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Oploswedstrijd: De februarimaand staat weer in het teken
van de tweezetten.
Het eerste probleem
is van grootmeester
Loshinsky. Hij won
er een eerste prijs
mee in 1964. Wit
aan zet geeft mat in
2 zetten. Oplossing:
1. f2-f3.
HasQuizvraag:
tings kwam met een
wonderlijk nieuwtje
waar het de klok
betreft. Wat was
dit? Antwoord: Wit
kreeg 70 minuten
voor de eerste 40 zetten; zwart 90. Daarna kregen beiden
nog 20 minuten voor de rest van de partij.
Jaarvergadering: In een prettige en gemoedelijke sfeer vond
vorige week donderdag de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. In deze EP een korte samenvatting van de
belangrijkste punten uit deze vergadering. Hoogtepunt was
de benoeming van Gerrit Verbost tot erelid van ASV. Zijn
vele en langdurige inzet voor onze vereniging als voorzitter
en vice-voorzitter, zijn betrokkenheid bij de vele schaakactiviteiten zoals het Open Nederlands Jeugdkampioenschap,
het Schaken Overdag, het vervullen van het voorzitterschap
van de viering van 100 jaar ASV en het bevorderen van het
schaken in zijn algemeenheid, waren meer dan voldoende
aanleiding om hem te eren. Helaas kon hij niet bij de vergadering zelf aanwezig zijn maar Gerrit werd nog diezelfde
avond door een delegatie van het bestuur op de hoogte gebracht van zijn benoeming en werd hem een pennenset als
aandenken overhandigd hetgeen vergezeld ging van een
fraaie bos bloemen. Een andere prijs die meer dan verdiend
werd toebedeeld aan Henk Kelderman was die van ASV-er
van het jaar. Nooit wordt tevergeefs een beroep op hem
gedaan. Als teamleider van het seniorenteam, de verslagen
van hun wedstrijden voor EP, zijn hulp bij het Voorjaarstoernooi en het verzorgen van de ledenadministratie. Kortom een terechte beloning voor het werk wat hij ook afgelopen jaar voor ASV verrichtte. Van de overige bekers en
pennen bleven er nog vele niet uitgereikt door de afwezigheid van de prijswinnaars. De contributie zal voor 2005
ongewijzigd blijven waarbij met steun van de leden indexering op basis van het inflatiecijfer met ingang van 2006
mogelijk is waarbij 2005 als basisjaar wordt genomen. Dit
nog afgezien van een mogelijke extra verhoging door een
stijging van de afdracht aan de OSBO en KNSB. Het jaarplan 2005 werd aangenomen waarbij het bestuur het door de
leden belangrijk gevonden punt betreffende de aansprakelijkheidsverzekering zal worden geregeld. Hendrik van Buren en Jan Vermeer gaan de straat op om leden te werven.
Naast enkele kritische punten ten aanzien van de zaalruimte
en de toiletten waren er toch ook veel positieve reacties op
de zaalruimte: Wel bestaat er een voorkeur voor het gebruik
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van de drie zalen waarbij het zeker incidenteel mogelijk
moet zijn dat de scouting in overleg met ons een derde zaal
kan gebruiken Ook wordt nogmaals gewezen op de parkeermogelijkheid bij De Drie Gasthuizen. Na afloop van de
vergadering werd er natuurlijk nog geschaakt want daar gaat
het uiteindelijk om.
Weekendtoernooi: Afgelopen weekend trokken Paul
Schoenmakers, Sjoerd van Roosmalen en Wouter van Rijn
naar Leiden voor hun deelname aan het 65e Daniël Noteboomtoernooi. Daar troffen ze hun clubgenoot Koert van
Bemmel, die in Leiden woonachtig is, en zo een thuiswedstrijd speelde maar ook 3 spelers van De Toren waaronder
ons dubbellid Anthony Migchels. Laatkomer bij de opening
die vrijdagavond was de Leidse burgemeester Henri Lenferink die was gevraagd om de officiële opening te verrichten.
De ex-ASV-er was al de hele dag op stap en reisde in het
westen van de hofstad naar de hoofdstad en weer terug,
maar werd geconfronteerd met veel filevorming in de randstad. Zo kon het gebeuren dat Lenferink een uurtje na de
opening, die werd waargenomen door de preses van de
Leidse Schaakbond Ada van der Giessen, alsnog arriveerde
en een openingswijntje meedronk met de genodigden (voornamelijk ex-voorzitters van LSG). Maar hij was er in ieder
geval en dat werd hogelijk gewaardeerd. Dan de resultaten
van onze clubgenoten. In groep A eindigde Wouter van Rijn
op 3 uit 6 en bleef daarmee een half punt achter op Bob
Beeke en Anthony Migchels. Laatstgenoemde had nog niet
de echte topvorm maar wel goede concentratie. Zijn vorm
komt langzaam weer terug. Ook Sjoerd van Roosmalen
kwam op een 50% score uit. Hij zorgde in de openingsronde
meteen voor een verrassing door IM Mark van der Werf op
remise te houden met zwart. Zijn eerste remise tegen een
IM. Na een bye op zaterdagochtend won hij de derde ronde
in een partij uit één stuk. In de 4e ronde won hij een pion
maar kreeg toen een koningsaanval over zich heen . Deze
wist hij op te vangen waarna de partij in evenwicht bleef. De
partij op zondagochtend ging na een razend ingewikkeld
stukkenspel verloren maar in de slotronde voegde Sjoerd
nog een knappe remise toe aan zijn score tegen Jaap Vogel
in een partij waarin hij zwaar moest knokken voor dit resultaat. Met een TPR van 2213 was Sjoerd dan ook meer tevreden over zijn resultaat dan Wouter. Koert van Bemmel
boekte een score van 2½ uit 6 in zijn eerste weekendtoernooi. In de openingsronde trof hij ene Becke volgens de
indelingslijsten. Later werd deze naam gecorrigeerd. Het
was Bob Beeke. “Hij kwam me ook al bekend voor”, aldus
Koert na afloop die Beeke natuurlijk niet zo goed kent als
wij doordat Koert aan de andere kant van het land woont.
Onze ASV-er kwam gewonnen te staan maar liet de winst
glippen. Koert leerde dit toernooi twee lessen. De eerste
was: Sla nooit met de dame in op b2 en dat zou hij met zijn
favoriete kleur zwart toch moeten weten. Het leverde dan
ook prompt een nederlaag op. De tweede les was zijn wellicht ongegronde angst voor de witte stukken want daar
bleek hij toch aardig mee uit de voeten te kunnen want dit
leverde toch 2 uit 3 op terwijl met zwart 2 keer werd verloren!! Paul Schoenmakers (1798) zorgde voor het ASV-

succes. Hij werd met een uitstekende score van 5 uit 6 gedeeld 2e in groep B met een TPR van 2049. Hij bleef daarmee een half punt achter de winnaar. Over zijn score was hij
wel tevreden maar het schaken zelf liet te wensen over. Zo
had hij in de openingsronde een toreneindspel met 2 pionnen
minder al kunnen verliezen maar hij kreeg eerst een pion en
later een volle toren cadeau. In andere partijen kwam Paul
meermalen slechter uit de opening maar profiteerde hij later
alsnog van de kansen die hij van zijn tegenstanders kreeg.
Vier winstpartijen en twee remises en daarmee een ongeslagen status zorgden niettemin voor een succesvol weekend.
Snelschaken: Afgelopen zaterdag werd in Dordrecht het
Open NK-snelschaken gehouden. Een snelschaakmarathon
met vele toppers aan de start waaronder Loek van Wely. Het
toernooi kende meteen al op de dag waarop de inschrijving
van start ging, op 1 december, een record. In 11 minuten
was het toernooi met 200 schakers volledig volgeboekt en
dat ruim 2 maanden voordat deze happening zou plaatsvinden. De inschrijving startte om 0.00 uur en om 0.11 uur
waren alle plaatsen via e-mail vergeven. Met ons eigen
Voorjaarstoernooi of het OSKA droom je van een dergelijke
stroom aanmeldingen in zo’n kort tijdsbestek. Barth Plomp
had mij dezelfde avond gebeld of ik ook interesse had mee
te doen en zo geschiedde. Barth meldde ons aan en wij behoorden beiden tot de gelukkigen die een plaatsje op de
deelnemerslijst kregen toebedeeld. Dus afgelopen zaterdag
weer vroeg op voor de reis naar Dordrecht om daar 17 dubbele ronden te snelschaken waarbij zowel met wit als zwart
een tegenstander werd bestreden. Dus maar liefst 34 potjes
van 5 minuten. Gelukkig hadden we een week eerder bij het
OSBO-snelschaken voor clubteams al aardig kunnen wennen aan het aantal en het speeltempo maar het bleek toch
een hele opgave temidden van de vele sterke spelers. Gespeeld werd in 1 grote groep waardoor je dus zeker in de 1e
ronde een topper kon treffen. En dat kon haast niet anders
met mensen als Seirawan, Speelman, wereldkampioen Kasimdzhanov, Fridman, Sokolov, Nikolic en Nederlanders als
Smeets, ‘l Ami, Stellwagen om er zomaar een paar te noemen. Zowel Barth als Ruud moesten het in de 1e ronde opnemen tegen een 2400+ speler. Barth liet hierin Martijn
Dambacher in de 2e partij even zweten terwijl Ruud in zijn
2e partij tegen GM Zhao Qin Peng in een toreneindspel met
zijn koning de verkeerde kant op ging en daardoor een goede remisekans verspeelde. Na een volgende overwinning op
een 1700 speler verloor Barth twee keer van Vroombout
(2180). Kan gebeuren zult u zeggen. Inderdaad maar het
grappige was dat Ruud diezelfde speler 2 ronden later trof
en deze zomaar 2 keer versloeg tot verbazing van Barth.
Maar ook Barth ontfutselde hier en daar spelers van dit
niveau een vol punt. Voor mij onbekende spelers maar toch
met een beduidend hoge rating waartegen goede resultaten
geboekt werden. Ruud trof wat bekendere namen. Zo speelde hij met wit een fraaie partij tegen de schaker/schrijver
Tim Krabbé (Elo 2274) die hij toch zeker had moeten winnen. In een koningsaanval werd de beslissing echter niet
gevonden. Ook tegen Wageninger Sander van Eijk (2216)
werden beide punten ingeleverd. Opmerkelijk was weer wel
de dubbele winst op Willem Mühren (een naam die u wellicht beter kent van zijn zus Bianca), maar die met een Elo
van 2246 toch ruim 300 punten meer achter zijn naam heeft
staan maar opvallend genoeg 2 keer vrij kansloos verloor.
Soms zit het mee en soms zit het tegen. In de verschillende
ronden werd door zowel Barth als Ruud dan weer een prima
resultaat geboekt tegen een sterkere speler van 2100 of hoger om verder tegen een op papier mindere tegenstander
weer met bv 1-1 goed weg te komen. Met zoveel ronden
loop je altijd tegen een dipje op. Bovendien zijn er in het
snelschaken de kansen op verrassingen wat groter. Toch
hielden beide ASV-ers zich in dit sterke veld steeds rond de
50% score goed staande. Zodra ze daar maar even bovenuit
kwamen volgden echter meteen weer enkele nullen en verdwenen ze weer onder het maaiveld. Uiteindelijk had uw
redacteur op een gegeven moment de beste vooruitzichten
op een goede plusscore met 15½ uit 28. Hij kon dit echter

niet vast houden en liet daarna louter nog nullen volgen
zodat hij op 15½ uit 34 eindigde. Barth Plomp boekte in de
laatste vier potjes nog wel drie winstpunten en eindigde zo
op een uitstekende 17½ uit 34. Dat ook toppers niet altijd tot
de prijswinnaars horen bleek na afloop. Loek van Wely
werd 11e en viel zo buiten de prijzen terwijl bv. Naiditsch,
onlangs toch winnaar van het sterk bezette Bieze-toernooi
zelfs 25e werd. Wie won het toernooi dan wel zult u denken.
Niet één van de namen die ik eerder in dit verslagje noemde
maar de voor mij onbekende Oekraïner Vladimir Baklan
(2578). Hij bleef met 25 uit 34 alle toppers de baas. De
organisatie verliep voortreffelijk dankzij zeker 25 vrijwilligers en de hulp van allerlei audiovisuele hulpmiddelen
waarmee de standen en de indelingen op grote LCDschermen werden weergegeven. Bij de prijsuitreiking zorgde
topdammer en schaakliefhebber Ton Sijbrands voor een
ludieke afsluiting. Gesloopt door de vermoeiende dag maar
voldaan gingen de schakers weer huiswaarts. Het was een
prachtige ervaring.
Daglichtschaak blijft groeien: Op dinsdag 1 februari vonden
de ronden 13 tot en met 15 plaats. De opkomst was met 16
schakers een record. Voor het eerst dit seizoen gaven Albert
Marks en Hendrik van Buren acte de présence. Rob Cornips
uit Nijmegen was ook nieuw. Een zoekactie op internet gaf
aan dat hij bij een wervingsactie van schaakvereniging Het
Kasteel als beste huisschaker een jaar lang gratis lid van
deze vereniging als prijs had gewonnen. Ook nieuw waren
Henk ter Horst en Joop Brand van de Velpse Schaakvereniging. Ze wilden eigenlijk niet meedoen. Ze kwamen verkennen. Maar als rechtgeaarde schakers konden ze de verleiding
niet weerstaan en schoven gelijk aan. Als deze kennismaking goed is uitgevallen, dan komen er nog 6 schakers uit
Velp bij. Joop Brand is een oude bekende uit het Bedrijfsschaak Arnhem en speelde vroeger bij GOVA. Jan Vermeer
heeft zich weer aan de kop genesteld. Horst Eder scoorde
slechts 1½ punt, te weinig om de eerste plaats te blijven
bezetten. Rob Cornips won al zijn drie partijen. Hendrik van
Buren versloeg Jan Vermeer, maar kreeg van Brand een
snelle nul. Joop op zijn beurt moest het onderspit delven
tegen Cornips. De volgende ronde vindt plaats op dinsdag 1
maart.
Jan Vermeer.
Voorst: Onze beide deelnemers aan het Voorster kampioenschap verloren hun partij in de tweede ronde. Hendrik van
Buren stond heel goed en kon toen ik hem sprak eigenlijk
nog niet goed aangeven waar het nou mis was gegaan. Fritz
hielp hem uit deze droom en toonde dit feilloos aan. Ook
Fokke Jonkman kwam wat onverwacht op een nederlaag uit.
Zijn tegenstander bleek zich goed op een bepaalde door
Fokke graag gespeelde variant te hebben voorbereid. Onze
ASV-er ging er dan ook stevig af tegen Apeldoorner Marcel
Kraaykamp. Vorig jaar had Fokke in dezelfde variant na
zetherhaling uit de weg te zijn gegaan verloren van Rudy
Bloemhard. Marcel had zich kennelijk erg met hem in deze
variant verdiept. En met succes zo bleek deze partij. Fokke
blijft niettemin toch in de bewuste variant geloven. Op 28
februari wordt de 3e ronde gespeeld.
Externe competitie: Dan tot slot van deze toch weer aardig
volle EP even aandacht voor de komende teamwedstrijden.
Dit begint namelijk alweer a.s. dinsdag, voor zover hierin
geen wijzigingen zijn opgetreden. Dan spelen ASV-6 uit bij
De Sleutelzet in Het Dorp (een mooie gelegenheid om even
te komen kijken natuurlijk) en ASV-9 uit bij SMB-7 in
Nijmegen. Volgende week donderdag spelen er drie ASVteams thuis (ASV-5, 7 en 8). Het wordt dan dus weer een
drukte van belang in het scoutinggebouw. Verder gaat ASV3 die avond voor de OSBO-cup naar Veenendaal. Volgende
week meer over de nieuwe competitieronde.
ASV-Nieuws: Denkt u ook nog aan het inleveren van kopij
voor het nieuwe nummer van ASV-Nieuws. U heeft nog een
week want 17 februari is de deadline gepland.

