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Oploswedstrijd: Dit keer het slot van een studie
van Pogoshants.
Wit dreigt 1.
Lxf7 en kan dan
met de h-pion
doorlopen naar
winst.
Maar
zwart is hem net
voor. Er volgde
1…g4+ 2. Kxg4
(na 2. Kh4 loopt
zwart door naar
het
promotieveld.) 2…Ph6+ 3. Kf4, Pxg8. Zo ontstond de
stelling in het tweede diagram. Het lijkt verloren
maar toch wist
wit dit remise te
houden. Hoe??
Oplossing:
4.
d5, exd5 (dit
moet wel want
na 4…e5 5. Ke4
zijn de d- en hpion
samen
immers
voor
zwart niet meer
te stoppen). Nu
levert echter 5. h6, Pxh6 een fraaie patstelling
op.
Laatste bulletin: Met deze laatste EP voor dit
seizoen sluiten we de wekelijkse berichtgeving
af. Vanavond is de slotronde in de interne competitie. Volgende week is de laatste clubavond
met een gezellig avondje Fischer Random Chess
onder leiding van Nico Schoenmakers. Dan
verschijnt ook het juli-nummer van ASVNieuws. Dat mag u niet missen natuurlijk. Alle
reden dus om ook volgende week onze clubavond te bezoeken! Mocht ik u niet meer zien
dan wens ik u een hele fijne vakantie. Na de
zomerstop beginnen we weer op donderdag 18
augustus met een vrije speelavond, op 25 augustus gevolgd door de traditionele simultaan
door de club- en bekerkampioen. Op 1 september staat de 1e ronde van een nieuwe interne
competitie geprogrammeerd.
Jubileum ASV en OSBO: Afgelopen zaterdag
stond Rozet volledig in het teken van het schaken. Het is dan ook een prachtig gebouw voor
een dergelijk evenement. De viering van het 70jarig jubileum van de OSBO en het 125-jarig
jubileum van ASV werd een prachtig publieksevenement. We kunnen dan ook zonder meer
terugkijken op een bijzonder geslaagde dag met
een aansprekend programma. Prachtig om te
zien al die schaakactiviteiten. Buiten kon worden geschaakt op het fraaie houten schaakspel
van Theo Jurrius. De Chess-Queens Zhaoqin
Peng en Tea Lanchava vermaakten het aanwezi-
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ge publiek. Zij openden het geheel met een partij tegen vier meisjes van
het Nijmeegse SMB. Deze buitenactiviteit werd aan elkaar gepraat door
Jan Rotmans, die we nog kennen van de OHRA toernooien in Arnhem.
Helaas was het weer, zachtjes gezegd, bepaald niet opperbest. Daardoor
was de toeloop rond het bord helaas wat gering. Maar de belangstellenden genoten zichtbaar. In de hal van Rozet speelde Apeldoorner Thomas
Beerdsen. De huidige Open Arnhems Kampioen speelde in een aanschuifsimultaan zeker 50 partijen. Tussentijds moest hij nog wel even
onderbreken om het NK internet te spelen. Zijn rol werd in die periode
even overgenomen door Léon van Tol. Jan Timman speelde op de 3e
verdieping een simultaan aan 28 borden. Hij moest 6 remises toestaan
waaronder tegen onze eigen Nico Schoenmakers. Op een volgepakte 5e
verdieping namen maar liefst 60 tweetallen deel aan het rapidtoernooi.
Een aantal dat onze verwachtingen ver overtrof. Ook De Beste Zet van
Erika Sziva en Schaakkunst van Margreet Wevers hadden hun verkoopstands bij deze jubileumactiviteiten opgesteld. In het auditorium van
Rozet hield onze OSBO-competitieleider Huub Blom een interessante
lezing over de ontwikkeling die de competitie heeft doorgemaakt. ASV
stond in zijn verhaal centraal. Zeker de moeite waard om nog eens te
horen. Hans Böhm hield daarna een presentatie over de door hem samen
met Yochanan Afek geschreven boeken waarbij elk stuk in het schaakspel is beschreven. Met de prijsuitreiking van het tweetallentoernooi
werden de activiteiten in Rozet afgesloten. Dit werd ook meteen het
eerste officiële optreden van Marleen van Amerongen, de nieuwe voorzitter van de KNSB. Zij reikte de eerste prijs uit aan het winnende duo
(oud ASV-er) Fitzgerald Krudde en Richard van der Wel. Zij bleven met
13½ punt Maarten Solleveld (UVS en Bram van den Berg (De Stukkenjagers) een half bordpunt voor. De eerstvolgende clubgenoten waren
Tom Bus en Bob Beeke op een gedeelde 4e plaats. Na afloop van de
prijsuitreiking werd de happening voortgezet in het nabij gelegen café
Heeren van Aemstel waar Marleen van Amerongen nog enkele snelschaakpartijen speelde tegen Hans Böhm. De jubileumdag werd door
Peter Boel in een enorm groot artikel in de Gelderlander van maandag jl.
op prachtige wijze beschreven. De OSBO en ASV stonden zaterdag mooi
in de picture!! Deze hele schaakdag was dan ook een geweldige promotie
voor onze mooie schaaksport!!
Seizoenoverzicht ASV-1: Voor het 3e achtereenvolgende jaar na de promotie wist ASV-1 zich in de 1e klasse te handhaven. Dat was ook dit
seizoen weer het uitgangspunt en dit lukte uiteindelijk via een beslissend
gelijkspel in de slotronde. Dit jaar speelde ASV-1 in de 1e klasse A, de
noordelijke poule. Dat de Groninger Combinatie te sterk was in de openingsronde dat was geen verrassing. De nederlaag in de 2e ronde tegen
ASV-1
Bob Beeke
Eelco de Vries
Otto Wilgenhof
Léon van Tol
Peter Boel
Jaap Vogel
Tom Bus
Wouter van Rijn
Dirk Hoogland
Frank Schleipfenbauer
Invallers:
Barth Plomp
Anne Paul Taal
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½
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1
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½
0
1
½
1
0
½
½
1
0

9
0
1
1
½
½
½
½
½
½
0

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

0 - - - - - - - - 0-1
0 - - - - - - - - 0-1

KNSB
2250
2238
2222
2215
2178
2175
2170
2159
2112
2101

TPR
2228
2250
2166
2185
2095
2196
2280
2209
2243
2156

W-We
-0,387
+0,130
-0,424
-0,295
-0,467
+1,105
+0,744
+0,480
+1,245
+0,493

1955 1487 -0,138
1914 1395 -0,152

De 9 wedstrijden op een rij
Eindstand KNSB 1e klasse B:
1 Groninger Comb. – ASV-1 7½-2½ 1 Groninger Combinatie 14 61 K
2 ASV-1 – Caïssa-Eenhoorn 4-6
2 De Toren/VSV
14 47
3 SG Max Euwe - ASV-1 6-4
3 De Wijker Toren
10 44
4 ASV-1 – HWP Haarlem 6-4
4 Wageningen
9 46
5 Wageningen - ASV-1 4½-5½
5 Zukertort Amstelveen 9 45
6 ASV-1 – Philidor 1847 6-4
6 ASV-1
8 42
7 De Toren/VSV - ASV-1 6-4
7 Philidor 1847
7 43
8 ASV-1 – De Wijker Toren 5-5
8 SG Max Euwe
7 42½
9 Zukertort A’veen - ASV-1 5-5 9 HWP Haarlem
7 41½ D
10 Caïssa-Eenhoorn
5 38 D

Caïssa Eenhoorn viel gewoon tegen. Uiteindelijk bleek dit zelfs tegen een degradant te zijn.
Toen ook de 3e wedstrijd verloren ging werden
de vooruitzichten even wat somber ingeschat.
Maar met de vechtlust van het team zat het wel
goed. Drie achtereenvolgende overwinningen
deden de mislukte seizoensstart helemaal vergeten. Zeker de winst op het sterkere Wageningen
gaf het nodige extra vertrouwen. De laatste
plaats die na 3 ronden nog werd ingenomen was
hierdoor 3 ronden verder ingeruild voor een
stevige positie in de middenmoot. Doordat de
teams flink aan elkaar gewaagd waren bleef de
afstand tot de onderste regionen op dat moment
nog steeds 2 punten. Het bleef dus oppassen. In
ronde 7 bleek De Toren/VSV te sterk. Alleen op
de laatste 3 borden was ASV-1 de betere maar
dit kon andere verliespartijen onvoldoende
compenseren. Zo zakte ASV-1 weer wat op de
ranglijst. Met nog 2 ronden voor de boeg was
het vooral zaak niet te verliezen. Dit moest dan
gebeuren tegen de op dat moment nummers 3 en
4 op de ranglijst. Het vertrouwen dat het niet
mis zou gaan was aanwezig en dit betaalde zich
uit. Twee keer 5-5 deed ASV-1 in de eindstand
op een 6e plaats belanden waarbij aan Otto Wilgenhof met een fraaie zege de New in Chess
Schoonheidsprijs werd toegekend. Komend
seizoen mag ASV-1 dus weer op dit niveau
acteren. Dirk Hoogland werd met 6 uit 9 topscorer, gevolgd door Léon van Tol en Wouter van
Rijn met 5 uit 9. Belangrijk zijn ook de mensen
die aan de hogere borden de zaak onder controle
houden. Daar was zeker Jaap Vogel van grote
waarde, terwijl Tom Bus in zijn eerste seizoen
voor ASV een belangrijke aanwinst was. In
ASV-Nieuws van mei staat ook al een uitgebreide terugblik op het voorbije seizoen.
Terrasschaak: Een dag na de jubileumactiviteiten bij Rozet was het terras van café Heeren van
Aemstel gezellig gevuld met 28 schakers voor
het 3e terras-snelschaaktoernooi. Gespeeld werd
vanaf 12 uur maar juist toen de indeling bekend
was gemaakt en de eerste zetten werden gedaan
begon het te regenen en niet zo zachtjes ook.
Iets waar dit toernooi patent op lijkt te hebben.
Enkele borden werden dan ook verplaatst naar
binnen. Het mocht de pret niet drukken. Later
klaarde het wel op maar echt stralend werd het
zeker niet maar met de regen viel het daarna wel
mee. Een klap onweer in de verte daarbij bleef
het. Onder leiding van Jeroen van Onzen werden
3 voorrondegroepen samengesteld. Zo kwamen
uit groep 1 in finalegroep 1 terecht Otto Wilgenhof 8½, Sander Berkhout 8 en Miklos Hoffer
(ZSG) 7½. Uit groep 2 Bram van den Berg 8,
Murat Duman 7. Uit groep 3 Koen Maassen van
den Brink 6 en Ruud Wille 6. Deze 7 spelers
moesten het dus gaan uitmaken in een dubbelrondige finalegeroep. Bram van den Berg werd
overtuigend winnaar met 10½ punt. Hij had
daarbij 3 punten voorsprong op Otto Wilgenhof
en Sander Berkhout die met 7½ punt de 2e plaats
deelden. Winnaar van groep 2 werd Léon van
Tol. Hij mistte de hoogste groep doordat hij in
de voorronde onnodig punten verspeelde. In
deze groep 2 kon niemand hem bijhouden. Met
11 punten bleef hij Jeroen van Onzen van De
Toren en Marco Otte van Wageningen maar
liefst 4 punten voor. Finalegroep 3 werd overtuigend gewonnen door Mick van Randtwijk.
Hij scoorde 11 punten daar waar Jeroen van
Ginneken en Marcel Leroi (Rokade) op 6½ punt
bleven steken. Xadya van Bruxvoort werd win-

naar van groep 4 met 11 punten. Ko Kooman eiste in deze groep de 2e
plaats voor zich op met 8 punten, gevolgd door Kazem Mollahosseini
met 7 punten. Na de prijsuitreiking werd het toernooi werd afgesloten
met een heerlijk buffet. Het was een gezellige dag. Volgend jaar staat het
toernooi zeker weer in de planning! Maar dan met mooi zonnig weer!!
Seizoenoverzicht ASV-4: In de Promotieklasse van de OSBO heeft
ASV-4 een moeizaam seizoen achter de rug. Na een valse start tegen
VDS werd met moeite het eerste matchpunt gescoord tegen Voorst. Vervolgens volgden twee minimale nederlagen tegen PSV/Dodo en SMB.
Met één punt uit 4 matches moest het tegen Wageningen-3 gebeuren. In
deze thriller viel het net de goede kant op: met 4½-3½ werd de eerste
zege geboekt. Tegen Doetinchem en Zevenaar waren we een maatje te
klein, twee keer een 5-3 nederlaag. Tegen het Kasteel werd op de valreep
een 4-4 uit het vuur gesleept, waardoor we de laatste ronde tegen Zutphen alles nog in eigen hand hadden. Eindelijk lieten we in de gezamenlijke slotronde ons potentieel zien. Een overtuigende 6-2 overwinning betekende klassebehoud. Eind goed, al goed, zullen we maar zeggen. Dan
de persoonlijke scores. Ivo van der Gouw speelde een regelmatig en
degelijk seizoen en werd met 5½ uit 9 topscorer van het team. Barth
Plomp versterkte ons team door Eric Langedijk te vervangen en speelde
sterk: 4½ uit 7 met een hoge tpr. Onze kopman Gerben Hendriks scoorde
netjes 4 uit 8. Ons talent Mick van Randtwijk had een sterk slotakkoord
en behaalde enkele belangrijke bordpunten, 4½ uit 8 en een mooie tpr.
Désiré Fassaert en Bert Duijker zaten rond de 50%, waarbij Bert het
seizoen redde met een goede eindspurt. Cees Sep heeft door omstandigheden slechts een half seizoen gespeeld. Ondanks degelijk spel pakte het
een paar keer net verkeerd uit, hopelijk kan hij volgend jaar weer een vol
seizoen meespelen. Ruud Verhoef had genoeg kansen maar maakte het
niet af, een ondermaatse score van 3½ uit 9. Eric Langedijk speelde
ASV-4
1 2 3 4 5
Gerben Hendriks
½ - 1 1 ½
Kees Sep
- 0 ½ 0 ½
Désiré Fassaert
1 1 ½ ½ 0
Ruud Verhoef
½ 1 0 0 ½
Eric Langedijk
0 - - - Bert Duijker
0 ½ ½ 0 1
Ivo van der Gouw
0 1 ½ ½ 0
Mick van Randtwijk ½ 0 0 1 1
Invallers:
Barth Plomp
- ½ - ½ 1
Jan van de Linde
- - - - Anne Paul Taal
- - ½ - Rob Huberts
- - - - Siert Huizinga
0 - - - Hans Rigter
- 0 - - Jan Groen
- - - - De 9 wedstrijden op een rij
1 VDS - ASV-4 5½-2½
2 ASV-4 – Voorst 4-4
3 PSV/DoDo - ASV-4 4½-3½
4 ASV-4 – SMB 3½-4½
5 Wageningen-3 - ASV-4 3½-4½
6 ASV-4 – Doetinchem 3-5
7 Zevenaar - ASV-4 5-3
8 ASV-4 – Het Kasteel 4-4
9 Zutphen - ASV-4 2-6

6
0
½
0
½
1
1

7
½
½
0
0
½
–

8
½
0
½
1
½
0

9
0
½
1
½
1
1

Score
4-8
1-4
4½-9
3½-9
0-1
4-9
5-9
4½-8

KNSB
1970
1925
1907
1900
1889
1860
1798
1786

TPR
2005
1700
1877
1734
1105
1808
1812
1967

W-We
+0,741
-0,789
-0,695
-0,436
-0,465
-1,061
+0,392
+0,333

0 1 ½ 1 4½-7 1955 2041 +0,451
- ½ - 1 1½-2
-- 2256
-- - - - ½-1
1914 2071 +0,199
- - 1 – 1-1
1836 2598 +0,447
0 - - - 0-2
1777 1048 -0,676
- - - - 0-1
1760 996 -0,440
- 0 - - 0-1
1746 1026 -0,374
Eindstand OSBO Promotieklasse:
1 Zevenaar
18 44½ K
2 PSV/DoDo
13 41 P
3 Voorst
12 42
4 Doetinchem
12 39½
5 SMB
8 34½
6 Het Kasteel
7 32½
7 VDS
6 34
8 ASV-4
6 34
9 Wageningen-3
5 31 D
10 Zutphen
3 27 D

slechts 1 partij, hopelijk versterkt hij ons in de toekomst weer. Alle invallers dank voor jullie bereidheid en inzet, er werden door jullie enkele
belangrijke bordpunten gescoord! Als we volgend seizoen starten zoals
we dit jaar hebben afgesloten, dan komt het allemaal goed. Ruud Verhoef
Veenendaal: Het open Veense is intussen gevorderd tot de 6e ronde, die
vanavond gespeeld wordt. Volgende week is de slotronde aldaar. In een
eerdere EP meldde ik u dat Michiel Blok na 2 ronden met Dimitri Koudinov aan de leiding ging. In de 3e ronde wist Michiel zijn medekoploper
te verslaan zodat hij met 3 uit 3 alleen de ranglijst aanvoerde. In de 4e
ronde moest hij met zwart echter zijn meerdere erkennen in de sterke
Stefan Bekker (2314) van de SV Wageningen. Maar in de 5e ronde pakte
Michiel de draad weer op en won opnieuw. Zo heeft hij nu 4 uit 5 en
staat daarmee op een gedeelde 2e plaats op een half punt van Bekker.
Uitslagen interne competitie 33e ronde (23 juni 2016):
Mercan - Hoogland ½-½; Boel - Hendriks 0-1; R. Wille - Huizinga 1-0;
Kusters - van Ginneken 0-1; Dijkstra - Naber 0-1; de Mol - van Dijk 1-0;
van Belle - Passchier ½-½; Koen van Keulen - Vermeer 1-0; Kooij - van
Buren 1-0; Eder - Kees van Keulen 1-0; Veerman – Koeweiden 1-0;
Witmans - van Lotringen 1-0; Mollahosseini - Meijer 0-1; Stomphorst Gubbels 1-0; Rijmer - Visser 1-0; Droop - Burger 1-0.

