Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING
(OPGERICHT 31 OKTOBER 1891)
Redactie:
R. Wille, Laan van Klarenbeek 74,
6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,
e-mail: r.wille@planet.nl
Clubavond: Donderdagavond in Activiteitencentrum
Schreuder, Vlamoven 22-24, tel. 026-3696970
Tel. aanmelden: M. Weijsenfeld 06-12618253
ASV op internet:
http://www.asv-schaken.nl
e-mail: info@asv-schaken.nl

49e jaargang no. 21
Oploswedstrijd: Italië heeft nooit veel schakers van enige
reputatie gehad. Begin dertiger jaren was er eentje, die goed
mee kon komen. Dat
was Monticelli. Hier
heeft hij zwart tegen
de wereldkampioenskandidaat Bogoljoebov in het toernooi
van San Remo 1930.
Die werd vreselijk
van het bord geveegd.
Hoe deed Monticelli
dat?
Oplossing:
1…Pe2+ 2. Txe2
Tf1+ 3. Kxf1 Dh1+
4.Kf2 Pg4.
Beslissing: Wat was het gezellig druk vorige week. Een
goede keus dus om ons clubgebouw voor de beslissingswedstrijd tussen Wageningen-3 en Voorst-1 beschikbaar te stellen. Het bracht met name uit Wageningen veel supporters
richting Arnhem. Het werd een spannende wedstrijd in een
prima ambiance waarbij Wageningen-3 in de enerverende
slotfase via een 5-3 zege een plaats in de Promotieklasse
OSBO van komend seizoen bemachtigde en daar o.a. ASV-3
en ASV-4 zal tegenkomen. Wij feliciteren Wageningen-3
hierbij met het behaalde kampioenschap!!
ASV-Bekerfinale: Guust Homs en Peter Boel hebben zich
vorige week geplaatst voor de finale van de Kroongroep. Zij
zullen dus gaan uitmaken wie de bekercompetitie op zijn
naam mag schrijven. Guust heeft daarbij wit. Daarmee krijgen we in ieder geval al een andere winnaar dan vorig seizoen want Wouter van Rijn, winnaar in 2009, werd nu in de
¼-finale uitgeschakeld door Léon van Tol. Deze werd op
zijn beurt in de halve finale in 2 partijen geklopt door Peter
Boel. Na een remise gingen beiden vorige week op herhaling. Die tweede partij besliste Peter in zijn voordeel waardoor hij de finale bereikte. Guust Homs won van Ruud Verhoef, die als winnaar van de bekergroep doorstroomde naar
de Kroongroep en het daarin tot de halve finale bracht. Hij
toonde zich daarmee dit seizoen een echte cupfighter. Ruud
speelde tegen Guust een prima partij, kreeg zelfs kansen
maar uiteindelijk was het toch Guust die de winst greep.
Snelschaken: Voor vanavond staat er geen ronde voor de
interne competitie op het programma. Op deze eerste clubavond in juni wordt het snelschaakkampioenschap van ASV
gespeeld. Krijgen we dit seizoen een nieuwe snelschaakkampioen of weet Otto Wilgenhof zijn titel van vorig jaar te
behouden. Voor degenen die niet zo bedreven zijn in het
snelschaken worden rapidgroepjes gevormd. Zo is er voor
elk wat wils!
Na vanavond spelen we nog op 4 achtereenvolgende donderdagavonden partijen voor de interne competitie. Op 8 juli
sluiten we het seizoen af met een avond met Fischer Random
Chess. Ook op deze resterende clubavonden hopen wij nog
op een grote belangstelling.
Vierkampentoernooi: Afgelopen vrijdagavond en zaterdag
organiseerde ASV voor de vijfde keer het vierkampentoer-
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nooi en ook nu weer in combinatie met de finaleronde op
zaterdag van de OSBO-cup. Het kan een mooie traditie worden. Eerst een stukje historie. In 2006, toen deze toernooiformule van de vierkampen door ASV voor het eerst werd
georganiseerd kwamen er 28 deelnemers op af. Kennelijk
beviel het goed want een jaar later waren het er maar liefst
58. In 2008 waren het er 46 maar vorig jaar vielen we opeens
terug naar 26. Gelukkig lijkt die terugval eenmalig want dit
jaar mochten we weer 46 schakers ontvangen! Het plezier en
enthousiasme waarmee werd gespeeld en de toezeggingen
om volgend jaar graag weer terug te keren geven vertrouwen
voor de toekomst. ASV hoopt natuurlijk ook dan weer de
OSBO-cupfinaledag te mogen organiseren. Daarmee beginnen we ook dit verslag. ASV-4 had zich bij de laatste vier
geplaatst en de loting voor de halve finale was zeker niet
ongunstig. In Wageningen-3 werd voor ASV-4 een gelijkwaardige tegenstander geloot daar waar de beide finalisten
van vorig jaar Denk en Zet uit Hattem en Bennekom elkaar
nu al in de halve finale troffen. Voor ASV-4 begon de wedstrijd tegen Wageningen-3 bovendien voorspoedig. Anne
Paul Taal kreeg al snel een gunstige aanvalsstelling en leek
de partij al snel te beslissen. Ook Koen Maassen van den
Brink kreeg het betere spel. Zo werden de kansen voor ASV4 na zo’n 2 uur spelen gunstig ingeschat ofschoon Ruud
Wille de opening had verknoeid waardoor er een toren buitenspel kwam te staan. Ruud heeft daarna ook nooit meer
spel gekregen en verloor dan ook terecht. Ivo van der Gouw
speelde aan bord 1 een interessante partij waarin hij zeker
goede remisekansen heeft gehad. Het bleef echter lastig
mede gezien de open koningsstelling en daarin ging uiteindelijk Ivo ten onder. Beide andere partijen moesten toen
gewonnen worden om nog op 2-2 uit te komen. Anne Paul
hield zijn riante stelling maar had geen directe beslissing
weten te forceren. In het eindspel met loper en paard en 2
pionnen voor zijn opponent en toren en 6 pionnen voor Anne
Paul verzuimde hij zijn koning erbij te betrekken. Er gingen
enkele pionnen verloren en in de slotfase overzag onze captain ook nog een paardvorkje waarna de partij toch nog in
remise eindigde omdat zijn tegenstander in de resterende tijd
geen mat kon vinden met paard en loper. Koen hield steeds
een goede stelling en heeft ergens een stuk kunnen winnen
maar deze mogelijkheid overzien. Het eindspel eindigde in
remise. Zo bleek dat Wageningen-3 nog steeds in de winning-mood was na de bereikte promotie uit de beslissingswedstrijd twee dagen eerder en plaatste zich zo ten koste van
ASV-4 voor de finale. Bekerhouder Denk en Zet werd daarin
de tegenstander want zij versloegen overtuigend Bennekom
met 3½-½. Voor ASV-4 en Bennekom bleek de teleurstelling van het resultaat uit de halve finale te groot en speelden
de wedstrijd om de 3e en 4e plaats niet meer. Heel jammer!!
Om toch een beslissing te krijgen ging men vluggeren waarbij ASV-4 met 21-11 verloor en zo 4e werd. In de finale
bleek Denk en Zet met 3-1 een maatje te groot voor Wageningen-3 en prolongeerde daarmee de bekerwinst van vorig
jaar.
Gedetailleerde uitslag ½ finale OSBOcup: Frans van de
Wall–Ivo van der Gouw (wit) 1-0; Cees van de Waerdt–
Koen Maassen van den Brink ½-½; Marco Otte–Anne Paul
Taal ½-½; Frans Bonnier–Ruud Wille 1-0. Eindstand 3-1.
Dan komen we bij het vierkampentoernooi. Een mooie omlijsting van de OSBO-cup. Aanvankelijk liep het niet be-

paald storm met de deelnemers maar uiteindelijk was 46 nog
een respectabel aantal. Daaronder ook nog een Duitse schaker. Zo worden we vanzelf internationaal bekend. In groep A
was Guust Homs op rating favoriet maar het was Wageninger Jeroen Franssen die er met de volle buit van doorging.
Guust eindigde op 1½ punt en Martijn Boele won alleen van
Noud Lentjes. Martijn bezorgde ook Guust op zijn zachtst
gezegd enkele bange momenten maar uiteindelijk was het
toch Guust die het punt binnenhaalde. Remco Gerlich speelde een prima toernooi en won groep B met 3 uit 3. Hij bleef
daarmee oud-ASV-er Fokke Jonkman een punt voor. In
groep C wist René van Alfen alleen de 3e partij te winnen na
2 nederlagen in de eerste 2 ronden. Nico Schoenmakers
kwam daarentegen niet tot scoren in groep D. Hij eindigde
puntloos onderaan. Dat wordt dus nog meer trainen!! Hoe
divers de resultaten van onze clubgenoten ook zijn bleek wel
weer in groep E waar Tony Hogerhorst met 3 uit 3 de eerste
plaats voor zich opeiste. Ruud Verhoef eindigde in deze
groep op een ½ punt. De volgende ASV-er treffen we aan in
groep G waar Henk Kuiphof met 1½ punt de tweede plaats
in nam. Met de laagste Elo in deze groep een prima prestatie! Theo Koeweiden werd met 2½ uit 3 gedeeld 1e in groep
H. Een heel goed resultaat. Hij bleef daarmee zijn clubgenoot Horst Eder ruim voor die alleen in de slotronde een
remise scoorde. Groepswinst was er ook voor Frans Veerman die 3 uit 3 scoorde in groep I. Bob Sanders, die zijn
toernooidebuut maakte, bleef op 0 punten maar speelde wel
een paar goede partijen. Zo werd in een aanvalspartij net de
winst gemist door zetverwisseling. Remco Menger was de
baas in groep J met 2½ uit 3. Hein van Vlerken eindigde op
1 punt maar had een fijn toernooi gehad. In de laatste geroep,
een zeskamp was Henk Kelderman de onbetwiste winnaar.
Hij boekte 3 zeges. Bent Schleipfenbauer van onze ASVjeugd en Arif Dundar kwamen in deze groep tot 1 punt. Zo
waren er onder de 46 deelnemers 17 ASV-ers.
Bussum: Tijdens de Pinksteren organiseert de vereniging
BSG uit Bussum al jaren een weekendtoernooi. Dit jaar was
het de 27e editie. Pascal Losekoot, speler en trainer bij ASV
nam aan dit toernooi deel. Op zich niet zo vreemd want
Bussum is tenslotte haast bij hem om de hoek vanuit zijn
woonplaats Soest. Met 3 uit 7 en een TPR van net iets boven
de 2100 kon Pascal terugkijken op een goed toernooi. Zo
speelde onze ASV-er, na een bye in de openingsronde op
vrijdagavond, in dit toernooi 3 keer remise. Verder won hij
eenmaal en gingen 2 partijen verloren tegen spelers met een
duidelijk hogere Elo. Zo eindigde Pascal net onder de middenmoot in de uit 50 spelers tellende A-groep.
Maastricht: Maar er werd niet alleen in Bussum geschaakt
tijden de Pinksterdagen. In Maastricht werd voor de vierde
keer het ENCI Limburg Open gespeeld. Het toernooi werd in
sporthal De Geusselt in Maastricht gespeeld en speelde zich
af op vrijdagavond (1e ronde), zaterdag (2e en 3e ronde),
eerste pinksterdag (4e en 5e ronde) en tweede pinksterdag
(6e en 7e ronde). Er waren bijna 300 deelnemers. Dit aantal
was tamelijk gelijk over de diverse groepen verdeeld: in
zowel groep A (voor spelers met een rating van minimaal
2000), groep B (rating van minimaal 1700 en maximaal
2050) als groep C (rating max. 1750) waren er tegen de
100 spelers. Er was daarnaast nog een kleine veteranengroep
(60-plussers) waar 5 ronden werden gespeeld. En ook hier in
Maastricht was ASV met 6 schakers uitstekend vertegenwoordigd. Zij maakten er een gezellig weekend van en konden ook terugkijken op een goed toernooi. Jochem Woestenburg en Frank Schleipfenbauer speelden in de sterke Agroep. Jochem speelde een sterk toernooi en lijkt de goede
schaakvorm weer terug te krijgen na een teleurstellend seizoen met ASV-3. Hij behaalde 3 uit 7 waaronder een bye in
de 1e ronde op vrijdagavond. Met 4 spelers als tegenstander
met een Elo van ruim 2100 en 2 met ruim 2200 speelde hij 3
keer remise, won hij eenmaal en gingen er 2 partijen verloren. Deze score resulteerde in een TPR van 2137 ruim boven
zijn Elo van 2019. Frank behaalde met 3 uit 7 dezelfde score

en ook de resultaten waren identiek aan die van Jochem
alleen deed Frank dat tegen wat mindere tegenstand. Zo had
hij 2 1900-spelers als tegenstander. Daardoor is zijn TPR
van 2031 ook lager dan zijn Elo van 2110. Theo Jurrius en
Koen Maassen van den Brink speelden beiden in de B-groep.
Deze groep werd overigens gewonnen door Justin Gunther
van De Toren. Een uitstekende prestatie. Onze beide ASVers konden zich hier niet in mengen. Theo behaalde 4 uit 7
en speelde in de laatste drie ronden drie keer remise met in
totaal nog geen 40 zetten. Zo was Liedewij van Eijk in de Cgroep zondagavond binnen een uur klaar en had Theo het
geluk dat zijn tegenstandster Marcella Gunther zich niet zo
lekker voelde zodat er vrij snel tot remise werd besloten. Die
avond kon zo met een bezoek aan de bioscoop worden afgesloten. Op Tweede Pinksterdag had Theo het met schaken
zelf wel gehad en kreeg hij bovendien 2 doodsaaie stellingen
op het bord tegen tegenstanders die geen zin hadden in een
fatsoenlijk potje schaak. Vandaar dat dit ook al snel remises
werden. Verder had Theo zich uitstekend vermaakt. Koen
boekte met 3½ punt een prima resultaat en boekte de nodige
ratingwinst. Hij was wel tevreden over zijn partijen. Jammer
was natuurlijk dat de slotpartij verloren ging. In de C-groep
speelden Marco Braam en Liedewij van Eijk mee. Voor
Marco werd Maastricht een succesvol toernooi. Na een bye
op de vrijdagavond trof hij op zaterdagochtend een klein
jeugdtalent die de sterren van de hemel speelde. Marco kon
geen remise accepteren en ging dus met de g- en h-pion op
stap. Dit leidde tot een mooi mat met een torenoffer. Dit
komt zeker terug in de rubriek plaatjes kijken in ASVNieuws. In de volgende ronde trof Marco weer een jeugdtalent met een al wat hogere rating. Deze speelde wel goed
maar niet secuur. Met rustig positioneel spel duwde Marco
hem van het bord en ook die partij had een spectaculair einde. In ronde 4 kreeg Marco de kans om f5 en g5 te spelen.
Het resulteerde in de keuze dameverlies of mat. Zijn tegenstander koos voor mat. Persoonlijk vond Marco dit de beste
pot, eigenlijk een miniatuurtje van 20 zetten. Daarna verloor
Marco van een Duitser met een Elo van 1675 wat absoluut
niet klopte, aldus Marco die zijn beste schaak speelde en
toch had het idee had alsof hij een computer tegenover zich
had. Al was het wel zo dat hij de Scandinavische opening
volledig verprutste. Daarna won Marco weer. De tegenstander dacht een winnende aanval te hebben maar dat was goed
te pareren waarna zijn tegenstander door een combinatie zijn
dame verspeelde. In de slotronde speelde Marco opnieuw
tegen een talent die, laten we maar zeggen, overtuigd was
van zijn capaciteiten. Het werd echt een gevecht, hartstikke
leuk, aldus Marco. Zijn tegenstander speelde de opening
volledig a tempo en goed ook en kreeg een gevaarlijke aanval maar de afwikkeling kostte hem een pion. Het eindspel
werd uiteindelijk met paard en twee pionnen voor Marco
tegen een loper maar het lukte onze ASV-er niet om de partij
te verzilveren. Al zag hij later met Jochem dat er wel een
winstvoering was geweest. Voor Liedewij van Eijk was het
eer een prima toernooi om ervaring op te doen. Spelers met
zo’n 1600 Elo waren nog even een maatje te groot maar in
andere partijen liet ze weer goede dingen zien. Met 2½ uit 7
sloot zij het toernooi af. De bye die door vier ASV-ers waren
opgenomen op zaterdagmiddag werden natuurlijk benut om
zo ook nog wat Maastricht te zien. De slotwoorden waren
voor Marco: Het was een hartstikke leuk toernooi waarin
iedereen prima presteerde en het was schitterend weer!!
Uitslagen interne competitie 30e ronde (27 mei 2010):
van Rijn – Maassen van den Brink 1-0; Schleifenbauer – van
Roosmalen 1-0; Weijsenfeld – Gerlich 0-1; Huizinga –
Knuiman 1-0; Dekker – Hogerhorst 1-0; Boonstra – Fassaert
1-0; van Belle – Boom 1-0; Groen – Hajee 1-0; Wiggerts –
Manschot 0-1; van Buren – Kuiphof 1-0; Bentvelzen – Eder
½-½; de Kok – van Eijk ½-½; van Vlerken – Menger 0-1;
Zuidema – Viets 1-0; Kelderman – Dundar 1-0; Peters –
Stibbe 0-1.
Uitslag bekercompetitie (½-finale Kroongroep): Verhoef –
Homs 0-1; van Tol – Boel 0-1.

