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Oploswedstrijd: Een studie(tje) van de Rus Zinar dit keer.
Wit speelt en wint. Hij componeerde dit in 1988. Oplossing:
pionstudies zijn vaak lastiger dan ze lijken. Hier ook. Je kijkt
er naar en denkt en weet, dat de sleutelzet 1. Kxg7 moet zijn.
Mis. Probeer maar: 1…f5 2. h6, f4 3. h7, f3 4.h8D, f2 en
deze stand is remise. De
oplossing is namelijk 1.
Kg6 en nu zit zwart in
zetdwang. De variant gaat
verder met 1…Kg2 2.
Kxg7, f5 3. h6, f4 4. h7, f3
5. h8D, f2 6. Da8+. Het
kost flink wat zetten om dit
eindspelletje te winnen
maar met de witte stukken
kan een ieder van ons dat.
Jubileum:
Afgelopen
maandag was voor ASV
een bijzonder moment in
de historie van onze vereniging. Opgericht op 31 oktober
1891 bestaat de Arnhemsche Schaak Vereeniging nu maar
liefst 125 jaar. Van enige sleet is geen enkele sprake. Als
tweede club van Nederland qua ledental is er nog steeds
sprake van groei. Samen met u gaan we dan ook gewoon
door met onze activiteiten. Zo blijven we eeuwig jong!!
Rapidcompetitie: De interne competitie, waarvan we intussen al 7 ronden achter de rug hebben, werd vorige week
onderbroken voor de 1e speelavond in de rapidcompetitie die
met 36 spelers werd gestart. Het was gezellig druk vorige
week want naast het rapid
Stand ASV-rapidcompetitie
waren er ook nog 6 partijen
na 4 ronden seizoen 2016-2017:
Nr. Naam
Pnt Part voor de extra competitie en
1 Jaap Amesz
4
4
er was nog een partij voor de
2 Jan Knuiman
3½ 4
ASV-beker. In totaal waren
3 Tom Bus
3
4
er dus 50e schakers actief!!
4 Rob Huberts
3
4
Na deze 1 rapidavond pakte
5 Siert Huizinga
3
4
Jaap Amesz meteen de 1e
6 Quirine Naber
3
4
7 Werner Passchier
3
4
plaats met 4 uit 4. Daar waar
8 John Sloots
2½ 3
hij ook in de interne al goed
9 Ruud Wille
2½ 4
scoort ging het hem bij het
10 Anne Paul Taal
2½ 4
rapid ook goed af. Jan
11 Jeroen v Ginneken
2½ 4
Knuiman volgt op een half
12 Niels Matser
2½ 4
13 Theo v Amerongen
2½ 1
punt als tweede gevolgd
14 Dick Vliek
2½ 4
door een vijftal spelers met 3
15 Steven Braun
2½ 4
uit 4 waarbij Werner Pas16 Remco Gerlich
2
4
schier wellicht de meest
17 Jeroen Kersten
2
4
verrassende naam is. Met
18 Piet de Mol
2
3
19 Patrick v Waardenburg 2
2
nog 16 ronden te spelen is er
20 Oscar Mercan
2
4
natuurlijk nog niets beslist.
21 Walter Manschot
2
3
Op 24 november a.s. is de
22 Jan Groen
2
4
volgende
rapidavond.
23 Koen van Keulen
2
4
Naast het rapid ging zoals
24 Wisse Witmans
2
4
25 Désiré Fassaert
1½ 4
gezegd ook de extra compe26 Kees van Keulen
1½ 4
titie van start met meteen 6
27 Henk Schunck
1½ 4
partijen. De uitslagen zijn:
28 Horst Eder
1½ 4
Hooning-de Kort ½-½; de
29 Ahmad Samman
1½ 3
Kok-van Dijk 1-0; J. San30 Jan Vermeer
1
4
31 Jan Willem v Willigen 1
4
ders-Rijmer 0-1; Hartogh
32 Jacques Boonstra
1
4
Heijs-Veerman 0-1; Deren33 Theo v Lotringen
1
4
dorp-Zuidema ½-½; Droop34 Ko Kooman
½
4
Burger 1-0.
35 André de Groot
½
3
36 Meindert Rudolphi
0
4
Externe competitie: Na een
weekje zonder teamwedstrijden barst het zaterdag
weer los.
Onze eerste vijf teams spelen dan alweer hun 3e ronde. Dat
doen we vanaf 13.00 uur in een thuiswedstrijd in het Grand
Café van het Lorentz. ASV-1 heeft wat goed te maken na de
nederlaag in de vorige ronde tegen De Toren. Dat moet dan
gebeuren tegen het gepromoveerde Messemaker 1847 uit
Gouda. Beide teams lijken aan elkaar gewaagd dus het kan
een spannende ontmoeting worden. ASV-2 ontvangt Boven

donderdag 3 november 2016
IJ. De laatste ontmoeting tussen beide teams dateert uit het
seizoen 2014-2015. Dit Amsterdamse team won toen
met
4½-3½ en promoveerde mede hierdoor naar de 2e klasse
KNSB maar kon zich daar niet handhaven en degradeerde
afgelopen seizoen net zo hard weer terug naar de 3e klasse.
Daar wil het nu nog niet lukken want de eerste 2 ronden
leverdene geen matchpunten op daar waar ASV-2 met 3 punten de 1 plaats deelt. ASV-3 krijgt het zwaar want zij treffen
kampioenskandidaat MuConsult Apeldoorn-2.
Zij degradeerden het voorbije seizoen uit de 2e klasse KNSB en zijn
nu weer favoriet voor promotie. Dat wordt dus een hele
lastige opgave maar is ASV-3 dan juist niet op zijn best? In
de OSBO-promotieklasse neemt ASV-4 het op tegen De
Schaakmaat waar ASV-5 in de vorige ronde nog zo ruim van
won. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het vierde dat ook
zomaar even gaat doen. We zijn benieuwd! ASV-5 dat het
seizoen zo opvallend goed is begonnen treft koploper VDS
uit Beekbergen. Kan het vijfde nog een keer verrassen?
Kortom er is weer genoeg te beleven zaterdag. Het wordt
ongetwijfeld opnieuw een spannende schaakmiddag. U bent
van harte welkom in het Lorentz om onze teams te steunen!
Vanaf 9 november spelen ook onze andere OSBO-teams
weer. Daarover meer in de volgende EP. In deze uitgave heel
veel resultaten van onze clubgenoten bij de diverse toernooien. Want als er geen teamwedstrijden zijn dan zijn ASV-ers
altijd wel ergens bij een toernooi te vinden!!
KNSB-beker: Ook de bekercompetitie van de KNSB is intussen alweer gestart. ASV-1 is net ezoals alle teams die in de
competitie
in de Meesterklasse of 1 klasse uitkomen voor de
1e bekerronde vrijgeloot. De tegenstander van ASV moest
komen uit het duel PION (Groesbeek) - SV Zevenaar. Dit
eindigde in een 2-2 gelijkspel. Bij het snelschaken viel de
beslissing met 1½-2½ in het voordeel uit van Zevenaar.
Zij
zijn daarmee dus de tegenstander van ASV-1 in de 2e ronde
van de strijd om de KNSB-beker. ASV-1 speelt thuis. Een
datum voor deze wedstrijd is nog niet vastgesteld. Ook aan
de OSBO-cup gaat ASV natuurlijk weer deelnemen. Daarvoor zijn intussen de teams ASV-4 t/m ASV-8 aangemeld.
Erelid: De Baarnse Schaakvereniging nam tijdens de ALV
na ruim 21 jaar afscheid van Pascal Losekoot als bestuurslid.
Omdat hij wel erg veel voor die vereniging heeft betekend
en nog steeds betekent, werd Pascal op voorstel van het
bestuur door de ledenvergadering tot erelid benoemd. Pascal,
ook namens ASV van harte proficiat!
Hoogeveen: Drie ASV-ers namen deel aan het Hoogeveen
schaaktoernooi dat in de week van 15 t/m 22 oktober jl. werd
gehouden. Een vierde mogen we zeker niet vergeten want
Peter Boel verzorgde daar wederom de persdienst. Het toernooi kende dit jaar 2 matches, een open toernooi en twee
toernooien voor amateurs. Alle toernooien vonden plaats in
het sfeervolle raadhuis van Hoogeveen. In het schaakcafé
gaven bekende commentatoren hun analyse. De partijen
waren natuurlijk ook live te volgen via de website. Zo is het
toernooi in een reeks van jaren uitgegroeid tot een bekend
Nederlands schaaktoernooi. Wat deden de ASV-ers? Jaap
Vogel bracht het in het open toernooi (rating vanaf 2000) tot
4½ uit 9 via een regelmatig opgebouwde score. Mick van
Randtwijk eindigde op 3½ punt. Zowel Jaap als Mick behaalden een plus met hun TPR. Ko Kooman speelde in de
ochtendgroep van het amateurtoernooi. Dus dat was steeds
om half tien beginnen! Ko had een leuke schaakweek gehad,
zo mailde hij uw redacteur. Doelstelling was, kijkend naar de
rating, om 3 punten te halen. Hij wist dat net niet te halen en
was dan ook gematigd tevreden. Het merkwaardige was,
aldus Ko, dat hij in de 2 partijen tegen de sterkste tegenstanders (1700+) nog het beste speelde met (zeker de 1e partij)
winstkansen. Helaas werd, ook weer enigszins door te gehaast spel, niet de goede winstweg bewandeld. De eerste
toernooihelft was nog dusdanig slecht dat Ko na 4 van de 8
ronden slechts een half punt had. Het voordeel is dan dat je

goede kans hebt tegen op papier minder sterke tegenstanders
te moeten spelen. Ko won dan ook vervolgens tweemaal op
rij. Toen mocht hij weer aantreden tegen een 1700+. Een
goede partij met remisekansen, maar het overzien van een
damepenning kostte hem de partij. In de slotpartij was zijn
tegenstander, ondanks een goed gespeelde partij, Ko net iets
te slim af, waardoor hij zijn vrijpion net niet kon laten promoveren. Zo bleef het voor hem bij 2½ punt.
Haarlem: De schaakvereniging HWP Haarlem organiseerde
van 15 t/m 23 oktober het 2e Haarlemse Meesters Schaaktoernooi, met naast een gesloten tienkamp ook weer het
Haarlemse Meesters Open. Aan dit Open toernooi nam Quirine Naber deel in groep B (rating tot 1900). Zij kan op een
goed toernooi terugkijken want met een score van 6½
uit 9
met maar liefst 5 overwinningen werd zij gedeeld 3e in een
groep van 44 spelers. Met de zwarte stukken ging het dit
keer zelfs bijzonder goed want daarmee scoorde ze 4½ uit 5.
Guernsey: In dezelfde periode als Hoogeveen en Haarlem
trokken verschillende Nederlanders weer richting het eiland
Guernsey. Voor Désiré Fassaert intussen vaste kost in de
maand oktober. Voor Dirk Hoogland, die daar samen met
zijn zoon meespeelde, was het de eerste kennismaking met
dit schaaktoernooi. Hij had, aldus zijn mail, een hele leuke
week gehad met daarbij ook leuke partijen maar het duurde
naar eigen zeggen net een paar zetten te lang. Hij was bij de
start van het toernooi als sterkste Nederlander met de hoogste rating op plaats 7 gerangschikt. Gedurende het gehele
toernooi stond hij in de top 10 mete daarin onder meer enkele
grootmeesters
met een gedeelde 4 plaats als hoogste klassering na de 4e ronde toen hij 3 punten had verzameld. Met 2
winstpartijen en 4 remises op zak moest hij in de
slotronde
zijn enige nederlaag incasseren. Een gedeelde 12e plaats met
4 uit 7 was zo zijn eindscore. De score van Désiré was niet
goed en niet slecht. Het was de verwachte score op basis van
zijn rating. Toch was hij enigszins teleurgesteld. Hij had
gehoopt zijn slechte resultaat in Dieren (gedeeltelijk) goed te
maken. Tegen in elke ronde qua rating sterkere tegenstanders
hield hij met zwart steeds moeiteloos remise. Met wit overschatte hij soms zijn stelling dan wel onderschatte hij de
tegenkansen van zijn tegenstander, wat hem tweemaal op
een nederlaag kwam te staan.
Mook: Afgelopen zaterdag was ASV goed vertegenwoordigd bij het rapidtoernooi in Mook, het Kiste Trui-toernooi.
Maar liefst 10 ASV-ers trokken de grens van Gelderland
over naar Limburg. 7 clubgenoten speelden in de A-groep,
de andere 3 in de B-groep. Met 68 schakers was de deelname
dit jaar helaas duidelijk minder dan in andere jaren en dat
was jammer. De sfeer was er niet minder om natuurlijk. Met
een afvaardiging van 10 spelers was ASV `hofleverancier`.
Met zoveel clubgenoten waren er natuurlijk veel onderlinge
duels te verwachten. Barth Plomp en Koen Maassen van den
Brink eindigden
als beste ASV-ers met 4½ uit 7 op een gedeelde 4e plaats. Barth verloor de openingsronde maar
scoorde daarna 3½ uit 4 tot hij wederom verloor. Winst op
Remco Gerlich in de slotronde bracht hem op 4½ punt. Koen
startte met 3 uit 4 tot hij in ronde 5 verloor van de latere
winnaar Hotze Hofstra (BSV Bennekom). Koen won daarbij
van zijn clubgenoten Ruud Wille en Anne Paul Taal. Ruud
eindigde net onder Barth en Koen met 4 uit 7. Anne Paul, die
ook de sterkte van Hofstra moest ondervinden, eindigde met
3½ uit 7 op een 50% score samen met Remco Gerlich en
Désiré Fassaert, die van deze beide clubgenoten verloor.
Horst Eder zocht de uitdaging in deze groep en scoorde 2 uit
7. In de tweede groep was er succes voor ASV. Oscar Mercan wist deze groep met een score van 6 uit 7 te winnen. Eén
van zijn winstpunten was tegen Kees van Keulen. Ko
Kooman eindigde nae een matige start van 1 uit 4 met 3
winstpartijen in de 2 toernooihelft toch nog boven de 50%
met 4 uit 7. Kees eindigde op 3 uit 7. Hije eindigde als 23e.
Omdat het toernooi intussen al voor de 23 keer werd gehouden was daar een prijs aan verbonden. Het was weer een
gezellig en goed georganiseerd toernooi.
Apeldoorn: De deelname van 43 schakers afgelopen weekend aan het 1e eFXO Apeldoorns Weekendtoernooi viel de
organisatie ongetwijfeld nog wat tegen. Het toernooi moet
nog wat meer bekendheid krijgen maar de concurrentie van
andere toernooien was dan ook groot en de herfstvakantie zal
hierbij tevens meegespeeld hebben. Het toernooi werd een
prooi voor de lokale favoriet GM Roeland Pruijssers (2490).
Hij won met 5½ uit 6 en bleef daarmee
Mees van Osch een
half punt voor. Op een gedeelde 3e plaats eindigde Bob
Beeke. Hij won de eerste 2 ronden (waaronder tegen oudASV-er Cees Sep) maar werd daarna in ronde 3 gestuit door
van Osch, zijn vroegere clubgenoot bij De Toren. Een bye in
ronde 4 werd gevolgd door een remise op zondagochtend in

een partij waarin wat meer mogelijk leek. De slotronde
bracht hem met winst een eindscore van 4 uit 6. Mick van
Randtwijk startte meteen tegen Pruijssers en moest daarin
zijn meerdere erkennen. In de resterende 5 ronden scoorde
hij 3½ punt. Bent Schleipfenbauer begon teleurstellend met
1 uit 4 via een remise in ronde 3 en een bye op zaterdagavond. Er moest dus wat gebeuren en dat lukte want de beide
partijen op zondag werden gewonnen waaronder tegen oudASV-er Gonzalo Tangarife. Zo eindigde Bent nog op 3 uit 6.
Steven Braun
eindigde in groep B met 3½ uit 6 op een gedeelde 6e plaats.
Amsterdam: Het 30e Eijgenbroodtoernooi dat eveneens afgelopen weekend werd gehouden trok beduidend meer deelnemers dan Apeldoorn. Het was zelfs zo dat er een reservelijst werd aangelegd. Uiteindelijk bleven er 116 schakers
over verdeeld over 2 groepen. In groep A treffen we Ruud en
Pieter Verhoef aan. Pieter speelde een sterk toernooi met
enkele sterke remises tegen hoger gerate spelers. Dat blijkt
wel uit zijn TPR van 2207, ruim boven zijn rating! Hij eindigde op 4 uit 6 en bleef dit toernooi ongeslagen. Vader
Ruud bleef met 2 uit 6, een score conform zijn rating, bescheiden op de achtergrond. Op de toernooisite werden de
schakers op de volgende aardige wijze op het verzetten van
de klok gewezen. Wintertijd: je wint er tijd mee. Tijd om te
schaken, te analyseren, te drinken of gewoon te slapen….!
Amstelveen: De schaakweek in Amstelveen werd afgelopen
zondag afgesloten met het NK-rapid met Loek van Wely als
winnaar bij de heren en Anne Haast bij de dames. In het
gelijktijdig gehouden Brainwave-rapidtoernooi vinden we
onze dubbelleden Dick Vliek en Niels Matser terug in de Bgroep. Dick scoorde 4 punten, Niels volgde net daarachter
met 3½ punt. Carlose Preuter, voorheen De Toren, werd met
6 punten gedeeld 1 in deze B-groep. Aan dit Brainwavetoernooi namen 107 schakers deel.
Daglichtschaak: Op een prachtige herfstmiddag leek deze
tweede middag van het Daglichtschaak wel op een gezellig
herfsttoernooi waarbij door één dame en dertien heren in een
gemoedelijke sfeer werd geschaakt. Wederom was er weer
een nieuwe schaker. Deze keer schoof Loek Busscher aan.
Helaas waren er door verjaardagen een paar schakers afwezig. In groep A behaalden Jacco Reiding en Jan Vermeer de
maximale score van drie punten. Alleen Ko Kooman kan in
de stand een beetje volgen. Hans Donker was deze middag
misschien te veel heer. Tegen beginnend schaker Marina
Kralli kwam hij niet verder dan remise. Hij gaf min of meer
les en deed dat zo goed, dat hij eigenlijk remise tegen zichzelf speelde. Maar de echte partij tegen Bertus Teunissen
van Manen verloor hij tot zijn verbazing. Henk Schunck nam
in groep B de leiding met winst op Kazem Mollahosseini en
Bertus Teunissen van Manen. Tjabbe Jansen had een zware
middag. Hij moest het opnemen tegen de nummers één en
twee. Dat liep niet zo goed af. Ben Bergen startte dit seizoen
met twee punten, waaronder tegen Robbert Lubbers. Ook
Jan Schoenmaker scoorde twee punten. Kazem Mollahosseini heeft blijkbaar met zijn vakantie niet veel geschaakt.
Alleen tegen Loek Busscher, onze nieuwkomer, kwam hij tot
winst. Loek is vast van plan om via internet zijn
schaakniveau omhoog te krikken. Op dinsdag 6 december is
de volgende ronde van het Daglichtschaak in de Wasserij,
Molenbeekstraat 26a.
Uitslagene 1e ronde OSBO-competitie 2e t/m 4e klasse:
OSBO 2 klasse B: Edese SV - ASV-6 3½-4½; De Combinatie-1 - PSV/DoDo-2 1½-6½; De Schaakmaat-2 - De Cirkel-1 3½-4½; Pallas-3 - VSG-2 4-4.
OSBO 2e klasse C: ASV-7 - VDS-2 6½-1½; Zutphen-2 Theothorne-1 5½-2½; Velp-2 - De Toren-4 2-6; Rokade-3 Rokade-2 2½-5½.
OSBO 2e klasse D: PION-3 - ASV-8 5-3; Het Kasteel-2 Tornado-1 3½-4½; De Toren-5j - Mook-1 1½-6½; SMB-2 UVS-4 6-2.
OSBO 3e klasse F: ASV-9 - Lochem-1 4-2; Doetinchem-2 De Kameleon-1 4½-1½; Rokade-4 - Doesborgh-1 1½-4½;
Theothorne-2 - Zevenaar-2 1-5.
OSBO 3e klasse C: De Toren-8 - Elster Toren-2 3½-2½;
BSV Bennekom-3 - ASV-10 3½-2½; Twello-1 - Veenendaal-2 4½-1½; De Cirkel-2 - Wageningen-6 4-2.
OSBO 3e klasse D: Het Kasteel-4 - De Sleutelzet-1 2½-3½;
Zevenaar-3 - SMB-3 2-4; De Toren-6j - Koningswaal-2 4½1½; ASV-11 - UVS-6 3-3.
OSBO 4e klasse G: Velp-6j - Schaakstad Apeldoorn-5 0-4;
De Cirkel-4 - ASV-12 3-1.
OSBO 4e klasse I: ASV-13 - Tornado-3j 3½-½; De Toren10 - Velp-3 3-1.
Uitslag ASV-bekercompetitie: van der Krogt - Arends 1-0.

