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Oploswedstrijd: Een opgave van niets vorige week. Waarom
hem dan toch opgegeven? Omdat hij zo leerzaam is. Het is
een soort verplichte leerstof voor iedereen met een rating
onder 1500. Maar
toch geen kleine
jongens aan het
stuur:
Kotov
Cholmov uit het
kampioenschap van
Moskou 1974. Wit
speelt en wint. Oplossing:
1.Txc5,
Txc5 2.Tc2 Tfc8
3.Db5 Txc2 4.Lxa7
Txa2 5.Lc5 en wit
blijft een stuk voor.
Jaarvergadering:
Vanavond
geen
interne competitie
maar de Algemene Ledenvergadering.
Externe competitie: Na een pauze van bijna 2 maanden
zetten onze eerste vier teams zich a.s. zaterdag weer achter
de borden. Geen verre uitwedstrijden deze keer want al deze
teams blijven in de eigen provincie. ASV-1 speelt in
Nijmegen tegen SMB-2. Dit team staat
samen met ons
eerste met 6 punten op een gedeelde 3e plaats. De kansen
zijn dus in evenwicht. Koploper ASV-2 treft Wageningen-2
dat net boven de fatale streep staat. Als ons tweede op
kampioenskoers wil blijven dan moet er gewonnen worden.
Dan onze beide teams in de OSBO-promotieklasse. ASV-3
gaat naar Apeldoorn waar Schaakstad-3 de tegenstander is.
Een heus vierpuntenduel. Winst is broodnodig want anders
komt degradatie voor ons derde wel erg in beeld. Dat geldt
natuurlijk ook voor ASV-4. Zij zijn hekkensluiter en moeten
in Nijmegen zien te winnen van SMB-3. Een belangrijke
zaterdag dus waar winst het codewoord zal moeten zijn.
Schaken Overdag: A.s. dinsdag 7 februari, aanvang 14.00
uur, is de volgende schaakmiddag in het Daglichttoernooi.
Komt u ook? Gewoon een middag gezellig schaken, wat
wilt u nog meer. Gespeeld wordt in het voor velen inmiddels
vertrouwde NIVON-gebouw aan de Molenbeekstraat. Meer
info kunt u krijgen bij Jan Vermeer.
OSBO-cup: Nadat ASV-3 en ASV-4 zich ten koste van
Veenendaal en Wageningen-4 hadden geplaatst voor de
volgende ronde in de OSBO-cup warene we natuurlijk
benieuwd wie de tegenstanders in de 3 ronde zouden
worden. Welnu ASV-3 lootte een thuiswedstrijd tegen Velp
terwijl ASV-2 een uitwedstrijd kreeg toebedeeld tegen
PION-2. Voor deze wedstrijd is inmiddels al een speeldatum
afgesproken. Op vrijdag 10 februari zal deze ontmoeting in
Groesbeek plaatsvinden.
KNSB-beker: Afgelopen maandagavond heeft ASV-1 zich
voor de landelijke bekercompetitie ten koste van BAT Zevenaar geplaatst voor de volgende ronde. Na de reguliere
partijen was het 2-2 maar bij het snelschaken werd met 2½1½ gewonnen Zo rond half tien gaf Remco de Leeuw aan
captain Richard van der Wel te kennen dat hij zich ziek
voelde. Hij bood daarom remise aan. In een stelling waar
verder nog niet veel was gebeurd werd dit aangenomen.
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Richard bracht Remco vervolgens naar huis. Toen hij weer
terug was bleek dat Peter Boel gewonnen had. Zijn tegenstander had op een bepaald moment zeven zetten diep gekeken maar kwam er in de loop van de combinatie achter dat
hij toch het één en ander had gemist en dan vooral Peter’s
zet Kh2!! Ondertussen had Wouter een kansloos kwaliteitsoffer gepleegd. Dat kwam hij niet meer te boven en werd er
vervolgens keurig door Dennis Arts afgezet. Otto Wilgenhof
had een zware partij tegen Guust Homs waarbij het evenwicht nooit echt verstoord is geweest. Remise dus. Toen het
vluggeren. ASV stond dus met 1-0 achter omdat Remco al
in bed lag. Drie man moesten toen dus 2½ punt halen. Het
bleek geen probleem voor onze mannen!! Otto en Wouter
wonnen geruisloos. Peter had een gelijke stelling met nog 90
seconden op de klok. Zijn tegenstander had toen nog 30
seconden op de klok. Kennelijk vond Peter dat niet spannend genoeg en ging nadenken. Hij deed pas zijn zet toen hij
zelfs minder tijd over had dan zijn opponent. Het vluggeren
(en het geram op de klok) was onnavolgbaar. Uiteindelijk
gingen ze beiden in een stelling waarbij Peter een toren
meer had min of meer tegelijk door de vlag. Volgens Guust
was het dan remise. Op dus naar de volgende ronde!
Gedetailleerde uitslag: Guust Homs - Otto Wilgenhof ½-½
(0-1); Michel van Leeuwen - Remco de Leeuw ½-½ (1-0
Regl.); Dennis Arts – Wouter van Rijn 1-0 (0-1); Karel
Verbeek - Peter Boel 0-1 (½-½). Eindstand 2-2. (ASV
bekert verder na snelschaken 1½-2½).
OSBO-Kamp: Afgelopen zaterdag stond de volgende
speeldag in dit kampioenschap op het programma.
De
spelers in de Hoofdklasse troffen elkaar voor de 3e en 4e
ronde. Het was een zwarte dag voor de ASV-ers in deze
groep. Voor Fokke wel heel letterlijk, 2 ronden zwart en 2
keer, na meer dan 3 uur en 55 minuten spelen, verloren.
Martin Weijsenfeld had 's ochtends met wit en 's middags
met zwart ook 2 te zware partijen. Met nog 3 ronden te gaan
kunnen zij de eer nog wel redden, maar voor nu moeten ze
het doen met 1½ respectievelijk 1 punt uit 4 partijen. Guust
Homs kon in verband met zijn wedstrijdleiderschap bij
Corus zaterdag niet aanwezig zijn. Hij had zijn 3e ronde
vooruit gespeeld tegen Johnny Cornelisse met remise als
resultaat, waarmee hij op 2 uit 3 kwam. Zijn vierdee ronde
speelt hij binnenkort tegen Jeroen van Onzen. In de 1 klasse
maakte Henny Haggeman met 2 overwinningen een fikse
sprong op de ranglijst. Hij heeft nu 3½ uit 6. Horst Eder
kwam niet in actie en kwam via 2 byes op 2½ uit 6. Ook
voor Eric Hartman was het zaterdag met twee nederlagen
een dag om snel te vergeten. Ook hij heeft 2½ punt en dat is
voor hem zeker wat teleurstellend. Frans Veerman voegde
een halfje aan zijn score toe en heeft 1½ punt terwijl Theo
Koeweiden verhinderd was maar zijn byes al had verbruikt.
Hij heeft 1 punt.
In de Veteranengroep had het lot Siert Huizinga met wit en
Barth Plomp met zwart tegen elkaar gebracht. Na een taaie
strijd wist Barth een pion te veroveren en hij leek te gaan
winnen. Helaas voor hem wist Siert hem een kwaliteit te
ontfutselen. Daar stond tegenover dat Barth een tweede pion
won. Het was niet genoeg voor de winst zodat het remiseaanbod evan Siert niet kon worden geweigerd. Beiden delen
nu de 2 plaats met 2½ uit 3, een half punt achter koploper
Theo Goossens. Cees Sep had zwart tegen Stef Boog van
Pallas. Cees wist zijn tegenstander met kleine middelen in
het nauw te brengen, zodat deze kon opgeven. Een 1 voor
Cees dus. Het lot had ook Hendrik van Buren (wit) en Dick

Hajee tegen elkaar gebracht. Zwart kwam volgens eigen
zeggen beroerd uit de opening en Hendrik kwam gewonnen
te staan. Helaas pakte Hendrik niet genoeg door want Dick
kreeg weer vat op het spel. Even leek het er op dat Dick zou
gaan winnen. Dat kwam er niet van en na een lange partij
werd tot remise besloten. Dick kwam daardoor op 1 uit 3,
Hendrik bleef in de achterhoede met ½ uit 3. Tenslotte Henk
Kuiphof. Hij had wit tegen Afghaan Jamshedy. Echter de
laatste kwam niet opdagen zonder daar over te berichten.
Henk moest dus toezien en zonder spelen een punt incasseren. Henk heeft evenals Cees Sep nu 2 uit 3.
Uitslagen en standen 4e ronde OSBO-competitie:
OSBO 2e klasse B:
1 Pallas-3
7 23
2 WDC
6 22

3 ASV-5

6 20½

4 VDS
5 17
5 Theothorne
4 17
6 Zutphen-2
4 13½
7 Doesborgh
0 8½
8 Twello
0 6½
OSBO 2e klasse D:

1 ASV-6

6 19½

2 UVS-3
6 18½
3 PION-3
4 17
4 Variant
4 17
5 De Toren-3
4 14
6 SMB-5
3 15½
7 Doetinchem-2 3 15
8 Pallas-2
2 11½
OSBO 4e klasse C:
1 Het Kasteel-3 7 18
2 De Toren-7
7 14½
3 Elster Toren-3 5 16½

4 ASV-9

5 SMB-8
6 UVS-5
7 PION-5
8 Sleutelzet-2

5 14

4
2
2
0

11
10½
8½
3

OSBO 2e klasse C:
1 Bennekom-2
2 Pallas-1
3 Veenendaal-2
4 Het Kasteel-2
5 De Cirkel

6 ASV-7

7 Schaakmaat-3
8 Wageningen-4
OSBO 3e klasse F:
1 Tornado
2 Bennekom-3
3 Dodewaard

4 ASV-8

8
7
6
4
3

21
19
21
17½
14½

2 15½

2 10
0 9½

6 14½
6 13½
5 14

4 12½

5 OPC
6 Veenendaal-4
7 De Cirkel-2
8 Ede-4
OSBO-4e klasse D:
1 De Cirkel-3
2 Sleutelzet-1
3 Veenendaal-5
4 Rhenen-2
5 De Toren-6
6 Ede-5

4
4
2
1

12
12
9
8½

7
6
5
5
5
2

18
14
14½
13
12½
8½

8 Dodewaard-3

0 7½

7 ASV-10

2 8

OSBO 2e klasse B: Pallas-3 – WDC 4½-3½; ASV-5 – VDS
3-5; Zutphen-2 – Twello 4½-3½; Theothorne – Doesborgh
6½-1½. e
OSBO 2 klasse C: De Cirkel – Veenendaal-2 2½-5½;
ASV-7 – Bennekom-2 3-5; Het Kasteel-2 – Wageningen-4
6-2; Schaakmaat-3
– Pallas-1 2-6.
OSBO 2e klasse D: Doetinchem-2 – Pallas-2 6-2; UVS-3 –
Variant 5½-2½; De Toren-3 – ASV-6 1½-6½; PION-3 –
SMB-5 3-5.
OSBO 3e klasse F: Ede-4 – ASV-8 1½-4½; OPC – Bennekom-3 3-3; Dodewaard – Veenendaal-4 3-3; Tornado – De
Cirkel-2 e4-2.
OSBO 4 klasse C: SMB-8–Het Kasteel-3 1-5; De Toren-7
– Elster Toren-3 3½-2½; ASV-9 – De Sleutelzet-2 5½-½;
PION-5 –e UVS-5 4-2.
OSBO 4 klasse D Dodewaard-3 – ASV-10 2½-3½; De
Toren-6 – De Cirkel-3 3-3; Veenendaal-5 – De Sleutelzet-1
2-4; Ede-5 – Rhenen-2 2-4.
Als we eens een tussenbalans maken na deze 4 ronden dan
zal ASV-5 na de nederlaag tegen VDS de komende 2 ronden
de concurrenten Pallas-3 en WDC moeten kloppen, anders is
de promotie niet haalbaar. Ook VDS is nog niet helemaal
kansloos want zij hebben het lichtste programma. Dat wordt
dus spanning tot de laatste speeldag. ASV 6 zal in ieder
geval in de komende ronde het belangrijke duel met PION 3
goed moeten afsluiten en daarna tegen de op papier zwakke
broeders geen fouten meer maken. Alleen dan is een kampioenschap haalbaar. Maar het verschil met UVS-3 is miniem
dus er is nog van alles
mogelijk. Voor ASV 7 is winst tegen
De Cirkel in de 5e ronde geboden. Tegen Veenendaal 2 zal
lastig worden, verder staat Het Kasteel 2 nog op het programma. Handhaving is het doel en dat zou toch haalbaar
moeten zijn. ASV-8 kan zich definitief veilig spelen met een
winstpartij tegen De Cirkel-2. Echter ook tegen OPC en
Veenendaal 4 kunnen punten gehaald worden. Handhaving
moet mogelijk zijn. ASV-9 en 10 doen het in de vierde klasse verdienstelijk.
SMB-open: Henk Kuiphof speelde vorige week in Nijmegen
alweer de vijfde ronde in het SMB-open. Met zwart ging het
lang gelijk op tot zijn tegenstander in de beslissende fase

misgreep en een stuk verkwanselde. Daarmee kwam Henk
op 3 uit 5.
Corus: Peter Boel is er niet in geslaagd zijn titel bij het Nederlands journalistenkampioenschap te prolongeren. Nadat
hij al vier keer eerder kampioen was geworden verspeelde
hij zijn titel aan de bij dit NK debuterende Erik van Heeswijk (SMB). Met een Elo-rating van 2135 was hij ook de te
kloppen man, direct gevolgd door Peter Boel (2113). Maar
voor onze ASV-er, perschef van het Open Nederlands kampioenschap in Dieren en eindredacteur van de New In Chess
jaarboeken, was het dit keer duidelijk zijn toernooi niet. Zo
verloor hij in de eerste ronde verrassend van de Fries Jouwert Turkstra die in Schaakmagazine een vaste probleemrubriek heeft. Daarna won hij twee partijen van de Apeldoorners Karel van Delft en René Nijland, maar in de vierde
ronde ging Boel wederom onderuit tegen Kees Vreeken,
docent journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. “Vanaf dat
ogenblik heb ik mijn ambities maar opzij gezet, en ben gezellig gaan borrelen”, aldus Boel tijdens het slotdiner. Peter
eindigde uiteindelijk met 4 punten op de gedeelde vierde
plaats in een veld van 24 deelnemers.
In de vorige EP beschreef ik de resultaten van Fokke, Barth
en Siert bij de dagvierkampen. Daarbij had uw redacteur
helemaal de deelname van Harold Boom overzien. Ook hij
speelde mee en won zijn vierkamp met 2½ uit 3evia 2 winstpartijen met wit en een remise met zwart in de 2 ronde. Dan
speelden Erika Belle en Nico Schoenmakers afgelopen week
mee aan de tienkampen. Beiden kwamen niet tot goede
resultaten. Erika speelde zes keer remise en verloor driemaal
waarvan 2 keer met wit. Het kwam volgens haar door de
aard van de groep met daarin veel spelers met de nodige
theoretische kennis. Nico kwam met 4 uit 9 net niet tot 50%.
Na 4 remises won hij in de vijfde ronde. Helaas kon hij
vervolgens daar maar 1 uit 4 aan toevoegen. Hierbij werd hij
in een partij in het eindspel met een pion minder keurig
uitgetikt en betekende in een andere partij een grafzet eene
snel maar onnodig einde. Bijan Zahmat nam deel aan het 3
Open NK-Superschaak, dat tijdens het Corus werd gespeeld.
Superschaak is een bijzondere schaakvorm waarbij voorbereiding op openingsvarianten is zowel onnodig als praktisch
onmogelijk. Enige oefening van tevoren is aan te bevelen
om te wennen aan de superschaakstukken; een klein aantal
partijen spelen is voldoende. Op het NK werd gespeeld op
een gewoon schaakbord met gewone schaakstukken en vier
superschaakstukken. Elke zet met zo'n stuk is een gewone
schaakzet! De reden is dat al deze stukken combinaties van
twee gewone schaakstukken zijn: de Amazone gaat als Dame of Paard, de Keizerin gaat als Toren of Paard, de Prinses
gaat als Loper of Paard en de Veteraan gaat als Koning of
Paard (maar kan niet schaak of mat staan). Zo'n combinatie
is natuurlijk niets nieuws want de Dame is de combinatie
van Toren en Loper. Bijan eindigde op 2 uit 7.
Voorst: Afgelopen maandag werd de tweede ronde gespeeld
in dit Kampioenschap van Voorst. Het werd
een goede dag
voor de ASV-ers. Na het verlies in de 1e ronde stond Hendrik van Buren nu al snel gewonnen. Een stuk meer was
voldoende voor de winst. Fokke Jonkman had weer zwart en
het spook van afgelopen zaterdag bij de OSBO-kamp zou
kunnen zijn: driemaal scheepsrecht (dus verliezen). Maar
dat moest maar niet, aldus Fokke. In een schitterende partij
waarin beiden de bedenktijd opgebruikten voor weinig zetten (iets meer dan twintig) won e Fokke overtuigend. Daarmee is hij met 2 uit 2 gedeeld 1 . Op 27 februari wordt de
derde ronde gespeeld.
Rapidtoernooi: Het Nieuwstadtoernooi dat afgelopen zondag
in de Arnhemse binnenstad zou worden gehouden in onder
meer Café van den Brink heeft helaas vanwege een te laag
aantal deelnemers niet plaatsgevonden. Jammer van dit
leuke initiatief.
Uitslagen interne competitie 19e ronde (26 januari 2006):
Homs – Sloots 1-0; Tangarife – Jurrius ½-½; Jonkman –
Plomp ½-½; de Freytas – Hogerhorst 1-0; Hajee – Weijsenfeld 0-1; R. Wille – Dijkstra 1-0; Boom – Huizinga 0-1;
Rood – van Belle 1-0; Au–van Buren 1-0; Veerman–Ariëns
1-0; Harry Kruizenga – Manschot ½-½; Eder – Kooman ½½; Zunnebeld – Koeweiden ½-½; Egging–van Vlerken 1-0;
Lemein – Zandbergen 0-1; Hartogh Heijs–Sanders 1-0;
Kelderman – Visser 1-0; Giltay – Verbost 0-1; van der
Krogt – Rietmeijer 1-0. Stibbe – van der Krogt 0-1.

ASV-bekercompetitie: Bentvelzen – van Amerongen 0-1;
Kuiphof – Vermeer 0-1.

