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45e jaargang no. 15
Oploswedstrijd: De partijstand is uit Inkiov - Lukin, gespeeld in 1984 in Plovdiv. Wit maakte het in één ruk uit.
Oplossing. 1.Pxe6 Lxe6 2.Pd5 Lxd5 3.Dxa5 uit. Dat paard
mag dus niet geslagen worden. In de partij ging het zo
verder: 2....b4 3.Lb6 en opgegeven. Er kan volgen 3....Db5
4.Tc7
Kb8
5.La7+
Ka8
6.Pb6+ mat. Let
op, dat zwart
niet 2...Da5xd2
kan spelen wegens
dezelfde
matvariant
als
hierboven. Zwart
mag dus helemaal niet als
eerste zet Lxe6
spelen maar bv.
1....Te8.
Dan
gaat het verder
met 2.Pxf8 Txf8 3.Dxd6 Dxc3 4.Dxf8+ Kb7 5.Lf4 en de
computer geeft al 8,0 voor wit.
OSBO-cup: A.s. zaterdag speelt ASV-3 haar uitwedstrijd
in Putten tegen PSV-DoDo in het kader van de kwartfinale
van de OSBO-cup. Dit team voert momenteel de ranglijst
aan in de 1e klasse A van de OSBO en lijkt de stap naar de
Promotieklasse dit seizoen te gaan maken. ASV-3 wacht
dus een hele moeilijke middag. De winnaar plaatst zich
voor de finalewedstrijden die op 20 mei in Arnhem. Wageningen-3 en ZSG-2 zijn reeds zeker van plaatsing. Tegelijkertijd worden dan ook de finalewedstrijden van de
KNSB-beker gehouden in het Lorentz. Wie zich hiervoor
zullen kwalificeren is nog onbekend maar de kans dat er
verschillende teams uit de Meesterklasse, met wellicht
grootmeesters in hun gelederen, naar Arnhem zullen komen is heel aannemelijk. Via EP houden wij u natuurlijk
op de hoogte.
Sportweek: In het kader van de Arnhemse sportweek, die
van 14-22 april plaatsvindt zullen heel veel Arnhemse
sportverenigingen zich a.s. zaterdag 15 april tussen 11 en
16 uur op diverse manieren presenteren nabij de Eusebiuskerk en het Stadhuis in de Arnhemse binnenstad. U moet
dan niet alleen denken aan infokramen maar ook aan diverse sportdemonstraties in de hoop natuurlijk nieuwe leden te
mogen verwelkomen. Ook het schaken wordt natuurlijk
onder de aandacht van het publiek gebracht want zowel
ASV als De Toren zijn deelnemers aan deze sportmarkt.

http://www.asv-schaken.nl
e-mail: info@asv-schaken.nl

donderdag 13 april 2006
De infostand van ASV is te vinden tussen Brasserie Dudok
en het stadhuis (stand nr. 12) nabij de hoek van de Koningstraat/Broerenstraat. We hopen natuurlijk op de nodige
belangstelling maar ook op een beetje zonnig weer!!
Vierkampentoernooi: De eerste reacties op de aankondiging van het toernooi dat we op vrijdag 19 en zaterdag 20
mei gaan houden in het Lorentz Ondernemerscentrum
waren zeer positief. De eerste aanmelding kreeg uw redacteur afgelopen zondag zelfs al binnen. Dit vierkampentoernooi zal dienen als omlijsting van de finalewedstrijden
rond de KNSB-beker en de OSBO-cup die voor genoemde
zaterdag op het programma staan en waarbij we natuurlijk
hopen dat ASV-3 zich hiervoor weet te plaatsen. Een vierkampentoernooi komen we de laatste jaren steeds minder
tegen. Eigenlijk heeft het rapidtoernooi maar ook de weekendtoernooien dit verdrongen. De ouderen onder u kennen
vast nog wel de in deze regio bekende vierkamptoernooien
die in het verleden gespeeld werden in Heveadorp maar
ook het Turmactoernooi in Zevenaar en het Reehorsttoernooi in Ede. Misschien kan zoiets dus weer het begin worden van een traditie. Noteert u deze data dus alvast. Meer
info kunt u verkrijgen bij uw secretaris.
Externe competitie: We staan aan de vooravond van het
slot van de teamwedstrijden in dit seizoen. Daarom dus
geen verslagen van competitiewedstrijden in deze EP. De
gezamenlijke laatste ronde van onze teams in de 2e t/m de
4e klasse van de OSBO is inmiddels in diverse groepen
begonnen. Ik neem even het programma met u door. Voor
ASV kwamen afgelopen dinsdag onze senioren al in actie.
Bij de organiserende vereniging De Sleutelzet in Het Dorp
verloor ASV-9 met maar liefst 5-1 van koploper De Toren-7, dat daarmee de kampioensvlag kon hijsen. Alleen
teamleider Henk Kelderman zorgde voor een vol punt.
Vanavond zijn er twee ASV-teams op pad. ASV-5 speelt
in Deventer tegen Zutphen-2. Ons vijfde heeft drie maal
op rij verloren waardoor niet meer dan een middenmootpositie wordt ingenomen. Winst kan het seizoen niet echt
meer goedmaken. Voor ASV-8 staat er vanavond bij de
slotronde in Ede ook niets meer op het spel in het duel
tegen Veenendaal-4. De degradant (Ede-4) is in deze
poule al bekend. ASV-10 speelt a.s. dinsdag 18 april tegen
De Sleutelzet-1. Voor ons tiende nog een zware opgave
want dat team staat op de 2e plaats maar waarbij voor de
spelers van dit team uit Het Dorp de kansen op promotie
wel heel klein zijn. Veel meer spanning zal de ontknoping
rond ASV-7 met zich meebrengen. Zij moeten zich op
vrijdag 21 april in Wijchen zien te handhaven in de 2e

klasse. Het zevende moet daarbij zowel Wageningen-4 als
Schaakmaat-3 onder zich zien te houden. Alleen dan blijft
men behouden voor de 2e klasse. Tegenstander is middenmoter Het Kasteel-2. De spanning zal zondermeer te snijden zijn die avond. Diezelfde avond speelt ASV-6 zijn
slotwedstrijd in Groesbeek tegen Pallas-2 uit Deventer.
Door het verlies van het zesde in de vorige ronde moeten
de kampioenskansen als verkeken worden beschouwd.
Volgende week meer over de slotronde van onze zaterdagteams waarbij de KNSB-teams ASV-1 en ASV-2 thuis
spelen en ons tweede kampioen kan worden in een rechtstreeks titelduel tegen Paul Keres-2 uit Utrecht en ASV-3
en ASV-4 de gezamenlijke slotronde in Bennekom afwerken.
Training: Op het gebied van training is in de eerste paar
maanden van dit jaar een flinke sprong voorwaarts gemaakt. Een goede zaak. Zo heeft een beginnersgroep vorige week een kennismakingscursus afgesloten. Bezien zal
worden op welke wijze en in welk tempo dit zal worden
gecontinueerd. De groep tot ongeveer 1450 Elo heeft nog
enkele lessen (27 april, 11 mei en 1 juni) tegoed en ook
daarover zal het vervolg nader intern worden besproken.
Deze beide groepen werden onder handen genomen door
Hendrik van Buren. Dan is afgelopen maandag een start
gemaakt met de training van de topgroep tot 2200 Elo
waarvoor Willy Hendriks is aangetrokken. Met 16 deelnemers is deze groep goed bezet. Dan begint op 24 april ook
de middengroep tot ongeveer 1850 Elo waarvoor zich
inmiddels ongeveer 10 ASV-ers hebben aangemeld. Van
deze groep is Pascal Losekoot uit Baarn de trainer. Pascal
is onder meer trainer van de bij het Voorjaarstoernooi in de
A-groep excellerende Robin van Kampen. Aanmeldingen
voor deze middengroep zijn nog mogelijk.
Weekendtoernooi: In Groningen werd afgelopen weekend
het Open Groninger Kampioenschap gehouden. Onder de
deelnemers aan dit zesrondige toernooi twee ASV-ers te
weten Gonzalo Tangarife en Robert Naasz. Beiden hebben
in het verleden in Groningen gewoond. Het werd voor
onze ASV-ers geen toptoernooi qua prestatie maar het was
wel erg gezellig. Het één heeft mogelijk met het ander te
maken (aldus Robert na afloop in zijn mail aan uw redacteur)! Gespeeld werd in twee groepen. In groep A, met een
Elo vanaf 1800 kwam Gonzalo niet best uit de startblokken
met 2 nederlagen en een remise. In de tweede toernooihelft
maakte hij dit nog enigszins goed door uiteindelijk op 2½
uit 6 te eindigen maar een TPR van 1840 is te laag voor
zijn doen. Hij zal dan ook niet tevreden zijn geweest over
zijn resultaat. Robert speelde in groep B een matig toernooi met een 50% score en een TPR van 1591. Het toernooi begon aardig met een relatief eenvoudige overwinning. Met een simpele combinatie wist Robert een cruciale
pion buit te maken en even later blunderde zijn tegenstander in verloren stelling zijn dame weg. In de 2e ronde mishandelde Robert de opening dusdanig dat hij voor de 10e
zet al verloren stond. Twaalf zetten later kon hij met gerust
hart opgeven. Hierna volgden nog 3 remises. In de 3e ronde stond Robert verloren toen zijn tegenstander remise
aanbood omdat hij het ook niet meer zag. Na een bye in de
4e ronde op zaterdagavond zag Robert in de 5e ronde spoken toen zijn tegenstander zijn dame offerde. Hij offerde
zijn dame daarom maar terug en kwam daarna nog goed
weg met remise. In de laatste ronde dacht hij winstkansen
te hebben in een eindspel waarin hij zijn tegenstander een

geïsoleerde dubbelpion had bezorgd. Zijn techniek bleek
echter ontoereikend.
Daglichttoernooi: Dick Hajee heeft dit seizoen het Daglichtschaak op zijn naam geschreven. Hij bleef in de eindrangschikking Henk Kuiphof net voor. Jan Vermeer eindigde als nummer 3. Hij is tevens de drijvende kracht achter deze schaakactiviteit op de dinsdagmiddag. In de slotronde werd Jan door Dick verslagen waardoor de eindzege
net aan Jan voorbij ging. De belangstelling voor het Schaken Overdag is zonder meer goed te noemen. In totaal
hebben er 26 schakers aan deelgenomen waarvan drie
schakers alle keren zijn geweest te weten Horst Eder, Henk
ter Horst en Jan Vermeer. Vier schakers kwamen slechts 1
middag. De conclusie mag dus duidelijk zijn dat ongeveer
20 schakers het Daglichtschaak zeer trouw bezoeken en dat
het een goede aanvulling is om het schaken te promoten.
Het Daglichtschaak gaat nog twee keer door. Zowel in mei
als in juni is er nog een middag gepland. De volgende
schaakmiddag staat voor dinsdag 2 mei op het programma. Ook in juni is de eerste dinsdag de speeldag. Vanwege
het grote succes van het daglichtschaak spelen we komend
seizoen van september t/m juni steeds op de eerste dinsdag
(m.u.v. januari - 2e dinsdag) Zet deze data alvast in uw
agenda.
Interne competitie: Met nog acht ronden te gaan maken we
even de tussenbalans op. In de A-groep gaat Remco de
Leeuw aan de leiding. Zijn voorsprong op Otto Wilgenhof
is weliswaar gering, maar Otto moet nog zeven keer spelen
om mee te tellen voor de ranglijst. Achter Otto Wilgenhof
volgen Gonzalo Tangarife, Frank Schleipfenbauer en Theo
Jurrius op respectabele achterstand. Ook Remco de Leeuw
zal nog drie interne partijen moeten spelen om zich clubkampioen te mogen noemen. De spanning zit dus vooral in
het aantal gespeelde partijen.
In de B-groep gaat Tony Hogerhorst aan kop. Bekergroepwinnaar Jan Vermeer heeft echter maar negen punten
minder en ook Harold Boom en Dick Hajee maken nog
kans. Die groep zal dus nog volop strijd te zien geven. Jan
Vermeer zou met een bekersensatie tegen Otto Wilgenhof
wel eens de eerste plaats kunnen grijpen, dus dat wordt een
partij met dubbele belangen.
Tjé Wing Au staat met overmacht op plaats 1 in groep C.
De ‘rising star’ heeft een TPR die zo’n 150 punten hoger is
dan nummer twee Mark Egging. Tjé Wing staat dan ook
niet voor niets tussen de A- en B-spelers. Achter Mark valt
opnieuw een gat en dan zien we een spannende strijd om
de derde plaats tussen Hans Meijer en Herman de Munnik.
Volgende week zullen we in ASV-Nieuws vanzelfsprekend ook weer uitgebreid aandacht schenken aan de kampioensstrijd.
Uitslagen interne competitie ronde 26 (6 april 2006):
Tangarife – R. Wille ½-½; E. Wille - Jonkman 0-1; de
Freytas - Weijsenfeld 0-1; Haggeman – Naasz 1-0; Hogerhorst - Kuiphof 1-0; Hajee - Vermeer 0-1; van Amerongen
- Dijkstra ½-½; van Belle - Au 0-1; Dekker - Verhoef 1-0;
Stravers - Rood 0-1; Veerman - Velders ½-½; Manschot de Munnik 1-0; Eder - Kelderman ½-½; Kooman - Zuidema 1-0; Hartogh Heijs - Zunnebeld 0-1; van Vlerken Zandbergen 0-1; Stibbe – van der Krogt 0-1; Rietmeijer de Kok 0-1.
Uitslagen bekercompetitie: Sep - van der Wel ½-½.

