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Oploswedstrijd: De vorige keer was er weer een
tweezet. Deze werd in
1969 gecomponeerd
door het duo Gerasimenko en Pasik. Wit
speelt en geeft mat in
2 zetten. Oplossing:
De sleutelzet is 1.
Dd5. Dus niet 1. Ld5
want dit wordt weerlegd door 1...Pf6.

na lange strijd verloren. Frank Laan van De Toren speelde de andere 2
partijen op zaterdag die hij beide won. De OSBO-cupfinaledag die
zaterdags werd gespeeld werd gewonnen door ZSG uit Zwolle dat in
de finale Voorst met 3-1 wist te verslaan. ZSG had de finale bereikt
door in de ½-finale ’s-morgens Het Kasteel terug te wijzen.
Voorst
versloeg daarin Pallas-2 met 2½-1½. De strijd om de 3e en 4e plaats
werd door Het Kasteel met 4-0 gewonnen. Later werd dit omgezet in
3-1 vanwege een verkeerde invalbeurt. Het Vierkampentoernooi in
combinatie met de OSBO-cup was weer een geslaagde happening.
Volgend jaar staat deze combinatie weer op het programma. Misschien dan met meer deelnemers.

Snelschaken: Na een
weekje rust vanwege
Hemelvaartsdag gaan
we er vandaag weer flink tegenaan. Liefhebbers van
het snelschaken kunnen strijden om het interne ASVsnelschaakkampioenschap. Voor degenen die dit te
snel gaat zullen rapidgroepjes worden geformeerd.

Assen: Tegelijkertijd met het Vierkampentoernooi van
ASV werd in
het weekend van 27 t/m 29 mei in Assen voor de 44e keer het Open
Drents Schaakkampioenschap gehouden. Aan dit weekendtoernooi
nam Tony Hogerhorst deel. Er werd gespeeld in één grote groep, die
verdeeld werd in 4 ratingklassen van 20-25 spelers. Deze indeling was
een experiment en leverde soms natuurlijk grote krachtsverschillen op.
Zo speelde Tony in groep B. Hij won in de eopeningsronde tegen een
D-speler (Elo 1416) om vervolgens in de 2 ronde tegen Jorden van
Foreest (Elo 2073), inderdaad de kleinzoon van ons lid Andries van
Foreest, die weer in de A-groep was ingedeeld, uit te moeten komen.
Deze partij ging verloren. In het verdere toernooiverloop volgden nog
2 C-spelers en 2 B-spelers. Tony won vier keer, waarvan 3 partijen
met zwart, en verloor 2 keer. Van dee “B-spelers” eindigde Tony samen met 4 spelers op een gedeelde 1 plaats met 4 uit 6 en dat is natuurlijk een uitstekende
prestatie. In de totale ranglijst betekende dit
een gedeelde 15e plaats. Met een TPR van 1897 kwam Tony iets boven zijn Elo uit. Of het experiment geslaagd is valt te betwijfelen. De
spelers met wie Tony bovenaan eindigde kwamen elkaar immers niet
tegen zodat niet in een onderling duel kon worden uitgemaakt wie de
beste in de B-groep was. En daar gaat het toch om…?! Naar het oordeel van de organisatie was het experiment wel geslaagd, aldus de
toernooisite.

Voorst: Martijn Boele is met een score van maar
liefst 5½ uit 6 winnaar geworden van het Open Kampioenschap van Voorst. In de slotronde op maandag
23 mei jl. won hij met wit tamelijk eenvoudig met
een aanval op de lange rokade van zijn tegenstander.
Zijn voorsprong op de nummers 2 en 3 in deze groep
vergrootte hij zelfs tot een vol punt want Fokke
Jonkman en Tony Hogerhorst kwamen in het eindspel remise overeen. Tony had in de slotfase in een
toreneindspel met een pion meer wel de betere kansen. Zo kreeg het podium met onze twee clubgenoten
Martijn en Tony alsmede met Fokke als oud ASV-er
toch een belangrijk ASV-tintje. Ruud Verhoef speelde in de slotronde remise en eindigde daarmee op 2½
uit 6 en wist zijn slechte start met 2 nederlagen in de
laatste 4 ronden toch nog enigszins te herstellen. In
de B-groep zette Hendrik van Buren door een zege
nog een flinke stap voorwaarts.
Met 3½ uit 6 eindigde hij op een gedeelde 6e plaats net achter de top-5.
Dat lukte Ko Kooman niet. Hij verloor de laatste
partij en kwam zo niet verder dan 2 uit 6 en bleef
daarmee in de achterhoede.
ASV-Vierkampentoernooi: Als omlijsting van de
OSBO-cupfinalee werd op vrijdag 27 en zaterdag 28
mei voor de 6 keer het Vierkampentoernooi van
ASV gehouden. Dit keer met 39 deelnemers (vorig
jaar 46) waaronder natuurlijk diverse ASV-ers. In
groep A speelden in de persoon van Fokke Jonkman
en Gonzalo Tangarife 2 oud-clubgenoten. Gonzalo
won de groep met 2 uit 3. Een belangrijke basis legde
hij door de onderlinge partij tegen Fokke in winst om
te zetten. In groep B moest Remco Gerlich drie jeugdige talentvolle spelers van zich af proberen te houden. Dat deed hij uitstekend. Hij won de groep dan
ook met 2½ uit 3. In groep C toonde Martin Weijsenfeld zich de beste. Hij won met 2½ uit 3. Jan Knuiman had zich nog naast hem kunnen voegen maar hij
verloor
de slotpartij. Jan eindigde zo op 1½ uit 3. In
de 1e ronde was het onderlinge duel in remise geëindigd. Het volgende ASV-succes kwam voor rekening
van Wouter Abrahamse die met 2½ uit 3 groep D op
zijn naam schreef. Dit lukte Nico Schoenmakers niet
in groep E. Hij bleef op 1 punt steken. In groep Ge
bracht Hendrik van Buren het met 2 punten tot een 2
plaats. Bent Schleipfenbauer liet in groep H zien dat
hij al snel veel progressie boekt. Hij was dan ook een
paar groepen hoger gezet en dat vertrouwen loste hij
in. Hij won de groep met 2½ uit 3. Ko Kooman behaalde in deze groep 1 punt. Ook bij Hein van Vlerken wilde het in groep I niet lukken. Hij verloor zijn
drie gespeelde partijen. Omdat groep J met 3 spelers
niet compleet was hielp Wim Peters ons uit de brand
door de vrijdagavondpartij te spelen. Deze partij ging

Seizoenoverzicht ASV-8: Ons achtste was dit jaar meer dan ooit een
team, waarmee het alle kanten op kon gaan. Men kon ook denken, dat
ASV stond voor Afghaanse SchaakVereniging. De meerderheid van
het team was Afghaan qua geboorte. Twee van hen hadden nog nooit
een officiële partij gespeeld. Betekende dit, dat zij problemen hadden?
Een paar clubs, waar wij op bezoek waren keken wel raar toen wij
ASV 8
1 2 3 4
Zekria Amani
½ 1 1 0
Hendrik van Buren
0 1 1 1
Ahmad Rahimi
½ - - 1
Jalaludin Rahimi
0 - - Saifudin Ayyoubi
1 1 1 Peter van Deursen
- ½ - 0
Invaller:
Harm Steenhuis
- - - 0r
Bert Sigmond
- - - Frans Veerman
½ - - Horst Eder
- 1 - Jonathan vd Krogt
- - - 1
Ko Kooman
- - - Ton van Eck
- - 0 Xadya v Bruxvoort
- - ½ Bent Schleipfenbauer – - 1 –
NO
- 0 - De 7 wedstrijden op een rij
1 ASV-8 – SMB-5 2½-3½
2 De Toren-7 - ASV-8 1½-4½
3 ASV-8–Elster Toren-2 4½-1½
4 OPC - ASV-8 3-3
5 ASV-8 – Wageningen-6 5½-½
6 UVS-5 - ASV-8 2-4
7 ASV-8 – Schaakstad-6 2½-3½

5
1
1
1
1

6
1
½
0
1
½

7
0
½
1
0
½

Score KNSB TPR W-We
4½-7 1668 1619 -0,7
5-7
1545 1767 +0,9
3½-5
1709
1-3
1317
3-3
1832
2½-5
1504

0 0 0 0-1
1780 1780
- - ½ ½-1
1555 1542 -0,0
- - - ½-1
1507 1396 -0,2
- - - 1-1
1482 1675
½ - - 1½-2 1457 1665 +0,5
- 1 – 1-1
1456 1571 +0,3
- - - 0-1
1395 1327 -0,2
- - - ½-1
997 1521 +0,5
1 - - 2-2
755 1526 +2,0
- - - 0-1
Eindstand OSBO 3e klasse H:
1 OPC
10 25½ K
2 Schaakstad-6
10 24½
3 SMB-5
10 20
4 ASV-8
9 26½
5 De Elster Toren-2 9 25
6 De Toren-7j
3 17½
7 Wageningen-6
3 16
8 UVS-5
0 13 D

kwamen vragen om de speciaal voor teamwedstrijden tevoorschijn
gehaalde “mooie” borden te vervangen door de bekende kartonnen
borden met cijfers en letters op de rand. Maar als je problemen hebt
met noteren hoef je die nog niet te hebben met spelen. Ik hoef alleen
maar terug te denken aan het kunststuk, dat Ahmed Rahimi liet zien in
Oosterbeek. Hier rondde hij een eindspel met ongelijke lopers op een
geweldige manier winnend af. Onze eerste wedstrijd ging duidelijk
verloren. Ik vond dat als teamleider helemaal niet erg omdat ik zekerheid wilde hebben, dat ASV ook volgend jaar met een team in de
derde klasse zou spelen. Daarna was het echter winnen geblazen. Bij

de voorlaatste ronde stonden we bovenaan en leek
het kampioenschap binnenhalen nog slechts een
kleinigheid. Op dat moment hoopte ik dat ook. Ik zag
de mogelijkheden van propaganda in de kranten. Een
kop als Afghaans ASV-team kampioen” zou wellicht
kansen bieden in het winnen van nieuwe leden. Maar
juist toen ging alles mis. Rahimi Sr kan geweldig
snelschaken. Hij is helemaal een zeer inventieve
schaker. Als nadeel heeft hij dat hij ook altijd wil
snelschaken. Tot twee keer toe blunderde hij een
volledig gewonnen stand weg, waaronder uitgerekend in de laatste wedstrijd. De gevolgen waren
verwoestend. We wisten, dat als we met 3½-2½ zouden winnen we kampioen zouden zijn. Door de uitslagen van de concurrentie werd dat zelfs 3-3. Maar
nu verloren we met 3½-2½ en gelijk werd duidelijk
over wat voor een close finish we praatten. We werden geen tweede, maar nu ineens vierde. Er viel niets
meer te vieren; geen stukken in de krant. Alleen En
Passant besteedt nog aandacht aan ons. Volgend jaar
nieuwe kansen? In principe wel. Maar dan zal het
team moeten werken aan zijn grote zwakke punt.
Waarschijnlijk waren wij het team met de meeste
invallers. Dat kan ook fout aflopen. Daar hadden we
echter geluk met een serie fantastische invallers, die
grote aantallen punten scoorden. Maar die zouden
volgend jaar weleens in een hogere klasse kunnen
Hendrik van Buren
spelen.
ASV-9 doet mee om de titel maar red het niet: Op
papier had ASV-9 bijna de laagste rating. Dat dit
echter niet overeen komt met de werkelijke speelsterkte hebben we en dan met name onze jeugdspelers dit jaar weer bewezen. Ton van Eck, Horst Eder,
Lion de Kok en Jonathan van der Krogt waren de
senioren in het team, Xadya van Bruxvoort en Bent
Schleipfenbauer de jeugdspelers die het team compleet maakten. Xadya en Bent hadden nog vrijwel
geen externe partijen gespeeld
en begonnen daarom
met een lage rating. De 1ste ronde speelden we tegen
ASV-12. We zaten nog een beetje in onze zomerse
roes, want we verloren met 5½-½. Schijnbaar kansloos, maar veel partijen waren gelijkwaardig. Het
dubbeltje viel helaas de verkeerde kant op. Na die 1ste
ronde waren we meteen alert en de 2de ronde wonnen
we dan ook ruim met 4½-1½ van Zutphen-3. De 3de
ronde was het hartje winter en lag er flink wat
sneeuw. Op de dag dat we naar Putten mochten gaan
voor de wedstrijd aldaar was het gelukkig niet glad
en kwamen we allemaal veilig en wel aan. We wonnen ook daar ruimdemet 5-1. ASV-9 was stijgende in
de ranglijst. De 4 ronde maakten we een misstap
tegen het goed presterende jeugdteam van De
Schaakmaat-4. We deden het uitstekend en kwamen
met 3-1 voor, mede door een overwinning van Ton
van Eck op een speler met 400 elo-punten meer.
Toen bleek dat Jonathan van der Krogt nog wel wat
te leren heeft als teamleider en wel communiceren.
De twee spelers die nog bezig waren, waren zich niet
bewust van de score en speelden, zoals het een ASVer betaamd, voor de winst. Helaas pakte dit voor
beide niet zo uit en verloren ze. Hiermee lieten we
een belangrijk matchpunt liggen en gaven we De
Schaakmaat-4 j er één. Aan het einde van de competitie bleek dit een duur punt geweest te zijn. Vol
goede moed gingen we
er de volgende wedstrijd
tegenaan tegen het 11de van onze zuiderburen. We
moesten helaas het halve team vervangen,
maar ook
dat is te regelen bij ASV. Het 10de kwam ons te hulp
ende we versloegen De Toren-11 ruim met 4½-1½. De
6 ronde speelden we tegen het jeugdteam van
Voorst-4 dat nog geen matchpunten had weten te
pakken. Ook tegen ASV-9 lukte dat niet. We stuurden ze terug
naar Voorst met een 5-1 nederlaag. We
stonden 2de, één matchpunt achter op… De Schaakmaat-4j, jawel het team waar we het tegen hadden
laten liggen. Wij moesten in de slotronde tegen
nummer 3 op de ranglijst met evenveel matchpunten
als ons, Schaakstad-7. Schaakmaat- 4j trof ons 12de
nog. Er waren dus nog mogelijkhedensteom 2de te worden, met kans op promotie en zelfs 1 als wij wonnen en ook het 12de dit deed. Helaas had teamleider
Jonathan van der Krogt het communiceren nog niet
helemaal onder de knie gekregen (hij moest er zelf op
geattendeerd worden dat er de vrijdag van die week
geschaakt zou worden en niet de week erop vanwege
Goede Vrijdag). Door deze
communicatiefout misten
we onze belangrijke 1ste bordspeler Ton van Eck.
Gelukkig was Jan-Pieter Lourens bereidt om op zo’n
korte termijn in te vallen en konden we toch met een
compleet team naar Voorst. Hoewel we een cadeautje

kregen in de zin van een speler van de tegenstander die niet kwam
opdagen lukte het ons niet om gelijk te spelen voor een goede 2de
plaats en al helemaal niet om te winnen. Daarnaast streed ASV-12
voor wat het waard was, maar ook hen lukte het
niet om te winnen,
waardoor Schaakmaat-4j kampioen werd in de 4de klasse C. Als teamleider was het fijn om met deze spelers een team te hebben mogen
vormen. Het was gemoedelijk, we hebben geen enkele keer problemen
gehad met vervoer en onze twee jeugdspelers Bent en Xadya hebben
zich voortreffelijk kunnen ontwikkelen. Xadya werd zelfs topscorer
van ASV-9 met 5½ uit 7 en een TPR van 1631! Jonathan v.d. Krogt
ASV-9
Horst Eder
Jonathan vd Krogt
Lion de Kok
Ton van Eck
Xadya v Bruxvoort
Bent Schleipfenbauer
Invallers:
Bert Sigmond
André de Groot
Jelle Noordhuis
Jan-Pieter Lourens

1
0
0
0
½
0
0

2
½
1
1
0
1
1

3
½
1
½
1
1
–

4
0
1
0
1
1
0

5
1
½
–
–
½
–

6
1
1
1
0
1
1

7
0
1
0
–
1r
½

Score
3-7
5½-7
2½-6
2½-5
5½-7
2½-5

KNSB
1482
1457
1433
1395
997
755

TPR
1401
1587
1413
1591
1631
1266

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

-

-

1
-

-

½
1
1

–

0

1-1
½-1
1-1
1-2

1555 1515 +0,1
1363 1363
1149 1328 +0,5
1372

ASV-12
1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We
Bert Sigmond
1 1 ½ ½ 1 1 1 6-7
1555 1727 +0,9
Frans Veerman
- 0 1 1 ½ 1 0 3½-6 1507 1515 +0,2
Herman de Munnik
1 1 0 1 0 0 1 4-7
1481 1402 -0,9
Ko Kooman
1 1 0 1 0 ½ ½ 4-7
1456 1395 -0,2
Thijs Stomphorst
1 1 ½ 1 1 0 0 4½-7 1338 1310 +0,6
Rob Rietbergen
½ 1 1 ½ 0 0 0 3-7
1640 1352 -2,5
Invaller:
Bob Sanders
1 - - - - - - 1-1
1314 1578 +0,7
De 7 wedstrijden van ASV-9 en ASV-12 op een rij:
1 ASV-12–ASV-9 5½-½
ASV-12–ASV-9 5½-½
2 ASV-9–Zuthpen-3 4½-1½
De Toren-11–ASV-12 1-5
3 PSV/DoDo-4-ASV-9 1-5
ASV-12–Zutphen-3 3-3
4 ASV-9-De Schaakmaat-4j 3-3 Voorst-4j–ASV-12 1-5
5 De Toren-11–ASV-9 1½-4½
ASV-12–PSV/Dodo-4 2½-3½
6 ASV-9–Voorst-4j 5-1
Schaakstad-7-ASV-12 3½-2½
7 Schaakstad-7–ASV-9 3½-2½
De eSchaakmaat-4j–ASV-12 3½-2½
Eindstand OSBO 4 klasse C:
1 De Schaakmaat-4j 12 30½ K
5 PSV/DoDo-4
7 18
2 Schaakstad-7
11 25½
6 Zutphen-3
6 19
3 ASV-9
9 25
7 De Toren-11 3 13
4 ASV-12
7 26
8 Voorst-4j
1 11

Seizoenoverzicht ASV-12: De titelaspiraties zijne door ASV-12 dit jaar
niet waargemaakt. ASV-12 kon dit jaar in de 4 klasse C van de OSBO uitkomen met een gerenommeerd team met allemaal spelers met
ruime ervaring in de derde klasse zodat er van kon worden uitgegaan
dat er zeker een promotieplaats kon worden bereikt. De eerste wedstrijd tegen onze strijdmakkers van ASV-9 leek inderdaad te bevestigen dat ons team hoge ogen zou gaan gooien in de eindklassering,
getuige de 5½–½ zege. Na 4 wedstrijden stond ons team fier aan kop
al moest er nog tegen twee directe concurrenten worden uitgekomen.
De klad kwam erin tegen laagvlieger PSV DoDo waar thuis van werd
verloren en de eerste plaats werd verspeeld. Er was echter nog niets
verloren omdat we nog tegen de 2 directe concurrenten uit Apeldoorn
moeten uitkomen t.w. Schaakstad-7 en De Schaakmaat-4j. Deze 2
wedstrijden werden echter helaas uiterst ongelukkig met nipt verschil
verloren ook omdat diverse spelers in de tweede competitiehelft ver
onder hun normale niveau speelden. Alleen teamleider Bert Sigmond
wist zich merkwaardig genoeg aan de algemene malaise te onttrekken
en behaalde een score van 6 uit 7 door de laatste 3 partijen te winnen.
Hij wist echter helaas zijn teamgenoten met zijn daadkracht niet genoeg te inspireren dus het motto luidt: uithuilen en opnieuw beginnen.
Tenslotte wil ik een ieder (ook onze invaller) bedanken voor hun inzet
en mag stellen dat het wel een gezellig team was en dat is eigenlijk op
ons niveau het belangrijkste.
Bert Sigmond
Zandvoort: Op Hemelvaartsdag speelden Tony Hogerhorst en Erik
Wille (ja, u leest het goed….?!) mee in een rapidtoernooi in Zandvoort. Gespeeld werd in groepen van 6. Erik werd ingedeeld in groep
1, Tony in groep 2. Onze twee ASV-ers vielen niet in de prijzen. De
groep van Erik begon met een leuk akkefietje. David Klein (2373)
kwam te laat binnen, maar met Quinten Ducarmon (2325). En die
wilde ook meedoen, maar dat kon natuurlijk niet, want de groepen
zaten intussen vol. Daarop zei Klein, dan doe ik ook niet mee. De
wedstrijdleider kwam de deelnemers intussen al informeren dat ze in
groep 1 met zijn vijven zouden spelen, maar na bemiddeling door
Roel van Duijn werd als compromis gevonden dat Klein en Ducarmon
om de beurt een partij zouden spelen in groep 1. Samen wonnen ze diee
ook met 4½ punt. Erik speelde in deze groep soms aardig en werd 4
met 2 punten. Zo won hij een fraaie aanvalspartij. Tony had geen
gelukkige dag en werd laatste met 1 punt. Hij speelde op de eerste
partij na (stuk weg in opening) wel aardige partijen, maar maakte het
vaak niet af. Het was een leuke dag met veel zon.
Uitslagen interne competitie 32e ronde (26 mei 2011):
Maassen van den Brink–Wilgenhof 1-0; Taal–Boel 0-1; Knuiman–P.
Schoenmakers 1-0; van Alfen–Weijsenfeld ½-½; Hogerhorst–Naasz
½-½; R. Wille–E. Wille ½-½; Huizinga–Groen 0-1; Steenhuis–Marks
½-½; Vermeer–Aarntzen 1-0; van Buren–van Eck ½-½; de Kok–
Kooman 0-1; Meijer–Segers 0-1; Rijmer–Diekema 1-0; Kelderman–
Viets ½-½; Stibbe–Dundar 1-0; van Vlerken-Medze 0-1.
Uitslag ASV-bekercompetitie: van Tol – Braam 1-0.

