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Redactie:

47e jaargang no. 20

Oploswedstrijd: Een studie en dit keer een positionele remise. Het is een product van Prokes uit 1939.
Wit aan zet
houdt remise.
Oplossing: 1.
Kb8, a4 2.
Txa7, a3 3.
Txa3, Kb2 4.
Ta7, c1D 5.
Tb7 en wit
houdt schaak
op de velden
a7 en b7 en
de
zwarte
koning kan
niet op de clijn komen.
In de afwikkeling
zijn
overigens lichte afwijkingen mogelijk.
Nieuw gezicht: Nog niet aan u voorgesteld in En
Passant was Mikal Dijkstra. Hij kwam onlangs eens
met onze vereniging kennismaken en nam die avond
meteen deel aan de laatste rapidavond. Inmiddels
heeft hij ook al in de interne competitie gespeeld. Hij
speelde nog niet eerder in clubverband maar zijn
eerste ervaringen met het clubschaak zijn zeker positief. Wij wensen hem dan ook veel schaakplezier bij
onze vereniging!!
Aanmelden: Denkt u aan het tijdelijke telefoonnummer voor het telefonisch aanmelden voor de interne
competitie: 06–12965038. Onze wedstrijdleider Hedser Dijkstra is namelijk de resterende clubavonden
niet aanwezig omdat hij dan van het zeilen, zijn andere grote hobby, geniet. Hij heeft dus andere touwtjes in handen en kan dan niet even tegelijkertijd zijn
mobieltje aannemen!
Beker: Richard van der Wel wist zich vorige week
vrij overtuigend te plaatsen voor de ½-finale van de
Kroongroep van de ASV-bekercompetitie ten koste
van Theo Jurrius. Even leek Theo Richard nog te
verrassen maar diens stelling was zo goed dat hij niet
meer in gevaar kwam. In de ½-finale treft Richard
vanavond met zwart Frank Schleipfenbauer. Een
pikant duel want voor Frank lijkt het ook meteen de
laatste mogelijkheid om Richard van het clubkampioenschap af te houden. De winnaar van deze bekerpartij treft Otto Wilgenhof in de finale! Wie het dus
ook wordt: het belooft een mooie eindstrijd!
Externe competitie: Het goede nieuws op dit vlak
kwam vorige week uit Duiven waar ASV-4 zich ten
koste van WDC-1b plaatste voor de ½-finale van de
OSBO-cup. Ruim voor het eind van onze clubavond
kwam al het bericht door dat met een 3-0 tussenstand
een beslissende voorsprong was verkregen. De details van deze wedstrijd treft u natuurlijk in deze EP
aan. In deze EP ook een vervolg van de seizoenoverzichten waarbij dit keer natuurlijk kampioen ASV-7
aan bod komt.
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ASV-4 weer naar finaledag OSBO-cup: Afgelopen donderdag trad
ASV-4 in Duiven aan voor het treffen met WDC-1b. Deze wedstrijd
was een van de kwartfinalewedstrijden voor de OSBO-cup. Beide
teams waren dus nog een zege verwijderd van de finaledag op 31
mei in het Grand-café van het Lorentz Ondernemerscentrum. Vooraf was het ASV-viertal ervan overtuigd dat een zege haalbaar was,
maar van onderschatting was geenszins sprake. Immers, een snelle
nul is op vier borden lastig te herstellen. Die snelle nul kwam er
niet. Integendeel, twee relatief snelle zeges brachten ASV-4 rond
tienen al bijna in veilige haven. Jan Knuiman had de aanval gekozen
en dacht lang na over een stukoffer. Gelukkig durfde Jan die frivoliteit met alle risico’s van dien niet aan, want na een rustiger aanpak
liet opponent Marcel Groen zich meteen matzetten. Ook Erik Wille
won makkelijk. Na een vroege ruil van alle paarden had de ASV-er
een vrijpion in het centrum. Altijd handig voor het eindspel. De
Westervoorter gaf vervolgens eerst vrijwillig een kans op een tweede vrijpion, waarna hij via een penning ook nog eens een belangrijke pion weggaf. Dat was teveel van het goede. De beste partij van
de avond was van Siert Huizinga. Na een wat onorthodoxe ruil van
zijn tegenstander kreeg de nestor van het ASV-viertal het initiatief.
Met vaste hand wikkelde Siert af naar een gewonnen eindspel. Bij
0-3 was de plaats in de halve finale veiliggesteld en het was nog niet
eens elf uur. Gerben Hendriks knokte nog tegen Maarten de Mol.
De zoon van oud-ASV-er Piet profiteerde van de zwaktes op de
zwarte velden van Gerben. Het slot was fraai en na stukverlies
staakte Gerben de strijd.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag: Maarten de Mol – Gerben Hendriks 1-0;
Marcel Simons–Erik Wille 0-1; Marcel Groen–Jan Knuiman 0-1;
Ron Berendsen – Siert Huizinga 0-1. Eindstand 1-3.
Seizoenoverzicht ASV-7: Het werd dit jaar het jaar van ASV-7.
Terecht staan we dan ook stil bij het succes van dit team. Daar waar
vorig jaar degradatie een feit werd, wist dit team dit meteen in het
volgende competitiejaar ongedaan te maken. Het bleef ook het enige
kampioenschap van een ASV-team dit jaar waardoor de titel extra
glans kreeg. Hoewel ASV-7 op basis van de gemiddelde Elo vooraf
favoriet was moet het altijd nog maar worden waargemaakt. Maar
vanaf het begin zat ASV-7 op de juiste kampioenskoers. PION-4
werd met 5-1 ruim verslagen. In die eerste ronde bleef De Toren-6,
dat zeker als een belangrijke belager werd gezien, op 3-3 steken
tegen OPC. eIn de volgende ronde wachtte Elster Toren-2. Dit team
had in de 1 ronde ook met 5-1 gewonnen dus er werd een lastige
wedstrijd verwacht. Maar aan het eind van de avond vertrok ASV-7
met een 4½-1½ zege en 2 matchpunten uit Elst. Na 2 ronden deelde
ASV-7 samen met Dodewaard-1 de eerste plaats met 4 punten. De
andere teams hadden al puntverlies geleden. In de derde ronde stond
de confrontatie met medekoploper Dodewaard-1 op het programma.
Maar na zware strijd en wat geluk werd ook deze wedstrijd gewonnen. Een aanval op de koppositie was weerstaan. Met 6 punten uit 3
wedstrijden stond ASV-7 aan kop, gevolgd door De Toren-6 met 5
punten en deze stadgenoot was meteen ook de volgende tegenstander. Ook in deze wedstrijd liet het zevende zien dat zij het kampioenschap als doel hadden en geen aanval hierop dulden. 4½-1½
waren dan ook duidelijke cijfers. Inmiddels was de voorsprong op
nummer 2, op dat moment Elster Toren-2, al 2 matchpunten en dat
team was al verslagen dus zij moesten slechts hopen op misstappen
van ASV-7. Wie moest ons team dan nog stoppen. Bennekom-4 zou
dit zeker niet worden. Hoewel je dat met een team dat voor lijfsbehoud vecht natuurlijk nooit weet. Maar ASV-7 liet zich niet verrassen en won dan ook met ruime cijfers: 5½-½. De voorsprong op
Elster Toren-2 was na deze vijfde ronde nog steeds 2 punten. Het
jeugdteam van De Cirkel-2 was de volgende tegenstander. Bij winst
zou het kampioenschap bereikt kunnen worden maar het jeugdteam
bood verrassend veel tegenstand zodat ASV-7 op een 3-3 gelijkspel
bleef steken. De voorsprong op de ranglijst was onveranderd 2 pun-

ten, alleen niet meer op Elster Toren-2 maar op De
Toren-6, dat het
onderlinge duel had gewonnen en
daarmee de 2e plaats had ingenomen. Voor ASV-7
kon er eigenlijk niets meer misgaan. We stonden
maar liefst 2 matchpunten en 6 bordpunten voor op
nummer 2, De Toren-6 en de tegenstander OPC
mocht toch een niet al te groot struikelblok vormen in
de slotronde. Dat bleek een misrekening want ASV-7
had zijn dag niet en verloor verrassend met 2½-3½.
Daarmee was de titel binnen (dat kon ook niet meer
misgaan) maar dat we niet ongeslagen waren gebleven overheerste op dat moment. Dit illustreert
meteen ook de gedrevenheid waarmee het gehele
seizoen is gespeeld. De individuele scores van de
teamleden zijn natuurlijk goed anders wordt je immers geen kampioen. Jacques Boonstra werd topscorer met 5½ uit 7, goed voor “De Pen”, maar ook de
resultaten van Dick Hajee (4½ uit 6), Henk Kuiphof
(4 uit 6) en Tijs van Dijk (4½ uit 7) zaten ruim in de
plus. Tom Bentvelzen eindigde op 50%. Vast teamspeler Ayyoubi kwam slechts 2 keer in actie maar
won wel beide partijen. Gelukkig is het arsenaal
invallers van niveau bij ASV groot zodat zonder dat
het team werd verzwakt een beroep kon worden
gedaan op invallers. Volgend
seizoen mag ASV-7 het
opnieuw proberen in de 2e klasse OSBO. Als dat met
dezelfde gedrevenheid gebeurd dan komt het zeker
goed.
Henk Kuiphof
Seizoenoverzicht ASV-11: Hoewel er maar twee keer
werd gewonnen hadden de spelers van ons elfde team
wel veel plezier. Dit seizoen ontstond ASV-11, zoals
de laatste seizoenen eerder al ASV-8, 9 en 10 het
levenslicht zagen. André de Groot was steeds de
leider van het laagste team van ASV dat in wisselende samenstelling met nieuwkomers en jeugd competitie speelde. Het doel van dit team is steeds ervaring
opdoen met competitieschaak, met plezier schaken
tegen een andere club en vooral steeds volledig aantreden. Al jaren blijkt dit een zeer succesvolle formule, omdat schakers die in de loop van het seizoen lid
worden zo meteen kunnen meespelen. Dit seizoen
bestond ASV-11 voor een deel uit spelers die al enige
externe ervaring hadden en voor een deel uit nieuwkomers. Vol enthousiasme werd er gestreden om de
punten. Die strijdlust leverde al meteen in de openingswedstrijd tegen Doetinchem-3 een verrassende
4-2 zege op. Later in het seizoen moest ook Rheden
er met dezelfde cijfers aan geloven. In de statistieken
valt af te lezen dat Umit Duman, Ton van Eck en
Lion de Kok wat makkelijker scoorden dan de andere
spelers, maar het plezier was veel meer van belang
dan de score. Het enthousiasme van de spelers was
zo groot dat er uiteindelijk een vrij vaste kern van
acht spelers was, waarvan er zes speelden. Voor Ton
van Eck, Jan Sanders, Etiënne Torregrosa, Jos Lamboo, Tobias van Leeuwen en Marc van Uem werd het
hun debuutjaar bij ASV of het jaar van de rentree in
de ASV-teams. Een aantal van hen zal wellicht doorstromen naar andere teams. Ik heb in ieder geval het
gevoel dat iedereen ook komend seizoen graag weer
competitie wil spelen. En daarmee hebben we ons
doel bereikt. Hopelijk slagen we er ook komend jaar
weer in om op deze manier een laagste team te formeren met natuurlijk André de Groot aan het roer. Of
dat team dan weer ASV 11 heet of ASV .. , dat staat
in de sterren geschreven. Met plezier heb ik een bescheiden bijdrage aan dit team geleverd en dat zal ik
ook graag in het nieuwe seizoen weer doen. Rest me
alle spelers, chauffeurs en supporters te bedanken
voor dit prettige seizoen.
Erik Wille
Toernooi: Zaterdag jl. werd in Utrecht het 9e rapidtoernooi van de organiserende vereniging MoiraDomtoren gehouden. Maar liefst een kleine negentig
deelnemers wisten hun weg te vinden naar dit toernooi. Zij werden verdeeld over drie groepen. Paul de
Freytas (1929) kwam uit in de sterke hoofdgroep. In
deze uit 25 spelers bestaande groep was hij op Elo als
voorlaatste geplaatst. Dat geeft al aan dat hij een
zware dobber had aan zijn opponenten. Zo trof hij in
de eerste drie ronden 2 spelers met een elo van 2100+

en eentje met 2000+. Deze drie partijen gingen verloren. Zo kreeg
hij vervolgens noodgedwongen een punt via een bye door het oneven aantal spelers in deze groep. De laatste 3 ronden speelde hij
allen verdienstelijk remise. Het toernooi werd overtuigend gewonnen door Xander Wemmers van Paul Keres (Elo 2371) met 6½ uit 7.
In groep 3 kwam Horst Eder tot 3½ uit 7. Daar zag het eerst niet
naar uit toen hij op 1½ uit 5 stond geklasseerd. Maar Horst herstelde
zich door winst in de laatste 2 partijen. Daarmee bereikte hij alsnog
een positie in de middenmoot.
Toernooi: Ruud Verhoef startte vorige week donderdag in het Open
Veense schaakkampioenschap, een toernooi dat op 9 achtereenvolgende donderdagavonden in Veenendaal wordt gespeeld. Ook vorig
jaar nam hij aan dit toernooi deel. Er nemen 47 schakers aan dit
toernooi deel die in 1 groep spelen. In deze 1e ronde speelde Ruud
remise. We zullen Ruud dus dit seizoen op onze resterende clubavonden niet meer treffen maar via EP kunt u zijn verrichtingen in
dit toernooi de komende weken natuurlijk volgen.
Doe ook mee: Op 30 en 31 mei vindt voor de derde keer het ASVVierkampentoernooi plaats. Zie ook de aankondiging op onze site.
Gespeeld wordt in vierkampen, ingedeeld op speelsterkte, speeltempo 2 uur per persoon per partij. Er zijn 2 prijzen per groep (in natura). Doe ook mee en meldt u nu aan bij Ruud Wille. U kunt dan
tevens op 31 mei getuige zijn van de finaledag van de OSBO-cup
waarvoor ASV-4 zich heeft geplaatst.
Uitslagen interne competitie 29e ronde (15 mei 2008):
Sloots – Schleipfenbauer ½-½; de Freytas – van Roosmalen 1-0;
Tangarife – Weijsenfeld 0-1; P. Schoenmakers – R. Wille ½-½;
Maassen van den Brink – Fassaert ½-½; Boele – Hogerhorst ½-½;
Boonstra – Braam ½-½; van Belle – H. Dijkstra ½-½; Vermeer – N.
Schoenmakers ½-½; Wiggerts – Rood ½-½; Groen–Egging 1-0; van
Buren – Bentvelzen ½-½; Manschot – de Kok 1-0; Veerman – van
Maanen 1-0; Koeweiden - Kelderman 1-0; J. Sanders – de Munnik
½-½; Diekema – Kooman 0-1; Ariëns – Stibbe 1-0; M. Dijkstra –
van Eck 0-1; Singendonk – van Vlerken 0-1.
Uitslag ASV-bekercompetitie (1/4-finale Kroongroep):
Jurrius – van der Wel 0-1.
ASV 7
1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We
Saifudin Ayyoubi - 1 - 1 - - - 2-2
1802 2031 +0,8
Dick Hajee
1 1 ½ ½ 1 ½ - 4½-6 1768 1820 +0,1
Henk Kuiphof
- ½ 1 1 1 ½ 0 4-6
1746 1651 -0,6
Jacques Boonstra 1 0 1 1 1 1 ½ 5½-7 1730 1855 +1,1
Tijs van Dijk
1r 1 1 ½ 1 0 0 4½-7 1721 1637 -0,4
Tom Bentvelzen
0 1 - ½ ½ 0 1 3-6
1688 1609 -0,0
Invallers:
Harm Steenhuis
1 - - - - - - 1-1
1741 1926 +0,5
Tjé-Wing Au
- - - - - 1 1 2-2
1670 1960 +1,1
Marco Braam
- - 0 - 1 - - 1-2
1650 1546 -0,3
Ignace Rood
- - ½ - - - - ½-1
1669 1499 -0,2
Hendrik van Buren 1 - - - - - 0 1-2
1620 1486 -0,7
De 7 wedstrijden op een rij: Eindstand OSBO 3e klasse F:
1 ASV-7 – PION-4 5-1
1 ASV-7
11 29 K
2 Elster Toren-2–ASV-7 1½-4½ 2 De Toren-6
11 24½
3 ASV-7 – Dodewaard-1 4-2
3 Elster Toren-2 9 23½
4 De Toren-6 – ASV-7 1½-4½
4 De Cirkel 2 j
7 20
5 ASV-7 – Bennekom-4 5½-½
5 OPC
6 20½
6 De Cirkel 2 j – ASV-7 3-3 6 PION-4
6 19
7 ASV-7 – OPC 2½-3½
7 Dodewaard-1
4 18
8 Bennekom-4
2 13½ D
ASV 11
1 2 3 4 5
Umit Duman
- 1 - 1 0
Jan Zuidema
0 - 1 - Jonathan vd Krogt 1 - 0 - 0
Andre de Groot
0 - 0 1 0
Lion de Kok
1 0 0 - 0
Ton van Eck
- 1 1 0 0
Invallers:
Tobias v. Leeuwen - - - 0 Jos Lamboo
- - - - Marc van Uem
- ½ - 0 Etiënne Torregrosa - 0 - - Bob Sanders
1 - - - Jan-Pieter Lourens 1 - 0 - Jan Sanders
- 0 - 0 ½
De 7 wedstrijden op een rij:
1 ASV-11 – Doetinchem-3 4-2
2 Doesborgh-2 –ASV-11 3½-2½
3 ASV-11 – Pallas-5 2-4
4 Kameleon-2- ASV-11 4-2
5 ASV-11–De Toren-9 j ½-5½
6 Rheden – ASV-11 2-4
7 ASV-11–Theothorne-2 2½-3½

6
1
0
½
1
1
½

7
0
0
1
½

Score
3-4
1-3
1½-5
2-6
3-6
3-6

KNSB
1438
1540
1477
1479
1398

TPR
1702
1418
1324
1345
1279
1369

W-We
+1,4
-0,5
-1,0
-0,5
-0,8

- - 0-1
1418
- 0 0-1
1149
- - ½-2
1319
- - 0-1
1223
- - 1-1
193
- - 1-2
1272
- 1 1½-4
1241
Eindstand OSBO 4e klasse D:
1 De Toren-9 j 14 34 K
2 Doesborgh-2 12 26 P
3 Kameleon-2
8 20
4 Doetinchem-3 6 19½
5 Theothorne-2 5 16½
6 ASV-11
4 17½
7 Rheden
3 13½ *
8 Pallas 5
2.15 *
*Wedstrijd Pallas-5 – Rheden is niet gespeeld

