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52e jaargang no. 21
Oploswedstrijd: Alweer een tweezet. Dit keer van
Andrei Kuzovkov
uit 1985. Oplossing: de sleutelzet
is 1. Ld5-b3.
Presikhaaf: Afgelopen zondag stond
ASV in het midden
van de winkelpassage in winkelcentrum Presikhaaf om
belangstellenden te
interesseren voor het clubschaak. Het bleef echter
vrij stilletjes zodat er maar in beperkte mate door het
winkelende publiek gebruik werd gemaakt van de
uitnodiging om achter de stukken plaats te nemen.
Werd er dan verder niet geschaakt zult u zich afvragen. Jawel, verschillende ASV-ers, die even langs
kwamen om te kijken, speelden nog wat vluggertjes
tegen elkaar. Zo heeft ASV zich weer laten zien.
Misschien a.s. zondag 2 juni opnieuw. Dan bij de
braderie tijdens de Steentjesdag in de Steenstraat.
Beker: De beide finalisten in de Kroongroep van
onze bekercompetitie zijn bekend. In de ene halve
finale versloeg Wouter van Rijn zijn teamgenoot
Otto Wilgenhof terwijl Peter Boel in de andere halve
finale won van Tony Hogerhorst. Wouter en Peter
zullen hun finalepartij vanavond spelen! Er is inmiddels geloot en Wouter heeft in deze finale wit.
Snelschaken: Volgende week donderdag (6 juni) is
er een keer geen interne competitie. Dan staat namelijk het jaarlijkse interne snelschaakkampioenschap
van ASV op het programma. Voor degenen die dit
allemaal te snel afgaat zullen er rapidgroepjes worden geformeerd. Voor de spelers van het serieuze
werk zijn er nog 3 ronden voor de interne competitie
waarna we het seizoen op 4 juli afsluiten met een
altijd leuk avondje Fischer Random Chess.
AB-jeugd: De return van de wedstrijd tussen de ABjeugd van ASV en De Cirkel-2 voor een plaats in de
promotieklasse van deze categorie leverde een vrij
eenvoudige 3-1 zege op. ASV leidde na de heenwedstrijd in Ede al comfortabel met 3½-½. Deze
voorsprong kwam in het tweede treffen niet in gevaar. Onze jeugd kwam weliswaar eerst nog met 0-1
achter nadat Bryan Hieltjes door een fout materiaal
had verloren. Daarna won Tom Verberk vrij eenvoudig het eindspel terwijl Bent Schleipfenbauer
materiaal voor kwam na een verkeerd offer van zijn
tegenstander. Dit gaf hij niet meer uit handen. Xadya
van Bruxvoort bracht de eindstand op 3-1 na een
onjuiste openingsopzet van haar tegenstander. Daar
wist ze in het verdere partijverloop handig van te
profiteren.

donderdag 30 mei 2013
E-jeugd: Maar liefst 40 teams namen afgelopen zaterdag in Naaldwijk deel aan het NK voor de E-jeugdteams (spelers in de leeftijdscategorie t/m 10 jaar) dat werd georganiseerd door de Westlandse
Schaakcombinatie. André de Groot en Xadya van Bruxvoort begeleiden ons E-team bestaande uit (in bordvolgorde) Cas Hummelen,
Dominick en Julian van Dijk en Mika Bloksma. Al meteen in de
openingsronde trof ons team de uiteindelijke winnaar Paardensprong1 uit Groningen dat zonder puntverlies bleef. Mika scoorde met 3½
uit 7 het beste, Dominick behaalde 3 punten, Julian 2½ en Cas nam 2
winstpunten mee maar hij speelde dan wel steeds aan bord1. Al met
al was het een leuke ervaring voor die kinderen.
Seizoenoverzicht ASV-8: In de 3e klasse van de OSBO heeft ASV-8
een goed jaar achter de rug. Met behulp van 14 spelers wisten we
beslag te leggen op de 2de plaats! Het grote aantal verschillende
spelers toont aan hoe groot de bereidwilligheid is bij ASV om bij een
vraag naar invallers een handje te helpen. We begonnen het jaar thuis
met een remise tegen onze volwassen zuiderburen van De Toren-7.
ASV-8
1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We
Hub Kusters
0 – - 0 ½ 1 ½ 2-5
-- 1560 +0,000
Ton van Eck
1 0 - - - - - 1-2
1567 1589 +0,531
Jonathan vd Krogt ½ ½ 1r 0 – 1 ½ 3½-6 1500 1613 +0,325
Horst Eder
- ½ 1 1 ½ 1 ½ 4½-6 1499 1743 +1,343
Lion de Kok
½ 1 1 0 1 ½ 1 5-7
1437 1661 +2,063
Hans Derendorp
- - 0 0 1 ½ - 1½-4 1426 1343 -0,456
Invallers:
Hedser Dijkstra
- - 0 – 0 - - 0-2
1682 1319 -1,346
Hendrik van Buren - 0 1 - - - - 1-2
1545 1462 -0,222
Ko Kooman
- - - 0 - - 1 1-2
1453 1490 +0,103
Frans Veerman
½ - - - - - - ½-1
1494 1546 +0,072
Thijs Stomphorst
½ - - - - ½ - 1-2
1307 1370 +0,168
Jelle Noordhuis
- 1 - - - - - 1-1
1243 1539 +0,765
Tom Verberk
- - - - - - 1 1-1
1235 1498 +0,689
Peter van Deursen - - - - 0 - - 0-1
1178 1142 -0,137
De 7 wedstrijden op een rij: Eindstand OSBO 3e klasse G:
1 ASV-8 – De Toren-7 3-3
1 Doesborgh
13 29 K
2 Schaakstad-6 – ASV-8 3-3
2 ASV-8
9 23
3 ASV-8- De Schaakmaat-5 4-2 3 De Toren-7
9 22½
4 Doesborgh – ASV-8 5-1
4 Schaakstad-6
8 26
5 ASV-8 – VDS-2 3-3
5 VDS-2
6 21½
6 Pallas-5 - ASV-8 1½-4½
6 Ons Genoegen
4 18½
7 ASV-8 – Ons Genoegen 4½-1½ 7 Pallas-5
4 15½
8 De Schaakmaat-5
3 12 D

Dit zou eerst een jeugdteam zijn, maar De Toren besloot toch het
jeugdteam in een andere klasse te laten spelen. Dit zorgde ervoor dat
we in de slotwedstrijd ruim op tijd waren en misschien daardoor wel
beslag hebben weten te leggen op de 2e plaats. Het had immers ook
zomaar de 4e plaats kunnen zijn. In de tweede wedstrijd mochten we
afreizen naar Apeldoorn waar we tegen Schaakstad-6 wederom een
remise wisten te noteren. Hier was ik vorig jaar, toen als teamleider
van ASV-10, ook geweest en toen werd Schaakstad-5 in die poule
kampioen. Een titel zat er nu niet in voor deze vereniging. Vanaf de
3e ronde moesten we voor dit seizoen helaas afscheid nemen van Ton
van Eck vanwege werkverplichtingen. Dit maakte dat we elke ronde
in ieder geval minimaal één invaller nodig hadden en we afhankelijk
waren van bereidwilligheid van andere leden. De kracht van ASV
werd maar weer eens duidelijk want alle ronden is het gelukt om de
borden gevuld te krijgen. Ik had voor deze ronde 2 invallers geregeld.
De Schaakmaat-5 kwam echter op bezoek met 5 spelers. Dan maar
zelf niet spelen. Voor niets twee invallers gevraagd, waarvan Hedser
Dijkstra een hoop moeite moest doen om aanwezig te zijn. Onze
eerste overwinning in de 3de klasse was een feit! De weg omhoog
was ingeslagen. In de 4e ronde moesten we in de ijzige kou op bezoek bij de koploper in het gezellige Doesburg. Het werd ons goed
duidelijk gemaakt waarom ze koploper waren. We werden getrakteerd op een flinke nederlaag. Hoewel we niet zijn weggespeeld, want

op vrijwel alle borden deden we lang mee, misten
we net dat beetje extra om te winnen. In de 5e ronde
maakten we er thuis weer een remise van tegen
VDS-2. We stonden na deze wedstrijd 4e met 2
matchpunten minder t.o.v. de 2e en 3e plaats en 5
punten met de eerste plaats. Kampioen worden was
dus vrijwel onmogelijk meer. De 6e wedstrijd speelden we in Deventer tegen Pallas-5. Thijs Stomphorst
had ik een dag te voren nog bereid gevonden mee te
doen. Hij had op weg naar de speelzaal pech aan zijn
zijde. Hij stond in Deventer rustig te wachten voor
het stoplicht toen een Poolse dame ergens anders op
aan het letten was en achterop de trekhaak van zijn
auto reed. Gelukkig had hij zelf niets en kon dan
weliswaar verlaat alsnog zijn partij starten. Vol
adrenaline wist hij deze partij, na weer tot rust te zijn
gekomen, nog tot remise te brengen. Het leuke aan
deze wedstrijd was dat we er na bijna 3 uur spelen
achterkwamen dat de klokken niet goed waren ingesteld. Niemand kreeg extra tijd per zet. Ook dit
bracht ons niet van slag maar de tijd konden we in
een enkele partij nog goed gebruiken. We wonnen
deze wedstrijd en zo konden we de tweede winst
noteren. Ten slotte de slotronde die georganiseerd
werd door De Toren-7. Wij waren in de veronderstelling dat de avond om 19:30 zou beginnen, maar
door de switch die de Toren voorafgaand aan het
seizoen gemaakt had was dit natuurlijk gewoon
20:00. Ruim op tijd konden we ons rustig voorbereiden op de laatste wedstrijd en met jeugdige bijdrage
van Tom Verberk wonnen we gemakkelijk. Nu was
het wachten op resultaten van onze poule of we 4e,
3e of 2e zouden worden. De eerste plaats was vrijwel zeker voor Doesborgh die nog maar 2½ bordpunt nodig had om kampioen te worden zonder
afhankelijk te zijn van de uitslag van De Toren-7. Ze
wonnen en werden zo zonder enige twijfel de onbetwiste kampioen. De teams die niets te winnen hadden behalve de eer deden hun plicht en zo verloren
onze concurrenten en werd ASV-8 prachtig 2e!
Mooi om te benoemen is dat mijn 95-jarige tegenstander in de slotronde dit seizoen 6 uit 7 haalde en
daarmee als 2e eindigde bij de topscorers. Reden te
meer voor ons allen om te blijven schaken. Schaken
houd je, zo blijkt maar weer, vitaal van geest!
Jonathan van der Krogt

Seizoenoverzicht ASV-10: Toen de indeling bekend
werd bleek dat ASV-10 was geplaatst in een poule
van 4 teams. Dat betekende dus een dubbel treffen
tegen de andere 3 teams. De indeling in enkele poules van 4 werd ingegeven door het feit dat het aantal
aanmeldingen van 4e klasse-teams de laatste jaren
steeds minder wordt. Of dit de oplosding is laat ik
maar even in het midden maar langere reisafstanden
kan ook weer bezwaarlijk zijn. Niettemin hebben de
spelers hele leuke en spannende wedstrijden meegemaakt tegen fijne tegenstanders waarbij het
krachtsverschil op zich niet zo groot was, hoewel de
uitslagen soms anders doen vermoeden. ASV-10
speelde van de 6 wedstrijden, mede door de gezamenlijke slotronde 4 uitwedstrijden, waarvan 3 op
vrijdagavond. Daarbij heeft de slotronde juist zijn
charme in een poule van 8. Dat is altijd een gezellig
weerzien met alle tegenstanders waar in dat seizoen
de degens mee zijn gekruist. Nu zaten we bij de
slotronde met 1 andere wedstrijd uit onze poule.
Gelukkig was er bij deze slotronde die door De
Schaakmaat in Apeldoorn was georganiseerd nog
een andere poule van 4 zodat het met 4 wedstrijden

in 1 zaal een gezellige bedoeling was. We hebben op zich dus een
leuk seizoen gehad. Met 3 zeges en evenzoveel nederlagen werd een
keurige 3e plek veroverd achter de teams van Twello-2, waarvan
beide keren werd verloren en De Schaakmaat-6j waar in de thuiswedstrijd juist heel knap ruim van werd gewonnen. De andere 2 gewonnen wedstrijden werden behaald op Voorst-3. Natuurlijk zijn er ook
topscorers in ons team. Jan Sanders en Hein van Vlerken scoorden
beiden 4 uit 6. Ook de score van 3 uit 5 van Gerard Viets in zijn eerASV-10
1 2 3 4 5 6
Frans Veerman
1 0 0 - - Thijs Stomphorst 0 1 1 – 0 ½
Jan Sanders
0 1 1 0 1 1
Hein van Vlerken 0 1 1 0 1 1
Cor van der Jagt 0 1 0 0 0 1
Gerard Viets
1 – 1 0 0 1
Invallers:
Danny Hageman
- 1 – 0 - Pim Rijmer
- - - ½ - Nedzat Sulejmani - - - - 0 1
De 6 wedstrijden op een rij:
1 Twello-2 - ASV-10 4-2
2 ASV-10–De Schaakmaat-6j 5-1
3 Voorst-3 – ASV-10 2-4
4 ASV-10 Twello-2 ½-5½
5 De Schaakmaat-6j-ASV-10 4-2
6 ASV-10 – Voorst-3 5½-½

Score
1-3
2½-5
4-6
4-6
2-6
3-5

KNSB
1494
1307
1303
1219
1201
--

TPR
1298
1146
1313
1454
1192
1324

W-We
-0,789
-0,510
+0,766
-0,106
+0,222
+0,000

1-2
-- 1534 +0,000
½-1
-- 1471 +0,000
1-2
-- 1480 +0,000
Eindstand OSBO 4e klasse C:
1 Twello-2
9 25½ K
2 De Schaakmaat-6j 9 21
3 ASV-10
6 19
4 Voorst-3
0 6½

ste externe seizoen mocht er zeker wezen. Of er volgend seizoen ook
weer poules van 4 teams ontstaan hangt natuurlijk af van het aantal
teams dat zich zal inschrijven. Op basis daarvan moet bekeken worden hoe de indeling het beste tot zijn recht kan komen. Als nonplaying captain van ASV-10 dank ik de spelers voor hun inzet.
Ruud Wille

Seizoenoverzicht ASV-13: Na een geweldig seizoen eindigde ASV13 op een keurige 4e plaats . Met twee gewonnen wedstrijden en twee
gelijke spelen werden er maar liefst zes punten gescoord. In de slotronde werd zelfs kampioen Dodewaard op 3-3 gehouden. Elke wedstrijd was spannend en het was leuk om te zien hoe gestreden werd
om de punten. Met Tom Verberk, Nedzat Sulejmani en Kazem Mollahosseini hadden we ook weer drie debutanten dit seizoen en natuurlijk was er ook de rentree van onze nestor Henk Kelderman, die tegen
De Toren 10 ook meteen maar won. En ook Nedzat en Kazem wonnen beiden hun partijen. En vanuit onze jeugdopleiding liet Tom
ASV-13
1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We
Jan Zuidema
1 0 1 1 – 3-4
1474 1572 +0,370
Bob Sanders
0 0 ½ - 1 1½-4 1402 1250 -0,794
André de Groot
0 1 0
1r 1 0 3-6
1386 1394 -0,224
Tom Verberk
½ 1 - - 1 2½-3 1235 1748 +1,091
Jan Diekema
½ 0 1
- 1 0 2½-5 1200 1230 +0,106
Jan-Pieter Lourens - 1 0
1 - - 2-3
1197 1549 +0,576
Invallers:
Henk Kuiphof
- - 0
- - - 0-1
1562 1301 -0,684
Henk Kelderman
- - - 1 – 1-1
1232 1425 +0,000
Aly-Asad Najak
0 – 0
- - - 0-2
767 852 -0,065
Kazem Mollahosseini - - 1 1 – 2-2
-- 1366 +0,000
Nedzat Sulejmani
- - 1 - 1 2-2
-- 1753 +0,000
Jelmer Visser
- - 0
- 0 0 0-3
-- 1104 +0,000
De 7 wedstrijden op een rij: Eindstand OSBO 4e klasse E:
1 ASV-12 – ASV-13 4-2
1 Dodewaard
9 22½ K
2 ASV-13 – Bennekom-4 3-3
2 Rhenen-2
8 22½
3 Rhenen-2 – ASV-13 5-1
3 ASV-12
8 20
4 ASV-13 was vrij
4 ASV-13
6 19½
5 ASV-13 – De Cirkel-4 5½-½ 5 Bennekom-4
5 17
6 De Toren-10 - ASV-13 1-5
6 De Cirkel-4 3 12½
7 ASV-13 – Dodewaard 3-3
7 De Toren-10 3 12

Verberk met 2½ uit 3 toe te zijn aan een veel hoger team. Tom won
intussen ook al in ASV 8. De slotavond was er tenslotte een om nooit
te vergeten. ASV 12 en ASV 13 speelden tegen de twee kampioenskandidaten. ASV 12 won en ASV 13 had dat kunnen doen. Doordat
ASV 13 op 3-3 bleef steken, werd Dodewaard kampioen. Hopelijk
kunnen we ook komend seizoen met ASV 13 aantreden en met veel
Erik Wille
plezier zal ik dit team weer (op afstand) leiden.
Uitslagen interne competitie 31e ronde (23 mei 2013):
R. Verhoef - Maassen van den Brink ½-½; Hoogland-Knuiman ½-½;
van der Gouw - Abrahamse ½-½; Koeweiden - Vermeer 0-1; Marks P. Verhoef ½-½; Boom - Dijkstra ½-½; Eder - Mogendorff ½-½;
Zuidema - Kusters 0-1; van Buren - de Kok ½-½; Meijer - Koen van
Keulen 1-0; Mollahosseini - Kooman 0-1; Hageman - Sulejmani 1-0;
Derendorp - Kees van Keulen ½-½; Hartogh Heijs - Wijman ½-½;
van Deursen - Kelderman 1-0; J. Sanders - Gubbels 0-1; Stibbe - van
Veldhuijzen 1-0; Visser - van Vlerken 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie ½-finale Kroongroep:
van Rijn - Wilgenhof 1-0; Boel - Hogerhorst 1-0.

