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Oploswedstrijd: Nog maar een keer David
Bronstein dan. Hier speelt hij met wit tegen
Gerasin in het toernooi Belaya Tserkov 1978. Wit
houdt remise. Oplossing: 1.Tg5+, Kf6 2. Tf5+,
Kg7 3. Tg5+, hxg5 4. Dh7+, Kf8 5. Dxf7 en pat.
Snelschaken:
Vanavond zal
worden uitgemaakt wie zich
snelschaakkampioen van ASV
in dit seizoen
2006-2007 mag
noemen.
Een
avond dus voor
de echte liefhebbers. Mocht
u liever in een rapidvierkamp spelen dan kan dat
natuurlijk ook. Volgende week gaan we weer verder met de interne competitie.
Terugblik: Het zit er weer op. Met voldoening
kunnen we terugkijken op een geslaagd weekend
met de tweede editie van het ASVvierkampentoernooi dat als omlijsting van de OSBO-cupfinale een groot succes werd. Wie herinnert
zich vanuit het verleden niet het bekende Turmac
toernooi in Zevenaar dat ook jarenlang in deze
vorm werd georganiseerd. Ook in andere plaatsen
werden vierkampentoernooien vele malen georganiseerd. Later kwamen de eendaagse rapidtoernooien daarvoor in de plaats en verdwenen de
vierkampentoernooien uit beeld. Vorig jaar besloot
het ASV-bestuur deze formule opnieuw te gaan
proberen. Toen in combinatie met de KNSBbekerfinale en de finale van de OSBO-cup. Het
deelnemersaantal bleef toen steken op 28 en ook
dit jaar liep het aanvankelijk niet echt storm maar
in de laatste week stroomden de opgaven binnen.
De teller bleef uiteindelijk staan op maar liefst 58.
Meer dan een verdubbeling dus!! Een teken dat
deze toernooivorm toch aanslaat. Ook het feit dat
er geen geldprijzen zijn maar gewoon prijzen in
natura weerhield de nodige sterke spelers er niet
van naar Arnhem te komen. Zo waren er zeker 7
spelers met een Elo van 2000+ alsmede enkele
talentvolle jeugdspelers. Het vierkampentoernooi
zal er dus ook volgend jaar zeker weer komen. Ook
dan in combinatie met de OSBO-cupfinale want
die toezegging deed OSBO-cupleider Sibbele
Bonthuis bij de prijsuitreiking. Dus op 30 en 31
mei 2008 is de volgende editie van het ASVvierkampentoernooi. Op onze site staat een prachtige weergave met vele foto’s en een uitgebreid
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verslag van dit weekend. Zeker een reden om daar nog eens even te
kijken!
Finaledag OSBO-cup: Dat ASV met 3 teams de ¼-finale van de
OSBO-cup had weten te bereiken bood nog geen garantie op succes.
Alleen ASV-4 wist de finaledag te bereiken. Het werd een tweede
plaats na een nederlaag in de finale tegen PION-2. Hoe dit ging leest u
hieronder.
ASV 4 grijpt ook naast OSBO-cup: Voor ASV 4 is de definitie van
schaken zo langzaam maar zeker “een sport op 64 velden en aan het
eind van de wedstrijd heeft PION 2 gewonnen”. Nadat PION 2 in de
competitie ASV 4 al aftroefde, deden de Groesbekers afgelopen
zaterdag ASV 4 in de OSBO-cupfinale opnieuw pijn. PION 2 trok in
de finale met 3-1 aan het langste eind. Voordat dat zover was, moesten
’s ochtends eerst de halve finales gespeeld worden. ASV 4 stuitte
daarin op het talentvolle Pallas. Deze keer kon de routine van ASV 4
nog overeind blijven. Het is echter maar de vraag hoe lang dat nog zo
blijft. ASV 4 kreeg in deze tweestrijd op drie borden licht voordeel.
Alleen Jan Knuiman kwam in een moeilijke positie terecht. Anne Paul
Taal had een klein voordeel in het eindspel, maar toen duidelijk was
dat Erik Wille zou gaan winnen, nam de Arnhemse captain genoegen
met remise. Erik Wille won in een boeiend gevecht in de aanval. Het
zal niet allemaal goed geweest zijn, maar het was wel leuk om te
volgen. Inmiddels had Jan Knuiman het nadeel weggewerkt en had
ook Gerben Hendriks een voordeel. Beide duels werden in de
tijdnoodfase remise gegeven. Al moest Jan Knuiman daar tot in de
laatste minuten voor knokken. Gerben liet in het belang van het
resultaat van het team een zeker schijnende winst lopen.
Gedetailleerde uitslag ½-finale OSBO-cup Pallas–ASV-4: Koen
Lambrechts-Gerben Hendriks ½-½; Radboud de Roos-Erik Wille 01; Morris Merza–Anne Paul Taal ½-½; Guido van Mierlo-Jan
Knuiman ½-½;. Eindstand 1½-2½.
Zo goed als het in de ochtenduren ging, zo slecht ging het tegen PION
2. Erik Wille bleek opgebrand en ergerde zich slechts aan de erg op
ruil gerichte speelstijl van zijn jonge opponent. Na pionverlies keek
Erik al snel tegen een hopeloze stelling aan. Nog net voor hem verloor
echter Jan Knuiman. Tekenend voor de wedstrijden tegen PION 2
gebeurde dat in een stelling waar Jan met een kwaliteitsoffer remise
kon afdwingen. Omdat hij een stuk achter stond, gaf hij echter op.
Nadat Anne Paul Taal in een prima gespeelde partij de gelijkmaker
produceerde, verloor als verwacht Erik. Alle ogen waren nu gericht op
Siert Huizinga. Hij had de grootste problemen weten op te lossen,
maar in de wetenschap dat slechts winst ASV 4 aan een barrage kon
helpen, forceerde Siert. Dat pakte helaas niet goed uit: 3-1. Erik Wille
Gedetailleerde uitslag finale OSBO-cup: ASV4 – PION-2 Erik
Wille-Jasper Bons 0–1; Anne Paul Taal-Wim Gielen 1-0; Jan
Knuiman-Arno Arents 0–1; Siert Huizinga-Michel Auwens 0-1.
Eindstand 1-3.
Resultaten ASV-ers in vierkampentoernooi: Zoals gezegd waren er
ook de nodige sterke schakers bij ons vierkampentoernooi. In de sterke A-groep was het oud-ASVer Guust Homs die samen met Veenendaler Erik van den Dikkenberg gedeeld tweede werd met 1½ punt.
Winnaar werd echter Gert-Jan van Vliet, die eveneens uitkomt voor

Veenendaal, met 2½ punt. Bob Beeke van De Toren sloot de rij in deze groep. Maar natuurlijk waren er onder de vele deelnemers ook de nodige
ASV-ers. Hoe brachten zij het er van af. Weinig
succes was er voor Gonzalo Tangarife die in groep
B puntloos bleef. In groep C eindigden Martin
Weijsenfeld en Fokke Jonkman op een gedeelde 2e
plaats met 1½ punt. Het onderlinge duel werd door
Fokke gewonnen. Robert Naasz bleef in de groep
D uitstekend overeind met 1½ punt. In groep E
scoorden Nico Schoenmakers en Tony Hogerhorst
1 punt. Nico versloeg Tony in het onderlinge duel.
Henk Kuiphof bracht het tot 1½ punt in groep F.
Veel remises waren er in groep H. Men was dus
aan elkaar gewaagd. Ruud Verhoef bleef met drie
remises ongeslagen en werd zo gedeeld tweede.
Ook twee remises waren er voor Hendrik van Buren in groep I. Hij verloor ook een partij. Frans
Veerman greep met 1½ punt net naast de prijzen in
groep J. Herman de Munnik was daarentegen niet
te stoppen in groep K. Hij won alle partijen! Jan
Looijen werd in groep L gedeeld eerste met 2 uit 3.
In groep M tenslotte was het Henk Kelderman die
met 2 uit 3 de derde prijs pakte in deze groep van 6
spelers.
Seizoenoverzicht ASV-4: Na de degradatie vorig
seizoen naar de 1e klasse was de opzet bij de samenstelling van het team om meteen dit seizoen
weer te promoveren naar de promotieklasse. Toen
de indeling bekend werd, hielden we rekening met
een zwaar seizoen, daar Schaakmaat, De Toren 2,
Veenendaal 2 en PION 2 sterke teams konden
opstellen. Op Elo was ASV-4 de favoriet, maar
zoals bekend is dat niet de doorslaggevende factor.
De 1e ronde begon beslist tegenvallend met een
gelijkspel tegen Wageningen-3 en zette ons op
scherp voor de volgende matches, die ruim (UVS3) met mazzel (Veenendaal-2) en verder regelmatig
(Ede, Schaakmaat en De Toren-2 ) werden gewonnen. PION-2 had na 5 ronden 4x met 4½–3½ en
1x met 5-3 gewonnen en wij bereiden ons het hele
seizoen al voor op de confrontatie met hen in de
laatste ronde die wij dan zouden moeten winnen
gezien het puntverlies tegen Wageningen-3 in de 1e
ronde. PION-2 verloor echter in 6e ronde van ook
al weer Wageningen-3 en een gelijkspel was in de
gemeenschappelijke slotronde genoeg voor promotie van ASV-4. In deze slotronde leek alles onder
controle, tot er op enkele borden onverklaarbare
dingen gebeurden en zo werden we na verlies
tweede in de 1e klasse B. Gelukkig bleken we de
beste nummer 2 van de 1e klasse en zouden we
alsnog promoveren wanneer er geen team uit de
KNSB zou degraderen. De enige kandidaat hiervoor was UVS uit Nijmegen, die zich tot tevredenheid van ASV-4 in de slotronde veilig speelde door
een dikke overwinning. Al met al werd onze doelstelling gehaald, maar met de hakken over de
sloot!! Hoe speelden de afzonderlijke spelers?
Absolute topscoorder werd Murat met 6 uit 7!!
Verder scoorden Erik, Gerben en Anne Paul 4½ uit
7, Robert 4 uit 7, Erika 3½ uit 6 en Jan Knuiman 2
uit 5. Uit het bovenstaande blijkt dat we weinig
invallers nodig hadden. Deze scoorden een goede
2½ uit 3 ! Volgend seizoen zal het weer een pittig
seizoen worden voor ASV-4 in de Promotieklasse.
Rest mij nog de spelers, invallers en supporters (in

ASV 4
1 2 3 4 5
Erik Wille
1 1 ½ 0 ½
Jan Knuiman
0 - 0 - 1
Anne Paul Taal
1 0 1 1 ½
Gerben Hendriks 0 ½ 1 1 1
Erika Belle
0 1 1 - 1
Siert Huizinga
1 1 ½ 0 ½
Murat Duman
1 1 ½ 1 1
Robert Naasz
0 1 ½ ½ 1
Invallers:
Paul Schoenmakers - 1 - - Edgar van Seben - - - ½ Jacques Boonstra - - - 1 De 7 wedstrijden op een rij:
1 Wageningen-3 – ASV-4 4-4
2 ASV-4 – UVS-3 6½-1½
3 ASV-4 – Veenendaal-2 5-3
4 Ede-1 – ASV-4 3-5
5 ASV-4 – DE Schaakmaat 6½-1½
6 De Toren-2 – ASV-4 3-5
7 ASV-4 – PION-2 3-5

6
1
1
1
½
0
0
½
1

7
½
0
0
½
½
½
1
0

Score
4½ uit 7
2 uit 5
4½ uit 7
4½ uit 7
3½ uit 6
3½ uit 7
6 uit 7
4 uit 7

KNSB
1955
1961
1901
1820
1841
1892
1795
1737

TPR
1955
1774
1877
1895
1871
1775
2048
1793

W-We
+0,0
-1,3
-0,1 4.
+0,7
+0,3
-1,0
+2,0
+0,6

- - 1 uit 1 1869 2017 +0,4
- - ½ uit 1 1813 1728 -0,1
- - 1 uit 1 1701 1934 +0,6
Eindstand OSBO 1e klasse B
1 PION-2
12
31 K

2 ASV-4

3 De Schaakmaat
4 De Toren-2
5 Ede
6 Veenendaal-2
7 Wageningen-3
8 UVS-3

de slotronde) te danken voor hun inzet!

11

8
7
7
6
5
0

35 P

32
28
26½
29
27½ D
15 D

Anne Paul Taal

Seizoenoverzicht ASV-9: De senioren zijn in het voorbije seizoen op
de zesde plaats geëindigd. Met 6 matchpunten uit 7 wedstrijden en
18½ bordpunten, bijna gelijk met SMB-8 dat een half punt meer
scoorde. De resultaten waren minder dan vorig seizoen. Drie zeges
tegen SMB-8, Sleutelzet-2 en Dodewaard-3 en vier nederlagen tegen
UVS-5, De Toren-7, PION-5 en Mook-2. De persoonlijke resultaten
waren ook niet zo gunstig. De hoogste score werd behaald door Hans
Meijer met 3 uit 4 gevolgd door Bob Hartogh Heijs met 2½ uit 5 en
Gerrit Verbost met ½ uit 7. Hein van Vlerken boekte 2 uit 6 en Jacob
ASV 9
1 2 3
Jacob Zandbergen
0 1 0
Hans Meijer
- ½ Bob Hartogh Heijs
- - 0
Gerrit Verbost
0 ½ 0
Henk Kelderman
0 ½ 0
Hein van Vlerken
0 0 1
Invallers:
André de Groot
- - 0
Jonathan van der Krogt 1r - Wim Zunnebeld
- - Jan Zuidema
- 1 Jelmer Visser
1r - De 7 wedstrijden op een rij:
1 ASV-9 – UVS-5 2-4
2 SMB-8 – ASV-9 2½-3½
3 De Toren-7 – ASV-9 5-1
4 ASV-9 - ASV-9 1½-4½
5 De Sleutelzet-2 – ASV-9 0-6
6 ASV-9 – Mook-2 1-5
7 Dodewaard-3 – ASV-9 2½-3½

4
0
1
0
0
0

5
1
1
1
1
1
-

6
0
½
0
0
½
0

7
0
1
½
1
0
1

Score
2 uit 7
3 uit 4
2½ uit 5
2½ uit 7
2 uit 7
2 uit 6

½
-

1
-

- - 0 uit 1
1445 1322 -0,3
- - 1 uit 1
- - ½ uit 1 1552 1554 +0,0
- - 2 uit 2
1492 1664 +0,6
- - 1 uit 1
Eindstand OSBO 4e klasse F:
1 De Toren-7
12 30 K
2 PION-5
12 30 P
3 Mook-2
9 27½
4 UVS-5
8 21
5 SMB-8
6 19

6 ASV-9

KNSB TPR W-We
1549 1419 -1,8
1523 1660 +0,7
1460 1450 -0,6
1401 1303 -1,5
1388 1282 -1,1
1373 1258 -0,9

6 18½

7 Dodewaard-3
3 16
8 De Sleutelzet-2
0 5
De Toren-7 kampioen na beslissingsduel via 3½-2½ zege op PION-5.

Zandbergen en Henk Kelderman behaalden 2 uit 7. Zesmaal moest
een beroep worden gedaan op een invaller waarvan vijfmaal wegens
verhindering en slechts éénmaal wegens ziekte. In de samenstelling
van het team kwam geen verandering. De gemiddelde leeftijd steeg
daardoor van 79,4 naar 80,3 jaar. Het is altijd de vraag of de bezetting
hetzelfde blijft maar het gehele team is voornemens op de ingeslagen
weg voort te gaan zo mogelijk met betere resultaten dan in vorige
jaren.
Henk Kelderman
Uitslagen interne competitie 32e ronde (31 mei 2007):
Tangarife – Huizinga1-0; Hogerhorst – Sloots 0-1; Verkooijen –
Jonkman 0-1; R. Wille – de Freytas ½-½; Vermeer – van Belle 1-0;
Velders – Steenhuis ½-½; van Buren – Looijen 1-0; Veerman – Koeweiden 0-1; Egging – Manschot ½-½; Kooman – Zuidema ½-½; Ariens – Singendonck 0-1; Kelderman – Zunnebeld1-0; de Munnik –
Verbost 1-0; van der Krogt – van Vlerken1-0; Stibbe – de Kok0-1;
Uitslag ASV-Bekercompetitie: Plomp – Reulink ½-½.

