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Oploswedstrijd: Al te lang kreeg u geen studie meer om de
tanden in te zetten. Maar vorige week was het weer zover.
Het lijkt niet op een
partijstand. Maar de
oplossing heeft toch de
logica van partijspel.
Ik durf te zeggen, dat
het een typische opgave is voor partijspelers.
Het is een opgave van
de Spanjaard Lommer
uit 1948. Wit speelt en
houdt remise. Oplossing: 1. Lc4, b2 2.
Lg3, b1D 3. Ld5+,
Db7 4. Lg2 remise.

lijke opgave. Het gaat er dus weer om spannen, volgende
week leest u alles over deze uitwedstrijden.
Vanaf a.s. maandag starten ook de andere teams alweer met
hun volgende ronde. Als eerste is ASV-6 aan de beurt. Zij
gaan maandag naar Zutphen-2. Een dag later, dinsdag 12
februari, speelt ASV-10 in Nijmegen tegen SMB-8. Volgende week donderdag speelt koploper ASV-7 thuis tegen Bennekom-4. Tot zover de wedstrijden die tot de volgende clubavond op het programma staan. In de volgende EP kom ik op
de resterende wedstrijden terug.

Jaarvergadering: Het was dit keer wel een uiterst korte Algemene Ledenvergadering. Al even na negen uur kon voorzitter Erik Wille, die tijdens deze bijeenkomst voor een
nieuwe bestuursperiode werd herkozen, de vergadering sluiten waarna de schaakstukken uit de kast konden. Naast de
formele punten werd ook het jaarplan voor 2008 vastgesteld.
Hierin zijn de doelstellingen en de thema’s voor dit jaar
weergegeven waarmee het ASV-bestuur aan de slag gaat. De
prijsuitreiking is ook altijd een belangrijk onderdeel in het
geheel en dat met name de verkiezing ASV-er van het jaar.
Deze onderscheiding viel dit keer te beurt aan Nico Schoenmakers. Naast zijn eerdere werk voor de promotiecommissie,
wordt zijn huidige werk als coördinator van de trainingen
door het bestuur van grote waarde geacht, zodat hem deze
uitverkiezing meer dan toekomt. Natuurlijk werden ook de
andere kampioenen en topscorers van de teams, voor zover
aanwezig, gehuldigd.

5 ASV-5

4 15½

1 ASV-7

8 18

Externe competitie: A.s. zaterdag gaat de competitie voor
onze eerste vier teams weer verder. Na bijna 2 maanden
pauze mogen deze spelers eindelijk weer achter de borden
plaatsnemen, want na de op 15 december gespeelde 5e ronde
brak voor hun een forse winterstop aan. Tijd dus om de stand
van zaken even op te frissen. ASV-1 speelde in de 5e ronde
gelijk tegen Lewenborg en raakte daardoor een punt achter
op koploper Homburg Apeldoorn-2. Dit is meteen ook de
tegenstander a.s. zaterdag. Alleen bij winst krijgt ons eerste
de leiding in handen in de 2e klasse A en bij een gelijkspel
blijft men in het spoor van de Apeldoorners. De belangen
zijn dus duidelijk. In de 3e klasse C van de KNSB gaan na 5
ronden vijf ploegen, waaronder ASV-2 en stadgenoot De
Toren, aan de leiding met 8 punten. Er gaan dus nog enkele
spannende ronden volgen. ASV-2 treft zaterdag Zukertort
Amstelveen-3, dat in de onderste regionen vertoeft maar
zeker niet te onderschatten valt. Ook voor ASV-3 is het uur
van de waarheid aangebroken. “It giet oan”, zouden de Friezen zeggen. En daar moet het nu net gebeuren voor het derde. Want tegenstander DSC Drachten staat net onder ons
derde op een van de twee degradatieplaatsen. En als ASV-3
daar boven wil blijven mag er niet verloren worden! ASV-4,
dat redelijk veilig in de middenmoot van de OSBO Promotieklasse vertoeft, moet naar Apeldoorn voor de wedstrijd
tegen Schaakstad-4 (en kan wellicht met een schuin oog de
verrichtingen van ons eerste gadeslaan). Voor ons vierde
wordt de wedstrijd tegen Schaakstad-4 zeker geen gemakke-

6 ASV-9

Uitslagen/standen 4e ronde 1e-4e klasse OSBO-competitie:
OSBO 1e klasse A:
1 Veenendaal-2
7
2 SMB-3
7
3 De Toren-2 j
5
4 Ede-1
5

22
19½
19
18

6 Bennekom-2
3 13½
7 Schaakstad-5
1 13
8 SMB-4
0 7½
OSBO 3e klasse F:

2 Elster Toren-2 6
3 De Toren-6
5
4 Dodewaard-1
4
5 PION-4
4
6 OPC
2
7 De Cirkel 2 j
2
8 Bennekom-4
1
OSBO 4e klasse E:
1 SMB-7
8
2 Millingen
7
3 Het Kasteel-4
5
4 Elster Toren-3 5
5 Koningswaal-2 4

14½
13
11½
11
11
9
8
17½
17½
14½
13
13

3 11½

OSBO 2e klasse C:
1 WDC-1
7 22
2 Zutphen-2
6 17
3 Pallas-2
5 18½

4 ASV-6

5 18½

5 Zevenaar-2
6 Wageningen-4
7 Voorst-2
8 Ugchelen
OSBO 3e klasse H:
1 Doesborgh-1

4
3
2
0

3 Doetinchem-2
4 Rokade-2
5 Kameleon-1
6 Gendringen
7 Wisch
8 Zevenaar-4
OSBO 4e klasse F:
1 Mook-2
2 Sleutelzet
3 De Toren-8
4 UVS-5

5
4
4
4
2
0

16½
13½
12½
11
8½
2½

8
6
6
3

15
18
15½
9½

2 ASV-8

5 ASV-10

6 Dodewaard-3
7 WDC-3
0 5½
7 Ede-3
8 Variant-2
0 3½
8 SMB-8
OSBO 4e klasse D:
1 De Toren 9 j
8 18½
5 ASV-11
2 Doesborgh-2
8 17½
6 Pallas-5
3 Kameleon-2
5 11½
7 Theothorne-2
4 Doetinchem-3 3 10½
8 Rheden
*Wedstrijd minder gespeeld.

17½
15½
10½
8½

7 16

6 15½

3 9½

2 10½
2 10½
2 7½

2 10½
2 9*
1 7½
1 5*

OSBO 1e klasse A: SMB-3 – Ede-1 4-4; De Toren-2 j –
Schaakstad-5 4½-3½; Veenendaal-2 - ASV-5 5½-2½; Bennekom-2 - SMB-4 6½-1½.
OSBO 2e klasse C: Wageningen-4 – Pallas-2 3-5; WDC-1 –
Zutphen-2 5-3; ASV-6 – Zevenaar-2 2-6; Voorst-2 - Ugchelen 4½-3½.
OSBO 3e klasse F: Elster Toren-2 - OPC 3½-2½; Dodewaard-1 – PION-4 1-5; De Toren-6 – ASV-7 1½-4½; Bennekom 4 - De Cirkel-2 j 1-5.
OSBO 3e klasse H: Gendringen – Kameleon-1 1-5; Rokade2 – Doetinchem-2 3-3; ASV-8 – Zevenaar-4 5-1; Doesborgh-1 – Wisch 5-1.
OSBO 4e klasse E: Koningswaal-2 – Variant-2 5–1; WDC-3
- Millingen 1½-4½; Het Kasteel-4 – ASV-9 3½-2½; Elster
Toren-3 – SMB-7 1½-4½.
OSBO 4e klasse F: SMB-8 – Ede-3 1½-4½; ASV-10 – Dodewaard-3 3½-2½; De Toren-8 - Sleutelzet 4-2; Mook-2 –
UVS-5 4-2.

OSBO 4e klasse D: Doesborgh-2 – Theothorne-2 4½-1½;
Pallas-5 – Doetinchem-3 2½-3½; Kameleon-2 – ASV-11 42; De Toren-9 j - Rheden 4½-1½.
Leiden: In de stad waar ons oud-lid Henry Lenferink burgemeester is, werd afgelopen weekend door het Leidsch
Schaakgenootschap voor de 68e keer het Daniël
Noteboomtoernooi georganiseerd. Onder de maar liefst 257
deelnemers niet alleen 7 GM’s en 3 IM’s maar ook 4 ASVers. Paul de Freytas, net uitgerust terug van vakantie , moest
het in de eerste ronde meteen opnemen tegen niemand
minder dan GM Friso Nijboer (2561). Dat hij deze partij
verloor was natuurlijk geen schande. Dat gold ook voor
Koert van Bemmel die in de openingsronde aan bord 1 tegen
een andere grootmeester mocht aantreden te weten
titelverdediger Predrag Nikolic, met een Elo van 2618 ook
als nr. 1 geplaatst op de deelnemerslijst. Ondanks een prima
gespeelde partij kreeg Koert een leuke slotcombinatie om de
oren. Sjoerd van Roosmalen zorgde daarentegen voor een
uitstekende start door met wit IM Chiel van Oosterom
(2400) in 17 zetten te verslaan (1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 e6
4.Pc3 dxc4 5.e3 b5 6.a4 Lb4 7.Ld2 a5 8.axb5 Lxc3 9.Lxc3
cxb5 10.b3 Pf6 11.bxc4 Pe4 12.Lb2 bxc4 13.Lxc4 0-0
14.Ld3 Lb7 15.La3 Te8 16.0-0 Pd7 17.Db1 1-0). Sjoerd
profiteerde dankbaar van een fout van zijn opponent. De
vierde ASV-er in de strijd was Daan Holtackers. Ook hij
verloor. Aardig was dat hij van de ASV-ers in deze 1e ronde
de “zwakste” tegenstander had, maar Raoul van Ketel kan
altijd nog op een Elo van 2298 bogen en was dus net even
een maatje te groot voor Daan. In de 2e ronde kwam alleen
Paul in actie, de drie anderen verkozen een bye (en dus een
half punt) voor de ronde op de zaterdagochtend. Paul zag
zijn inzet beloond en won deze partij. Hij ging meteen goed
door want hij won ook de derde ronde en kwam daarmee op
2 uit 3. Daan kreeg deze derde ronde klop van de bekende
Jaap Vogel (2230), Sjoerd had over tegenstand niet te klagen
maar moest nu zijn meerdere erkennen in GM Lalic (2507).
Aardig was dat Sjoerd van deze GM ook enkele
schaakboeken heeft en het geleerde nu tegen hem in de
praktijk mocht brengen. Mogelijk heeft Sjoerd in het
eindspel ergens remise in handen gehad maar in tijdnood
verspeelde hij zijn kansen. Koert boekte remise. Een
thematische doorbraak bleek niet goed maar na de nodige
verwikkelingen werd het toch remise. In de op
zaterdagavond gespeelde 4e ronde bleven onze vier ASV-ers
allen ongeslagen. Winst was er voor Koert toen zijn
tegenstander zichzelf de das omdeed in een remisestelling en
Daan waarbij zijn tegenstander zich al in de opening liet
trucen, terwijl Sjoerd en Paul remise speelden. Sjoerd had
daarbij net voldoende tegendreigingen in een toreneindspel
om een halfje veilig te stellen. Met nog 2 ronden op de
zondag voor de boeg stond Paul de Freytas met een
grootmeester al achter zijn kiezen uitstekend op 2½ uit 4,
Koert en Sjoerd (laatstgenoemde ook bepaald niet met
geringe tegenstand als een GM en een IM) stonden op 50%
en Daan had 1½ punt. De 5e ronde op zondagochtend
leverde alleen voor Daan Holtackers een vol punt op. Sjoerd
nam dankbaar het remiseaanbod van zijn tegenstander aan.
Ook Koert speelde remise. Paul verloor. Met deze uitslagen
stonden alle vier ASV-ers zo na 5 ronden allen op 2½ punt.
De slotronde moest dus uitmaken wie zich de beste ASV-er
van dit toernooi mocht noemen. Dat werd Daan want alleen
hij kwam in de 6e ronde tot de volle winst en eindigde
daarmee op 3½ uit 6. Sjoerd koos al na zo’n 40 minuten voor
een puntendeling in een stelling die al snel vervlakte. Over
het geheel genomen was Sjoerd bepaald niet tevreden over
zijn partijen. Ook bij Paul eindigde de partij in remise.
Beiden behaalden zo met 3 uit 6 een 50% score. Zeker voor
Paul (1926) was dit met een TPR van 2097 zonder meer
goed te noemen. Koert verloor de slotronde en eindigde op
2½ uit 6. Schrale troost voor hem was dat Nicolic, zijn
tegenstander uit de 1e ronde het toernooi ook dit jaar weer
won, zij het samen met GM John van der Wiel met 5½ uit 6.
Voorst: In de 2e ronde van het Open Voorster Kampioenschap heeft Frank Schleipfenbauer een uiterst eenvoudige
overwinning geboekt. Een paard van zijn tegenstander kwam

na de opening in de penning terecht en ging simpel verloren.
Na 23 zetten gaf zijn tegenstander op. Met 1½ uit 2 is er
voor Frank nog alles mogelijk. De partij van Fokke Jonkman
werd een week uitgesteld.
OSBO-Kamp: Afgelopen zaterdag stond er weer een speeldag in de persoonlijke kampioenschappen van de OSBO op
het programma. Bij de veteranen was het een troosteloze
vertoning want van de 13 spelers kwamen er 5 niet. Barth
Plomp had wit tegen Benno Galjart. Hij stond al snel beter
en kwam een pion voor. In een eindspel met elk een toren en
een aantal pionnen was het wel even uitkijken, maar echt
moeilijk was het niet. Barth won gedecideerd. Hij staat nu
met 2½ uit 3 een half punt achter Theo Goossen (Doetinchem) die met een 100% score aan de leiding gaat. Henk
Kuiphof speelde met zwart tegen Bennekommer Jan Wouters. Al op de achtste zet koos onze ASV-er voor een verkeerde voortzetting, waardoor hij verloren kwam te staan.
Na nog een slechte tiende zet was er geen houden meer aan.
Binnen 20 zetten had wit zijn verdiende punt binnen. Henk
heeft nu 1 uit 3. In de Hoofdklasse staat Fokke Jonkman met
1 uit 4 in de onderste regionen. Hij verloor in de 3e ronde
met zwart van Guust Homs. In de middagronde werd remise
gespeeld. Regerend kampioen Etienne Goudriaan (Zutphen)
staat met 4 uit 4 alleen bovenaan. Hij won in de 4e ronde van
Vincent Rothuis. In de eerste klasse kwam Martin Weijsenfeld niet in actie. Hij was met vakantie en nam voor deze dag
2 byes op. Hij staat niettemin met 4½ uit 6 op een gedeelde
3e plaats. Désiré Fassaert zag zijn winst in de vijfde ronde
weer teniet gaan door een nederlaag in de 6e ronde. Met 3½
uit 6 staat Désiré op een gedeelde 10e plaats. Nico Schoenmakers staat voor zijn doen laag in het klassement. 1½ punt
is duidelijk onder zijn niveau. Horst Eder heeft het moeilijk
in deze klasse en staat met 1 uit 6 onderaan. Ook zaterdag
verloor hij beide partijen. Frans Veerman, die ik in een vorig
verslag over dit toernooi abusievelijk volledig vergeten was
te vermelden, verloor zaterdag beide partijen in de 2e klasse.
Met 2½ uit 6 zakte hij daardoor aardig op de ranglijst.
Schoolschaken: Op zaterdag 26 januari werd het schoolschaaktoernooi in de gemeente Arnhem gespeeld en onze
jeugdspelers deden natuurlijk mee. Er waren diverse groepen. De eerste groep die aandacht verdient is de meisjesgroep. Hoe deden onze meisjes het in dit toernooi? Welnu,
afgaande op de eindstand kunnen we concluderen dat ze het
goed hebben gedaan. Bijzonder goed eigenlijk. Op de gedeelde eerste plek vinden we Kadee To en Iris Roelofs van
De Toren, maar dat zijn kanonnen waar niemand aan kan
tippen, daar wilt u nog niet tegen spelen. En vervolgens
vinden we op de ranglijst onze ASV-sters, 3e Franka, 4e
Irem, 5e Xadya, 6e Simone en 7e Chelsea. Nikki nog maar
kort aan het schaken eindigde op plaats 16. De dames zijn
dus allemaal toppers!! Bij de jongens groep 4-6 was het
zwaarder, vele talenten deden daar mee. Maar onze spelers
deden het ook daar erg goed. Er waren 31 deelnemers in dit
veld, waaronder slechts 2 ASV-ers. Richard werd 2e, en
Olivier 3e. De groep 7-8 was natuurlijk nog zwaarder, de
spelers zijn al wat ouder en er is nog meer competitie omdat
diverse spelers al wat langer schaken en dus meer geleerd
hebben. In deze categorie hebben we dan ook te maken met
kanonnen als Fabio Bravo en Nederlands Snelschaakkampioen Rik Roelofs. Beide heren werden dan ook gedeeld kampioen, op de voet gevolgd door ASV-er Sebastiaan, die een
keurige 3e plek veroverde. Andere ASV-ers deden het ook
erg goed. Bacon legde beslag op de 4e plek. Kasper werd 7e,
Rik legde beslag op de 10e plek, Koos eiste de 13e plek op en
Aly Asad wilde de 14e plek hebben. Bram werd 22e en Tom
legde de 25e plek vast, Mark werd 26e. Er waren 40 spelers
in deze categorie. Mijn voorzichtige conclusie is dat ASV
het enorm goed gedaan heeft. Nu moeten we ervoor gaan
zorgen dat de jeugdspelers in de teamcompetitie het NK
gaan halen en aldaar alles uit de kast moeten trekken om
zover mogelijk te komen. Ik ga ervoor en ik heb van diverse
spelers mogen vernemen dat zij het ook gaan proberen.
Andre de Groot

