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Oploswedstrijd: Geller was erg lang een van de
scherpste Russische
spelers.
Leerzaam,
hoe hij hier de vloer
aanveegt met Liebert
uit de DDR, die met
zwart speelde. Het is
uit een toernooi in
Kapfenberg 1970. Wit
speelt en wint. Jullie
moesten wel iets van
varianten laten zien.
Oplossing: 1. Tf4-f5.
Uiteraard zijn er verschillende varianten.
De hoofdvariant is:
…gxf5 2. Th6+, Kxh6 3. Dh8+, Kg6 4. exf5+ en
zwart kan opgeven. Dat deed hij ook. Mooi is ook een
andere variant: 1…Kh6 2. Dd2+, Kg7 3. Txh5, Kxf6
4. Dg5+, Kg7 5. Dh6+, Kf6 6. Dh8#
Geboorte: Felicitaties zijn er voor het gezin van onze
eindredacteur van ASV-nieuws Robert Naasz. Zij
werden op 8 mei jl. verblijd met de geboorte van hun
zoon en broertje Marius. Van harte gelukgewenst!!
Ook al moet de tijd nu nog meer worden verdeeld, de
realisatie van een nieuwe uitgave van ASV-Nieuws
gaat gewoon door. Vandaag was de deadline voor het
nummer wat normaal gesproken volgende week gaat
verschijnen. Heeft u nog kopij stuur het dan nog snel
aan Robert door!!
ASV-EK-Voetbalpoule: Wouter van Rijn heeft aangeboden om de organisatie van een ASV-voetbalpoule
voor het EK 2012 op zich te nemen. De komende
dagen zal hij het inschrijfformulier en de spelregels op
papier zetten. Dit wordt u op woensdag 30 mei gemaild maar het is ook op de eerstvolgende clubavond
beschikbaar. Wilt u de poule eerder ontvangen, laat het
dan even weten. Het EK begint op 8 juni en is net
afgelopen voor onze laatste clubavond van dit seizoen.
Deelname is gratis en ASV stelt tenminste drie prijzen
beschikbaar. Bij een grote deelname zal het aantal
prijzen ook groter zijn. We hopen natuurlijk dat dit
initiatief met een overweldigende deelname wordt
beantwoord.
ASV-Vierkampentoernooi: Afgelopen vrijdagavond en
zaterdag was het Vierkampentoernooi na het Voorjaarstoernooi het tweede jaarlijkse ASV-toernooi in de
rij. Het toernooi kende met 46 deelnemers iets meer
deelnemers dan vorig jaar (toen 41).Daaronder natuurlijk weer vele ASV-ers en dat is mooi!! Essentieel bij
deze toernooivorm is een even aantal deelnemers.
Toen één van de spelers die zich had opgegeven niet
kwam opdagen moest de conceptindeling helemaal
overhoop gehaald worden en dat was zo vlak voor het
begin een behoorlijk ingrijpende klus. Maar even na
19.30 uur kon dan toch worden begonnen. Ik neem de
groepen gewoontegetrouw even met u door. In de
sterke groep 1 speelden 2 sterke jeugdspelers tegen de
routine van Frank Schleipfenbauer en Guust Homs. In
de openingsronde won Frank van Guust. Deze haakte
daarna ziek af waarna Daan Holtackers op zaterdagochtend bereid was diens plaats in te nemen om de
groep weer even te maken. Daan won meteen knap van
Mees van Osch van De Toren. Frank speelde op zijn
beurt tegen Mees remise. Thomas Beerdsen trok zich
daar allemaal niets van aan en won dee hoofdgroep met
2½ uit 3. Frank werd met 1½ punt 2 . In groep C was
er een gedeelde 2e plaats voor Martin Weijsenfeld
met
1½ punt. Jan Knuiman pakte met 1½ punt een 2e plaats
in groep D, daar waar Murat Duman een goede klasse-
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ring verspeelde en op ½ uit 3 als vierde eindigde. Ook in groep E
moesten 2 ASV-ers hun meerdere
erkennen. Nico Schoenmakers en
Albert Marks speelden in de 1e ronde remise tegen elkaar maar daar
bleef het dane ook bij. Bent Schleipfenbauer werd in groep G met 1½
punt knap 2 . Henk Kuiphof sloot met 1 punt de rij. In groep H
bracht ons dubbellid Dick Vliek het met 1½ punt tot de 2e plaats.
Hendrik van Buren moest slechts met 1 remise genoegen nemen. In
groep I moest Frans Veerman met 1 uit 3 genoegen nemen,terwijl in
groep J Wim Peters op 1 punt en Hein van Vlerken op een half punt
eindigden. In groep K tenslotte vielen
Danny Hageman en Kees van
Keulen op. Zij werden gedeeld 2e met 2 uit 3. Hans Derendorp eindigde op 1 punt. Ook nu was er weer de combinatie met de finales
van de OSBO-cup op zaterdag. Daarin helaas geen ASVvertegenwoordiging maar wel 4 teams uit de OSBO-Promotieklasse.
Denk en Zet, de kampioen in deze klasse was vooraf natuurlijk
favoriet maar ook nummer 2 van het voorbije seizoen, Wageningen2, was tot de laatste 4 doorgedrongen. Verder hadden De Toren-2 en
ZSG zich geplaatst. De loting was natuurlijk belangrijk. Denk en
Zet werd gekoppeld aan ZSG en Wageningen-2 trof De Toren-2.
Zou het ook een finale worden tussen de nummers 1 en 2. Nee, want
na twee spannende wedstrijden won Denk en Zet van ZSG met 2½1½ maar liet Wageningen-2 het in de slotfase liggen tegen De Toren-2 waar onze stadgenoten handig van profiteerden en met een
2½-1½ zege de finale bereikten. Ook daarin leek een sensatie mogelijk maar uiteindelijk was het toch Denk en Zet dat wederom als
winnaar van de OSBO-cup de beker in ontvangste mocht nemen. De
Toren-2 mag zeker trots zijn op de uitstekende 2 plaats. ZSG wees
in de strijd om de 3e plaats Wageningen-2 met 3-1 terug. ASV hoopt
natuurlijk ook de komende jaren weer deze spannende OSBO-cup
finale te mogen organiseren. Het Vierkampentoernooi komt zeker
terug op de toernooikalender!
NK-jeugd: De Nederlandse kampioenschappen in de D-categorie
(t/m 12 jaar) werd vanaf Hemelvaartsdag gedurende drie dagen
gespeeld in Rijswijk. Bij deze jeugdgroep waren 52 deelnemers
waaronder ASV-er Pieter Verhoef. Er moesten negen partijen worden gespeeld. Per dag stonden er 3 partijen op het programma met
een bedenktijd van één uur per speler per partij. Pieter speelde eene
heel goed toernooi en eindigde met 5½ uit 9 op een gedeelde 9
plaats. Pieter won 5 keer, speelde 1 keer remise en verloor 3 keer
waaronder zijn partijen tegen twee Elosterken in deze groep met nu
al een jeugdrating boven de 1900 t.w. Lucas van Foreest en de
eindwinnaar van deze groep Robby Kevlishvili.
Duiven: Op zaterdag 12 mei werd in Duiven het 4e rapidtoernooi
van de organiserende vereniging WDC gehouden. Er waren zo’n 75
deelnemers. Groep A (vanaf Elo 1900) was sterk bezet met 4 GM’s
en een IM. Wellicht dat mede daardoor de deelname aan deze groep
beperkt bleef tot slechts 10 schakers om niet als kanonnenvoer voor
de grootmeesters te dienen. GM Igor Khenkin (2670) werd met 19
punten toernooiwinnaar. U zult wellicht denken hoe komt iemand
aan 19 punten in 7 partijen. Welnu, bij dit toernooi geldt 3 punten
voor een winstpartij en 1 voor een remise met het doel natuurlijk dat
er meer op winst wordt gespeeld. Daar waar er in groep A geene
ASV-ers waren, vinden we hen wel in groep B terug. Met een 5
plaats werd Désiré Fassaert met 14 punten
de beste ASV-er. Siert
Huizinga werd met 13 punten gedeeld 6e. Het onderlinge duel tussen
beide clubgenoten eindigde in remise. Gaan we de ranglijst verder
langs dan treffen
we Nico Schoenmakers en Ruud Verhoef op een
gedeelde 10e plaats in de subtop aan met 12 punten. Helaas verloren
beiden in de laatste ronde hun partij waardoor een stap terug op de
ranglijst werd gedaan. Ruud Verhoef trof dit toernooi 2 clubgenoten. In de openingsronde werd verloren van Jan Knuiman maar in de
voorlaatste ronde won hij van Horst Eder. Op 10 punten eindigde
Jan Knuiman De eerste 2 partijen werden nog gewonnen. Daarna
verloor hij van groepswinnaar Jorick Laan (De Toren). Vervolgens
wist hij de draad helaas niet meer op te pakken. Horst Eder won 3
partijen en eindigde zo op 9 punten. Ook bij ons dubbellid Hans van
Capelleveen lukte het dit keer niet. Hij eindigde op 7 punten. Dit
gold ook voor Theo Koeweiden met zijn 4 punten. Voor Pieter Verhoef was het toernooi vooral leerzaam in de aanloop naar zijn deelname aan het NK bij de D-jeugd een week later. Hij won de eerste
partij maar daarbij bleef het. In de C-groep deed Xadya van Brux-

voort goede zaken. Met 15 punten viel zij met een 3e
plaats in de prijzen. Bert Sigmond behaalde 12 punten
uit zijn 7 partijen, Frans Veerman kwam tot 9 punten.
Floris van Capelleveen zorgde voor ASV-succes
in de
jeugdgroep. Hij werd hierin gedeeld 1e met 18 punten.
Tot slot wist ASV evenals vorig jaar de teamprijs, een
DGT-klok, in de wacht te slepen. Een prachtig resultaat!! Het winnende team bestond uit Xadya van Bruxvoort, Jan Knuiman, Désiré Fassaert en Nico Schoenmakers. Zij behaalden 51 punten en bleef daarmee het
team SMB-ers net een punt voor!
Eindhoven: Tony Hogerhorste nam in het weekend van
11-13 mei jl. deel aan het 3 weekendtoernooi van de
Woensel-Lichttoren Combinatie in Eindhoven. Tony
speelde hierin mee in groep A (boven 1700 Elo), bestaande
uit 47 schakers. Tony begon met een bye voor
de 1e ronde op de vrijdagavond zodat hij pas op zaterdagochtend naar Brabant afreisde. In de vijf partijen
die Tony speelde verloor
hij zijn 3 partijen met zwart
waaronder in de 2e ronde tegen de jeugdspeler Larse
Vereggen (2064) die in de eindstand een gedeelde 2
plaats wist te bereiken. De 2 partijen die Tony met wit
speelde leverden een vol punt op. Zo eindigde Tony
(inclusief de bye) op 2½ uit 6 met een TPR van 1852,
iets hoger dan zijn Elo. Aan dit toernooi, dat overigens
met 5 uit 6 werd gewonnen door Chiel van Oosterom
(2348), nam ook oud-ASV-er Paul de Freytas deel. Hij
boekte met 3½ uit 6 een prima resultaat.
Zandvoort: Op Hemelvaartsdag gingen Tony Hogerhorst en Erik Wille naar Zandvoort voor een rapidtoernooi van vijf ronden. Er werd ingedeeld op Elo in
groepen van 6 spelers. Tony Hogerhorst speelde prima
in groep 3. Hij kwam tot drie zeges, maar verloor ook
twee keer. Beide nederlagen waren onnodig, maar met
tanende tijd ging
er beide keren wat mis. Zo verloor
Tony in de 4e ronde een stelling van dame en loper
tegen dame met een handvol pionnen. In plaats van op
mat te spelen ruilde Tony dames en in tijdnood liet hij
een pion doorlopen. Dat kostte hem de groepswinst.
Twee spelers gingen Tony evoorbij en kwamen op 3½
goed voor een gedeelde 1 plaats. Tony Hogerhorst
werd zo derde in deze groep. Erik speelde in groep 2
en daar begon hij met drie nullen. In de laatste twee
partijen
kwam er toch nog 1½ punt, zodat een gedeelde 4e plaats nog aanvaardbaar klinkt, maar dat was het
natuurlijk niet. Jeugdspeler Bas Haver uit Santpoort
won in deze groep al zijn partijen. Tegen deze speler
speelde Erik zijn beste partij. Hij stond weliswaar
steeds een fractie minder, maar het eindspel was remise. Loper en vier tegen paard en vijf met een zwakke
dubbelpion. In de tijdnoodfase ging het mis en ging hij
in verloren stelling door de vlag, terwijl zijn tegenstander nog 7 seconden had.
Erik Wille
Seizoenoverzichten: Zo aan het eind van een seizoen
blikken we met dank aan de betrokken teamleiders in
de resterende EP’s nog even terug op de resultaten in
de externe competitie, de persoonlijke scores etc. Altijd aardig om dat aan het slot van een competitiejaargang de revue te laten passeren. We beginnen hierbij
met de resultaten van onze teams in de externe bekercompetitie. Dat sluit mooi aan bij de slotdag van de
OSBO-cup afgelopen zaterdag. Bij de teams beginnen
we met ASV-5, een team wat zachtjes gezegd, geen
bijster goed seizoen kende.
Seizoenoverzicht KNSB-beker: De deelname van
ASV-1 in de KNSB-beker kende dit seizoen een aantal
overeenkomsten met de resultaten van het jaar
daare
voor. Ook toen was ons
team
vrijgeloot
in
de
1
ronde.
Winst was er in de 2e ronde op het Limburgse viertal
van DJC uit Stein. Het werd
2½-1½. Een volgende
overeenkomst was dat de 4e ronde werd bereikt na een
barrage viae snelschaken. Zevenaar verloor deze barrage in de 3 ronde met de maximale cijfers: 4-0. Maar
ook nu strandde ASV-1 evenals vorig jaar in de 4e
ronde van deze landelijke bekercompetitie. Het enige
en meteen ook belangrijkste verschil betekende uitschakeling
van onze clubgenoten. Daar waar vorig jaar
in de 2e ronde nog werd gewonnen van De Stukkenjagers lieten de Tilburgers het dit seizoen niet zover
komen en versloegen ASV-1 met 3-1. Toch kan ons
eerste terugkijken op een goed bekerseizoen. Peter
Boel won zijn beide partijen in de beker. Ook Sander
Berkhout behaalde 2 punten maar had daar 3 partijen
voor nodig. Dan komen we bij de OSBO-cup. Daar
waren drie teams voor opgegeven. Vorig seizoen waren dat er nog 4 maar ASV-3 was intussen naar de

Resultaten ASV-1 in KNSB-Beker Seizoen 2011-2012:
ASV 1
1 2 3
4 Score KNSB TPR
W-We
Otto Wilgenhof - ½ 0(1) - ½-2 2215 1982 -0,576
Léon van Tol
- ½ 0(1) - ½-2 2188 1948 -0,625
Wouter van Rijn - - 0 0-1 2171 2056 -0,294
Dirk Hoogland
- ½ 0 ½-2 2111 2013 -0,247
Sander Berkhout - 1 1(1) 0 2-3 2099 2247 +0,592
Peter Boel
- - 1(1) 1 2-2 1978 2392 +1,472
1e ronde: vrijgeloot
2e ronde: ASV-1–DJC 2½-1½
3e ronde: ASV-1–Zevenaar 2-2 (na snelschaken 4-0)
4e ronde: De Stukkenjagers–ASV-1 3-1

KNSB
gepromoveerd en
mocht dus
dit seizoen
niet meer
meedoen
aan
de
OSBOcup. Zoals
u eerder in
ASV 5
1 Score KNSB TPR W-We
deze EP al
Martin Weijsenfeld ½ ½-1 1939 1812 -0,2
René van Alfen
0 0-1 1814 1578 -0,6
kon lezen
Albert Marks
0 0-1 1774 1493 -0,7
wist geen
Ruud
Verhoef
½ ½-1 1748 1690 -0,1
enkel
1e ronde: ASV-5 – De Toren-3 1-3
ASV-team
ASV 6
1 2 Score KNSB TPR W-We
zich
te
Theo van Amerongen - 0 0-1 1780 1696 -0,2
plaatsen
Jan Vermeer
- ½ ½-1 1701 1911 +0,3
voor
de
Hedser Dijkstra
- 1 1-1 1688 1977 +0,8
door ASV
Abbes
Dekker
0
0-1
1663
1557
-0,3
georgani1e ronde: vrijgeloot
2e ronde: De Toren-2 -ASV-6 2½-1½
seerde
finaledag,
afgelopen zaterdag. Al onze drie teams werden
dit seizoen uitgeschakeld door De Toren. ASV-4 won in de 2e ronde nog wel van
Velp-1 maar moest na snelschaken zijn meerdere erkennen in De
Toren-2e dat uiteindelijk heel knap de finale haalde. Ook ASV-6 had
in de 2 ronde al van dit team verloren. ASV-5 kwam tekort tegen
De Toren-3. Geen opzienbare uitslagen dus in de OSBO-cup voor
onze teams. Volgend seizoen proberen we het gewoon weer en wie
weet is er dan meer succes!
Resultaten ASV-teams OSBO-cup
seizoen 2011-2012:
ASV 4
1 2 3
Score KNSB TPR W-We
Anne Paul Taal - 1 0(1) 1-2 1942 1856 -0,2
Ruud Wille
- ½ 1(0) 1½-2 1926 2145 +0,6
Siert Huizinga - 1 ½(0) 1½-2 1881 2034 +0,4
Gerben
Hendriks - 1 ½(½) 1½-2 1857 2105 +0,6
1ee ronde: ASV-4 vrijgeloot
2e ronde: ASV-4 – Velp-1 3½-½
3 ronde: ASV-4 – De Toren-2 2-2
De Toren-2 wint na snelschaken met 1½-2½.

ASV 5 stelt na net gemist kampioenschap teleur: In het seizoen
2010-2011 stond ASV-5 op de rand van de Promotieklasse. Het
afgelopen seizoen daarentegen eindigde het vijfde met één been in
de tweede klasse. Zo raar kan het lopen. Zonder twijfel was ASV 5
dit seizoen het team dat het verst onder hun kunnen presteerde. Voer
voor psychologen zullen we maar zeggen. Het was wel weer een
reuze gezellig seizoen, waarbij de grootste tegenvaller was dat René
van Alfen stopte. We hopen hem echter snel weer achter het bord te
zien, want we hebben hem gemist. Uitblinker in het team was Jacques Boonstra. Zijn score was net zo knap als zijn spel, want vrijwel
elke zege van Jacques kwam na een uitstekende partij tot stand.
ASV 5 kwam dit seizoen slechts tot winst tegen de degradanten en
eindigde als slechtste nummer zes in de eerste klasse. Daarmee werd
het afhankelijk van de resultaten van de OSBO-teams in de KNSBASV 5
Erik Wille
Barth Plomp
Martin Weijsenfeld
René van Alfen
Albert Marks
Ruud Verhoef
Marco Braam
Jacques Boonstra
Invallers:
Paul Schoenmakers
Jan Knuiman
Robert Naasz

1
1
½
0
1
0
0
1

2
1
½
1
0
1
½
½
½

3
0
½
1
0
½
0
0

4
½
½
1r
0
0
0
1

- - 1 ½
0 - - - - - -

5
½
1
½
½
½
0
1

6
0
1
0
0
1
1
1

7
½
0
0
½
½
1
1

Score
3½-7
4-7
3½-7
0-3
3½-6
2½-6
2½-7
5½-7

0 - - 1½-3
- - - 0-1
- 1 0 1-2

De 7 wedstrijden van ASV-5
op een rij:
1 Veenendaal-2 – ASV-5 4½-3½
2 ASV-5 – Edese SV 5-3
3 De Elster Toren – ASV-5 5-3
4 ASV-5 – Rokade 3½-4½
5 SMB-2 – ASV-5 4-4
6 ASV-5 – Het Kasteel-2 5-3
7 De Cirkel – ASV-5 4½-3½

KNSB
1973
1964
1939
1814
1774
1748
1737
1734

TPR
1827
1903
1866
1509
1845
1725
1583
1936

W-We
-1,289
-0,553
-0,617
-1,370
+0,586
-0,198
-1,466
+1,325

1910 1879 -0,128
1881 1659 -0,580
1760 1737 -0,062

Eindstand OSBO 1e klasse B:
1
2
3
4
5
6
7
8

Veenendaal-2
13 37 K
De Elster Toren 10 34½
De Cirkel
8 24
SMB-2
7 27
Rokade
6 27
ASV-5
5 27½
Edese SV
5 25 D
Het Kasteel-2
2 22 D

competitie. En die waren maar net goed genoeg. Komend seizoen
moet beter en zo zal het ook wel gaan. Want dat ASV-5 veel beter
kan, is zeker.
Erik Wille
Uitslagen interne competitie 30e ronde (10 mei 2012):
Weijsenfeld-Hoogland 0-1; F. Schleipfenbauer-Karssen 1-0; R.
Wille-Hogerhorst 1-0; Vermeer-Huizinga 0-1; Marks-v. Belle ½-½;
van Buren-Bentvelzen ½-½; Kooij-Aarntzen ½-½; Wijman-Kuiphof
1-0; Kees van Keulen-B. Schleipfenbauer 0-1; van Vlerken-de Kok
0-1; Veerman-Kelderman 1-0; Kooman-Visser 1-0; Koen van Keulen-Stibbe 1-0; J. Sanders-de Goey 1-0; Zuidema-Meijer 0-1.
Uitslag ASV-bekercompetitie: van Rijn - Homs 1-0.

