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49e jaargang no. 32
Oploswedstrijd: Vorige week was er deze opgave voor rekenaars.
Niet echt moeilijk, gewoon doorrekenen dus. De stand is uit de
partij Begun – Marjankin uit een open toernooi in Minsk in 1968.
Oplossing: 1. Df5+, Lxf5 2.
gxf5+, Kh5 3. Pg3+ Kh4 4.
Tf4+ Pfg4 (op Kxg5 is h4
gelijk mat) 5.Txg4 Pxg4
6.Pf3+ Kh3 7.Lf1 mat. Zwart
kan bij de laatste zetten tot
zetverwisseling komen, maar
dat maakt geen verschil.
Aanvulling kalender: Ook de
datum voor het snelschaakkampioenschap van de OSBO
voor clubteams is inmiddels
vastgesteld. Dit toernooi zal
op zaterdag 4 juni 2011 wederom in Bennekom worden
gehouden. Het is inderdaad nog ver weg maar ASV is bij dit toernooi altijd met veel teams vertegenwoordigd en dat moeten we in
ere houden. Dus noteer deze datum dan kunnen we daar weer met
een grote afvaardiging naar toe!!
Externe competitie: Afgelopen week werd de knoop doorgehakt.
ASV gaat komend seizoen met maar liefst 13 teams, twee meer dus
dan afgelopen jaar, aan de teamcompetitie meedoen. Organisatorisch wordt dat een behoorlijke klus maar als iedereen de speeldata
probeert vrij te houden dan gaat dat zeker lukken al zal er best wel
eens wat geschoven moeten worden. Voor onze zaterdagteams is de
eerste ronde nog maar net achter de rug maar twee wekene na de
eerste ronde komen ze a.s. zaterdag alweer in actie voor de 2 ronde.
Daarvan spelen ASV-3 en ASV-4 in de Promotieklasse van de OSBO thuis in het Grand Café van het Lorentz. ASV-3 heeft wat goed
te maken na de vreselijke
nederlaag tegen ASV-4. Het gepromoveerde Velp, dat de 1e ronde nipt met 4½-3½ verloor van ZSG
(Zwolle), is de tegenstander. Velp dat eigenlijk een thuiswedstrijd
had heeft in overleg met het ASV-bestuur besloten om alle thuiswedstrijden ook in het Lorentz te spelen. ASV-4 moet nu laten zien
dat de winst op het derde geen toevalligheid was maar de tegenstander, het sterke Bennekom, wil dit jaar promoveren en zal zich dus
niet willen laten verrassen. Overigens wordt ook de wedstrijd van
onze zuiderburen De Toren-3 tegen ZSG in het Lorentz gespeeld.
Dus u kunt zaterdag vanaf 13.00 uur van 3 wedstrijden getuige zijn.
Dan de twee ASV-teams die een uitwedstrijd hebben. ASV-1 reist
af naar het Brabantse Vianen, gelegen nabij Cuijk,
voor de wedstrijd
tegen Vianen/DVP dat vorig seizoen uit de 1e klasse degradeerde.
Dit team, ooit eopgericht onder de naam De Vrije Pion, won evenals
ASV-1 in de 1 ronde ruim. Deze tweede ronde zal dus meer duidelijk maken omtrent de krachtsverhoudingen in deze poule. Beide
teams troffen elkaar voor het laatst op 22 april 2006 in de laatste
competitieronde van die schaakjaargang. Voor beide teams stond er
toen niets meer op het spel. Het werd (dan ook) 4-4. Zes ASV-ers
die nu nog in ASV-1 spelen zijn, als alles compleet is, er nu ook
weer bij. Dirk Hoogland en Léon van Tol speelden toen niet bij
ASV mee. ASV-2 speelt ook een uitwedstrijd en heeft Amersfoort2 als tegenstander. Dit team verloor net als ASV-2 eveneens in de 1e
ronde. Alleen ons tweede deed dat ook nog eens (behoorlijk incompleet) tegen kampioenskandidaat Caïssa-3. Voor beide teams geldt
dus dat winst voorop staat om de onderste regionen te verlaten.
Volgende week kunt u de verslagen van deze wedstrijden lezen!
Daglichtschaak geopend: Met een opkomst van tien schakers is het
Daglichtschaak afgelopen dinsdagmiddag van start gegaan. Ietwat
aarzelend, maar dat werd goedgemaakt doordat Frits Wiggerts voor
de eerste keer het Daglichtschaak kwam bezoeken. Frits nam on-
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middellijk het initiatief door al zijn drie partijen te
winnen. De opmerking, dat het de gewoonte is
nieuwkomers altijd te laten winnen kon Frits wel
waarderen. Frits nam de kop door in de derde ronde
Albert Marks te verslaan. Rob Cornips ontmoette
felle tegenstand van Ko Kooman en Horst Eder en
kwam hij niet verder dan remise. Hans Donker veroverde twee punten, mede doordat Jan Vermeer zo
vriendelijk was zijn dame weg te geven. Dick Hajee
moest als troostprijs met één punt naar huis terugkeren. In groep B greep Ko Kooman de macht door 1½
punt te veroveren. Enkele vaste spelers bij het Daglichtschaak waren helaas verhinderd. Te hopen is dat
de volgende keren de opkomst wat groter is. Want
hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Op 2 november is
de volgende schaakmiddag. Jan Vermeer
ASV-Beker: Heeft u zich al aangemeld voor de bekercompetitie van ASV. Dan kunnen we ook met de
strijd in de Kroongroep en de Bekergroep weer starten. Laat het onze wedstrijdleider Martin Weijsenfeld
dus even weten!
KNSB-beker/Osbo-cup: ASV-1 e is voor de bekercompetitie
van de KNSB in de 1 ronde vrijgeloot. In
de 2e ronde staat echter een zware klus te wachten:
een uitwedstrijd tegen De eStukkenjagers uit Tilburg.
Dat team komt uit in de 1 klasse van de KNSB, een
klasse hoger dus dan ons eerste team. De speeldatum
is nog niet bekend maar de wedstrijd moet voor 12
december gespeeld zijn. Dat duurt dus nog even! Ook
de strijd in de OSBO-cup is nog niet direct aan bod.
Dat zal pas in januari starten. Hiervoor zijn vier
ASV-teams aangemeld t.w ASV-3 t/m ASV-6. Inmiddels heeft ASV al wel de toezegging dat het in
ieder geval de komende 2 jaar de OSBO-cupfinale
mag organiseren. Dit zal weer op de zaterdag worden
gehouden gelijktijdig met ons Vierkampentoernooi
dat zal plaatsvinden op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei
2011. Dus ook deze data kunt u alvast vastleggen!!
Rhenen: Zaterdag
jl. organiseerde de S.V. Rhenen
voor de 9e keer haar jaarlijkse toernooi. Een kleinschalig rapidtoernooi met dit jaar 37 schakers (vorig
jaar 28). Het doel van het toernooi is en blijft om op
een gezellige en ontspannen wijze de schaakkrachten met elkaar te meten, aldus de toernooiaankondiging. Dat lukte zeker. Natuurlijk werd er gestreden
om de eindzege maar dat ging hand in hand met een
stukje gezelligheid. De ASV-ers Tony Hogerhorst
en Ruud Wille scoorden voor de pauze 2½ uit 3.
Désiré Fassaert verloor de derde partij en had 1½
punt. Na de prima gezamenlijke lunch troffen in de
vierde ronde Tony en Ruud elkaar. Het werd een
spannend duel. Ruud verspeelde net na de opening
een pion maar kreeg wel wat tegenspel wat door
Tony goed werd gepareerd. Wel won Ruud de pion
terug en bood daarna remise aan hetgeen werd afgeslagen. Tony kreeg dan ook wat dreigingen en Ruud
moest loeren op de kansjes. Eén daarvan werd Tony
fataal. Hij vergiste zich en ging mat zodat Ruud een
beetje gelukkig
aan het volle punt kwam. Désiré
won deze 4e ronde van eHarry Verhoeff, de winnaar
van vorig jaar. In de 5 ronde moest Ruud het opnemen tegen de koploper van dat moment Michel
Auwens (PION-Groesbeek). Ruud kreeg na de
opening de beste kansen maar kon niet doordruk-

ken. Hij dacht een kwaliteit te winnen maar in plaats daarvan gingen er pionnen verloren. Uiteindelijk stond Ruud er zelfs drie achter. De stelling leek kansloos maar Auwens verslikte zich echter in
de slotfase en verspeelde een vol stuk waarna het remiseaanbod
van Ruud werde aanvaard. Auwens bleef daarmee wel aan de leiding. Ine deze 5 ronde speelden Tony en Désiré onderling remise.
In de 6 ronde achterhaalde Ruud koploper Auwens door zelf met
de nodige moeite te winnen van Hans Thuijls (Ede). Ook Tony
won, terwijl Désiré verloor. In de slotronde kwam Ruud niet verder dan remise in een dame-toreneindspel na een moeilijke partij
terwijl Auwens juist wel een lopereindspel in winst wist om tee
zetten. Hij werd dan ook met 6 uit 7 eerste. Ruud deelde de 2
plaats met Niels Matser van De Toren met 5½ uit 7. Tony en Désiré eindigden samen op 4 uit 7 net boven de middenmoot.

te, is ook op maar liefst 5 plaatsen gewijzigd. De
promotie van Marks, van Belle en Verhoef naar
ASV-5 noemde ik reeds. Jan Groen zakte een team
en zal in ASV-7 gaan spelen en Tjé Wing Au speelt
komend seizoen niet vast in een team. Daarvoor in de
plaats spelen dus de nieuwe captain Theo van
Amerongen en Robert Naasz vanuit ASV-5, de altijd
gedreven Marco Braam en twee talentvolle youngsters Umit Duman en Liedewij van Eijk. De prestatie
van vorig seizoen zal mogelijk niet herhaald kunnen
worden maar het zesde zal zeker van zich doen spreken. ASV-7 werd dus versterkt met Jan Groen vanuit
het zesde. Hij neemt de plaats in van Marco Braam.
Frits Wiggerts werd beloond met een plaatsje in dit
team. Hij speelde vorig jaar nog in ASV-8. Horst

Rheden: Het kampioenschap van de gemeente Rheden -waarbij
Rozendaal mag aanschuiven- is evenals vorig jaar gewonnen door
Jan van Dorp. Deze jeugdspeler van De Toren is woonachtig is Velp
en was, gezien zijn rating, opnieuw favoriet. Hij won het toernooi
met een score van 5½ uit 6. Het toernooi werd gespeeld op 2 vrijdagavonden, 10 en 17 september met 3 ronden rapid per avond.
Halverwege stond een trio op kop, helaas moest Karel Huiskamp
van de Velpse S.V. de tweede avond ziek afhaken. In de 5e ronde
won Jan van Dorp de belangrijke partij tegen onze clubgenoot Wouter Abrahamse. Door deze concurrent te verslaan en door andere
uitslagen nam Jan van Dorp een half punt voorsprong. In de slotronde trachtte Koen Maassen van den Brink het hem nog lastig te maken. Er ontstond een verraderlijke stelling met een aantal pionnen
voor een stuk, die toch in het voordeel van Jan van Dorp uitpakte.
Geconcentreerd speelde de titelhouder de partij naar de winst.
Daarmee eindigden Wouter
Abrahamse en Koen Maassen van den
Brink op een gedeelde 3e plaats met 4 uit 6. Oud ASV-er Erika
Belle scoorde 3½ punt. Ko Kooman en Theo Koeweiden en Erwin
Velders
behaalden 2½ punt. Theo wist het de kampioen zelfs in de
1e ronde behoorlijk moeilijk te maken. Aardig om te vermelden is
nog dat oud-ASV-er Folkert van Gorkum tussen 1953 en 1972 in
totaal zeven keer gemeentelijk kampioen van Rheden werd. Het
toernooi telde ditmaal in totaal 25 deelnemers, iets minder dan vorig
jaar.

OSBO 1e klasse B:
1 Schaakstad-4
2 VSG
3 Denk en Zet
4 ZSG-2
5 ASV-5
6 WDC
7 VDS
8 De Schaakmaat
OSBO 2e klasse B:
1 ASV-6
2 PSV/DoDo-2
3 De Toren-6
4 Bennekom-2
5 Veenendaal-3
6 Pallas-2
7 Ede-2
8 Veenendaal-2
OSBO 2e klasse D
1 Mook-1
2 Het Kasteel-3
3 De Toren-4j
4 PION-3
5 ASV-7
6 SMB-4
7 UVS-3
8 Variant
OSBO 3e klasse H:
1 ASV-8
2 SMB-5
3 De Toren-7j
4 Elster Toren-2
5 OPC
6 Wageningen-6
7 UVS-5
8 Schaakstad-6

Amstelveen: Afgelopen zondag, een dag na het rapidtoernooi in
Rhenen, speelde Tony Hogerhorst al weer mee in het Brainwave
rapidtoernooi in Amstelveen. Het was een erg gezellige dag met
meerdere denksporten die beoefend werden (zoals stratego, scrabble, shogi en Chinees schaak maar ook rummicup en Superschaak).
Een goede sfeer en combinatie van gezelligheid, sportiviteit en
rivaliteit zorgde voor een erg geslaagde dag. Er waren zo’n 40
schakers. Het werd voor Tony een pittig toernooi met sterke spelers.
Tony verloor eerst tegen Roland Verdonk (2262) en daarna speelde
hij 2 keer remise. Na de pauze bleek in ronde 4 IM Fred Slingerland
een maatje te groot voor Tony. Daarna won onze ASV-er 2 partijen
en verloor daarna de slotronde. Tony voelde zich in de laatste partij
gehinderd door gelach/gepraat en geluiden van de uitgespeelde Gospelers, die vlakbij zaten en hun eigen prijsuitreiking al hadden. Hij
werd daardoor behoorlijk afgeleid en deed een minder goede zet
waardoor hij de kans op een goede klassering verspeelde. Manuel
Bosboom en Christov Kleijn wonnen het toernooi met 6 uit 7.
Voorbeschouwing ASV-5 t/m 9: Ook onze “doordeweekse” teams
gaan binnenkort met hun competitie beginnen. Omdat er zoveele
ASV-teams zijn heb ik het opgesplitst en komen onze teams in de 4
klasse OSBO in een volgende EP aan bod. Hoe zijn de teams dit
keer samengesteld. Er is weer heel veel gepuzzeld, getelefoneerd en
gemaild om een zo optimaal mogelijke samenstelling te maken. Dit
resulteerde dus, zoals gezegd, uiteindelijk in maar liefst 13 ASVteams. Een geweldig aantal!! ASV-5 heeft ook dit jaar weer diverse
wijzigingen ondergaan. Teamleider Theo van Amerongen neemt dit
jaar ASV-6 onder zijn hoede en gaat dus ook in dat team spelen.
Verder kwamen Barth Plomp en Martin Weijsenfeld in het vijfde
omdat zij dit jaar liever niet vast in een zaterdagteam willen uitkomen. Wouter Abrahamse en Tony Hogerhorst maakten de omgekeerde richting en spelen nu in resp. ASV-3 en ASV-4. Aan de
onderkant wisselde Robert Naasz van plek met Rob van Belle die
vanuit ASV-6 een team steeg. Dat laatste gold ook voor Ruud Verhoef en Albert Marks die ook in het vijfde terecht zijn gekomen.
Verder is Jan Knuiman doordeweeks niet beschikbaar en is daarom
alleen als invaller voor de zaterdagteams oproepbaar. Zo waren er in
ASV-5 maar liefst 5 wijzigingen t.o.v. vorig seizoen. In deze klasse
is Denk en Zet uit Hattem zonder meer favoriet. De krachtsverschillen zijn verder niet zo groot veronderstel ik. Benieuwd dus waar ons
vijfde zal uitkomen. ASV-6, dat vorig seizoen net de promotie mis-

Samenstelling ASV-5 KNSB-Elo
Erik Wille
1984
Barth Plomp (TL)
1935
Martin Weijsenfeld
1869
Albert Marks
1811
Rob van Belle
1799
Nico Schoenmakers
1767
Ruud Verhoef
1763
Abbes Dekker
1753
Samenstelling ASV-6
Hans Rigter
1794
Theo v. Amerongen (TL) 1751
Jacques Boonstra
1743
Hedser Dijkstra
1729
Robert Naasz
1727
Marco Braam
1682
Liedewij van Eijk
1309
Umit Duman
-Samenstelling ASV-7
Dick Hajee
1761
Jan Groen
1742
Frits Wiggerts
1738
Tijs van Dijk
1718
Jan Vermeer (TL)
1701
Tom Bentvelzen
1648
Theo Koeweiden
1596
Henk Kuiphof
1589
Samenstelling ASV-8
Zekria Amani
1668
Hendrik van Buren (TL) 1545
Frans Veerman
1507
Ahmad Rahimi
-Jalaludin Rahimi
-Saifudin Ayyoubi
--

Eder tenslotte vorig jaar nog in ASV-7, zal komend
jaar in ASV-9 gaan spelen. Henk Kuiphof gaf de
aanvoerdersband over aan Jan Vermeer. Hendrik van
Buren speelt met ASV-8 in een internationaal gezelschap. Bij ASV keerde ons oud lid Ayyoubi weer
terug. Naast Amani krijgt hij nog 2 landgenoten naast
zich in het team. Frans Veerman speelt komend jaar
gelukkig ook weer vast in een team en heeft een
plaatsje in ASV-8 toebedeeld gekregen.
Snelschaken: Xadya van Bruxvoort nam afgelopen
zaterdag deel aan het NK snelschaken voor de jeugd.
Dit toernooi werd in het fraaie denksportcentrum van
de plaatselijke schaakvereniging En Passant in Bunschoten gespeeld. In de C-categorie scoorde zij in de
voorronde 4 uit 9. Daarmee kwam ze in de tweede
finalegroep waarin ze 2 uit 8 behaalde.
Uitslagen interne competitie 5e ronde (30 september
2010):
van Rijn – van Tol 1-0; Boel – Homs 1-0; Hoogland
– Jurrius 1-0; Woestenburg – P. Schoenmakers 1-0;
Huizinga – Marks 0-1; R. Wille – Verhoef ½-½; van
Belle – Hogerhorst 0-1; Fassaert – Au 1-0; Boonstra
– Steenhuis 1-0; Naasz – Vermeer ½-½; Braam –
Groen 1-0; Boom – Veerman 0-1; Hajee – Bentvelzen ½-½; van Buren – Kuiphof ½-½; van Eck – Rietbergen ½-½; van Eijk – Koman 0-1; van Deursen –
U. Duman ½-½; de Munnik – de Kok 1-0; Meijer Menger 1-0; B. Sanders – Noordhuis 1-0; Kelderman
– Dundar 0-1; van Vlerken – Rijmer 0-1; Viets –
Stibbe 1-0; Visser – Diekema 1-0.

