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45e jaargang no. 19
Oploswedstrijd: In deze stelling, die komt uit de partij Lombardy – Kramer, gespeeld in New York 1958, vond wit een
ingenieuze en verassende zet, die materiaalwinst forceerde.
Welke was dat? Oplossing: Wit won door 1. Lc6! Het spel
ging
verder
met
1….Lc8 2. Lxd7 en
zwart die een kwaliteit en een pion achterstaat gaf na een
paar zetten op. Indien
1….Dxc6? dan volgt
2. Dxf8+!, Kxf8 3.
Te8+
mat
of
1….Dxa3 2. Txa3 en
zwart verliest in ieder
geval de kwaliteit.
Een curieuze en ongebruikelijke combinatie die gebaseerd is op de aanwezigheid van verschillende
vrij losstaande stukken van zwart en op de mogelijkheid van
mat op de achterste rij waardoor de zwarte dame gebonden
is aan de diagonaal a3-f8.
Proeven: Met heerlijke Afghaanse hapjes presenteerde ons
lid Saiffudin Ayyoubi vorige week donderdag op onze vorige clubavond wat er zo al te koop is in zijn winkel op de
Geitenkamp aan de Schuttersbergweg 26. Een ieder liet
het zich goed smaken. Iets dat dus zeker wel voor herhaling
vatbaar is. Maar wilt u eerder deze lekkernijen proeven ga
dan gewoon even naar zijn zaak Kabul Market geheten.
Voor de liefhebber van oriëntaals eten is er een ruim assortiment verkrijgbaar voor een billijke prijs.
Jubileumschaakhappening: Het begint al aardig op te schieten want volgende week vrijdagavond 19 mei start het ASVVierkampentoernooi dat de opening vormt van wat ongetwijfeld een fraai schaakweekend gaat worden. En dat allemaal ter ere van 60 jaar OSBO en 115 jaar ASV met op
zaterdag 20 mei als hoogtepunt de finale van de KNSBbeker en de OSBO-cup. De finalisten zijn intussen bekend.
Voor de KNSB-beker zijn dit het sterke HSG uit Hilversum,
het Leidse LSG, Post jr/ESGOO uit Enschede en HMC
Calder uit ’s-Hertogenbosch. Van deze vier teams, die allen
in de Meesterklasse uitkomen, kan HSG vooraf toch wel als
favoriet worden gezien. Zij eindigden in de afgelopen competitie ook op de eerste plaats met de play-offs nog op
komst. Wie we volgende week zaterdag als spelers mogen
verwachten blijft natuurlijk nog even koffiedik kijken. Feit
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blijft wel dat HSG de finale bereikt door onder meer de inzet
van de grootmeesters Friso Nijboer, Daniël Stellwagen en
Dennis de Vreugt. Nijboer zal er niet bij zijn vanwege zijn
selectie voor de Olympiade dat dezelfde dag in Turijn wordt
geopend. Bij ESGOO is Vincent Rothuis, die zich momenteel razendsnel ontwikkelt een mogelijke speler. Maar ook
HMC heeft met spelers als Daniel Fridman en Geert van der
Stricht sterke spelers in huis terwijl ook LSG zeker niet mag
worden onderschat met onder meer Mark van der Werf in
hun midden, in 2004 winnaar van het ASVVoorjaarstoenooi. Een spannende finaledag staat ons dus te
wachten. Voor de OSBO-cup zijn alle kaarten open. ZSG-2
uit Zwolle, Caïssa uit Elburg, Wageningen-3 en PSV-DoDO
(dat zich ten koste van ASV-3 wist te plaatsen) zijn de deelnemende finalisten. Van deze beide finales zal dankzij de
medewerking van het Lorentz Ondernemerscentrum live
verslag worden gedaan via internet op onze site www.asvschaken.nl. Maar nog leuker is om te komen kijken of juist
mee te spelen want voor de vierkampen hopen wij nog op
een toevloed van de nodige aanmeldingen. Voor alle deelnemers is er ook een gezamenlijk lunchbuffet. Toen wij dit
programma bekend maakten waren velen zeer enthousiast
over de vierkampen omdat dit eigelijk nauwelijks meer op
de schaakkalender te vinden is. Dit enthousiasme is nog niet
terug te vinden op de deelnemerslijst. Dus graag tot vrijdag
19 mei bij de start van ons vierkampentoernooi. Als nevenactiviteit is bovendien nog de ASV-boekenmarkt de moeite
van de vermelding waard. U kunt zich aanmelden bij Ruud
Wille. Meer info staat vermeld op onze site en op de toernooiaankondiging op het prikbord.
Laatste loodjes: Het seizoen 2005-2006 loopt al aardig op
zijn eind. De externe competitie ligt inmiddels al achter ons
en ook de interne schiet al weer aardig op. Wat staat er nog
op het programma. Wel eerst is er vanavond en volgende
week 18 mei gewoon een ronde voor de interne competitie.
Op 25 mei is er geen clubavond vanwege Hemelvaartsdag.
We slaan dan dus een weekje over. Op 1 juni volgt de 32e
ronde van de interne. Dan is het op 8 juni tijd voor ons jaarlijkse interne ASV-snelschaakkampioenschap. De laatste 2
ronden van de interne vinden plaats op 15 en 22 juni. Op 29
juni is onze laatste speelavond die in het teken zal staan van
het Fischer Random Chess. Maar voordat het seizoen afgelopen is moeten er nog veel beslissingen vallen. Want tot nu
toe is alleen Remco de Leeuw als rapidkampioen bekend.
Verder zijn we in de Kroongroep van de Bekercompetitie
inmiddels gevorderd tot de ½-finale. Hierin treft Guust
Homs met wit Fokke Jonkman terwijl Otto Wilgenhof het

met wit moet opnemen tegen Richard van der Wel. Ook het
clubkampioenschap is nog niet beslist. Dus we gaan nog een
paar spannende weken tegemoet.
Schaken Overdag: Op dinsdag 2 mei werd de op een na
laatste competitiedag van het Daglichtschaak gehouden. De
opkomst was met 11 schakers enigszins mager te noemen.
Dit was te wijten aan o.a. de concurrentie van de dag daarop
te houden Velpse Seniorenschaaktoernooi. De strijd was er
niet minder om. Op de positie van leider Dick Hajee werd
de aanval ingezet door Paul Waenink (elo 1959). Dick verloor de rechtstreekse confrontatie, maar hij blijft wel de
eerste plaats bezetten. Jan Vermeer verloor deze middag
terrein. Slechts één punt voegde hij bij zijn totaal. Een prima
prestatie zette deze middag Rob Cornips neer. Hij won,
evenals Paul Waenink, al zijn 3 partijen. Terwijl de derde
Nijmegenaar Theo Carpentier twee overwinningen behaalde. Je kunt wel zeggen dat Nijmegen de winst dus mee naar
huis nam. Jonathan van der Krogt leverde met 2½ punt een
goede prestatie. Door het oneven aantal mocht Fritz 8 ook
weer meedoen. De computer is even helemaal uit vorm,
want hij verloor al zijn partijen. De volgende ronde wordt
gespeeld op dinsdag 6 juni. Ongetwijfeld zullen dan meer
schakers acte de présence geven.
Jan Vermeer
Seniorentoernooi: De elfde editie van het Velpse seniorentoernooi is weer verleden tijd. Het was op woensdag 3 mei
jl. opnieuw uitermate gezellig met 65 deelnemers, meest
bekende gezichten. Het weer was zomers, maar de zeer
ruime aula van de Hogeschool Larenstein waar normaal
studenten vertoeven en nu in de vakantieperiode senioren
hun partijtje schaak afwerkten, was qua temperatuur aangenamer dan buiten. Er werd gespeeld in 4 groepen, die 6
ronden afwerkten in 25 min. p.p.p.p. De strijd in de Agroep, waar 4 ASV-ers in meespeelden, werd gewonnen
door van Caspel, op zich geen wonder gezien zijn hoogste
rating (2027). De andere spelers, allemaal beneden de 1900,
boden hem in de laatste ronden nog wel behoorlijk tegenstand, waardoor de 100% score niet gehaald werd. Maar 5½
uit 6 mocht er natuurlijk wezen. Westervoorter de Mol (en
oud ASV-er) werd een goede tweede met 5 uit 6. Siert Huizinga en Albert Marks behaalden 3½ punt. Siert verloor zijn
laatste partij en kwam daarom niet op het erepodium. Albert
won de slotronde wel en kwam zo nog boven de 50% uit.
Jan Vermeer behaalde na een slechte start 3 opeenvolgende
overwinningen, maar verloor zijn laatste ronde tegen oudASV-er Winkel. Henk Kuiphof verdiende de poedelprijs
met 0 uit 6. In groep B behaalde Ko Komans 2½ punt. Ko
was daar tevreden mee. In groep C werd Jacob Zandbergen de overtuigende winnaar met de verpletterende score
van 6 uit 6! Gefeliciteerd Jacob. Het was zowel voor de
organisatie (geen problemen) als voor de deelnemers een
fijne dag. De meest gehoorde afscheidsgroet was dan ook:
tot ziens in 2007!
Voor de senioren is het volgende toernooi op de schaakkalender natuurlijk het Bilderbergtoernooi in Oosterbeek dat in
de eerste week van juli zal worden gehouden. Meer info
hierover in een volgende EP.
Bevrijdingstoernooi: Elk jaar op 5 mei wordt in Wageningen
het Bevrijdingstoernooi gehouden. Dit jaar alweer voor de
58e keer. Daar waar in het clublokaal van Wageningen zo’n
180 schakers actief waren was de binnenstad van Wageningen gevuld met vele duizenden mensen die de Bevrijdingsfeesten tot in de kleine uurtjes bijwoonden. Het stralende
weer deed daarbij natuurlijk veel goeds. De schakers zaten

binnen in een volle en warme Vredehorst en alleen tussen de
partijen door was er even gelegenheid om buiten van de zon
te genieten. Onder de 180 deelnemers, waren 5 grootmeesters en 4 internationale meesters. Het toernooi werd uiteindelijk een prooi voor de Letse grootmeester Daniél Fridman
en zijn Belgisch-Georgische collega Alexander Dgebuadze.
Zij haalden beiden 6 punten uit 7 partijen. Voor de 3 ASVers in deze naar de sponsor vernoemde Van Lotringengroep
viel er weinig eer te behalen. Barth Plomp kwam knap op
een 50% score uit. Met 2 winstpartijen en 3 remises eindigde hij op 3½ uit 7. Frank Schleipfenbauer eindigde op 3 uit
7 maar trof daarbij o.a. de sterke spelers Ekrem Cekro
(2429) en IM Yochanan Afek (2342). Tegen eerstgenoemde
kreeg Frank zelfs kansen toen deze een verkeerd stukoffer
plaatste. Frank kreeg een mataanval. Hierbij koos Frank
voor kwaliteitswinst. Dit bleek niet voldoende. Hij verloor
uiteindelijk door een dom vorkje. Ruud Wille startte in deze
groep met 3 nullen voordat hij aan punten kon denken. Aan
het eind stond hij op 2½ uit 7. In de B-groep was er succes
voor Bijan Zahmat. Met een score van 5½ uit 7 eindigde hij
op een gedeelde 3e-5e plaats op slechts een half punt van de
winaars. De ene partij die Bijan verloor kwam doordat hij in
gewonnen stelling zomaar zijn dame weggaf. Albert Marks
kon ook lang aansluiting houden bij de top. Tot een score
van 4 uit 5 ging het goed en deed hij volledig mee maar de 2
laatste ronden gingen verloren en viel hij ver terug naar een
gedeelde 17e-26e positie. Hij was dan ook niet tevreden over
het eindresultaat. Ook ons dubbellid Henny Haggeman
kwam op 4 uit 7 uit maar in tegenstelling tot Albert begon
hij juist heel slecht. Pas toen hij met 1 uit 4 ergens in de
onderste regionen bivakkeerde moest hij d’ran, zoals ze bij
de Superboeren zeggen, waarna er 3 punten volgden. Theo
Koeweiden ontliep uw redacteur lang en dat was ook wel te
begrijpen want zijn score was bij het ingaan van de 6e ronde
dramatisch slecht te weten 1 uit 5 en dan was dat ook nog
een punt uit een bye. Gelukkig liet Theo het er in de laatste
2 ronden niet bij zitten. Twee winstpartijen brachten hem op
3 uit 7. Ook bij Hedser Dijkstra wilde het niet echt lukken
die dag. Hij eindigde op 2½ uit 7, een puntentotaal dat hij al
na 4 ronden te pakken had. De laatste drie ronden gingen
verloren. Voor Hedser in ieder geval voldoende redenen om
maar weer eens wat schaakboekjes te kopen bij Erika Sziva
uit de aanwezige boekenstand van De Beste Zet. Het mocht
de pret niet drukken, het was weer een gezellige dag geweest met veel bekenden en dat is toch zeker zo belangrijk.
Volgend jaar dus weer op 5 mei naar Wageningen!!
Snelschaken: De laatste jaren is ASV ruim vertegenwoordigd bij het het OSBO-snelschaken voor clubteams. Dit
evenement zal dit jaar op zaterdag 3 juni in Elst worden
gespeeld. Via de teamleiders hebben zich al veel ASV-ers
aangemeld. Dit aantal was inmiddels al aanleiding om reeds
6 ASV-teams aan te melden. De kans dat het er meer worden is echter groot. Staat u nog niet op de lijst laat het dan
nog even weten!
Uitslagen interne competitie ronde 29 (4 mei 2006):
Tangarife – de Leeuw ½-½; Jonkman – Naasz 1-0; E. Wille
– de Freijtas ½-½; Zahmat – R. Wille ½-½; ; Taal – Hajee
½-½; van Amerongen – Huizinga 0-1; Hogerhorst – P.
Schoenmakers 0-1; Au–Boom 0-1; Dijkstra–van Buren 0-1;
Bentvelzen – Dekker 0-1; Manschot–Wiggerts 0-1; Kooman
– Veerman 0-1; van Deursen – Ariëns 0-1; Zunnebeld –
Lemein 0-1; Giltay – Egging 1-0; de Kok – Meijer 0-1;
Stibbe – van Vlerken 0-1; Hartogh Heijs – Visser 0-1.
Uitslag bekercompetitie: Vermeer – Wilgenhof 0-1.

