat in de mooie
zalen van Hotel Bilderberg in Oosterbeek wordt
gespeeld. In deze groep spelen 2 ASV-ers. Cees
Sep moest in de 1e ronde zijn meerdere erkennen
in routinier Maarten Etmans. Cees wist na de
opening geen plan te bedenken en moest daarna
het initiatief aan zijn tegenstander laten. Deze gaf
de partij niet meer uit handen. In de 2e ronde,
afgelopen zondag, won Cees met zwart van Jan
Nagel. Cees won in het middenspel een kwaliteit
maar was daardoor wel zijn sterke loper kwijt.
Het was toen nog even lastig om een goed winstplan te vinden. Toen Cees in de slotfase een pion
kon winnen volgde een afwikkeling waarin zijn
opponent het resultaat niet meer wilde afwachten
en gaf op. Siert Huizinga kreeg in de 1e ronde
een punt door een bye. In de 2e ronde boekte hij
een keurige remise met wit tegen een 2100 speler
in een partij waar het evenwicht niet werd verbroken. Afgelopen maandag startten ook de
andere ASV-ers in de overige groepen. Meer
over dit toernooi volgt in de eerste EP van het
nieuwe seizoen. In totaal komen er zo’n 140
senioren aan de start. De organisatie toonde zich
hierover bij monde van toernooidirecteur Henk
Kuiphof zeer tevreden.
Uitslagen interne competitie ronde 36 (30-6-05):
Jurrius - van der Wel ½-½; Verkooijen - R. Wille
1-0; de Freytas - van Gemert 1-0; P. Schoenmakers - Weijsenfeld 1-0; N. Schoenmakers - Naasz
0-1; Kuiphof - Huizinga ½-½; Hogerhorst Manschot 1-0; Vermeer - van Buren 1-0; Koeweiden - Rood ½-½; Verhoef - Zandbergen 1-0;
Ariëns - Sigmond 1-0; Eder - Meijer 1-0; de
Munnik - Zunnebeld 0-1; Hartogh Heijs - Zuidema 1-0; van Twist - Lemein 0-1; van Vlerken Verbost 1-0; Visser - Stibbe 1-0:
Finale Kroongroep beker: Jonkman-van Tol 0-1.

