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Oploswedstrijd: Het was weer eens tijd voor een hele makkelijke. Vorige week
gold dus ook voor ASV
10: even kijken en de
goede zet in het bekende doosje met de gleuf
stoppen. Of was het
toch.... In elk geval zag
grootmeester
Geller
deze combinatie geheel
over het hoofd. De
stand is uit GellerOstojic uit het toernooi
Belgrado 1969. Zwart
aan zet wint! Oplossing:
1…..De4!
Externe competitie: Twee beslissingen vielen er de afgelopen week. ASV-1 moest in de KNSB-beker met een 1½-2½
nederlaag zijn meerdere erkennen in HMC Calder en is
daarmee uitgeschakeld. ASV-8 bleef gespaard voor de 3e
klasse OSBO. Weliswaar werd met 1½-4½ verloren van de
jeugd van De Toren-6 maar concurrent Rheden verloor ook
waardoor dat team naar de 4e klasse degradeerde. Voor het
achtste was het natuurlijk een teleurstellend seizoen maar dat
vergeten we nu en volgend seizoen beginnen we weer met
een frisse nieuwe start. Dan richten we onze aandacht nu op
de wedstrijden van a.s. zaterdag want dan komen onze eerste
drie teams weer in actie voor de 8e ronde. In deze thuiswedstrijd in het Grand Café van het Lorentz speelt ASV-1 tegen
het laag geklasseerde Unitas-2 uit Groningen. Een plaatsje
stijgen is nog het maximaal haalbare dit seizoen want de
positie van koploper BSG lijkt onaantastbaar. ASV-2 heeft
na de nederlaag in de vorige ronde een behoorlijke stap terug
moeten doen en is nu afhankelijk van eventuele misstappen
van koploper BAT Zevenaar. Maar dan moet er zelf eerst
gewonnen worden van Caïssa dat tweede staat en dat is
zeker geen gemakkelijke opgave. ASV-3 heeft nog 2 matchpunten nodig voor de promotie maar treft nog 2 zware tegenstanders. Zaterdag is dit SMB-3 dat nog niet veilig is en er
dus alles aan zal doen om het derde punten afhandig te maken. Kortom er staat nog veel op het spel dus het zal een
spannende middag worden. De partijen beginnen om 13.00
uur. Komt allen kijken!! Natuurlijk vergeet ik de andere
teams niet die vanavond en de komende dagen hun laatste
wedstrijd spelen. Ik ben daar in de vorige EP al nader op
ingegaan. Nog even in het kort dus. Vanavond spelen ASV-6
tegen Schaakstad-6 uit Apeldoorn en ASV-7 tegen De Cirkel uit Ede. Morgen staat de wedstrijd van ASV-10 tegen
Kameleon-2 uit Terborg op het programma. A.s. dinsdag 24
april kunt u de slotronde van ASV-9 bijwonen dat door ASV
wordt georganiseerd in het Grand Café van Lorentz Ondernemerscentrum. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is natuurlijk
van harte welkom om onze senioren te steunen. Wij hopen
dat velen hierbij aanwezig zijn. Tegenstander is Dodewaard-3. Kampioen ASV-5 reist volgende week donderdag
26 april af naar Ede voor de wedstrijd tegen het al gedegradeerde Theothorne uit Dieren. In al deze wedstrijden staat
er voor de ASV-teams niets meer op het spel. De apotheose
moet volgen in het slotduel van ASV-4 tegen PION-2 uit
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Groesbeek op vrijdag 27 april in Apeldoorn. Het vierde heeft
aan 4-4 genoeg voor promotie naar de OSBOpromotieklasse.
KNSB-beker: ASV-1 is er in de kwartfinale van de KNSBbeker tegen HMC Calder uit Den Bosch niet in geslaagd
om voor een verrassing te zorgen. Het ASV-viertal was wel
heel dicht bij een beslissing via snelschaken maar Otto Wilgenhof verspeelde de winst in de slotfase van zijn partij
waardoor het 2½-1½ in het voordeel van de Bosschenaren
werd. Wel moet hierbij worden bedacht dat het een wonder
was dat Otto nog zo ver kwam want na de opening zag het er
niet goed uit. Ons eerste had in Den Bosch de nodige support
van captain Richard van der Wel, Barth Plomp en Anne Paul
Taal. Vooraf leek het een ongelijke strijd te worden daar de
qua Elo op papier zwakste speler van HMC Calder zelfs nog
een hogere Elo had dan Eelco de Vries die juist de hoogste
Elo had van het viertal ASV-ers. Het gaf de krachtsverhouding vooraf toch wel enigszins aan. Gelukkig zegt Elo niet
alles. Eelco de Vries nam dit keer plaats aan bord 3 en kwam
in een opening terecht die zijn tegenstander goed bleek te
kennen. Eelco kwam er in het vervolg van de partij ook niet
meer aan te pas. Hij kon zich niet meer uit zijn verdedigende
stelling bevrijden en verloor vrij kansloos. Wouter van Rijn
werd in de opening met een slechte loper opgezadeld tegen
een sterk paard van zijn opponent. Dat werd hem uiteindelijk
fataal. De partij van Otto Wilgenhof verliep spectaculair.
Otto was in een bekende openingsval getrapt en stond
meteen met de rug tegen de muur: Otto kreeg een paard en
drie pionnen voor een toren, maar zijn koning stond open en
bloot met de dames nog op bord. Gevreesd werd dat dit op
termijn niet goed zou lopen. Tot ieders verrassing bleef Otto
overeind. Zijn tegenstander had een winnende aanval, zelfs
beslissend materiaalvoordeel en later eeuwig schaak maar
toen hij al deze kansen niet benutte bleef er uiteindelijk voor
hem een verloren eindspel over. Het resterende eindspel van
toren tegen paard met verder niets op het bord eindigde tragisch voor Otto, toen onze ASV-er via een vork zomaar zijn
toren verloor en in remise moest berustten. Even daarna zette
Léon van Tol zijn tegenstander mat na een positionele partij
waarin Léon op een gegeven moment een pion won en beter
kwam te staan. Pas in de slotfase kwam het tot een beslissing.
Gedetailleerde uitslag: 1. Geert van der Stricht (2377) –
Otto Wilgenhof (2185) ½-½; 2. Jan Willem de Jong (2407)
- Léon van Tol (2184) 0-1; 3. Twan Burg (2264) – Eelco de
Vries (2237) 1-0; 4. Jasper Broekmeulen (2271) - Wouter
van Rijn (2136) 1-0. Eindstand 2½-1½.
ASV-8 handhaaft zich ondanks nederlaag in derde klasse:
Het achtste heeft het ondanks een (geflatteerde) 1½-4½ nederlaag tegen het kampioensteam van De Toren-6 net gered
in de derde klasse mede dankzij de sportieve plicht van de
andere verenigingen in onze poule. Afgelopen vrijdag toog
ons complete team naar de andere Arnhemse schaakclub De
Toren. We werden zeer gastvrij onthaald door onze schaakbroeders en teamcaptain Peter Hamers gaf ons al een steuntje
in de rug door aan te geven dat we het vast zouden gaan
redden en dat was een bemoedigend begin van een zware
avond. Ook Ruud Wille kwam ons halverwege de avond nog

ondersteunen hetgeen zeer op prijs werd gesteld. Een andere
meevaller was dat mededegradatiekandidaat Rheden 1
slechts met vijf spelers ten tonele verscheen hetgeen voor
mij onbegrijpelijk was maar ja... Uiteraard was er ook een
tegenvaller en wel het feit dat we per speler een kwartier
minder bedenktijd kregen daar het een jeugdteam betrof
waar we tegen uitkwamen. Ik denk dan; thuisvoordeel en op
vrijdagavond is dat dan niet genoeg? Bert had de bordvolgorde weer eens op zijn kop gezet hopend daarmee een verrassingseffect te kunnen bewerkstelligen en het uiteindelijke
resultaat had een minimale nederlaag kunnen zijn. John
Bijlsma was van zijn vertrouwde zesde bord gehaald en op
bord twee gezet hetgeen hij in dank aanvaardde. Hij was
echter al snel tegen zijn tegenspeelster uitgeteld na een stukoffer van zijn kant hetgeen echter tegen de uitgekookte Marcella Gunther verkeerd uitpakte (0-1). Bert op bord 3 was
redelijk uit de Philidorverdediging gekomen maar liet zich
overbluffen waardoor hij uiteindelijk in een verloren eindspel terechtkwam en teleurgesteld moest opgeven (0-2).
Ondanks deze tussenstand was Bert redelijk optimistisch
daar Rheden inmiddels op een 3-0 achterstand was gekomen
en alleen een wonder hen nog kon redden. Inmiddels had
onze Theo Koeweiden aan bord zes zijn eerste overwinning
van dit seizoen laten aantekenen en de achterstand tot 1-2
teruggebracht. Een belangrijk bordpunt bovendien daar ook
dat eventueel nog van doorslaggevende betekenis kon zijn in
onze strijd tegen degradatie. Terwijl Herman, Jans en Ko
nog aan het ploeteren waren had Bert al in de gaten dat Rheden ging verliezen en SMB-7 (ook een eventuele degradant)
het tegen Velp 2 ook ging afleggen. Dit vertelde hij natuurlijk niet aan de ploeteraars om ze op hun stressbestendigheid
te kunnen testen. Jans Askes had op een bepaald moment
wel door hoe de vork in de steel zat en bood remise aan. Zijn
jonge tegenspeler accepteerde dit voorstel (1½-2½). Jans (op
bord 4) had naar eigen zeggen goed in de gaten hoe hij een
jeugdspeler moet bestrijden en al gauw de angels uit de stelling gehaald. Hulde Jans! Ko Kooman op bord 5 speelde
aanvankelijk een hele behoorlijke partij met tegenovergestelde rokades hetgeen door een verkeerde koningszet van
Ko echter verkeerd uitpakte. Ondanks taai verzet wist zijn
jonge tegenspeler een vrije a-pion te creëren die niet meer
was af te stoppen temeer daar Ko ook een andere vijandelijke vrijpion moest stoppen (1½-3½). Herman de Munnik had
geëist dat hij op bord 1 gezet zou worden en wie is Bert dan
om dat dringende verzoek niet in te willigen. Herman speelde een hele goede partij en stond uiteindelijk gewonnen maar
ja de tijd.…. In het zicht van de haven zag hij mat in twee
over het hoofd en ging door zijn vlag. Dit speeltempo was
zeker niet aan hem besteed (1½-4½). Herman kon echter met
gepaste trots terugzien op een goede partij na een wisselvallig seizoen. Al met al hebben we het gered en naar mijn
mening terecht daar het geluk dit seizoen bepaald niet meezat en ons team zich meestal aardig kon meten met de overige teams. Ook was dit een heel leuk, gezellig en sportief
team waar iedereen voor elkaar wat over had en NIEMAND
een wedstrijd heeft gemist, een droom voor iedere teamleider!!!
Bert Sigmond
Gedetailleerde uitslag: Nadia Bloemendaal - Herman de
Munnik 1-0; Marcella Gunther - John Bijlsma 1-0; Noud
Lentjes - Bert Sigmond 1-0; Mees van Osch - Jans Askes
½-½; Fabio Bravo - Ko Kooman 1-0; Erik Minderman Theo Koeweiden 0-1. Eindstand 4½-1½.
Schaken op straat: Afgelopen zaterdag was ASV op 2 plaatsen actief om de schaaksport bij het talrijke publiek onder de
aandacht te brengen. Niet alleen buiten maar ook binnen! Zo
was ASV zowel op het sportplein bij de Eusbiuskerk maar
ook in de Bibliotheek present. Dat leverde zeker het nodige
bekijks op. Of het ook daadwerkelijk tot ledenaanwas komt
moeten we afwachten maar de reacties van een aantal geïnteresseerden waren zeker positief. Opvallend is hoeveel mensen eigenlijk kunnen schaken of in ieder geval de regels
kennen. Vaak is men door gebrek aan tijd niet verder gegaan
en is het schaken naar de achtergrond geraakt. Maar als men
dan bij zo’n demonstratie weer achter de stukken zit wordt

men toch weer enthousiast. Niet geschoten is altijd mis zullen we maar zeggen en ook in de komende periode gaat ASV
nog een paar keer de straat op om voor ledenwinst te zorgen.
OSBO-jubileum: Zaterdag jl. werd in Druten, mede ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van schaakvereniging Tornado, het 60-jarig bestaan gevierd van de OSBO. Diverse
activiteiten werden hierbij georganiseerd. Een van die activiteiten was het (1e??) OSBO Doorgeefschaakkampioenschap.
Dit werd door de ASV-ers Daan Holtackers en Sjoerd van
Roosmalen gewonnen. Met tien teams begonnen zij het
toernooi met deelname van illustere namen zoals De Slachters, De Meppers en de patvinders. Zelf luisterden Daan en
Sjoerd naar de naam "Waarom en Daarom". De eerste ronde
bleek naderhand een heel belangrijke, namelijk tegen de
jeugdspelers van Pallas. Die waren gewend het spelletje te
spelen met iets agressievere regels (inzetten met schaak) wat
echter verboden is in officieel doorgeefschaak en gingen ze
met 2-0 ten onder. De volgende ronden werden allemaal
gewonnen met 2-0 incl tegen de latere nummer 2 "Rob
Kwadraat". Een 100%score dus! Einduitslag: 1. Waarom en
Daarom 2. Rob Kwadraat (Rob Knuiman en Rob Huberts) 3.
Pallas. Martin Weijsenfeld speelde tegen Willy Hendriks in
een kloksimultaan. Na een slechte opening van de kant van
Martin won Willy een pion en hij bouwde zijn voordeel
langzaam maar zeker uit. In deze partij kreeg Martin geen
enkele kans meer om nog wat terug te doen. Een schrale
troost was misschien nog wel dat hij als laatste speler klaar
was. Ook Robert Verkruissen kreeg naar eigen zeggen een
goede les van Hendriks. Willy verloor alleen tegen Anthony
Michels en moest verder nog slechts 1 remise afstaan. Henk
Kuiphof speelde mee in een simultaan tegen grootmeester
John van der Wiel. Na een zet of zeventien ging hij een pion
verliezen, waarmee het verlies al dreigde. Na 38 zetten vond
hij het welletjes. Er was geen houden meer aan. “Het is knap
hoe zulke mannen in zo korte tijd je toch weten op te knopen”, aldus Henk na afloop. Nico Schoenmakers was op
uitnodiging van zijn collega en Tornado-voorzitter Jurjo
Hagen naar het Drutense getogen. Na genoten te hebben van
de openingsspeeches en de tentoonstelling "Schaakkunst"
trad ook Nico aan in een simultaan tegen van der Wiel. "Ik
zat er bij en ik keek er naar", zo typeerde Nico zijn partij in
één zin. Van der Wiel deed louter gezonde zetten, bouwde
zijn voordeeltjes stapje bij beetje uit en zette Nico vakkundig
van het bord. Als troost kreeg Nico een handtekening van de
GM in zijn notatieboekje geplaatst, waarna hij nog een causerie van Lex Jongsma kon bijwonen. "Prachtig, zoals
Jongsma zijn publiek weet te boeien", zo oordeelde Nico,
waarna zo rond de klok van vijf de thuisreis weer werd opgepakt. "Het was een schoon jubileumsfeest van de 60-jarige
OSBO en het 40-jarige Tornado", aldus Nico.
Topprestatie: Een ware topprestatie leverde Robert Naasz
afgelopen zondag. Dit keer niet achter het schaakbord maar
in de Marathon van Rotterdam. En dat op de warmste aprildag ooit gemeten. Het was dus echt zwaar afzien in de brandende voorjaarszon. Dat geeft deze prestatie extra glans!! In
een tijd van 4 uur 25 minuten en 22 seconden volbracht
Robert de 42 kilometer en 195 meter waarmee hij voldaan de
finishlijn op de Coolsingel passeerde. Met zijn tijd eindigde
hij op een 2525e plaats bij de mannen. Een formidabele prestatie!!
Uitslagen interne competitie 27e ronde (12 april 2007):
Storms – van der Wel 0-1; Plomp – Hendriks 1-0; Keizer –
Jonkman 0-1; Weijsenfeld – Hogerhorst 1-0; Woestenburg –
P. Schoenmakers ½-½; Dijkstra – R. Wille 1-0; Boom –
Hartman ½-½; Steenhuis – Wiggerts 0-1; Rood – van Dijk 10; van Belle – Groen 1-0; Manschot – Hajee 0-1; Braam –
Boonstra 1-0; van Buren – Kuiphof 1-0; Zuidema – Koeweiden 0-1; Zunnebeld – de Kok ½-½; van der Krogt – Zandbergen 1-0; Hartogh Heijs – van Vlerken 0-1; Verbost –
Kelderman 1-0; Visser – Stibbe 1-0.
ASV-bekercompetitie: Huizinga – de Freytas ½-½; Jurrius –
Haggeman ½-½.

