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49e jaargang no. 23
Oploswedstrijd: Sommige problemisten hebben een
grote bekendheid. Een daarvan is Mansfield. Ik vind
het altijd interessant om te bedenken waarom de ene
componist zoveel
bekender is dan
een ander. Zou
het ook P.R. zijn?
Of is het echt de
kwaliteit van hun
opgaven? Deze
tweezet is in elk
geval puntgaaf en
won een eerste
prijs bij de Waarheid. Die organiseerde telkenmale het grootste Nederlandse toernooi.
Wit geeft mat in 2 zetten. Oplossing: 1. Db7-c7.
Beker: Peter Boel is winnaar geworden van de bekercompetitie in de Kroongroep. Hij won in de finale van
Guust Homs. Al na de opening kreeg Peter met zwart
het betere spel. Voor Peter is het een succesvol seizoen aan het worden want eerder deze maand won hij
ook al het snelschaakkampioenschap van ASV.
KNSB-competitie: Inmiddels is alweer het eerste
concept verschenen van de indeling van de KNSBcompetitie voor het nieuwe seizoen 2010-2011. Na de
degradatie van ASV-3 komen er nog 2 ASV-teams in
de landelijke competitie uit. Verenigingen kunnen nog
tot 20 juni opmerkingen plaatsen waarna eind juni de
definitieve indeling bekend zal worden gemaakt. De
conceptindeling voor onze teams is als volgt:
KNSB 2e klasse C: 1. Oegstgeest ’80; 2. Kennemer
Combinatie-1; 3. Messemaker 1847-1; 4. Spijkenisse;
5. DSC Delft-2; 6. Caïssa-2; 7 ASV-1; 8. Charlois
Europoort-1; 9. HWP Haarlem; 10. De Pion-2
(Roosendaal).
KNSB 3e klasse C: 1. Zeist; 2. Oosten-Toren; 3.
PION-Groesbeek; 4. Zukertort Amstelveen-3; 5. Caïssa-3; 6. Amersfoort-2; 7. ASV-2; 8. PSV/DoDo; 9.
Wageningen-2; 10. Promotie (Zoetermeer).
Het nieuwe seizoen begint al op 25 september. Voor
die tijd krijgt u natuurlijk een vooruitblik op de dan
definitieve indeling.
OSBO-snelschaken voor clubteams: Evenals vorig
jaar werd zaterdag jl. in Bennekom het OSBOsnelschaken voor clubteams gehouden. En wederom
was ASV de vereniging met de meeste deelnemende
teams. Dit keer bestond de afvaardiging uit 7 teams,
waaronder 2 jeugdteams. Eigenlijk is zo’n grote vertegenwoordiging al geen verrassing meer want het is
al jaren zo dat ASV, voor deze gezellige schaakdag zo

donderdag 17 juni 2010
aan het einde van het seizoen, de meeste teams op de been weet te
brengen. Wat nog meer opviel is dat de deelname vooral uit de
Gelderse Vallei kwam met verenigingen als Wageningen (3 teams),
Veenendaal, Ede (met ESV en De Cirkel) en natuurlijk Bennekom
(2 teams) zelf. De verenigingen die “van ver” moesten komen waren ASV, Het Kasteel uit Wijchen (2 teams) en Koningswaal uit
Beuningen. Daarmee bleef het met de deelname. Zo waren er dus
slechts 18 teams, waarvan dus 7 van ASV en dat op slechts 8 verenigingen uit de OSBO. De overige clubs lieten het helaas afweten
en laten de OSBO daarmee in de kou staan. Vanuit Arnhem verzamelden
zich
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natuurlijk ASV-1, titelverdediger Wageningen-1 en Veenendaal
worden gerekend. Voor het zover was moesten er eerst 8 wedstrijden in de voorronde worden gespeeld. Sensationeel was daarbij de
start van ASV-4 dat al meteen in de 1e ronde regerend kampioen
Wageningen-1 met 2½-1½ versloeg. Voor Wageningen was dit op
zich geen ramp omdat zij zich toch wel in de finalegroep A wisten
te plaatsen. Maar toch werd even een “tikkie” uitgedeeld. Dat dit
niet in dank werd afgenomen bleek wel in de finale toen Wageningen met 8-0 even verhaal haalde! Om in de eerste finalegroep te
komen moest men zich via matchpunten plaatsen bij de eerste negen. Dit lukte uiteindelijk maar liefst 4 ASV-teams. Pas in de laatste ronde van de finale waarin de bordpunten bepalend waren voor
de eindrangschikking, viel de definitieve beslissing. ASV-1 had
toen al een riante voorsprong in bordpunten opgebouwd en had
Wageningen-1 in een rechtstreeks duel al met 5-3 teruggewezen,
maar bij een groot verlies tegen Veenendaal zou dit team ons eerste

in de slotronde nog voorbij gaan. Veenendaal ging
dus voor deze theoretische kans maar ondanks een
4½-3½ nederlaag bracht dit het snelschaakkampioenschap van de OSBO niet meer in gevaar voor ASV-1.
Met 50 bordpunten bleef het Veenendaal uiteindelijk
3 bordpunten voor. Wageningen-1 eindigde met 44
bordpunten als derde. Uitstekende scores natuurlijk
ook in dit team waarbij Dirk Hoogland met maar liefst
21 uit 24 ASV-topscorer werd. ASV-3 eindigde in
deze finalegroep A als vijfde met 31 bordpunten zelfs
ruim voor ASV-2 dat al vrij snel de naam bierteam
opgespeld kreeg hoewel er toch ook 2 spelers lang op
Spa blauw doorgingen. ASV-2 eindigde gelijk met
ASV-4 op een gedeelde 7e plaats met 22½ punt. ASV4 dankte de finaleplaats aan een 4-0 zege op Wageningen-3 in de laatste voorrondewedstrijd maar ook
aan het matige presteren van Bennekom-1 dat evenals
Wageningen-2 de finalegroep A niet haalde. ASV-4
kreeg hierdoor de prijs voor de beste promotieklasse
uitgereikt, ASV-11 werd kampioen van de jeugd en
jeugdspeler Bram Rouwenhorst kreeg de prijs als
topscorer van de jeugd. ASV-7 tenslotte werd 2e achter De Cirkel bij de teams uit de 2e klasse OSBO. Zo
was het een succesvolle maar vooral ook een gezellige
dag. Ik weet zeker dat ASV ook volgend jaar weer
met veel teams aanwezig is. Nu de andere OSBOverenigingen nog!!
Venlo: Toen het NK-jeugd nog in Venlo werd gehouden was Désiré Fassaert gedurende 3 jaar hoofdwedstrijdleider bij deze titelstrijd. Dat hij ook als schaker
niet zomaar is te verslaan weten ze daar in Venlo na
het 4e Vlaaientoernooi dat op zaterdag 5 juni werd
gehouden inmiddels ook. Désiré won het toernooi
namelijk met een score van maar liefst 6 uit 7. Slechts
twee keer moest hij een remise afstaan. Désiré, die op
Elo als zesde was geplaatst, bleef daarmee de achtervolgers een vol punt voor. De prijzen, u raadt het al,
bestonden natuurlijk uit echte Limburgse vlaaien!!
Seizoenoverzicht ASV-9: Dit jaar mocht ASV-9 na het
behaalde kampioenschap van vorig seizoen uitkomen
in de derde klasse en deed dat met een sterk gewijzigd
team. Al gauw bleek dat we in een erg sterke poule
waren ingedeeld en we verloren de eerste drie
wedstrijden dan ook kansloos. Pas in de vierde
wedstrijd tegen De Elster Toren-2 leken we gewend te
zijn aan het niveau in deze klasse en werd onverdiend
nipt verloren met 3½–2½. Daarna moesten tegen de
nr. 2 spelen en wel Tornado-1. In een spectaculaire
wedstrijd wisten we een 1½-2½ achterstand nog om te
buigen in een 3½-2½ overwinning en dat kon rustig
een sensatie worden genoemd. Door deze
overwinning hadden we weer aansluiting met de
overige ploegen onderin en was er weer een sprankje
hoop op handhaving. In de zesde wedstrijd moesten
we tegen het sterke Wageningen-5 uitkomen. We
wisten ons spelniveau vast te houden maar trokken
toch onverdiend aan het kortste eind. De laatste
wedstrijd in en tegen Dodewaard moest daarom persé
worden gewonnen om ons vege lijf te redden. Helaas
bleek halverwege de avond al dat we de vorm van de
laatste wedstrijd deze avond niet konden vasthouden
waardoor we na 1 jaar weer moeten terugkeren naar
de vierde klasse. Toch een groot compliment aan alle
spelers voor hun vechtlust en het spelplezier dat we

met elkaar hadden. Ook grote dank voor de invallers die ons
Bert Sigmond
diverse malen uit de brand hebben geholpen.
ASV 9
1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We
Bert Sigmond
- 0 0 1 0 1 ½ 2½-6 1526 1708 +1,2
Herman de Munnik
0 0 0 0 ½ 0 ½ 1-7
1520 1335 -1,6
Marc van Uem
0 0 - - - - 0 0-3
1441 1265 -0,8
Lion de Kok
1 0 ½ ½ 1 ½ 0 3½-7 1266 1652 +2,8
Cor van der Jagt
0 0 0 1 – 0 0 1-6
-- 1317 -Thijs Stomphorst
0 0 0 0 1 1 ½ 2½-7
-- 1476 -Invallers:
Hans Meijer
0 - - - - - - 0-1
1516 1386 -0,3
Liedewij van Eijk - - - 0 0 - - 0-2
1026 1152 -0,0
Jonathan vd Krogt - - - - 1 0 – 1-2
1438 1618 +0,5
niet opgekomen
- - 0r - - - - 0-1
---De 7 wedstrijden op een rij: Eindstand OSBO 3e klasse D:
1 ASV-9 – De Cirkel-2 1-5
1 Bennekom-2
13 32½ K
2 Bennekom-2– ASV-9 6-0
2 Tornado-1
9 24½
3 Rhenen - ASV-9 5½-½
3 De Cirkel-2
8 23
4 ASV-9–Elster Toren-2 2½-3½ 4 Wageningen-5
8 22
5 Tornado-1 - ASV-9 2½-3½
5 De Elster Toren-2 7 20½
6 ASV-9 – Wageningen-5 2½-3½ 6 Dodewaard
5 16
7 Dodewaard - ASV-9 4½-1½
7 Rhenen
4 18
8 ASV-9
2 11½ D

Seizoenoverzicht ASV-10: Het afgelopen seizoen is voor de senioren van ASV-10 weinig succesvol geweest. Slechts éénmaal werd
een overwinning behaald en dat was nog wel tegen het op dat moment leidende Tornado-2. Bij deze 3½-2½ zege bleef het. De overige wedstrijden leverden soms zware nederlagen op. ½-5½ tegen
SMB-7, 1-5 tegen zowel Het Kasteel-5 als de jeugd van Het Kasteel-6, 1½-4½ tegen De Toren-10 en verder nog 2-4 tegen De Toren-8 en 2½-3½ tegen De Sleutelzet. Je zou je kunnen afvragen of
het team zo is verzwakt of zijn de tegenstanders zoveel sterker
geworden. Deze uitslagen zijn uiteraard het gevolg van de persoonlijke scores. Aan de borden 1, 2 en 6 met respectievelijk Hans
Meijer, Bob Hartogh Heijs en Wim Peters was het resultaat mager
met 1 uit 6 voor Hans en 1 uit 7 voor Bob en Wim. Aan de borden
4 en 5 scoorden Hein van Vlerken 2½ uit 7 en Henk Kelderman 2
uit 7. Jan Sanders werd topscorer met 3½ uit 7. De gezamenlijke
slotronde, opnieuw uitstekend georganiseerd door ASV, was minASV 10
1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We
Hans Meijer
0 0 0 - 0 1 0 1-6
1516 1203 -2,3
Bob Hartogh Heijs 0 0 0 1 0 0 0 1-7
1419 1218 -1,5
Jan Sanders
½ ½ 0 ½ 0 1 1 3½-7 1354 1370 +0,2
Hein van Vlerken 1 0 0 1 ½ 0 0 2½-7 1358 1137 -1,3
Henk Kelderman
0 ½ 1 0 0 0 ½ 2-7
1306 1185 -1,2
Wim Peters
1 0 0 0 0 0 0 1-7
1005 858 -0,8
Invaller:
Liedewij van Eijk - - - 1 - - - 1-1
1026 1219 -De 7 wedstrijden op een rij: Eindstand OSBO 4e klasse E:
1 Sleutelzet – ASV-10 3½-2½ 1 Het Kasteel-6j 13 31 K
2 ASV-10–Het Kasteel-6j 1-5 2 Het Kasteel-5
9 25½
3 ASV-10 – Het Kasteel-5 1-5 3 Tornado-2
8 21½
4 Tornado-2 - ASV-10 2½-3½
4 De Toren-8
7 20½
5 ASV-10 – SMB-7 ½-5½
5 De Sleutelzet
7 19
6 De Toren-8 - ASV-10 4-2
6 SMB-7
6 21½
7 ASV-10 – De Toren-10 1½-4½ 7 De Toren-10
4 17
8 ASV-10
2 12

der spannend dan vorig jaar daar de kampioen, het jeugdteam van
Het Kasteel-6 uit Wijchen, reeds bekend was. Niettemin was het
plezierig om aan deze slotronde in het Lorentz mee te doen en alle
teams waar tegen was gespeeld weer te ontmoeten. Het slechte
resultaat had geen enkele invloed op de opkomst en het spelplezier
van de spelers. Slechts éénmaal moest een beroep worden gedaan
op een invaller. Dat werd Liedewij van Eijk die, daarmee bijdroeg
aan de enige overwinning. In de teamsamenstelling nam ten opzichte van vorig seizoen Wim Peters de plaats in van Gerrit Verbost. De gemiddelde leeftijd bedroeg aan het einde van het seizoen
79,7 jaar tegen 80,7 het jaar daarvoor.
Henk Kelderman
Uitslagen interne competitie 31e ronde (10 juni 2010):
van Rijn – Huizinga 0-1; Weijsenfeld - Steenhuis ½-½; van Alfen –
Marks 1-0; Hogerhorst – Verhoef 1-0; Naasz – Dekker 0-1; Vermeer – Dijkstra 1-0; Groen –Aarntzen ½-½; Eder – Veerman 0-1;
Rietbergen – Kuiphof 0-1; Kelderman – van Buren 0-1; Rijmer –
Bentvelzen 0-1; Stibbe – Meijer 0-1; Visser – Dundar 0-1; B.
Schleipfenbauer – van Vlerken 1-0.
Bekerfinale Kroongroep: Homs – Boel 0-1.

