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Oploswedstrijd: Vorige week was er weer een bijdrage voor
het verdienen van een fles
wijn. Deze opgave was
wel erg gemakkelijk:
Mereklishvili – Leluashvili uit een lokaal Georgisch toernooi in 1982.
Zwart speelt en wint.
Oplossing: 1. Th5+ 2.
Kg1 Le3+ 3.Txe3 Th1+
4.Kxh1 Txf1 #
Website: Sinds vorige
week donderdag hebben
we te kampen met grote technische problemen met de server
waarop onze site staat. De ASV-site was daardoor uit de
lucht. Bij het sluiten van deze EP, afgelopen maandagavond,
was dit nog steeds het geval. Laten we hopen dat de problemen inmiddels zijn opgelost.
Externe competitie: Deze en volgende week staat de slotronde centraal van onze teams ASV-5 t/m ASV-11. Bij deze
laatste ronde staan de woorden “versterkte degradatie” centraal. Want ook al is een team veilig doordat er mogelijk
meer OSBO teams uit de 3e klasse KNSB degraderen kan dit
gevolgen hebben voor alle niveaus die daar onder liggen.
Om u een beeld te geven van de posities van deze teams
eerst de uitslagen van en de standen na de 6e ronde.
Uitslagen/stand OSBO-competitie 1e-4e klasse na 6e ronde:
OSBO 1e klasse B:
1 Velp
2 SMB-3
3 Het Kasteel-2
4 PION-2
5 ASV-5
6 WDC
7 De Toren-4
8 Zutphen-2
OSBO 2e klasse D:
1 De Elster Toren
2 De Toren-5
3 SMB-4
4 Variant
5 ASV-7
6 Mook
7 Koningswaal
8 UVS-4
OSBO 3e klasse D:
1 Bennekom-2
2 Wageningen-5
3 Tornado
4 De Cirkel-2
5 De Elster Toren-2
6 Rhenen
7 Dodewaard
8 ASV-9
1 Doesborgh-2
2 Zevenaar-4
3 De Toren-11j
4 Theothorne-2

OSBO 2e klasse B:
9 26
1 De Schaakmaat-j
8 24½
2 ASV-6
7 27½
3 Pallas-2
7 23½
4 Rokade
6 28
5 Theothorne
6 22
6 Zevenaar-2
5 22½
7 Doetinchem-2
0 18 D 8 VDS-2
OSBO 3e klasse E:
12 34 K 1 Bennekom-3
8 29
2 Het Kasteel-3
7 26
3 Wageningen-4
7 25½ 4 OPC
6 20½ 5 PION-4
5 22½ 6 UVS-5
2 17½ D 7 ASV-8
1 17 D 8 De Cirkel-3
OSBO 4e klasse E:
12 29½ K 1 Het Kasteel-6j
8 19½ 2 Het Kasteel-5
7 20
3 Tornado-2
7 20
4 De Toren-8
5 17
5 De Sleutelzet
4 16½ 6 SMB-7
3 11½ 7 De Toren-10
2 10
8 ASV-10
OSBO 4e klasse C:
9 21
5 ASV-11
9 20
6 Variant-2j
7 18
7 Rheden
6 21
8 Schaakstad-8

10 30½
10 29
9 26
8 27
5 24
3 19½
3 17½
0 18½ D
11 24
10 24½
9 21½
6 20
5 16½
4 13½
3 13
0 11 D
11 26½ K
7 22
7 18½
7 18
7 17½
5 18½
2 12½
2 10½
6
5
4
2

14½
17½
17
13

OSBO 1e klasse B: De Toren-4 – Velp 3½-4½; SMB-3 –
PION-2 3½-4½; ASV-5 – Het Kasteel-2 3-5; Zutphen-2 –
WDC 3½-4½.
OSBO 2e klasse B: Zevenaar-2 – Pallas-2 2½-5½; De
Schaakmaat-j – Theothorne 6-2; VDS-2 – ASV-6 3½-4½;
Rokade – Doetinchem-2 5½-2½.
OSBO 2e klasse D: UVS-4 – De Toren-5 3½-4½; Variant –
De Elster Toren 3-5; ASV-7 – Mook 5-3; Koningswaal –
SMB-4 2½-5½.
OSBO 3e klasse E: Het Kasteel-3 – UVS-5 4½-1½; OPC –
PION-4 3-3; Wageningen-4 – ASV-8 3½-2½; De Cirkel-3 –
Bennekom-3 1-5.
OSBO 3e klasse D: De Cirkel-2 – Rhenen 3½-2½; Bennekom-2 – Dodewaard 5½-½; ASV-9 – Wageningen-5 2½-3½;
De Elster Toren-2 – Tornado 2½-3½.
OSBO 4e klasse E: Tornado-2 – Het Kasteel-6j 1½-4½;
SMB-7 – Het Kasteel-5 1½-4½; De Toren-8 – ASV-10 4-2;
De Toren-10 – De Sleutelzet 2½-3½.
OSBO 4e klasse C: De Toren-11j – ASV-11 2½-3½; Variant-2j – Zevenaar-4 2½-3½; Doesborgh-2 – Rheden 3-3;
Theothorne-2 – Schaakstad-8 4-2.
Slotronde: Deze week is de slotronde in de OSBOcompetitie begonnen met die van ASV-10 afgelopen dinsdag. Deze avond werd door ASV georganiseerd. Volgende
week meer over deze wedstrijd. Deze EP was toen al afgerond. Nu eerst wat nog komen gaat. Vanavond gaat ASV-7
naar Mook voor de wedstrijd tegen De Elster Toren. Dat
team is weliswaar al kampioen maar het zevende zal hier een
zware dobber aan hebben. Mocht men verliezen en Mook
(dat tegen het al gedegradeerde Koningswaal speelt) gaat
ASV-7 voorbij dan eindigt ons team op de 6e plaats. Een
ondankbare plaats weliswaar ruim boven de streep maar
versterkte degradatie zou dan wel eens om de hoek komen
kijken. Pas op zaterdag 17 april a.s. weten we daar over meer
als de laatste ronde in de KNSB wordt gespeeld. Morgenavond is het de beurt aan ASV-5. Zij spelen in Wijchen
tegen het sterke PION-2. Een lastige wedstrijd want de
Groesbekers zijn niet makkelijk te verslaan. Het vijfde heeft
alles in eigen hand. Bij winst is er niets aan de hand maar bij
verlies zou (versterkte) degradatie ook voor dit team wel
eens in beeld kunnen komen. Op maandag 12 april gaat
ASV-9 naar Dodewaard. Dat is ook meteen de tegenstander
die avond. De opdracht is duidelijk. Alleen winst telt om
Dodewaard voorbij te gaan. Daarmee lijkt handhaving een
feit te worden. Volgende week donderdag 15 april speelt
ASV-6 in Deventer tegen Rokade uit Lichtenvoorde. Het
zesde heeft een uitstekend jaar achter de rug en zou dit fraai
kunnen bekronen met promotie. Ze zijn daarvoor wel afhankelijk van de jeugd van De Schaakmaat dat in Zevenaar-2
een eenvoudiger opgave lijkt te hebben dan ASV-6. Rokade
is immers een sterk team. Een tweede plaats lijkt daarmee
het hoogst haalbare. Op maandag 19 april reist ASV-8 af
naar Bennekom voor de wedstrijd tegen het al gedegradeerde
De Cirkel-3. Winst zou nog twee belangrijke matchpunten
opleveren. Op vrijdag 16 april speelt ASV-11 bij De Toren
tegen nummer laatst Schaakstad-8 en kan bij winst het

seizoen een mooi slot geven. Het wordt dus nog een spannende slotronde. U leest er alles over in de komende EP’s.
Toernooien: Voordat het teamgebeuren weer losbarst en de
teamverslagen weer hun aandacht vragen, wil ik u in deze
EP weer eens even bijpraten over de diverse toernooien waar
ASV-ers aan deelnamen:
Spijkenisse: Door zijn verhuizing naar het Westen van het
land was voor Paul de Freytas deelname aan de 23e schaakmarathon in Spijkenisse op 13 maart natuurlijk een logischer
keus dan deelname aan ons eigen Voorjaarstoernooi dat
diezelfde dag werd gespeeld. Bovendien had hij voor zijn
komst bij ASV ook bij Spijkenisse gespeeld dus het was
meteen ook een weerzien met veel oude bekenden. Er werden maar liefst 15 ronden rapid gespeeld van 20 minuten per
persoon per partij. Paul eindigde in een veld van 55 deelnemers met een score van 9 uit 15 op een gedeelde 11e plaats.
Een prima resultaat!!
OSBO-Kamp: Op 20 maart stond de voorlaatste speeldag op
het programma van de OSBO-Kamp. In de Hoofdklasse van
deze persoonlijke kampioenschappen moest Guust Homs in
de 5e en 6e ronde afhaken in de strijd om de 1e plaats. In de
5e ronde speelde hij nog remise tegen Andries Mellema, die
dit seizoen voor Paul Keres in Utrecht uitkomt, maar in de 6e
ronde verloor Guust van Hotze Hofstra uit Bennekom. Met
nog 1 ronde te spelen heeft Guust met 3½ punt een vol punt
achterstand op het leidende trio Donker, Mellema en Hofstra. In deze groep wist Martin Weijsenfeld zich op 3 uit 6 in
de middenmoot te handhaven. Hij voegde een punt aan zijn
totaal toe. Weliswaar ging de 5e ronde met zwart tegen Folke
van Dorp verloren. Martin verzuimde op een gegeven moment g5 te spelen, zodat zijn tegenstander f4 kon spelen.
Hierdoor gaf Martin een hoop ruimte weg. Door middel van
een pionoffer hoopte hij weer wat lucht te krijgen, maar na
verkeerd terugslaan van een stuk kon Folke het keurig afmaken. In de 6e ronde speelde Martin met wit tegen Wim Gielen van PION Groesbeek. Hierbij verzuimde Wim a5 te
doen, zodat Martin b4 kon spelen. Hierdoor kreeg hij een
hoop ruimte en met keurig spel won hij de partij. In de 1e
klasse was het voor Koen Maassen van den Brink weer een
succesvolle dag. Hij voegde 1½ punt aan zijn totaal toe
waaronder een remise tegen zijn medekoploper Jermo
Kooijmans van Het Kasteel uit Wijchen. Beiden gaan met
6½ uit 8 aan de leiding en hebben daarmee een half punt op
de achtervolgers. Désiré Fassaert staat met 5 uit 8 in de subtop op een gedeelde 7e plaats na winst in de ochtendronde en
een nederlaag in de middagronde tegen de eerder genoemde
Kooijmans. Daardoor moest Désiré in de strijd om de bovenste plaatsten terrein prijsgeven. Nico Schoenmakers wist zijn
positie wat te verbeteren met een winst en een remise. Hij
staat nu op 4½ uit 8. Daarmee gaat hij Ruud Verhoef net
voor die op 4 punten staat. Hij was deze speeldag verhinderd
en had nog recht op 1 bye. Theo Koeweiden deed goede
zaken in de 2e klasse. Door 2 keer te winnen steeg hij naar
een gedeelde 3e plaats. In de Veteranengroep verloor Paul
Tulfer opnieuw en staat nu met 2 uit 4 in de middenmoot.
Een wat tegenvallend resultaat voor hem dus. Wellicht kan
hij zich in de slotronde nog verbeteren. De laatste ronde in
dit kampioenschap wordt a.s. zaterdag gespeeld.
Buren: De Schaakvereniging Rivierenland, een in 2005 opgerichte vereniging voor de regio Culemborg, Geldermalsen
en Tiel organiseerde op 20 maart haar 6e rapidtoernooi. Gespeeld werd in drie groepen. Tony Hogerhorst speelde in
groep 1 (14 deelnemers) en eindigde met 4 uit 7 op een gedeelde 4e plaats. Hij won 4 partijen en verloor 3 keer. Daarmee liet hij diverse spelers achter zich met een hogere Elo.

Voorst: Door in de 4e ronde van het Open Kampioenschap
van Voorst na een spannende partij met zwart te winnen
steeg Tony Hogerhorst naar een gedeelde 5e plaats met 2½
punt. Pas in de slotfase besliste Tony de partij in het eindspel
waarin hij een pion meer had mede door een actieve toren en
een sterk paard. Ons dubbellid Robert Verkruissen gaat hem
nog een half punt voor. Robert kwam door winst op 3 uit 4
en deelt deze positie met ons oud-lid Fokke Jonkman die in
de strijd om de eerste plaats een nederlaag opliep tegen Rudy
Bloemhard van de organiserende vereniging. Deze heeft nu
een punt voorsprong op 3 achtervolgers. In de vijfde ronde,
die op 26 april wordt gespeeld, moet Tony het met wit opnemen tegen Fokke. In de B-groep verloor Hendrik van
Buren zijn partij voor de 4e ronde. Hendrik heeft nu 2 uit 4.
Meppel: Op Paaszaterdag 3 april werd in Meppel het snelschaakkampioenschap van de OSBO georganiseerd. Er waren maar 12 deelnemers. Een zeer teleurstellend aantal. Kennelijk ligt Meppel teveel naar het Noorden om grote aantallen snelschakers aan te trekken. Tony Hogerhorst werd vijfde in dit kleine gezelschap dat veelal afkomstig was uit
Meppel en omgeving. Tony werd uiteindelijk 5e in de Agroep met een gemiddelde rating van 2100. In de ochtenduren speelde iedereen tegen elkaar om zo de finalegroepen A
en B te kunnen vaststellen. De punten uit de ochtendsessie
werden niet meegenomen naar de middagsessie. Na de ochtend werden er 2 poules van 6 schakers gevormd. Tony wist
zich door zijn score ’s-ochtends te plaatsen voor de A-groep.
Hij begon daarin heel mooi door Roel Donker, de "witte
tornado" van Meppel, te verslaan die in de ochtendgroep 11
uit 11 had gescoord en dus de grote favoriet was voor de
titel. Tony speelde niet elke keer zo goed maar snelschaken
is dan ook niet zijn favoriet. Hij eindigde op 3 punten. Na
afloop ging iedereen met dezelfde prijs naar huis, een fles
wijn en zak paaseieren. Ronald Ekkel werd de nieuwe snelschaakkampioen van de OSBO. Hij speelt voor DZC, een
combinatie van de verenigingen uit Dronten en Zeewolde.
Ondanks het geringe aantal deelnemers had Tony het wel
naar zijn zin gehad maar hij gaf ruiterlijk toe dat hij zeker
niet dat hele eind was gaan rijden als hij vooraf had geweten
dat het zo’n klein toernooitje zou zijn.
Delft: In het afgelopen Paasweekend werden door zo’n 130
schakers op vrijdagavond 2, zaterdag 3 en zondag 4 april, de
degens gekruist tijdens het OGD Prinsenstad Weekendtoernooi in Delft. Dit toernooi werd alweer voor de derde maal
georganiseerd door de Delftsche SchaakClub (DSC). Gespeeld werd in drie groepen. Paul de Freytas kwam uit in
groep B (Elo 1600-2000) en eindigde op 2½ uit 6. Na verlies
in de openingsronde tegen de latere groepswinnaar Melchior
Vesters (Schaakcombinatie HTV uit Den Haag) kon Paul
zich in het verdere verloop niet herstellen en werd het uiteindelijk een wat tegenvallend resultaat. Paul is daarmee nog
niet op de weg terug. Met een TPR van 1643 bleef hij ruim
achter op zijn Elo van 1789.
Uitslagen interne competitie ronde 24 (1 april 2010):
Boel – Schleipfenbauer 1-0; Sloots – Woestenburg 1-0;
Hendriks – Knuiman 0-1; P. Schoenmakers – R. Wille 0-1;
Huizinga – Maassen van den Brink 0-1; Verhoef - Weijsenfeld 0-1; Hogerhorst – van Alfen 0-1; Marks – Fassaert ½-½;
van Belle – Hajee ½-½; Dekker – Dijkstra 0-1; Vermeer –
Aarntzen 1-0; Groen–Amani 1-0; Wiggerts–Bentvelzen 1-0;
Koeweiden – Manschot ½-½; van Buren – van Eck 1-0; J.
Rahimi – Rietbergen 0-1; A. Rahimi – Eder 1-0; van Deursen – van Eijk 1-0; Kooman – J. Sanders 1-0; Hartogh Heijs
– de Kok 0-1; Zuidema – Kelderman 0-1; Viets – van Vlerken 0-1; Rijmer – Visser 1-0.
Uitslag ASV-Bekercompetitie: van Rijn – van Tol 0-1.

