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Oploswedstrijd: Het wordt tijd naar het huidige schaak te kijken. Hier
een stand uit 2014 en wel uit de
Europese cupwedstrijden voor clubteams, gespeeld in het Spaanse Bilbao. Aan het bord zitten Meessen en
Vokaturo met zwart. Zwart speelt en
wint. Nog steeds zijn de opgaven wel
erg simpel voor een club met zoveel
kwaliteit. Oplossing: Na 30….Ta1
kon wit opgeven en deed dat ook.
Restant seizoen: Na een donderdag
zonder clubavond vanwege Hemelvaartsdag gaan we vanavond weer
verder met de interne competitie. Er
staan nog 6 ronden op het programma. Op 11 juni wordt de interne onderbroken voor het snelschaakkampioenschap
en op 9 juli sluiten we het schaakseizoen 2014-2015
af met de 2e speelavond in de Fischer Random Chesscompetitie. Nog
8 clubavonden dus te gaan, wij wensen u daarbij veel plezier!
Vierkampentoernooi: Afgelopen zaterdag stond weer in het teken van
de finaledag van de OSBO-cup maar op vrijdagavond werd reeds
gestart met het ASV-Vierkampentoernooi dat daarmee al 10 jaar de
omlijsting vormt van deze bekerstrijd. Aan de vierkampen nemen
steevast zo’n 30 tot ruim 40 spelers deel. Dit keer zat het wat aan de
ondergrens met 30 schakers. Jammer natuurlijk want het is altijd een
gezellig gebeuren en dan hoop je als organisatie natuurlijk op meer
deelname. De thuisblijvers missen gewoon een leuk schaakevenement.
Volgend jaar beter dus! Voor de 11 ASV-ers waren er wisselende
resultaten. In groep A won Johan Wolbers op fraaie wijze de eerste 2
partijen. In de slotpartij verloor hij van oud-ASV-er Fokke Jonkman.
Maar op zich was ook dat een mooie partij aldus Johan die de 1e plaats
deelde met Geert van Hoorn het jeugdige talent van De Toren. Jacques
Boonstra opende in groep B met een prima winst maar daar bleef het
bij. 1 uit 3 voor hem dus. Ook Nico Schoenmakers kwam niet verder
dan 1 punt. In groep C verloor hij de eerste 2 partijen om met een
goede winstpartij
het toernooi nog wat te redden. Ron Brachten werd
met 2 punten 2e in groep D. Quirine Naber bleef in deze groep op
slechts een half punt steken. Voor Oscar Mercan was het een toernooi
om snel te vergeten. Hij eindigde puntloos onderaan in groep E daar
waar Wisse Witmans heel goed speelde en zegevierde in groep F met
2½ uit 3. Zo won hij van Ko Kooman en Kazem Mollahosseini.
Deze
beide ASV-ers eindigden met 1½ uit 3 op een gedeeld 2e plaats. In
groep G tenslotte,
bestaande uit 6 spelers, werd Remco Menger met
2½ punt 2e, Edward Kuster met 1½ punt 3e en Hans Derendorp won in
deze groep eenmaal. Op zaterdag ging de aandacht natuurlijk ook uit
naar de 4 finalisten in de strijd om de OSBO-cup. Geen ASV-teams
daarbij helaas. ASV-4 en ASV-5 werden in de kwartfinale uitgeschakeld. In de halve finale won favoriet UVS-2 overtuigend van Doetinchem met 4-0 en Voorst won van Wageningen-3 met 3-1. In de finale
dus UVS-2 tegen Voorst. Het werd een spannende strijd die in de
tijdnoodfase door UVS-2 met 2½-1½ werd beslist. UVS-2 was de
terechte winnaar nadat zij eerder ook al kampioen ewaren egeworden in
de OSBO-Promotieklasse!! In de strijd om de 3 en 4 plaats won
Wageningen-3 met 2½-1½ van Doetinchem. De kans is groot dat de
OSBO de organisatie van dit bekergebeuren ook volgend jaar weer
aan ASV toewijst! Het was een mooi schaakweekend.
Snelschaken: Op zaterdag 2 mei jl. werd in Bennekom wederom het
OSBO-snelschaken voor clubteams gehouden. Vorig jaar vond het
toernooi niet plaats vanwege gebrek aan deelname. Dit jaar dus weer
wel al was het aantal van 10 deelnemende teams natuurlijk nog behoorlijk mager. Slechts 6 OSBO-verenigingen waren vertegenwoordigd waarvan ASV 3 teams afvaardigde. Maar goed het toernooi werd
in ieder geval weer gehouden want als zoiets eenmaal van de kalender
af is dan is een terugkeer vaak moeizaam. Eerst werd er een voorronde
gespeeld waarbij alle teams elkaar troffen. Daarna werd een finalegroep gespeeld waarbij de bovenste 4 teams uit de voorronde t.w.
ASV-1, Wageningen, Bennekom-1 en UVS aan elk bord doorschoven
en zo 4 partijen tegen elkaar speelden. Succes was er in deze finale
voor ASV-1 dat winnaar werd bij de KNSB-teams. Met 31 bordpunten bleven zij de concurrentie ruim voor. Kampioen van de promotie-

donderdag 21 mei 2015
klasse eUVS werd in de finale met 25½ bordpunten
zelfs 2 voor de KNSB-teams Wageningen (20) en
Bennekom (19½). Individueel succes was er ook
want Peter Boel werd topscorer met 17½ uit 21. In
groep 2 speelden de overige 6 teams een dubbelrondige
competitie tegen elkaar. ASV-3 werd hierin
1e (27 bp) maar werd aangemerkt als KNSB-team
omdat Ruud daar in speelde. Dus geen prijs voor
hen. Wel voore het Ermelose VSG dat kampioen
werd van de 1 klasse OSBOe (26½ bp) en de Edese
SV-1 (22½ bp ) dat in deze 2 finalegroep kampioen
Persoonlijke resultaten ASV-ers bij OSBOsnelschaken voor clubteams op 2 mei 2015:
voorronde finale totaal
ASV-1
Bob Beeke
7 -9
7½-12 14½-21
Dirk Hoogland
6 -9
5½-12 11½-21
Peter Boel
7½-9
10-12 17½-21
Michiel Blok
8 -9
8-12 16 -21
ASV-3
Ruud Wille
2-9
7-10
9 -19
Rob Huberts
2-9
5½-10 7½-19
Désiré Fassaert
3-9
5½-10 8½-19
Marco Braam
5-9
9-10
14-19
ASV-6
Jacques Boonstra
4 -9
3½-10 7½-19
Jan Vermeer
1½-9
2-10 3½-19
Edwin Peters
4 -9
6-10 10-19
Kazem Mollahosseini 3 -9
4½-10 7½-19

werd van de 2e klasse OSBO. ASV-6 speelde in
deze groep naar vermogen en kwam tot enkele
aardige resultaten zoals een 4-4 gelijkspel tegen de
eerder genoemde kampioen Ede-1. Edwin Peters
was topscorer in dit ASV-team. Al met al was het
een gezellige dag. Volgend jaar weer maar dan met
meer teams….?! Daar gaan we voor!
NK-jeugd: Zeker niet onverdienstelijk was het resultaat van onze beide ASV-Chessqueens Quirine
Naber en Xadya van Bruxvoort bij de NKjeugdkampioenschappen dat van 2 t/m 9 mei in
Rotterdam werd gehouden. Beiden speelden in de
groep AB-meisjes. Quirine eindigde daarin op een
score van 5 uit 9 via 2 winstpartijen en 6 remises.
Xadya deed het met 4½ punt met een halfje minder.
Zij won ook 2 keer en speelde 5 keer remise. In het
mei-nummer van ASV-Nieuws kunt u nog een
uitgebreide terugblik op dit toernooi lezen.
Externe competitie: Het schaakseizoen voor onze
externe teams zit er op. Het was een mooi seizoen
met 2 kampioenen (ASV-6 en ASV-13) en een
beste nummer 2 (ASV-10), dat daarmee ook promoveerde. In de komende nummers blikken we nog
eens terug op het afgelopen competitiejaar en daarbij beginnen we natuurlijk eerst met de kampioenen
en zo komt elk team in de resterende nummers aan
bod!!
Seizoenoverzicht ASV-6: Het schaakseizoen 20142015 werd het kampioensjaar van ASV-6. Samen
met Schaakstad Apeldoorn-4 en UVS-4 bezaten wij
het hoogste Elo-gemiddelde bij de aanvang van de
competitie. De eerste wedstrijd tegen Schaakstad
werd onverwacht een walk-over. Met drie invallers
behaalden we een ruime 6½-1½ zege. Met de kerst,
na drie ronden, hadden we 19½ bordpunten en
niemand van ons had een partij verloren. Onze
voorsprong op UVS-4, nummer 2 in de stand, was
al 2 matchpunten en 3 bordpunten. In ronde 4 tegen
het onderaanstaande Pallas-3 in Deventer ging het
echter bijna mis. In de tijdnoodfase en met enig
geluk werd het nog een 5½–2½ overwinning. De
dip in ons spel was daarmee echter niet overwon-

nen. Thuis tegen VDS-2 ging het mis in de vorm van een gelijkspel en
ook in ronde 6 in Epe tegen De Zeven Pionnen konden we met een
4½–3½ overwinning niet overtuigen. Inmiddels was UVS-4, onze
tegenstander in de slotronde, ons tot een matchpunt genaderd. In deze
zinderende slotronde toonden we ons echter duidelijk de sterkste tegen
UVS-4. We keren daarmee na 1 jaar weer terug in de eerste klasse.
ASV-6
1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR
W-We
Jeroen Kersten
½ 1 ½ 1 1 1 ½ 5½-7 1827 1981 +1,390
Nico Schoenmakers - ½ 1 - ½ 0 1 3-5
1810 1872 -0,055
Theo van Amerongen - ½ 1r 1 - - ½ 3-4
1788 1620 -0,464
Marco Braam
1 ½ 1 0 - 1 0 3½-6 1776 1682 -0,576
Jacques Boonstra
½ 1 1 0 ½ 0 1 4-7
1772 1789 +0,176
Jan Groen
- 1 ½ 1 - ½ 1 4-5
1746 1898 +0,531
Robert Naasz
1 1 1 ½ 0 ½ ½ 4½-7 1737 1767 +0,296
Albert Marks
1 ½ - 1 1 1 – 4½-5 1723 1869 +0,721
Invallers:
Rob Huberts
½ - - - - - - ½-1
1820 1899 +0,109
Piet de Mol
1 - 1 1 0 ½ ½ 4-6
1800 1794 +0,136
Hans Rigter
1 - - - - - - 1-1
1734 1932 +0,515
Rob van Belle
- - - - 0 - - 0-1
1766 1458 -0,791
Jan Vermeer
- - - - 1 - - 1-1
1719 1807 +0,232
De 7 wedstrijden op een rij:
Eindstand OSBO 2e klasse D:
1 ASV-6 – Schaakstad-4 6½-1½
1 ASV-6
13 38½ K
2 Theothorne – ASV-6 2-6
2 UVS-4
10 34½
3 ASV-6 – Zutphen-2 7-1
3 Schaakstad-4
10 31
4 Pallas-3 – ASV-6 2½-5½
4 VDS-2
7 27½
5 ASV-6 – VDS-2 4-4
5 Theothorne
7 26½
6 De Zeven Pionnen-ASV-6 3½-4½ 6 Zutphen-2
5 22
7 ASV-6 – UVS-4 5-3
7 De Zeven Pionnen 3 26½ D
8 Pallas-3
1 17½ D

Topscorer werd Jeroen Kersten, die dit jaar voor het eerst voor ASV
in actie kwam, met 4 overwinningen en drie remises. Een prachtige
score aan een van de topborden. Albert Marks aan een van de lage
borden scoorde met 4,5 uit 5 partijen procentueel zelfs nog iets hoger.
Ook Jan Groen, de penhouder van vorig jaar, kwam met 4 uit 5 prima
voor de dag. Iedereen van het vaste team kwam ruim boven de 50%
score. ASV-6 moest dit jaar 10 maal een beroep doen op een invaller.
Dit hoge aantal kwam mede door ziekte van de captain. Bij de invallers mag ook Piet de Mol niet onvermeld blijven. Hij speelde 6 van de
7 ronden mee en scoorde liefst 4 punten. Een mooi schaakjaar werd in
stijl bij het (ASV) Chinees Kantonees restaurant in de Steenstraat met
een overheerlijke rijsttafel afgesloten.
Theo van Amerongen
Seizoenoverzicht ASV-13: “Onverwacht naar de titel”, zo zou de kop
boven deze terugblik op het afgelopen seizoen ook kunnen luiden. Het
laatste team van ASV speelt immers al jaren vooral voor het plezier.
Natuurlijk proberen we onze wedstrijden zo goed mogelijk te spelen,
maar de gezelligheid gaat toch boven de resultaten. Dit seizoen was
dat niet anders. Het eerste duel werd met 3½-2½ verloren van het
sterke Theothorne-2. Prima prestatie, zo was onze gedachte. Over de
3-3 tegen slechts vier speler van Velp 4 waren we niet echt tevreden.
Kennelijk waren we daardoor zo geprikkeld dat we ineens onverslaanbaar waren. 4-2, 5-1 en 5½-½ waren de overtuigende zeges, die
ASV-13
Jan Zuidema
Nedzat Sulejmani
Bob Sanders
André de Groot
Edward Kuster
Jan Diekema
Invallers:
Frans Veerman
Hans Meijer
Kazem Mollahosseini
Clemens Wijman

1
0
1
0
1
0
½

2
0
1
1r
1r
0
0

3
–
1
½
1
1
0

4
1
1
½
1
½

5
1
1
1
1
1

6
1
1
½

Score
1-3
6-6
2½-4
5½-6
3-5
2½-6

KNSB
1454
1411
1409
1347
1293
1071

TPR
931
1788
1536
1538
1477
1059

-

-

1
-

0
-

0
–
-

1
–
1
1

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

1436
1408
1301
--

1629
-1215
-1704 +1,505
1224
--

De 6 wedstrijden op een
1 Theothorne-2 - ASV-13
2 ASV-13 – Velp-4j 3-3
3 ASV-13 – Doetinchem-3
4 ASV-13 – Theothorne-2
5 Velp-4j – ASV-13 1-5
6 Doetinchem-3 – ASV-13

rij: Eindstand OSBO
3½-2½ 1 ASV-13
2 Theothorne-2
4½-1½ 3 Doetinchem-3
4-2
4 Velp-4j

W-We
-0,620
+0,432
-0,159
+0,713
+0,305
-0,744

4e klasse C:
9 24½ K
9 22½ P
4 16
2 9

½-5½

leiden tot de titel. Waanzinnig knap! Nedzat Sulejmani viel in dit team
met zes zeges het meest op, maar ook André de Groot had maar een
half verliespunt. Prima prestaties, maar ook de andere spelers hadden
een belangrijke rol in dit team. Wellicht dat een aantal van de spelers
komend seizoen gewoon nog in de vierde klasse spelen; gewoon omdat ze het zo leuk vinden en niet perse omhoog willen. Maar dit seizoen neemt niemand ons meer af!
Erik Wille
Bevrijdingstoernooi: Wageningen en 5 mei is een begrip. Dat weten
we allemaal. Niet alleen voor de Bevrijdingsfeesten waar ook dit jaar
weer vele duizenden mensen op af kwamen maar ook voor de schakers
staat 5 mei altijd vast omcirkeld op de kalender. Dit jaar werd de
67e editie gespeeld van het Bevrijdingstoernooi dat een grote traditie
kent. Met maar liefst 190 deelnemers was er een record aantal deelnemers in het ruime sportcentrum van de universiteit. Een geweldig
aantal natuurlijk. Daaronder was ASV met 12 deelnemers weer uitstekend vertegenwoordigd! Gespeeld werd in 3 groepen. In de sterke
hoofdgroep met deelname van enkele grootmeesters, waaronder bekende namen als Timman en van Wely, en meesters en vele andere
sterke spelers moesten
vijf van onze clubgenoten het opnemen. Zo trof
Bob Beeke in de 2e ronde Jan Timman. In het eindspel moest Bob zijn

meerdere erkennen. Na een start van 1½ uit 4 eindigde hij toch op 4 punten mede door een goed slot
met 2 winstpartijen.
Het onderlinge duel tegen Léon
van Tol in de 5e ronde werd remise. Léon eindigde
op 3 punten. Naast de remise tegen Bob deelde hij
ook het punt tegen Pieter Verhoef. Deze eindigde
op zijn beurt een halfje boven Léon op 3½ punt.
Eenzelfde score was er voor Barth Plomp weggelegd. Hij trof in de openingsronde IM Sander van
Eijk. De Wageninger, die voor de organiserende
vereniging in de externe competitie uitkomt was te
sterk voor Barth. Voor Ruud Verhoef was het hard
werken in deze groep. Hij kwam tenslotte op 1½ uit
7 uit. In de B-groep (tot 1900) treffen we 4 ASV-ers
aan. Ruud Wille leek lang niet te stoppen want hij
won 5 partijen op rij en voerde daarmee de ranglijst
aan. Daarna was het helemaal over. De laatste 2e
partijen gingen verloren zodat Ruud naar de 5
plaats terugzakte. Bert Duijker kwam via een regelmatig opgebouwde score op 4 punten. Ook Tony
Hogerhorst kwam tot 4 punten maar hij begon desastreus met 3 nullen. Daarna kwamen de punten
binnen! Patrick van Waardenburg eindigde op 2½
punt. Dan de C-groep waar Oscar Mercan met 3½
uit 7 de beste ASV-er werd gevolgd door Ko
Kooman met 3 punten. Daarachter volgde Edward
Kuster met 2½ punt. Het was weer een geweldig
toernooi, heel soepel georganiseerd. Complimenten
aan de organisatie dus!
Schaakprobleemwedstrijd: Een verslagje dat door
de vele teamwedstrijden even te lang was blijven
liggen betrof de deelname van Wouter van Rijn aan
de Open NK-oploswedstrijd dat al op zaterdag 14
maart in Nunspeet werd gehouden. Dolf Wissmann
haalde in eerste instantie de meeste punten van de
Nederlanders. Na afloop van zo'n toernooi is er
altijd nog ruimte voor discussie. Zo werd bij zowel
Jorma Paavilainen als bij Wouter een punt te weinig
gegeven voor 1 van de studies. Bij Peter van den
Heuvel bleek dat de arbiter niet goed geteld had,
zodat deze deelnemer er ook nog een punt bij kreeg.
Echter, Dolf was zo sportief om aan te geven dat hij
teveel punten had gekregen. Dat kostte hem niet
alleen 4 punten, maar ook nog eens de titel! Zo ging
hij van 42,5 punten naar 38,5 punten, net onder
Peter die 39 punten scoorde. 3e met 38 punten werd
secretaris Johan de Boer en Wouter werd met maar
1 puntje daar weer onder verrassend 4e! Onze ASVer had een goed toernooi en eindigde boven een
aantal sterke spelers. Het zat dus erg dicht bij elkaar
in de top en als Wouter maar 2 puntjes meer gescoord had was hij gewoon Nederlands kampioen
oplosschaken (vanwege de antwoorden eerder inleveren) geweest, wie had dat gedacht!! Maar
als.....telt nu eenmaal niet!! Het werd gewoon een
4e plek en zo viel Wouter net buiten het podium.
Overigens werd dat in de algemene eindstand een
8e plek omdat de eerste vier plaatsen voor buitenlanders waren: Micheal Caillaud werd met 49 punten winnaar, voor Eddy van Beers, Michaël Pfannkuche en Axel Steinbrink. Voor alle uitslagen en
een verslag verwis ik u naar de site
www.probleemblad.nl. Op zondag ging het met de
studies van ARVES ook verrassend, maar dan,
aldus Wouter, verrassend slecht. Daar waar hij
vorig jaar nog bijna won, viel het dit keer erg tegen
en scoorde hij weinig punten. Van de 6 opgaven
had hij er 5 fout en bij een opgave had hij maar 2
juiste zetten gevonden. Het resulteerde
dit keer
hierbij in een wat tegenvallende 11e plaats.
Uitslagen interne competitie 28e ronde (7 mei
2015):
Wilgenhof - Gerlich 1-0; van Rijn - Boel 1-0; R.
Wille - P. Schoenmakers 1-0; Huberts - B. Schleipfenbauer ½-½; Marks - Fassaert 1-0; Vermeer Kusters 1-0; van Belle - Vliek ½-½; Eder - van
Buren 0-1; Koen van Keulen - Kooij 1-0; Mercan Kooman 1-0; Arends - Manschot ½-½; Mollahosseini - Veerman ½-½; Kees van Keulen - Witmans
½-½; Derendorp - Wijman 1-0; van Deursen - J.
Sanders ½-½; Rijmer - Zuidema 0-1; Schunck Gubbels 1-0; Stibbe - van Lotringen 0-1; Viets Maas 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Hogerhorst Knuiman 1-0.

