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51e jaargang no. 23
Oploswedstrijd:Dit is geen studie, maar gewoon
een partijstand: Serbnik – Fiklni uit Belgrado
1971. Natuurlijk wint zwart dit. Laat maar zien
hoe. Zwart speelt
en wint. Oplossing: Zwart zag
kans dit nog te
verliezen
met
1…Kc2 2. La4.
De zwarte koning
moet echter naar
a3. Dat kan makkelijk
via
1…Kb4 2. Le8
Ka3 en promotie
is niet meer tegen
te houden.
Simultaan: A.s. zaterdag vindt alweer de volgende
activiteit van ASV plaats en wel een simultaan van
IM Hans Böhm in het overdekte gedeelte van
Winkelcentrum Presikhaaf vanaf 13.00 -16.00 uur.
U kunt nog meedoen. Geef u derhalve op bij uw
secretaris. Tegelijkertijd zal bij deze activiteit ons
promotieteam reclame maken voor onze vereniging. Een mooie activiteit waarbij we ons weer
aan het publiek kunnen tonen!
Massakamp: Ook onze jaarlijkse ontmoeting tegen
de SV Wageningen komt er weer aan. Deze massakamp wordt op zaterdag 23 juni gespeeld in
onze thuislocatie het Activiteitencentrum Schreuder. Aanvang 13.00 uur.
EK-Toto: Met maar liefst 36 deelnemers is afgelopen vrijdagavond bij de aftrap van het EK de
ASV toto van start gegaan. Een mooie test hoe het
werkelijk zit met de voetbalkennis van onze ASVers. Als we dat even op Oranje betrekken dan was
Theo van Amerongen de enige die de uitslag van
de wedstrijd tegen de Denen juist voorspelde. Of
was hij de enige realist binnen ASV…?! In de
stand na afgelopen zondag bij het sluiten van deze
EP gaan Theo van Amerongen, Theo Koeweiden
en Jan Zuidema met 17 punten aan de leiding,
gevolgd door Ton van Eck met 16 punten.
Moskalenko: Gedurende 3 dagen mochten we
vorige week grootmeester Viktor Moskalenko als
gast in ons midden hebben. Dankzij een goed
contact met Peter Boel kwam deze van oorsprong
Oekraïnse grootmeester over vanuit Barcelona
waar hij in de nabijheid van deze stad woonachtig
is. Hij schreef al enkele boeken voor de uitgeverij
New in Chess en er zullen er ongetwijfeld meerdere volgen. Het werd een bijzonder aangename
ontmoeting met een sympathieke schaker die voor
iedereen open stond voor aanwijzingen en tips. Na
een presentatie vorige week donderdag waarin hij
een paar aardige partijen voorschotelde en van
commentaar voorzag nam hij (buiten mededinging) deel aan het snelschaakkampioenschap van
ASV. Dat hij alles won was wellicht niet zo’n
verrassing. Hierover verderop meer in deze EP.
Op vrijdagavond was het de beurt aan de jeugd die
een simultaan tegen hem speelde. Onder toeziend
oog van vele belangstellende ouders en de jeugdleiders speelde Viktor in totaal 18 partijen. Naast
de ASV-jeugd namen ook 5 jeugdspelers van De
Toren aan deze simultaan deel. Vier partijen eindigden in remise. Voor dit prachtige resultaat
zorgden onze jeugdspelers Alain van der Velden,
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Bryan Hieltjes, Aly-Asad Najak en Noud Lentjes van De Toren. Moskalenko complimenteerde de jeugd na afloop van deze simultaan met
het niveau van de partijen. Een mooie stimulans!! Tegelijkertijd speelde
Moskalenko ook een blindpartij tegen Daan Holtackers die aan de bar
een plekje had ingenomen met het bord voor zich terwijl de grootmeester het uit zijn hoofd deed. Het werd een spannende partij die door Daan
uiteindelijk in het eindspel werd gewonnen!! Op zaterdagochtend verzamelden zich zo’n 13 spelers in ons clubgebouw voor een training. Hij
deed dat ook weer aan de hand van verschillende partijen waarbij hij
steeds verwees naar de 5 belangrijke door hem genoemde “touchstones”
zeg maar kenmerken in het schaakspel t.w. materiaal, ontwikkeling,
plaatsing van de stukken en pionnen, de positie van de koning en tijd
(in de zin van tempi, niet de tijd op de klok). De schaker die zich een
dynamische stijl (“dynamic chess”) wil aanleren moet goed aanvoelen
wanneer de 5 touchstones van belang zijn, om op de juiste momenten in
de partij een stevige grip op de stelling te krijgen, zo hield hij de aandachtige luisteraars voor. Met verschillende stellingskenmerken uit
diverse partijen werd dit door hem verduidelijkt. Na de middag stond er
een simultaan tegen de senioren op het programma. Slechts 12 ASV-ers
namen hier aan deel. Helaas niet zoveel dus maar degenen die achter
het bord verschenen maakten er een mooie schaakmiddag van waarbij
onze grootmeester liet zien hoe eenvoudig het schaken soms kan zijn.
Heel efficiënt en doeltreffend won hij van al zijn tegenstanders. Het
was een mooi slot van een geslaagd schaakweekend.
Snelschaken: Dirk Hoogland is vorige week snelschaakkampioen geworden van ASV en werd daarmee opvolger van Wouter van Rijn. Het
was daarmee stuivertje wisselen want vorig jaar waren de rollen juist
omgekeerd. Ook dit keer bleef de spanning tot het eind gehandhaafd.
De finalegroep A werd natuurlijk een prooi voor GM Moskalenko maar
de titel voor de beste ASV-er moest worden beslist in een onderlinge
strijd door de achtervolgers. Dirk Hoogland, Wouter van Rijn en Peter
Boel eindigden op 4 punten. In de finalegroep ging Dirk en Peter goed
van start met 3 uit 4. Met het ingaan van de slotronde had Dirk 4 uit 6;
Richard 3½ en Peter, Otto en Wouter 3 uit 6. Richard had niet in de
gaten dat hij nog kansen had op de titel en speelde te nonchalant tegen
Peter. Dirk ging in deze slotronde onderuit tegen Sander. Wouter won
van Otto en Peter had een kwaliteit meer tegen Richard en was sneller
met een vrijpion. Als Richard echter had gewonnen had hij het snelschaken gewonnen. Nu ontstond er een barrage tussen Dirk, Wouter en
Peter. In die driekamp won Dirk heel snel van Wouter. In de tweede
partij won Peter van Dirk en tenslotte won Wouter van Peter. Dus zo
stonden ze nog steeds gelijk. Maar omdat Dirk in de finalegroep van
zowel Wouter als Peter had gewonnen werd
hij tot snelschaakkampioen
van ASV uitgeroepen. Wouter werd 2e vanwege zijn winst op Peter
Boel in deze finalegroep 1 en Peter Boel werd daarmee automatisch
derde.
Hieronder volgen alle eindstanden van deze snelschaakavond:
Voorronde groep A: 1. GM Viktor Moskalenko 11; 2. Sander Berkhout 9; 3/4 Ruud Wille en Barth Plomp 7½; 5/6 Jan Knuiman en Jacques Boonstra 6½; 7/8 Hedser Dijkstra en Jan Vermeer 5; 9. Henk
Karssen 4; 10. Kees van Keulen 2; 11/12 Hans Derendorp en Mikel de
Arriba 1.
Voorronde groep B: 1. Otto Wilgenhof 10½; 2. Dirk Hoogland 9½; 3.
Richard van der Wel 8½, 4. Koen Maassen van den Brink 7½; 5. Siert
Huizinga 7; 6. Harold Boom 5; 7/8. Jan Groen en Paul Schoenmakers 4;
9/10. André de Groot en Theo Koeweiden 3; 11. Koen van Keulen 2½;
12. Femke de Arriba 1.
Voorronde groep C: 1/2. Wouter van Rijn en Peter Boel 9½; 3. Daan
Holtackers 8; 4. Anne Paul Taal 7; 5/6. Jochem Woestenburg en Rob
Huberts 4; 7. Ruud Verhoef 3½; 8/10. Tijs van Dijk, Horst Eder en
Pieter Verhoef 3; 11. Ko Kooman ½.
Barrage finaleEindstand Finalegroep 1
groep 1: 1/3
Snelschaakkampioenschap ASV
Nr Naam
1 2 3 4 5 6 7 8 Score
Dirk Hoogland,
1 GM Viktor Moskalenko X 1 1 1 1 1 1 1 7
Wouter
van
2 Dirk Hoogland
0 X 1 1 1 0 0 1 4
Rijn
en
Peter
Wouter van Rijn
0 0 X 1 0 1 1 1 4
Boel allen 1
Peter Boel
0 0 0 X 1 1 1 1 4
punt. Op grond
5 Richard vd Wel
0 0 1 0 X 1 ½ 1 3½
van de onder6 Otto Wilgenhof
0 1 0 0 0 X 1 1 3
7 Sander Berkhout
0 1 0 0 ½ 0 X 1 2½
linge resultaten
8 Ruud Wille
0 0 0 0 0 0 0 X 0
in finalegroep

1 is Dirk Hoogland ASV-snelschaakkampioen.
Finalegroep 2: 1. Henk Karssen 5; 2/4 Rob
Huberts, Siert Huizinga en Jan Knuiman 2½; 5.
Anne Paul Taal 2; 6. Jan Vermeer 1.
Finalegroep 3: 1. Ruud Verhoef 5; 2/3. Horst Eder
en Ko Kooman 3; 4. Theo Koeweiden 2; 5/6. Kees
van Keulen en Koen van Keulen 1.
Voor degenen die het snelschaken te snel ging
werd nog een rapidgroep geformeerd. De uitslag
in deze groep is als volgt:
Eindstand Rapidgroep: 1. Albert Marks 5; 2. Theo
van Amerongen 3½; 3. Henk Kuiphof 2½; 4.
Frans Veerman 2; 5/6. Hans Meijer en Hein van
Vlerken 1.
Utrecht: Voor de 39e maal organiseerde Schaakvereniging Paul Keres het Open Kampioenschap
van Utrecht, een weekendtoernooi voor alle speelsterktes. Dit toernooi werd afgelopen weekend
gehouden in het Nationaal Denksportcentrum in
Utrecht. Daaronder natuurlijk ook weer diverse
ASV-ers. In groep A waren dit Pascal Losekoot,
die overigens onlangs clubkampioen werd bij
HSG in Hilversum, en Remco Gerlich. Pascal
scoorde 3 uit 6. Het was voor hem geen opvallend
toernooi. Hij trof één 2300+ speler. Deze partij
ging verloren en naast de bye in de openingsronde
trof hij nog 4 spelers met een duidelijk lagere Elo
dan hij zelf heeft. Daarin scoorde hij 2½ punt. Dan
Remco Gerlich. Hij verloor in de openingsronde
van GM Robin van Kampen (2558). In de anderee
4 partijen scoorde hij 2 punten, een bye in de 4
ronde op zaterdagavond completeerde zijn toernooi. Daarmee eindigde hij op 2½ uit 6. In de Bgroep schoot Tony Hogerhorst als een speer uit de
startblokken met 2½ uit 3. Hij stond toen een half
punt achter 2 koplopers. In de tweede toernooihelft volgden echter 2 nederlagen en nog wel een
winstpunt. Daarmee eindigde hij op 3½ uit 6.
Maar met een TPR van 1732 bleef hij nog wel
achter op zijn Elo. Dus ondanks de goede start
toch vermoedelijk niet helemaal tevreden. Ons
dubbellid Dick Vliek (1552)had het moeilijk in
deze B-groep. Hij startte
met 0 uit 3 maar maakte
zijn score in het 2e deel wat acceptabeler met 2
remises en een winstpunt.
Jeugd: Pieter Verhoef heeft afgelopen zaterdag het
jeugdschaaktoernooi van de S.V. Wageningen
gewonnen. Het toernooi werd vanwege de wedstrijd Nederland-Denemarken wat vroeger gespeeld maar was met 90 deelnemers toch goed
gevuld. De deelnemers waren verdeeld over 12
groepen van acht. De sterkste jeugdspelers zaten
in de eerste groep. Ze maakten er een spannende
strijd van. Uiteindelijk won Pieter Verhoef deze
groep met 5½ uit 7. Dit toernooi was het slottoernooi van de interregionale jeugdschaakcompetitie
(IJSCO) van dit seizoen. Hierbij organiseren verschillende verenigingen uit de regio ruim 10 toernooien. Na dit laatste toernooi werden ook vele
prijzen van de IJSCO-klassementen uitgereikt.
Pieter won zaterdag niet alleen de hoofdgroep
maar daarnaast mocht hij ook de 1e prijs in ontvangst nemen in de categorie geboren na 1999.
Een mooi succes van onze speler uit de ASVjeugd.
Seizoenoverzicht ASV-4: De tweede plaats van
vorig seizoen was met de komst van degradant
Wageningen-2 en promovendus Denk en Zet
vooraf gezien niet te verbeteren. Ook nu achteraf
klopte dit en maakten juist deze twee de dienst uit
in de Promotieklasse in het seizoen 2011-2012.
Uiteindelijk promoveerde het zeer sterke Denk en
Zet naar de KNSB en zal volgend seizoen Wageningen-2 de favoriet voor de titel zijn. ASV-4
begon het seizoen met winst op ZSG om daarna
nipt met 4½-3½ te verliezen van Wageningen-3 en
Denk en Zet. De nu noodzakelijke overwinningen
kwamen in ronde 4 en 5 op VDS en Voorst. Bennekom was ons in ronde 6 eindelijk eens de baas
en in ronde 7 volgde weer een nipt verlies. Dit
keer tegen het oerdegelijke PION-2 uit Groesbeek.
Ronde 8 was van cruciaal belang mede vanwege
de mogelijk versterkte degradatie van OSBOteams uit de KNSB. Gelukkig wonnen we met 4½3½ van De Toren-2. De laatste ronde speelden we
vrijuit. Ook was er die slotmiddag veelvuldig

ASV-4
Anne Paul Taal
Ruud Wille
Paul Tulfer
Ivo van der Gouw
Désiré Fassaert
Siert Huizinga
Gerben Hendriks
Murat Duman
Invallers:
Martin Weijsenfeld
Jan Knuiman
Albert Marks
Nico Schoenmakers
Jacques Boonstra

1
½
0
0
½
1
1
1

2
–
0
½
0
½
1
½
-

3
½
0
0
0
½
1
1
-

4
0
1
0
1
1
1
1

5
½
1
0
½
0
1
1
1

6
1
1
0
½
0
0
0
0

7
½
½
½
½
1
0
½
0

8
½
1
0
½
0
½
1

9
½
0
0
½
0
½
½
1

Score
3½-7
4-8
2-9
3-9
4-9
4½-8
6-9
5-7

KNSB
1942
1926
1911
1895
1894
1881
1857
1843

TPR
1943
1889
1678
1787
1868
1844
1942
1936

W-We
+0,017
-0,407
-2,695
-1,340
-0,331
-0,367
+1,039
+1,035

1
-

½
½

½
-

0
-

-

-

-

1
-

-

1-1
½-2
1-1
½-1
½-1

1939
1881
1774
1756
1734

2161
1838
1839
1792
1759

+0,582
-0,100
+0,186
+0,050
+0,035

De 9 wedstrijden op een rij
1 ASV-4 – ZSG 5-3
2 Wageningen-3 - ASV-4 4½-3½
3 ASV-4 – Denk en Zet 3½-4½
4 VDS - ASV-4 3-5
5 ASV-4 – Voorst 5-3
6 Bennekom – ASV-4 5½-2½
7 ASV-4 – PION-2 3½-4½
8 De Toren-2 – ASV-4 3½-4½
9 Wageningen-2 – ASV-4 5-3

Eindstand OSBO-Promotieklasse:
1 Denk en Zet
17 47½ K
2 Wageningen-2 16 43½
3 Bennekom
11 41
4 Wageningen-3 10 36½
5 Voorst
8 36
6 ASV-4
8 35½
7 De Toren-2
7 31½
8 PION-2
6 31½
9 VDS
5 29½ D
10 ZSG
2 27½ D

“direct contact” met ASV-1 en ASV-2, die konden promoveren. Wageningen-2 was de tegenstander voor ASV-4 en die bleek te sterk en zo
eindigden we als 6e met 4 overwinningen en 5 nederlagen. Gerben
Hendriks was met 6 uit 9 onze topscoorder en Murat Duman was met 5
uit 7 ook goed op dreef. Al met al geen gedenkwaardig, maar wel weer
een gezellig seizoen! Rest mij nog ons team te bedanken voor de inzet
en de bijna 100% aanwezigheid!
Anne Paul Taal
Seizoenoverzicht ASV-8: Hoe verging het ASV-8 in het afgelopen
seizoen? Eerst even terug naar vorig seizoen. Toen stond ASV-8 op de
laatste speelavond nog bovenaan, Maar het ging die avond mis. Jammer
natuurlijk, maar niet promoveren is maar zelden een drama. Het komt
volgend seizoen wel goed werd gezegd. In het begin van het voorbije
seizoen leek het daar ook sterk op. Ons team kwam (net als vorig seizoen) weer mede aan de leiding. We hadden de sterke teams al gehad
en alleen zwakkere broeders wachtten nog op ons. Maar toen ging het
toch weer mis. De laatste twee wedstrijden werden verloren, waarvan
de laatste zelfs tegen de nummer onderst van de ranglijst. Valt aan te
wijzen, wat er aan schortte? Nee. Wellicht was het team een fractie
zwakker dan vorig jaar. Waarschijnlijk waren de tegenstanders iets
sterker. Maar harde redenen zijn er niet te geven, wel een aantal punten,
die meespeelden. De belangrijkste daarvan is de opkomst. Slechts twee
spelers zaten alle wedstrijden achter het bord. Hulde. Ik noem ook
graag hun namen: Horst Eder en Zekria Amani. Slechts één speler
bracht het tot zes van de zeven partijen. Dat betekende dus veel invallers. Vorig jaar werd die klus regelmatig geklaard door Xadya van
Bruxvoort en Bent Schleipfenbauer met geweldige resultaten. Maar zij
ASV 8
Saifudin Ayyoubi
Dick Hajee
Zekria Amani
Hendrik van Buren
Horst Eder
Hans Derendorp
Invaller:
Henk Kuiphof
Bob Hartogh Heijs
Lion de Kok
Kees van Keulen

1
1
1
0
½
-

2
1
½
1
0

3
1
½
1
½
½
1

4
–
½
0
½
½
½

5
1r
0
0
0
1r

6
0
0
1
0
½

7
–
1
0
1
-

Score
2-3
3-4
3-7
2½-6
3½-7
3-5

KNSB
1848
1720
1644
1589
1494
1423

TPR
1799
1640
1481
1584
1574
1475

W-We
-0,130
-0,043
-1,419
-0,112
+0,610
+0,281

1
1

½
0

-

0
-

1
-

1
-

½
0
0

3-4
0-1
1-2
1-3

1583
1411
1405
--

1632
1332
1480
1320

+0,376
-0,212
+0,206
+0,000

De 7 wedstrijden op een rij
1 ASV-8 – Tornado 4½-1½
2 Wageningen-5 - ASV-8 3-3
3 ASV-8 – Dodewaard 4½-1½
4 Veenendaal-3 - ASV-8 4-2
5 ASV-8 – De Schaakmaat-4 3-3
6 De Cirkel-3 - ASV-8 3½-2½
7 ASV-8 – Bennekom-3 2½-3½

Eindstand OSBO 3e klasse D:
1 Wageningen-5
10 25 K
2 Veenendaal-3
10 24½
3 De Cirkel-3
8 21
4 Tornado
8 20
5 ASV-8
6 22
6 Bennekom-3
6 18
7 De Schaakmaat-4
4 19
8 Dodewaard
4 18½ D

speelden dit jaar in ASV-7 en konden dus niet eens meer invallen. Tegenover deze pech hadden we het geluk, dat steeds Henk Kuiphof opgesteld kon worden. Die speelde ook aan de hogere borden. Maar ik wil
onze invallers hierbij toch hartelijk bedanken. Het is voor de teamleider
altijd weer een hele opluchting om te zien, dat je compleet aan de start
komt. Een ander hard argument: geluk en pech. Volgens Donner is
schaken een geluksspel. Een uitspraak om regelmatig over te grinniken.
Maar het valt niet te ontkennen, dat het onderwerp een zekere rol speelt.
Je kunt ongelukkig verliezen en daardoor niet met 5-1 winnen, maar
slechts met 4-2. Maar het kan ook betekenen, dat je niet met 3½-2½
wint maar met 2½-3½ verliest. Af en toe had ik de neiging om te denken: dubbele pech. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen: “Eigen schuld,
moet je maar alles winnen.” Een drama dus dit jaar? Nee hoor. Mijn
angst was, dat ASV-7 het niet ging redden. Dan moesten wij promoveren om een team in de tweede klasse te houden. Maar ASV-7 had onze
hulp helemaal niet nodig. Zij wisten zichzelf keurig te redden. En het
achtste? Ach dat komt volgend seizoen wel goed. Hendrik van Buren
Straatschaaktoernooi: Zondag 1 juli, aanvang 12 uur, het schaaktoernooi van Arnhem op de terrassen van 7 bekende kroegen. Doet u ook
mee!! Aanmelden via straattoernooi@gmail.com.

