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Oploswedstrijd: Vorige week moest er een studie worden
opgelost. Dit was er eentje van een Griek (Frangoulis) en
dus weer goed oplosbaar. Zeker als u werd geholpen door
enige dingen te vertellen, die toch al bekend zijn. B.v. met
zwart aan zet is het gelijk remise via Td2-f2xf7. Dat slaan
van die pion op f7
moet er dus uit
gehaald worden.
Verder
hoefde
niet de complete
oplossing gegeven
te worden. Vijf
zetten was genoeg.
Het
Oplossing:
paard moet natuurlijk via f6
pion f7 kunnen
afdekken.
Het
leuke van de studie is, dat het
logische 1.Pxh7 faalt op Te2+ 2.Kd6 Tf2 en pion f7 gaat
alsnog van het bord. Het paard moet dus naast veld f6 ook
veld e5 afdekken en dat gaat alleen via 1. Pf8-d7, Td2-e2+
2. Pc2-e3 (een belangrijke fijnzinnigheid, want nu wordt via
veld e5 ook het veld f3 gedekt.) 2….Te2xe3 3. Pd7-e5,
Te3-f3 (Toch nog een leuke vondst) 4. Pe5xf3, Lh7-g8 (en
nu leidt alles tot pat behalve) 5. f7xg8L en winnen met L+P
tegen de koning geloven we verder graag. Er waren dit keer
3 goede oplossingen, daaruit blijkt wel dat het toch een
pittige opgave was.
Seizoenoverzicht: Het heeft even geduurd maar inmiddels is
ook het overzicht van de clubavonden in het seizoen 20052006 beschikbaar. Dan weet u precies wanneer er rapidavonden zijn, de ledenvergadering op het programma staat,
het ASV-snelschaakkampioenschap wordt bestreden en het
Fischer Random Chess als intermezzo wordt gehouden.
Verder zijn er ook gewoon weer 34 ronden voor de interne
competitie. Kortom voor elk wat wils…!!
Nieuw gezicht: Vorige week donderdag mochten we Carel
Huiskamp weer verwelkomen. Ook vorig jaar nam hij al
enkele keren aan onze interne competitie deel. Nu hoopt hij
regelmatiger de clubavonden van ASV te bezoeken. Extern
komt hij voor de Velpse S.V. uit.
Beker: Vanavond zal onze wedstrijdleider Hedser Dijkstra
gaan inventariseren wie wil deelnemen aan de bekercompetitie van ASV. Zo snel mogelijk na die inventarisatie zal de
loting voor de voorronden van de bekergroep en de 1e ronde
van de kroongroep bekendgemaakt worden. En dan begint
de strijd om wie Léon van Tol (kroongroep) en Robert
Naasz (bekergroep) van de troon gaan stoten (of niet natuurlijk). Zoals u weet, worden de 28 spelers met de hoogste
rating in de Kroongroep ingedeeld, waarna in twee afval-
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rondes nog zeven spelers resten. Daar voegt in maart de
winnaar van de bekergroep zich bij, waarna de kwartfinales,
halve finales en de finale (in juni) gespeeld wordt. Ook via
e-mail (hedser.dijkstra@planet.nl) kunt u zich bij onze wedstrijdleider aanmelden. Het zou jammer zijn als u deze altijd
vol verrassingen zittende competitie moet missen.
NK Rapid: Afgelopen zaterdag werd in Vlaardingen het
Open Nederlands Kampioenschap Rapid gehouden. Aan dit
toernooi namen 400 schakers deel. Een gigantisch aantal
voor een eendaags toernooi. De deelnemerslijst was bovendien indrukwekkend van samenstelling met in de hoofdgroep 15 grootmeesters en 26 andere titelhouders. Gespeeld
werd in vijf groepen. Het is dus niet alleen en toernooi voor
de schaakkanonnen maar ook voor de gewone clubschaker.
In de B-groep (Elo vanaf 1850–2200) kwamen de ASV-ers
Otto Wilgenhof en Richard van der Wel uit. Een groep van
94 schakers waarin Otto op 5½ uit 9 eindigde. Na 5 ronden
had Otto 2½ punt. Daarna won hij drie keer op rij. Winst in
de slotronde zou nog een prijs opgeleverd hebben. Helaas
verloor hij. Tijdens die partij kwam de stelling hem al bekend voor maar hij kon het op dat moment niet thuisbrengen. Na afloop werd hij door zijn tegenstander uit de droom
geholpen. De stelling had hij in de slotronde uit de vorige
KNSB-competitiejaargang op het bord gehad tegen Messemaker. Otto werd uiteindelijk gedeeld 17e. Richard daarentegen eindigde met een score van 2 uit 9 ver in de achterhoede. Een voor zijn doen tegenvallende score. Opvallend
was dat Richard en Otto zelfs in de openingsronde tegen
elkaar moesten. Daar ga je dan helemaal voor naar Vlaardingen. En dat met bijna 100 schakers in zo’n groep. Ze
maakten er wel een echte partij van. Richard stond in het
begin wat beter maar in het verdere verloop was Otto net
wat handiger en won dit onderlinge duel. Richard kwam
daarna niet meer uit de onderste regionen weg. Zijn grootste
frustratie was dat zijn opponenten op trucjes bleven spelen
waardoor onnodig punten verloren gingen. Maar dat hoort
nu eenmaal bij het spelletje. Otto was onder de indruk van
de uiteindelijke winnaar in de hoofdgroep Naiditsch) die dit
jaar de schaakwereld verbaasde met zijn winst in het hoog
aangeschreven toernooi in Dortmund (ook won hij begin dit
jaar in Arnhem het Biezetoernooi van De Toren). Hoe koel
en opvallend gemakkelijk deze speler de concurrentie voorbleef was Otto vooral opgevallen. Met 7½ uit 9 eindigde
deze Naiditsch zelfs 1½ punt voor op de nummers 2 (van
Wely, Glek, Seirawan en van de Doel). Het toernooi was
perfect georganiseerd met live partijen van de eerste 10
borden op internet.
Vlag: In alle berichtgeving heeft uw redacteur de introductie
van de ASV-vlag helemaal verzuimd te melden. Bij deze
dus alsnog. ASV heeft sinds kort 4 vlaggen tot zijn beschikking waarmee onlangs bijvoorbeeld de speelzaal bij het
OSKA en de openingsronde van onze zaterdagteams al werd
opgesierd. Ook bij de simultaan bij de opening van de St.
Jansbeek kwam ASV op deze wijze herkenbaar naar voren.

Deze in de fraaie blauw-witte kleuren vormgegeven vlag zit
meteen ook in het logo van uw weekblad. Alleen staat er op
de vlag natuurlijk geen En Passant maar de oprichtingsdatum van ASV. U zult de vlaggen nog veelvuldig te zien
krijgen bij onze activiteiten.
Oud ASV-ers in KNSB: Bij het doornemen van de opstellingen in de KNSB-competitie kom je altijd vele bekende
namen tegen. Schakers die al jaren op dit niveau spelen
maar ook oud-leden van ASV of spelers die voor korte of
langere duur als dubbellid bij ASV aan de interne competitie
hebben deelgenomen, spelers die hun jeugd bij ASV hebben
doorlopen maar die nu allen bij een ander KNSB-team actief
zijn. Waar zijn ze gebleven?? Een soort Memories…. Ik
moet zeggen het zijn er in de loop der jaren toch een fiks
aantal geworden. Zo speelt Joost Hoogendoorn in de Meesterklasse bij veelvuldig landskampioen De Variant uit Breda. Bert Torn speelde een enkele partij voor de interne van
ASV voordat hij definitief voor Wageningen koos. Hij
speelt in de 1e klasse KNSB en is momenteel voorzitter van
deze vereniging. Ook in die klasse maar dan voor Utrecht-2
speelt Meindert van der Linde. Zijn ASV-verleden ligt ver
achter ons. Zelfs al voor dat van uw redacteur. Kunt u nagaan hoe oud…. Nou ja, laat maar zitten dus. Verdere conclusies zijn overbodig. Dichter bij huis (maar ook verser in
de ASV-historie) treffen we Vincent Deegens en Fitzgerald
Krudde aan die wederom een poging zullen doen om met
SMB-1 naar de Meesterklasse terug te keren. Weer een
klasse lager om precies te zijn de 2e klasse A vinden we Tim
Remmel die inmiddels bij Hardenberg speelt. Ook in die
poule speelt Marcel Wildschut. Hij komt voor Almelo uit.
Wouter Knoop speelde ook een paar seizoenen in ASV-1
maar ging weer terug naar SMB. Dit seizoen behoort hij met
SMB-2 tot de tegenstanders van ASV-1 in de 2e klasse D.
Ook in dat team speelt Ruben Hogenhout, die nog voortkomt uit de ASV-jeugd. Intern speelt hij momenteel bij De
Toren mee. Pieter de Jager speelt met zijn Almere in de 3e
klasse B. Wat meer in de geschiedenis ligt het lidmaatschap
bij ASV van Wiep Terpstra. Hij speelt in Almelo 2 ook in de
3e klasse B. Onlangs trof ik hem nog bij een OSBOjaarvergadering waar hij vanuit zijn functie als verenigingsconsulent bij het KNSB-Steunpunt-Oost aanwezig was. Hij
was daarbij zeer belangstellend naar zijn vroegere vereniging. Altijd aardig om daarbij wat herinneringen van zijn
kant te horen. Hij stuurde mij heel recentelijk ook twee door
hem gespeelde partijen uit de begin jaren zeventig tegen
resp. Fred Reulink en René Duchêne. Deze kunt u binnenkort in ASV-Nieuws tegemoet zien. In de 3e klasse C treffen
we als tegenstanders van ASV-2 deze competitiejaargang
Guust Homs, Arie Huysman en Toon Janssen aan als spelers
van BAT Zevenaar. Bij onze zuiderburen De Toren heeft
Jeroen van Onzen het jeugdschaken doorlopen bij ASV.
Anthony Michels is nog steeds dubbellid en ook Bob Beeke
is een periode dubbellid bij onze vereniging geweest. De
naam Rob Mulder trof ik aan in de basis van De Eenhoorn
uit het Noord-Hollandse Hoorn dat in de 3e klasse D uitkomt. Rob kwam enkele jaren voor ASV-2 uit voor hij weer
uit Arnhem vertrok naar zijn geboortestreek. In diezelfde
klasse speelt René Duchêne dit jaar bij HWP Haarlem. Hij
heeft vele jaren bij ASV gespeeld. Als ik me goed herinner
waren de eerder genoemde Wiep Terpstra en Meindert van
der Linde toen teamgenoten van hem. Van een veel latere
generatie is Mark Uildriks. Hij speelt bij Paul Keres-3 uit
Utrecht. Helaas is zijn talent ergens blijven steken gezien
zijn huidige Elo van 1856. Ruud Hoogenboom speelt al
weer jaren bij het Utrechtse Oud Zuylen maar hem herinner
ik me ook nog goed als ASV-speler. Sjaak Sibbing speelde
in zijn ASV-tijd alleen intern. Hij was dubbellid en kwam in
teamverband voor De Wolstad uit Tilburg uit. Hij speelt nu
in Zoetermeer bij Promotie-2. Ook in deze 3e klasse G mag
Marino Küper genoemd worden. Marino kwam voor

Doetinchem uit maar heeft ook aan de interne bij ASV deelgenomen. En als ik dan toch met namen bezig ben dan noem
ik in dit verband ook Leon van Tol, Laurens Snuverink en
Henny Haggeman. Zij zijn dubbellid en komen n de KNSB
uit voor respectievelijk Zeist (2e klasse A), Dr. Max Euwe-2
uit Enschede (3e klasse B) en Doetinchem (3e klasse G). Het
kan best zijn dat ik in deze opsomming iemand onbewust
ben vergeten. Het geeft in ieder geval een aardig beeld van
al die spelers die voor soms (heel) korte of langere tijd
ASV-er zijn geweest.
Uitslagen interne competitie 5e ronde (29 september 2005):
De eerste vijf ronden in de interne competitie liggen achter
ons. Wie zijn er goed uit de startblokken gekomen en bij wie
blijven de resultaten achter? Een kijkje op de ranglijst naar
de uitschieters leert dat Hein van Vlerken een hele goede
seizoensopening kent. Hij heeft zelfs een 100% score met 5
uit 5 en won daarmee al 88 Elopuntjes. Zijn toekomstige
tegenstanders zijn gewaarschuwd. Ook Frans Veerman (+63
met 3½ uit 4), Wilfred Ariëns (+55 met 4 uit 5) en Hedser
Dijkstra (+57 met 3½ uit 4) behoren tot de grootste stijgers
in dit nog prille seizoen. Hedser is bovenden gebrand op het
winnen van de B-groep. Natuurlijk zijn er ook verliezers.
Rob van Belle zit met een score van 1 uit 5 op een verlies
van 60 elopunten. Ook Jacob Zandbergen heeft de vorm na
zijn verre vakantie nog niet gevonden en verloor na 3 nederlagen op rij ook al 60 punten. Kijken we verder naar beneden dan treffen we Herman van de Meulen aan die met 0 uit
3 nog puntloos is en ook Piet Blees heeft pas 1 uit 5. Maar er
zijn nog 29 ronden. Dus er kan nog van alles gebeuren. Dan
nu de uitslagen uit de 5e ronde die een opkomst telde van 46
schakers. Nu het seizoen wat meer opgang is gekomen zit
ook daar inmiddels een stijgende lijn in:
de Leeuw – Buisman 1-0; Jurrius – R. Wille ½-½; van Gemert – P. Schoenmakers 1-0; Weijsenfeld – Huiskamp 1-0;
de Freytas – Hajee 1-0; Hogerhorst – Dijkstra 0-1; Boom –
N. Schoenmakers ½-½; Dekker – van Belle 0-1; Marks –
Groen 1-0; Verhoef – Bentvelzen ½-½; Vermeer – van
Amerongen 1-0; Manschot – Veerman ½-½; Rood – Boonstra 1-0; van Buren – Eder 1-0; Ariëns – Koeweiden 1-0;
Zandbergen – Au 0-1; Stravers – Egging 0-1; Sigmond –
Looyen 0-1; de Munnik – Zuidema 1-0; Kelderman – Lemein 1-0; van Vlerken – Blees 1-0; Verbost – van de Krocht
½-½; Visser – Stibbe 1-0.
Correctie: Bij de gedetailleerde uitslagen van de wedstrijd
ASV-4-ASV-3 stond in de vorige EP bij Rob van Belle –
Erika Belle abusievelijk de uitslag 1-0. Dit moest ½-½ zijn.
In de Elolijst was het wel juist verwerkt.
Succes voor ASV-jeugd: Afgelopen vrijdag wist onze ASVjeugd voor succes te zorgen door in Huissen de RijnIJsselcup (voorheen Arnhem-Cup) in de wacht te slepen. Het was
mede dankzij de goede gastheer De Variant en het grote
aantal deelnemers één van de meest geslaagde edities van
deze jeugdontmoeting. Door het deelnemersaantal werden er
wel wat minder ronden gespeeld dan gehoopt (geen van de
ASV-teams heeft bijv. tegen de Elster Toren gespeeld).
ASV had in het geheel geen AB-kinderen (14-20 jaar), alleen C-kinderen aan de topborden en de overgrote meerderheid waren D-tjes en E-tjes. De jeugd van De Toren was de
grote favoriet maar ASV won in de directe confrontaties en
zo werd het allemaal anders! ASV had topscorers aan bord 3
en 4 waaronder een talent (Tak-Cheng) die het verschil
hebben gemaakt, evenzo onze eerstebordspeler Umat Duman die toch al 2 jaar geen les meer krijgt of intern schaakt.
Ook Thomas Janssen en Jesse Giling deden een duit in het
zakje van het uiteindelijke puntenaantal (26) wat net genoeg
was voor De Cup!
Tijs van Dijk

