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49e jaargang no. 24
Oploswedstrijd: Elk kampioenschap laat wel iets
moois achter.
Deze
stand is uit
het
Hongaars kampioenschap
1967. Dely
–
Farago.
Wit maakte
het snel uit.
Hoe
deed
hij
dat?
Oplossing:
1. Lb2, Dxb2 2. dxe6, Pe5 3. Pf5, Kf6 4. Dh4+,
Kg6 5. Pe7+, Kg7 6. Df6+, Kf8 7. Pg6 1-0
In Memoriam: Afgelopen week bereikte ons het
droeve bericht dat op 15 juni jl. op 85-jarige leeftijd onze oud-voorzitter en erelid Gerrit Verbost
is overleden. Gerrit was gedurende verschillende
perioden voorzitter van ASV. Al in het jaar 19671968 bekleedde hij deze functie nadat hij daarvoor al gedurende 2 jaar vice-voorzitter was geweest in de periode 1965-1967. Ook in de periode
1973-1977 was hij vice-voorzitter om daarna in
de jaren 1977-1981 opnieuw de voorzittershamer
ter hand te nemen. Daarnaast was hij enige jaren
toernooidirecteur van het Open Kampioenschap
van Nederland voor de jeugd dat een aantal jaren
in Arnhem plaatsvond. Verder vervulde hij het
voorzitterschap van de jubileumcommissie bij de
viering van ASV 100-jaar in 1991. Ook zijn inspirerende rol in het Schaken Overdag mag zeker
niet worden vergeten. In al die jaren was hij zeer
betrokken bij het wel en wee van onze vereniging
ook toen hij geen bestuursfunctie meer bekleedde.
Als schaker was hij een trouwe bezoeker van
onze clubavonden en was jarenlang vaste speler
van ons seniorenteam ASV-10 tot zijn gezondheid meer en meer achteruit ging en hij het actieve schaak daarom aan zich voorbij moest laten
gaan. In 2005 werd hij benoemd tot erelid van
ASV. Bij de uitvaartplechtigheid waren verschillende ASV-ers aanwezig.
WK-voetbal: De schaakliefhebbers hoeven niet
onder het voetbal te lijden want ondanks een
WK-wedstrijd van Oranje vanavond gaat de
clubavond bij ASV gewoon door en wordt er
dus ook normaal een ronde voor de interne
competitie gespeeld.
Massakamp: A.s. zaterdag zal in ons clubgebouw
de jaarlijkse massakamp tegen onze schaakvrienden uit Wageningen worden gehouden. Bij de
senioren zal aan zo’n 25 borden worden gespeeld.

donderdag 24 juni 2010
Natuurlijk zal daarnaast ook de jeugd van beide verenigingen weer tegen
elkaar uitkomen. Er wordt gestart om 13.00 uur. De wedstrijd duurt tot
17.00 uur. Het is de 7e keer dat deze vriendschappelijke ontmoeting
plaatsvindt. Bij de senioren staat het 4-2 in het voordeel van Wageningen. Bij de jeugd won ASV maar liefst 5 van de 6 voorgaande afleveringen. Alleen in 2008 was de Wageningse jeugd te sterk. Maar wat de
uitslag ook wordt, het zal ongetwijfeld weer een gezellige middag worden!
Seizoenoverzicht ASV-4: Bij de voorbeschouwing van het seizoen
meldde ik dat PSVDoDo, Bennekom en De Toren 2j de kampioenskandidaten zouden zijn in de OSBO-Promotieklasse, met als outsiders het
Zwolse ZSG, UVS-2 en De Toren-3. De degradanten zouden moeten
worden gezocht in het viertal Zutphen, Ede, VDS en ASV-4. Om met
dat laatste te beginnen, daar waren er uiteindelijk, mede door de versterkte degradatie vanuit de KNSB 3 teams van goed. Positieve uitzondering was namelijk ASV-4, die als een komeet van start ging en zelfs in
de 2e ronde favoriet Bennekom versloeg. Verder kwam outsider UVS-2
ook vanaf het begin aan kop en bleef dat volhouden tot en met de slotronde in eigen huis. Een volkomen verdiende promotie dus van dit Nijmeegse team. Na verlies in de eerste 2 ronden won Bennekom maar
liefst zes keer op rij en leek met winst tegen ZSG in de slotronde alsnog
te kunnen promoveren. Echter ZSG speelde alles of niets en won verdiend en zeer ruim van Bennekom, en zo werd PSVDoDo de lachende
derde, want door een ruime winst op een minder sterk opgekomen De
Toren 2j staken zij ZSG met een bordpunt voorbij en werden hierdoor
de verrassende 2e promovendus. ASV-4 heeft naar behoren gepresteerd
met als uitzondering de wat ongelukkige nederlaag tegen Zutphen in de
ASV 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score KNSB TPR W-We
Paul Tulfer
½ ½ 1 0 0 0 0 0 ½ 2½-9 1965 1726 -2,7
Ivo van der Gouw
- 0 ½ ½ ½ 1 ½ - ½ 3½-7 1909 1992 +0,7
Anne Paul Taal
1 ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 6-9
1916 2021 +1,3
Martin Weijsenfeld 1 ½ - 0 - - 0 1 0 2½-6 1865 1764 -0,8
Koen Maassen vd B. 1 ½ 1 - 1 1 ½ ½ 0 5½-8 1803 1987 +1,9
Ruud Wille
½ 1 ½ ½ ½ 0 0 0 1 4-9
1869 1843 -0,4
Siert Huizinga
0 ½ 0 1 ½ 0 0 1 1 4-9
1875 1777 -1,2
Murat Duman
1 – 0 1 ½ - - 0 0 2½-6 1875 1667 -1,5
Invallers:
Jan Knuiman
- - - - - - - 1 – 1-1
1860 2095 +0,6
Erik Wille
- - 1 - - - - - - 1-1
1959 1937 +0,1
Daan Holtackers
- 1 - - - - - - - 1-1
1949 2150 +0,5
Jacques Boonstra
- - - - - - 1 - - 1-1
1700 1813 +0,3
Paul Schoenmakers - - - - 1 1 -- - -2-2
1894 2112 +0,8
Robert Naasz
½ - - 0 - 0 - - - ½-3
1793 1517 -1,0
De 9 wedstrijden op een rij: Eindstand OSBO-Promotieklasse:
1 Ede – ASV-4 2½-5½
1 UVS-2
15 43 K
2 ASV-4 - Bennekom 4½-3½
2 PSV/DoDo
13 41½ P
3 De Toren-3 - ASV-4 3-5
3 ZSG
13 40½
4 ASV-4 – ZSG 3½-4½
4 Bennekom
12 41½
5 VDS - ASV-4 3½-4½
5 ASV-4
9 37
6 ASV-4 – UVS-2 3½-4½
6 De Toren-2j
8 37
7 ASV-4 – De Toren-2j 3-5
7 De Toren-3
8 35
8 PSV DoDo – ASV-4 4-4
8 VDS
6 32½ D
9 Zutphen - ASV-4 3½-4½
9 Zutphen
2 27 D
10 Ede
2 25 D
Zutphen kreeg 2 matchpunten in mindering voor het niet 2
keer opstellen van een opgegeven speler.

slotronde. Wel werd er gewonnen van De Toren-3 , Ede, VDS en Bennekom terwijl er tegen PSV DoDo gelijk werd gespeeld. Koen Maassen
van den Brink werd topscoorder met 5½ uit 8. Anne Paul scoorde met 6
uit 9 eveneens +3. Mensen bedankt voor weer een mooi en spannend
Anne Paul Taal
seizoen!
Apeldoorn: Afgelopen zondag werd in het Denksportcentrum in Apeldoorn gestreden om de titel Open Apeldoorns Rapidkampioen. Nadat de

inschrijving langzaam op gang was gekomen liep
het deelnemersaantal toch nog op tot 40, waaronder 2 GM’s en 3 IM’s en 2 FM’s. Onder de kanshebbers waren ook de Apeldoorners Stefan Kuipers en Roeland Pruijssers en Wageninger Sander
van Eijk. In tegenstelling tot voorgaande jaren
werden er in deze editie niet 7 maar 9 ronden
gespeeld zodat ‘indelingsgeluk’ een veel kleinere
invloed zou hebben. Gevolg was dat er een zeer
strak schema gehanteerd diende te worden omdat
de 2 extra ronden ook nog voor de geplande
prijsuitreiking gespeeld diende te worden. Uiteindelijk mochten IM Hernandez en GM Orlov in de
laatste ronde uitmaken wie met de titel aan de
haal ging. Na een spannende partij eindigde een
toreneindspel in remise. Dit gaf GM Levin de
kans om op gelijke hoogte te komen met IM Hernandez, waar de laatstgenoemde meer weerstandpunten had en de titel rond 18:00 in ontvangst
mocht nemen. Wat deden de ASV-ers. Ons dubbellid Robert Verkruissen, ook spelend voor de
organiserende vereniging, speelde een sterk toernooi en eindigde op 5½ uit 9. Hij verloor van niet
de minsten in het gezelschap nl. winnaar Hernandez, Rafael Fridman en Roeland Pruijssers. In de
overige 6 partijen scoorde hij dus 5½ punt. Ook
Désiré Fasssaert kreeg een verliespartij tegen een
grootmeester te verwerken. Andrey Orlof, die
regelmatig zijn toernooitjes meespeelt in Nederland bleek te sterk. Toch behaalde ook Désiré
Fassaert een goed resultaat. Met 4½ uit 9 eindigde
hij in de middenmoot. Het resultaat van Tony
Hogerhorst viel wat tegen. Hij opende het toernooi tegen GM Levin en moest hierin zijn meerdere erkennen. Hij pakte de draad hierna goed op
en kwam tot 3 uit 5. Maar ook dit keer bleken de
middagronden hem niet goed gezind want Tony
verloor 4 keer op rij en zo eindigde hij op 3 uit 9.

ASV 6
1 2 3 4 5 6 7
Hans Rigter
- 1 1 1 0 1r 0
Rob van Belle
1 1 1 ½ 1 1 ½
Ruud Verhoef
½ ½ ½ ½ 0 0 0
Tjé Wing Au
1 0 0 1 - - Albert Marks
1 1 0 – 0 - 1
Jan Groen
½ ½ 1 ½ - 1 1
Hedser Dijkstra ½ 1 0 1 0 1 0
Jacques Boonstra ½ 0 1 1 1 0 1
Invallers:
Henk Kuiphof
- - - - - 0 Tijs van Dijk
- - - - ½ - Dick Hajee
- - - - - ½ Marco Braam
- - - - - - 1
Jan Vermeer
1 - - 0 1 - De 7 wedstrijden op een rij:
1 Doetinchem-2 – ASV-6 2-6
2 ASV-6 – Pallas-2 5-3
3 ASV-6 – Theothorne-1 4½-3½
4 Zevenaar-2 –ASV-6 2½-5½
5 ASV-6 - De Schaakmaat-j 3½-4½
6 VDS-2 – ASV-6 3½-4½
7 ASV-6 – Rokade 4½-3½

Score
4-6
6-7
2-7
2-4
3-5
4½-6
3½-7
4½-7

ASV 8
1 2 3 4 5
Zekria Amani
0 0 1r 0 0
Frits Wiggerts
- 1 0 0 1
Hendrik van Buren 0 ½ ½ ½ 1
Ko Kooman
0 0 0 0 0
Remco Menger
0 1 0 0 1
Ton van Eck
½ 1 1 - 0
Invaller:
Frans Veerman
- - - ½ Lion de Kok
- - - - niet opgekomen
0r - - - De 7 wedstrijden op een rij
1 Bennekom-3 - ASV-8 5½-½
2 ASV-8 – UVS-5 3½-2½
3 ASV-8 – PION-4 2½-3½
4 Het Kasteel-3 - ASV-8 5-1
5 ASV-8 – OPC 3-3
6 Wageningen-4 - ASV-8 3½-2½
7 ASV-8 – De Cirkel-3 4-2

7
1
0
–
1
0

KNSB
1771
1764
1767
1856
1827
1751
1714
1700

TPR
1945
1971
1693
1716
1846
1796
1762
1729

W-We
+1,2
+1,6
-0,8
-0,7
+0,1
+0,3
+0,5
+0,3

0-1
1613 1391 -0,6
½-1
1719 1739 0,0
½-1
1769 1577 -0,2
1-1
1637 1795 +0,4
2-3
1722 1681 -0,1
Eindstand OSBO 2e klasse B:
1 De Schaakmaat-j 12 35½ K
2 ASV-6
12 33½
3 Pallas-2
11 30½
4 Rokade
8 30½
5 Theothorne
5 26
6 Zevenaar-2
3 22½
7 VDS-2
2 24½ D
8 Doetinchem-2
1 21 D
Doetinchem-2 kreeg 2 matchpunten in mindering voor het niet
2 keer opstellen van een opgegeven speler.
6
0
½
½
0
½

Score
1-6
3½-6
3-7
0-6
3-6
3-6

KNSB
1747
1744
1539
1535
1403
1351

TPR
1327
1628
1576
1133
1499
1568

W-We
-2,2
-0,8
+0,7
-2,8
+0,7
+0,6

1 1 2½-3 1427 1763 +1,2
- 1 1-1
1266 1488 +0,6
- - 0-1
---Eindstand OSBO 3e klasse E:
1 Bennekom-3
13 28 K
2 Het Kasteel-3 12 30
3 Wageningen-4
10 24½
4 OPC
6 20½
5 PION-4
6 19½
6 ASV-8
5 17
7 UVS-5
4 15½
8 De Cirkel-3
0 13 D

Seizoenoverzicht ASV-6: Met een doorgewinterd
team gingen wij de strijd aan tegen onze schaakgenoten in de tweede klasse B van de OSBO. Het
was dan ook een fijn en spannend seizoen waarin
we vochten voor de eerste plek. Lang streed het
zesde mee om de titel maar moest uiteindelijk zijn
meerdere erkennen in het jeugdteam van De
Schaakmaat uit Apeldoorn die de geoliede ASV-6
machine in de vijfde ronde op een speciale thuiswedstrijd op vrijdagavond met een versneld tempo wist te stoppen (3½-4½). Op de avond van de
gezamenlijke slotronde was het spannend maar de
tweede plaats was ons eindresultaat, niet slecht
toch?! Rob van Belle en Jan Groen bleven ongeslagen en Rob heeft met 6 punten uit zeven partijen de “ASV-Pen” als topscorer zeker verdiend.
Hans Rigter speelde op bord één en voelde zich
daar goed bij, de eerste ronde moest hij passen
vanwege zijn vakantie maar daarna ging hij ervoor. Mijn dank aan de spelers van het team en de
invallers die allen goede schaakbrouwsels produceerden.
Jacques Boonstra

ter team? Nee beslist niet. Het team was grotendeels hetzelfde als vorige
jaren. Maar sommige spelers waren wel compleet uit vorm. Twee spelers met nul punten, die wel het hele seizoen meespeelden. En daar zit
ook een element van pech in. Want zeker Ko Kooman verdiende het om
af en toe te scoren. Soms stond hij zo mooi, dat alleen winnen nog mogelijk scheen. Maar dan ging het toch nog weer mis. Hij eindigde met de
afschuwelijke TPR van 1133. Zekria Amani speelde vorig seizoen zo
prachtig en had nu weer zulke plannen. Maar hij scoorde slechts een
reglementair punt. Aan het eerste bord had hij natuurlijk zware tegenstand en dus oogt zijn TPR wat beter, maar 1327 hadden we allemaal
voor onmogelijk gehouden. Natuurlijk waren er ook positieve uitschieters. Allereerst uiteraard Frans Veerman. Hij stond aanvankelijk niet
opgesteld, maar speelde tweede helft van het seizoen drie maal en
scoorde daaruit 2½ punt. Dat was goed voor een TPR van 1763. Daarmee scoorde hij het hoogst van allemaal. Het totaal speelde overigens
niet slecht. In het team speelden 8 leden. Hiervan haalden er vijf een
hogere TPR dan hun KNSB rating. Op dit vlak deed vooral Ton van Eck
het fantastisch door ruim 200 punten boven zijn rating te scoren. Remco
Menger kwam hier bijna op 100 punten terecht. Hier zou iedereen voor
tekenen, als dat van te voren kon. De mooiste overwinningen kwamen
waarschijnlijk af van Frits Wiggerts. Het is geweldig wat hij met zijn
tachtig jaar nog allemaal ziet op het bord. Wij kunnen wensen, dat hij er
over 20 jaar nog zit. Invaller Lion de Kok zou zeker de prijs hebben
gekregen voor de meest memorabele partij als die bestond. Nog maar
zelden zag ik een partij zo voor de poorten van de hel weggesleept.
Duivels mooi.
Hendrik van Buren

Seizoenoverzicht ASV-8: Het was een slecht jaar
voor ASV-8. “Oh, ik dacht, dat jullie niet gedegradeerd waren”. “Ja, dat klopt, maar we hadden
wel een slecht jaar”. Op het allerlaatste nippertje
werd aan de degradatie ontkomen. Dat was een
tegenvaller nadat we de vorige twee jaren in de
top meedraaiden. Hadden we dan een veel slech-

Uitslagen interne competitie 32e ronde (17 juni 2010:
Taal – van Rijn 0-1; Boel – Hendriks 1-0; Maassen van den Brink –
Schleipfenbauer 0-1; Weijsenfeld – Huizinga 1-0; R. Wille – van Belle
½-½; Naasz – Hogerhorst 0-1; Fassaert – Groen 1-0; Veerman – Vermeer 0-1; Koeweiden – Kuiphof 1-0; Rietbergen – van Buren 0-1; Bentvelzen – Menger 1-0; Eder – Kelderman 1-0; de Kok – van Vlerken 1-0;
Meijer – Rijmer ½-½; Visser - Zuidema 0-1; Hartogh Heijs–Viets ½-½;
Dundar – Stibbe 1-0.

