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Oploswedstrijd: Ook in 2007 zult u weer worden vermaakt
met een wekelijkse probleemstelling als intermezzo op onze
clubavonden. De ene keer wat eenvoudiger, de andere keer
weer wat moeilijker. Maar het moet voor iedereen binnen
onze club te doen zijn. Hendrik van Buren zal ons ongetwijfeld weer leuke plaatjes voorschotelen. We begonnen dit
nieuwe jaar met een
gouwe ouwe en wel een
stelling uit de partij
Larsen-Najdorf uit de
Olympiade te Lugano
(1969). Dit was sensatie. Wat werd Larsen
vreselijk van het bord
geschoven. De opgave
is niet moeilijk omdat
iedereen al eens een
dergelijke combinatie
heeft gezien. Zwart
speelt en wint. Oplossing: 1…Txh3+ 2.
gxh3, Dxh3+ 3. Dh2, Pf2+ mat.
KNSB-Beker: Vanavond speelt een viertal uit ASV-1 voor
de 1e ronde van de KNSB-bekercompetitie een thuiswedstrijd tegen HSC Helmond. Beide teams waren vrijgeloot
voor de voorronde. De Helmonders komen evenals ASV-1
uit in de 2e klasse van de KNSB. In het vorige competitieseizoen, toen beide teams nog bij elkaar in dezelfde poule uitkwamen, won ASV-1 nipt met 4½-3½. Beide teams zijn dus
aan elkaar gewaagd en dat zal vanavond zeker het geval zijn
nu de strijd zich op 4 borden afspeelt.
Leden: Daar waar ledenbehoud en ledenwerving bij elke
vereniging een belangrijk item vormen heeft ASV in de
afgelopen periode helaas van een aantal seniorleden afscheid
moeten nemen. Niet omdat men het bij ASV niet naar hun
zin had, integendeel zelfs, maar omdat andere omstandigheden hiervoor aanleiding gaven. Zo hebben Teun van der Leer
en René Lemein hun lidmaatschap opgezegd omdat zij zich
op de donderdagavond maar heel moeilijk vrij konden maken. Teun gaf wel al aan dat hij ooit hoopt weer aan te haken
als lid als het werk hem dit ook maar enigszins mogelijk
maakt. Ons dubbellid Laurens Snuverink verhuisde naar
Nijmegen. Hij bedankte ASV voor het persoonlijke contact,
de gezellige clubavonden en de sterke interne competitie.
Verder werd de afdeling van het werk van Rogier van Gemert en Ignace Rood overgeplaatst naar Sassenheim zodat
we helaas ook van hen afscheid moeten nemen. Rogier heeft
inmiddels bedankt als lid, Ignace zal over enige tijd zeker
volgen. Overigens heeft het vertrek van Ignace geen gevolgen voor ASV-Nieuws. Robert Naasz zal dit van hem overnemen. In het laatste kwartaal van 2006 bleef de toestroom
van het aantal nieuwe seniorleden beperkt. Zo mochten we
eerder dit seizoen René de Goeij al verwelkomen. Voorts
kwam Robert Verkruissen bij ASV de interne competitie
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versterken. Hij is hoofdlid bij Schaakstad in Apeldoorn.
Afgelopen donderdag meldde Marco Braam zich aan. Hij
hield in zijn eerste partij meteen Nico Schoenmakers op
remise. Marco speelde voor het laatst in verenigingsverband
bij De Haagse Toren in Den Haag maar dat is alweer 5 jaar
geleden. Hij wil het schaken nu weer oppakken. De eerste
kennismaking met ASV, vorige week was hem prima bevallen dus hij zal zeker lid worden. Maar het blijft zaak actief
leden te werven dus ASV gaat onder meer zeker weer de
straat op.
Olympus-rapidtoernooi: De Toren knalde 2007 op spetterende wijze het nieuwe jaar binnen met het Olympusrapidtoernooi (voorheen nog het Oliebollentoernooi vanuit
de tijd dat het toernooi nog bij De Sleutelzet werd gehouden.
Maar dat is alweer lang geleden). Sinds De Toren de organisatie op zich heeft genomen is het deelnemeraantal alleen
maar gegroeid en is het toernooi een begrip in Arnhem en
omgeving geworden. Ook dit jaar was de belangstelling
weer overweldigend. Maar
liefst 247 schakers namen
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Ook ASV was ruimschoots vertegenwoordigd. Maar liefst
23 schakers van onze vereniging namen deel en daar tel ik
gemakshalve ook Anthony Migchels bij mee die niet alleen
(dubbel)lid is van onze vereniging maar natuurlijk vooral
voorzitter van De Toren. Winnaar van de Olympusgroep
werd Sergei Tiviakov met 6½ uit 7. Hij besliste het toernooi
in zijn voordeel door in de slotronde Berelovich te verslaan.
Deze werd nu gedeeld 3e samen met Levin met 5½ uit 7.
Andrey Orlov scoorde 6 uit 7 en eindigde daarmee als tweede. Een opvallend sterke klassering was er voor plaatsgenoot

Sebas Beumer van De Toren met 5 uit 7. Hoe deden onze
ASV-ers het zult u zich afvragen. Remco de Leeuw eindigde
als beste ASV-er in deze hoofdgroep met 4½ uit 7. Hij begon het toernooi overigens met een nederlaag tegen Erik
Wille maar zette daarna een goede serie neer die alleen onderbroken werd met een verliespartij tegen de eerder genoemde Orlov. En dat zijn partijen waarbij je meestal verlies
moet incalculeren. Anthony Migchels begon het toernooi
met een ½ uit 3. Misschien was daarna de spanning er wat af
over het verloop van het toernooi want hij eindigde toch op
50%. Van de overige ASV-ers viel vooral de score van Otto
Wilgenhof tegen want 2 uit 7 zijn we niet van hem gewend.
Prettig om te zien was ook de aanwezigheid van voorzitter
Erik Wille achter het schaakbord want dat gebeurt helaas
maar veel te weinig. Hij trof 2 keer een IM waarbij zowel
Kabatianski als Afek te sterk bleken. Verder kreeg hij maar
liefst 3 clubgenoten als tegenstander. Hierbij moest niet
alleen Remco maar later ook Richard van der Wel het onderspit delven. Otto boekte tegen Erik wel de volle winst. Zowel Anne Paul Taal als Ruud Wille kregen een vol punt door
een bye vanwege het oneven aantal spelers in deze groep.
Nooit leuk om een ronde te moeten toekijken. Anne Paul
versloeg alleen het Apeldoornse talent Tom Meurs. Ook
tegen oud-OSKA winnaar Stefan Kuipers leek hij te gaan
winnen maar het eindspel kon hij net niet in zijn voordeel
beslissen. Ruud behaalde zijn enige winst door zeer verrassend in de 3e ronde IM Ekrem Cekro te verslaan. Deze zat
vrij ongeïnteresseerd achter het bord nadat hij de eerste 2
ronden al had verloren. Dat op zich was al hoogst opmerkelijk want Cekro schreef onlangs nog het sterk bezette rapidtoernooi in Bennekom op zijn naam samen met Erik van den
Doel. Nu verloor hij ook nog van Ruud doordat deze IM
uiterst knullig een toren verspeelde. In de 1e klasse was Siert
Huizinga op Elo als eerste geplaatst. Hij had zijn dag niet en
kon de verwachtingen niet waarmaken. Martin Weijsenfeld
werd nu de beste ASV-er in deze groep met een score van 5
uit 7. Hij startte stroef met 1 uit 3 maar toen kwam hij op
stoom en won hij 4 partijen op rij. Paul de Freytas volgde
met 4½ uit 7 via een regelmatig opgebouwde score. Jacques
Boonstra was tevreden met zijn score van 4 uit 7. Het speeltempo van 18 minuten en 5 seconden per zet was hem uitstekend bevallen. Ook Henk Kuiphof en Jan Vermeer eindigden op 4 punten. Henk verloor maar 1 keer en speelde 4
partijen remise. Siert eindigde samen met Kasper Uithof op
3 punten. Kasper pakte dit toernooi nog even mee aan het
eind van zijn vakantie voordat hij weer naar zijn studiestad
Delft zou afreizen. Voor Hedser Dijkstra eindigde het toernooi teleurstellend met 2 punten. In de 2e klasse begon Theo
Koeweiden heel sterk met 4 uit 5 en stond daarmee in de
subtop. Helaas kon hij dit niet vasthouden maar zijn eindscore van 4½ uit 7 mocht er zeker wezen. Ook Frans Veerman
kwam tot dit puntentotaal. Hij begon met 3 uit 4 en dat zag
er heel goed uit maar ook hij viel daarna wat terug al was de
gedeelde 11e plaats zonder meer goed te noemen. Ko Kooman kwam wat moeizamer op gang maar won de laatste 2
ronden en kwam daarmee met 4 uit 7 toch nog boven de
50% uit. Hans Meijer schoot uit de startblokken met 2½ uit 3
maar daarmee leek het te blijven toen hij 3 keer op rij verloor. De slotronde won hij toch nog zodat hij op 3½ punt
eindigde. John Bijlsma en Bert Sigmond zullen met hun 3
punten niet helemaal tevreden zijn, Herman de Munnik was
dat met zijn 2 punten in ieder geval niet. Ook Jonathan van
der Krogt kwam tot 2 punten maar hij moest de slotpartij
vanwege zijn werk aan zich voorbij laten gaan. Hij deed in
ieder geval de nodige toernooiervaring op. Al met al was het
weer een fijn toernooi. De Toren zorgde voor een fraai stukje
schaakpropaganda, niet alleen in Arnhem en omstreken maar
voor heel Nederland. Klasse gedaan!!
Externe competitie: De maand januari staat altijd in het teken
van het jaarlijkse Corus-toernooi in Wijk aan Zee. Dit is ook
de reden dat onze zaterdagteams voor hun volgende competitieronde pas weer op zaterdag 3 februari in actie komen.

Ondanks dit Corus-toernooi wordt wel de volgende ronde
van onze teams in de 1e tot en met de 4e klasse van de OSBO-competitie gespeeld. Deze 4e ronde staat weer op het
punt van beginnen. Zoals u in bijgaande tabel ziet is a.s.
maandag ASV-6
4e ronde OSBO-competitie:
maandag 15/1 Zutphen-2 – ASV-6
het eerste aan bod.
donderdag 18/1 Ede-1 – ASV-4
Na de nederlaag in
donderdag 18/1 ASV-7 – Veenendaal-3 de openingsronde
donderdag 18/1 ASV-9 – PION-5
heeft het zesde
vrijdag 19/1
Rheden – ASV-8
inmiddels de weg
donderdag 25/1 ASV-5 – PION-3
donderdag 25/1 ASV-10 – Theothorne-2 naar boven gevonden. Om deze weg
te vervolgen moet het team van captain Jan Vermeer tegen
Zutphen-2 dan wel in winst omzetten. Dit team staat met 5
punten een punt boven ASV-6 op een gedeelde 2e plaats. Op
de wedstrijden van de overige teams kom ik in de volgende
EP graag terug. Uit de vorige ronde had u nog 1 verslag
tegoed. Dit betrof het verslag van ASV-10 tegen het jeugdteam van Voorst-3. Mede door zijn drukke werkzaamheden
voor de OSBO-jeugdkampioenschappen was teamleider
André de Groot nog niet eerder aan het maken hiervan toegekomen.
Nederlaag voor ASV-10: Er rust nog immer geen zegen op
ASV-10 dit seizoen. Uitwedstrijden blijven kennelijk heel
lastig. Dit keer moesten we op vrijdag uit spelen tegen
Voorst-3 j. Opnieuw vielen allerlei spelers af, en dit keer ook
bij de jeugd mede omdat we helemaal naar Voorst moesten
reizen. Gelukkig hebben we het team compleet weten te
krijgen. Zelf ben ik enkele borden lager gaan zitten omdat ik
een vermoeiende week achter de rug had. Ik kon mij niet
concentreren en dat bleek in de partij. Qua materiaal kwam
ik een kwaliteit achter te staan, maar zo ongeveer alles op
het bord stond aangevallen. Mijn tegenstander stond gewonnen wisten de toeschouwers na afloop te melden. Helaas
voor hem liet hij een paardvork toe die hem de dame kostte
en dus ook de partij. René de Goeij probeerde het lange tijd,
maar zijn jeugdige tegenstander wist hoe je een partijtje
netjes af kunt ronden als je iets beter staat. Lion de Kok
probeerde van alles maar kwam er niet doorheen. Hij had
zijn dame gegeven voor 2 stukken en een toren en een flinke
aanval. Lange tijd leek het veelbelovend, maar zijn tegenstander speelde secuur en won langzaam materiaal terug. En
dan met de dame nog op het bord is het hopeloos. Onze
jeugdspeler Aming Chen kwam, zag en overwon. Hij heeft
nooit slecht gestaan en maakte de partij vanaf de eerste zet
netjes af. Jan Zuidema had net als ik last van vermoeidheid
en was op de 4e zet al een
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weer terug te komen, maar
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1
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1
was in een remiseachtige
stelling terechtgekomen en kwam vragen of hij op winst
moest spelen. Natuurlijk moest dat, maar of dat dan ook nog
lukt? In ieder geval deze keer niet, het bleef remise. We
hebben nog 2 uitwedstrijden te gaan, en ik hoop dat we voor
die wedstrijden voldoende spelers op de been kunnen brengen. Laten we als senioren nu zorgen dat we die uitwedstrijden spelen, dan kan de jeugd in de thuiswedstrijden aantreden.
Andre de Groot
Uitslagen interne competitie ronde 16 (4 januari 2007):
E. Wille – Jonkman ½-½; Taal – Buisman ½-½; de Freytas –
Hogerhorst 1-0; Verhoef – R. Wille ½-½; N. Schoenmakers
– M. Braam ½-½; van Belle – Marks 1-0; Manschot –
Dijkstra 0-1; Velders – Boom 0-1; Kooman – Kuiphof 0-1;
Zandbergen – Veerman 1-0; Meijer – Sanders ½-½; Visser –
van der Krogt 0-1; van Vlerken – Kelderman 1-0; Verbost –
Hartogh Heijs 0-1; de Goeij – de Kok 0-1;
Uitslagen bekercompetitie: P. Schoenmakers – Verkruissen
0-1; Dekker – Huizinga 0-1; Boonstra – van Buren ½-½;
Vermeer – Weijsenfeld ½-½; Eder – de Munnik 1-0.

