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Oploswedstrijd: Een nieuwe tweezet. Daarvoor gaan we toch weer
even terug naar het verleden en
wel naar 1930. Ook deze is weer
goed te doen. Maar opgepast: het
is wel een probleem van Loshinsky. Wit geeft mat in twee
zetten. Oplossing: de sleutelzet is
1. Lb3.
Twee voor Twaalf: Afgelopen
vrijdagavond waren Remco de
Leeuw en oud ASV-er Olivier
Bruning op TV te zien als deelnemers aan het quizprogramma
Twee voor Twaalf. Van de 12
vragen waren er 2 fout. Een
spannend slot volgde. Het was zaak om met zo min mogelijk letters
het juiste woord te vinden. Dit lukte niet direct en de tijd begon voor
ons duo te dringen (voor schakers natuurlijk niet vreemd). Het was
dus zaak meer letters te vragen om achter de oplossing te komen.
Met nog 12 seconden over was de letter “O op 2” beslissend voor het
vinden van het juiste woord “Bokskampioen”. Onze schakers konden
toen aan de kant zitten en afwachten hoe het andere koppel het zou
doen. Ook zij wisten veel vragen goed te beantwoorden. Het kon
haast niet anders dan dat het een spannende ontknoping zou worden.
Beide teams waren aan elkaar gewaagd. Ook dit tweede team had
moeite om met weinig letters het woord te vinden. Daar moesten dus
ook meer letters aan te pas komen. Dat lukte, ook zij vonden het
juiste woord binnen de tijd. Zij hielden 11 seconden over. Met het
verwerken van de bonus bleek dit koppel net een fractie beter te
eindigen dan onze ASV-ers. Heel jammer natuurlijk maar wel heel
knap gespeeld!!
Voorleesavond: Peter Boel maakte ons attent op een voorleesavond
die hij met twee vrienden gaat houden op vrijdagavond 5 juni a.s.
vanaf 20.00 uur in het eetcafé Brigant, Apeldoornsestraat 4A, net
achter bioscoop Rembrandt. Korte verhalen en gedichten staan centraal en hier en daar zal het natuurlijk ook over schaken gaan. De
entree is 4 euro, daarin zijn inbegrepen de hapjes die de kok van het
eetcafé zal voorschotelen! In ASV-Nieuws van mei staat meer over
deze avond. Misschien iets voor u….?!
Seizoenoverzicht ASV-10: Na de eerste twee terugblikken op het
voorbije seizoen met de kampioenen ASV-6 en ASV-13 is in deze
EP het derde succesvolle team aan de beurt. ASV-10 miste de titel
maar promoveerde toch door als beste nummer 2 te eindigen. Kees
ASV-10
Henk Schunck
Gerrie Arends
Ko Kooman
Koen van Keulen
Remco Menger
Kees van Keulen
Invallers:
Frans Veerman
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Score
2½-6
4-6
5-6
4-5
4-6
3-6

- - - 0 – - 0-1

KNSB
1745
1508
1466
1459
1368
1311

TPR
1350
1460
1610
1461
1439
1347

1436 1243

W-We
-2,858
-0,521
+0,678
+0,615
-1,146
-0,266
--

De 6 wedstrijden op een rij:
Eindstand OSBO 4e klasse A:
1 ASV-10 – Tornado-4 3½-2½
1 BSV Bennekom-4 10 26 K
2 Rhenen-2 – ASV-10 2½-3½
2 ASV-10
10 22½ P
3 ASV-10 – BSV Bennekom-4 1½-4½ 3 Rhenen-2
9 21
4 Dodewaard-2j - ASV-10 1½-4½
4 Tornado-4
6 20½
5 ASV-10 – Wageningen-7 4½-1½
5 Dodewaard-2j
4 15½
6 De Toren-9 - ASV-10 1-5
6 Wageningen-7
2 13
7 ASV-10 was vrij
7 De Toren-9
1 7½

van Keulen blikt terug. Het stuk kreeg als titel mee: ASV-10 presteert
als Poulidor, hoewel..... Het zat er net niet in. Het was bijna gelukt
om kampioen te worden, maar we hebben het er zelf in één wedstrijd
bij laten liggen. Na de degradatie van vorig jaar hadden we op meer
gehoopt, maar helaas! Poulidor zou zich er volledig in herkennen.
Hoewel ..... Om eerst even te beginnen met de deelname. We hebben
slechts één keer een reservespeler nodig gehad. Verder was het team
compleet. Welk team doet ons dat na?? In de eerste wedstrijd tegen

Tornado-4 hadden we de sterkte van de tegenstander
toch iets lager ingeschat, maar we moesten echt aan
de bak om de winst met 3½-2½ binnen te slepen. In
de tweede wedstrijd speelden we direct tegen één van
de twee concurrenten voor de titel: Rhenen 2. Het
werd een bloedstollende wedstrijd. Ondanks dat we
na korte tijd met 2½-½ achterstonden, wisten we toch
de winst binnen te halen. In de volgende ronde direct
tegen de andere concurrent voor de titel. Kortom, in
de derde ronde speelden we in feite al om een gewonnen of verloren kampioenschap, tegen BSV
Bennekom-4. De tegenstander kwam een half uur te
laat. Uit coulance hadden we de klokken niet aangezet. Maar daarna ging er wel heel veel fout en verloren we kansloos met 1½-4½ en daarmee was het
kampioenschap in feite verkeken. De vierde ronde
was tegen een jeugdteam, Dodewaard-2. Het werd
een regelmatige 4½-1½ overwinning. Inmiddels
waren we er wel achter gekomen, dat Henk Schunck
en Ko Kooman de snelle schakers onder ons waren
terwijl vader en zoon Van Keulen er juist alle tijd
voor namen. Geregeld waren eerstgenoemden als
eerste klaar en de Van Keulens de laatste nog strijdende spelers. Daarna werd het tegen De Toren-9
met 5-1 een veegpartij. Inmiddels was Bennekom-4
begonnen met het morsen van wat wedstrijdpunten.
Zij hadden twee gelijke spelen moeten toestaan. Qua
bordpunten stonden ze overigens dik op ons voor.
Dat leverde een wat vreemde situatie in de slotwedstrijd op. Wij waren vrij, terwijl Bennekom nog
moest winnen om daadwerkelijk kampioen te worden. Tornado-4 uit Druten, waar de gezamenlijke
slotpartij plaatsvond, had voor ons, om het toch een
gezamenlijk gebeuren te laten zijn, een tegenstander
gearrangeerd: Tornado-3. Maar het grote wachten
was natuurlijk op wat Bennekom zou doen. We waren niet erg hoopvol; ze speelden tegen een niet heel
sterk team dat helaas ook nog met een speler te weinig kwam opdagen. Bennekom won dan ook met 4-2
en waren daarmee kampioen. We hebben het gewoon
in die ene onderlinge wedstrijd laten liggen. Individueel waren er fraaie resultaten zoals: Ko Kooman 5
uit 6, Koen van Keulen 4 uit 5, Remco Menger en
Gerrie Arends 4 uit 6. Kees van Keulen kwam met 3
uit 6 op 50% uit, Henk Schunck bleef daar met 2½
uit 6 net onder. Maar dan de klap op de vuurpijl: het
kampioenschap hebben we dan wel niet gehaald,
maar niet lang na de slotwedstrijd werd bekend dat
wij toch, dank zij
de goede 2e plaats, zullen promoveren naar de 3e klasse. Hoewel we sowieso een leuk
en mooi seizoen achter de rug hebben, waarbij we
onder de uitstekende leiding van Ko Kooman van het
schaken en als groep onderling hebben genoten, is
deze afsluiting toch een mooie kers op de pudding.
Dus toch geen Poulidor!
Kees van Keulen
Maastricht: Afgelopen Pinksterweekend werd in
Maastricht een enorm groot schaaktoernooi gehouden
met maar liefst 430 schakers!! Natuurlijk waren er
ook ASV-ers naar het diepe zuiden afgereisd. Maar
liefst 7 clubgenoten kwamen aan de start. Het toernooi was zeer sterk bezet met maar liefst 10 GM’s en
15 IM’s. Gespeeld werd in 4 groepen. In groep A
speelde Bob Beeke een goed toernooi. Hij eindigde
op 4 uit 7. Hij verloor alleen van Limburger Tom Bus
van wie we zeker nog meer zullen horen! Met 4 remises en 2 winstpartijen op de slotdag eindigde Bob

in dit sterke veld net boven de middenmoot. Frank Schleipfenbauer kende een moeizame start met maar liefst 4 nederlagen en
tussendoor
een bye in ronde 3 op zaterdagavond. Maar op maandag, 2e Pinksterdag, was er tot grote vreugde van zijn supportersschare de ommekeer. Met 2 winstpartijen herstelde Frank
zich van zijn valse start. Zo eindigde hij op 2½ uit 7. Pieter Verhoef kende zware tegenstand met een gemiddelde van 2178 maar
liet enkele goede remises noteren tegen spelers van dit niveau.
Hij eindigde incl. bye in de openingsronde op 2 punten. Goed
gedaan
dus!! Jaap Vogel kwam ook tot 2 punten. Ook hij nam in
de 1e ronde een bye op. In de 4 partijen die volgden scoorde hij
1½ punt via 3 remises. De partijen op de slotdag liet hij aan zich
voorbij gaan. In groep B (Elo 1700-2050) kwam Ruud Verhoef
met 4½ uit 7 tot een goede score. Hij bleef daarmee een vol punt
verwijderd van een winnend kwartet spelers. De score van Bent
Schleipfenbauer bleef wat achter op zijn niveau. Met 2½ uit 7
viel dit behoorlijk tegen. Oscar Mercan tenslotte kwam niet tot
scoren. Dat was jammer natuurlijk. Het enige punt kwam via een
vrije ronde ten gevolge van een oneven aantal.

ASV-teams OSBO-cup,Seizoen 2014-2015:
ASV 4
1 2
3 Score KNSB TPR W-We
Barth Plomp
– ½(1) 0 ½-2
1968 1670 -0,773
Gerben Hendriks - ½(1) - ½-1
1914 1818 -0,132
Eric Langedijk - ½(1) ½ 1-2
1889 1794 -0,221
Désiré Fassaert - ½(½) ½ 1-2
1840 1746 -0,259
Ruud Verhoef
- 0 0-1
1841 1660 -0,468
1e ronde:vrijgeloot
e
2 ronde:PION-2 – ASV-4 2-2 (na snelschaken ½-3½)
3e ronde:ASV-4 – Doetinchem-1 1-3
ASV 5
1 2 3 Score KNSB
Wouter Abrahamse - 1 ½ 1½-2 1924
Siert Huizinga
- 1 0 1-2
1756
René van Alfen
- 1 – 1-1
1799
Piet de Mol
- 1 – 1-1
1800
Paul van der Lee - - ½ ½-1
1782
Coen Mekers
- - 0 0-1
1877
e
1 ronde:vrijgeloot
2e ronde:ASV-5 – Doetinchem-2 4-0
3e ronde:Wageningen-3 – ASV-5 3-1
ASV 6

1 Score KNSB TPR

TPR
1954
1868
1992
1993
1903
1673

W-We
+0,124
-0,348
--+0,164
-0,531

W-We

Seizoenoverzicht ASV-5: Een mooi seizoen werd door ASV-5 Jeroen Kersten 0 0-1 1827 1605 -0,582
Huberts
½ ½-1 1820 1818 -0,003
afgesloten met een plaats in de middenmoot. ASV-5 heeft er dit Rob
Jacques Boonstra 1 1-1 1772 1892 +0,306
seizoen weer alles aan gedaan om zo lang mogelijk mee te doen Jan Groen
0 0-1 1746 1561 -0,479
om het kampioenschap. Helaas bleven we zowel bij Het Kasteel- 1e ronde:ASV-6 – PION-2 1½-2½
2 en De Toren-3 op een gelijkspel steken, waardoor we aanvan3 of 4 poules in te delen. Ook dit jaar namen er weer
kelijk een achterstand opliepen. In ronde vier wisten we dat recht te 3 ASV-teams deel. Om op het juiste aantal van 16
zetten en vanaf dat moment leek zich met Zutphen een kampioensra- teams te komen waren er in de 1e ronde maar 3 wedce te ontwikkelen. In ronde zes liet Zutphen ons merken niet in een strijden. Zo waren ASV-4 en ASV-5 vrijgeloot maar
spannend competitieverloop geïnteresseerd te zijn. Met liefst 2-6 ASV-6 moest wel spelen en werd gekoppeld aan
gingen we ten onder. Uiteindelijk eindigden we als vierde. Knap was PION-2 dat ons zesde met 1½-2½ uitschakelde. De
het debuut van Quirine Naber op dit niveau. Quirine scoorde 2,5 Groesbekers troffen in ASV-4 in de 2e ronde oppunt en viel al meteen op, waardoor ze ook voor invalbeurten op nieuw een ASV-team. Ook dit werd een spannende
zaterdag gevraagd werd. Naarmate de ervaring toe gaat nemen, zal wedstrijd want het duel eindigde in 2-2 met 4 remiQuirine nog beter gaan scoren. Topscorer werd dit seizoen Coen ses. Snelschaken moest de beslissing brengen. Daarin
ASV-5
1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We
was ASV-4 duidelijk sterker en schakelde de eGroesWouter Abrahamse
0 ½ ½ 1 1 0 ½ 3½-7 1924 1990 +0,577
bekers met ½-3½ uit. ASV-5 had in deze 2 ronde
Erik Wille
½ 0 ½ ½ - ½ ½ 2½-6 1916 1758 -1,296
Coen Mekers
1 1 ½ - ½ ½ ½ 4-6
1877 1907 +0,272
geen kind aan Doetinchem-2. Met 4-0 werd de 3e
René van Alfen
- - 0 ½ ½ - - 1-3
1799 1659 -0,571
ronde bereikt. De winnaars daarvan zouden zich
Paul van der Lee
½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 4-7
1782 1875 +0,899
plaatsen voor de finaledag tijdens ons VierkampenSiert Huizinga
1 1 1 1 0 0 ½ 4½-7 1756 1829 +0,706
toernooi. Dus met 2 teams in de kwartfinale waren er
Tony Hogerhorst
0 1 1 0 ½ 0 – 2½-6 1746 1699 -0,405
Quirine Naber
1 0 0 1 – 0 ½ 2½-6 1521 1718 +1,345
zeker uitzichten op meer. Helaas het mocht niet zo
Invallers:
zijn. ASV-4 verloor van het sterke Doetinchem-1 met
Paul Schoenmakers 0 - - 1 0 – 0 1-4
1856 1643 -1,106
1-3 en ASV-5 kwam tegen Wageningen-3 met 1-3
Rob Huberts
- - - - 1 - ½ 1½-2 1820 2055 +0,617
Jacques Boonstra
- 1 - - - - - 1-1
1772 1968 +0,508
tekort. Daarmee was het bekeravontuur voor ASV
Robert Naasz
- - - - - ½ - ½-1
1737 1735 -0,003
voorbij en mochten we op de finaledag toekijken hoe
favoriet UVS-2 de beker pakte!
De 7 wedstrijden op een rij: Eindstand OSBO 1e klasse B:
1
2
3
4
5
6
7

Het Kasteel-2 – ASV-5 4-4
ASV-5 – PION-2 5-3
De Toren-3 - ASV-5 4-4
ASV-5 – De Cirkel 5½-2½
Velp - ASV-5 3½-4½
ASV-5 – Zuthpen 2-6
ASV-5–De Elster Toren 3½-4½

1
2
3
4
5
6
7
8

Zutphen
12
De Toren-3
9
De Elster Toren 9
ASV-5
8
PION-2
7
Het Kasteel-2
6
Velp
5
De Cirkel
0

36½ K
30
29½
28½
25
27½
28 D
19 D

Mekers, die degelijker speelt dan de gemiddelde bank is. Ook Siert
Huizinga en Paul van der Lee zullen tevreden zijn over hun score.
Verder bleek Wouter Abrahamse een uitstekend kopman. Zijn score
was goed en zijn spel was veelal fraai! Op naar het nieuwe seizoen
en dan weer een paar plaatsen hoger.
Erik Wille
Seizoenoverzicht KNSB-beker en OSBO-cup: Nu ook de finale van
de OSBO-cup achter ons ligt en een dag eerder op Hemelvaartsdag
ook de strijd om de winst van de KNSB-beker werd beslist is het
goed om ook op dit bekergebeuren terug te kijken. De ASV-teams
kwamen hier niet goed naar voren. ASV-1 was na 1 duel al uitgeschakeld. Ook vorig seizoen was dit het geval toen de Groninger
Combinatie ASV-1 liet struikelen. Een nieuwee poging dus dit jaar
maar het was opnieuw van korte duur. In de 1 ronde was men nog
vrijgeloot. Daarna wachtte een zware ontmoeting tegen stadgenoot
De Toren/VSV. Met ½-3½ werd ASV-1 verslagen. De Toren ging
sterk door en werd pas in de laatste ronde van de poulewedstrijden
uitgeschakeld
ASV-1 KNSB-Beker Seizoen 2014-2015:
door de latere
1 2 Score KNSB TPR W-We
bekerwinnaar
Otto Wilgenhof - 0 0-1 2168 1275 -0,641
Bob Beeke
- ½ ½-1 2257 2236 -0,018
HMC Calder uit
Michiel Blok
- 0 0-1 2146 1671 -0,137
Den Bosch.
Dirk Hoogland - 0 0-1 2143 1256 -0,568
Dan de OSBO1e ronde: vrijgeloot
cup waar dit
2e ronde: ASV-1–De Toren/VSV ½-3½
seizoen slechts
19 teams aan deelnamen. Dat moet toch beter kunnen zou je denken.
Bekerstrijd levert immers altijd veel spanning op. Maar kennelijk
zijn veel verenigingen hier niet warm voor te krijgen of men acht
zich bij voorbaat kansloos. Misschien is het iets om een vergelijkbare opzet te maken met de KNSB-beker door ook het OSBO-gebied in

Eindhoven: Edward Kuster speelde in het weekend
van 7 t/m 9 mei mee in het 6e weekendtoernooi van
de Woensel Lichttorencombinatie (WLC) in Eindhoven. Edward kwam uit in groep B. Na een bye in de
openingsronde kwam hij in de resterende partijen tot
2 keer winst maar daar stonden 3 verliespartijen
tegenover. Met 2½ punt uit 6 eindigde hij dus net
onder de middenmoot!
Haarlem: Pieter en Ruud Verhoef speelden in het
weekend van 8 en 9 mei mee in het Haarlemse Karel
Kuip Vierkampentoernooi. Dit toernooi trok 68 deelnemers zodat er 17 vierkampen geformeerd konden
worden. Een mooi aantal! Op rating werd Pieter
Verhoef ingedeeld in groep 3. Daarin eindigde hij
met 1½ punt als derde. Tegenover een winstpartij
stond ook een nederlaag. De derde partij eindigde in
remise. Vader Ruud wist met 2 punten groep 4 te
winnen. In deze groep was men aan elkaar gewaagd
want van de 6 partijen eindigden er 5 in remise. De
enige winstpartij was voor Ruud en dat was meteen
goed voor de groepszege!
Uitslagen interne competitie 29e ronde (21 mei
2015):
Hoogland - Wilgenhof 0-1; Boel - R. Wille 1-0;
Boonstra - Marks 1-0; Huizinga - Naber 1-0; Boom Vermeer 0-1; Mercan - Kusters 1-0; Wong-Eder 0-1;
Kooij - Arends ½-½; Manschot - Koeweiden 1-0;
Veerman - Witmans 0-1; Sulejmani - Kooman ½-½;
Mollahosseini - Derendorp 1-0; Kees van Keulen van Deursen ½-½; Zuidema - Hageman 1-0; Schunck
- Menger 1-0; de Groot - J. Sanders 0-1; van Lotringen - Stomphorst 0-1; Maas - Rijmer 0-1; Gubbels Visser 1-0; van Dam - Viets ½-½; Burger-Stibbe 0-1.

