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Oploswedstrijd: Deze opgave komt uit de partij
Winants - Goris (Belgische competitie 1992). Wit
speelt en wint. De oplossing kent meerdere varianten. Geef er
eentje en het is
al goed. Oplossing: 1. Lc1,
De7 2. Dc3+,
Tf6 3. Dxf6,
Dxf6 4. Td8+,
Df8 5. Lb2+
mat. Dit zijn
de zetten uit de
partij.
Maar
ook na het
zwarte 1…Pd3
of 2… De7 is
de zwarte stelling niet meer te handhaven. Wit
moet alleen oppassen, dat hij niet 2. Lb2 speelt
i.p.v. Dc3.
Snelschaken: Vanavond spelen we ronde 31 van de
interne competitie. Volgende week onderbreken we
de interne voor het jaarlijkse interne snelschaakkampioenschap van ASV. Altijd spannend maar
vooral ook heel gezellig. Wie geen liefhebber is
van snelschaken kan natuurlijk gewoon meespelen
in de extra competitie. En dat is haast vergelijkbaar
met de interne. Daarvoor wordt de 6e en laatste
ronde van dit seizoen gespeeld. Dus zoals altijd is
er bij ASV voor iedereen weer wat te beleven!!
Beker: In de Kroongroep van de ASV-bekerstrijd
zijn de beide finalisten intussen bekend. Bob Beeke
plaatste zich als eerste door Wouter van Rijn te
verslaan. Een week later voegde Michiel Blok zich
daarbij. Nadat hij in de kwartfinale had gewonnen
van Hans van Capelleveen, winnaar van de bekergroep, won Michiel vervolgens in de ½-finale van
Tom Bus. Voor de finale is er geloot voor de kleur.
Michiel heeft wit tegen Bob. De speeldatum is uw
redacteur nog niet bekend!
OSBO-cup: Voor de 12e opeenvolgende keer organiseerde ASV afgelopen zaterdag, ditmaal onder
tropische omstandigheden, de finaledag van de
OSBO-cup met daaromheen als prachtige nevenactiviteit het ASV-Vierkampentoernooi dat op vrijdagavond startte. Bij de laatste 4 van de bekerstrijd
hadden SMB-1, Wageningen-3, Elster Toren-1 en
Voorster SC-1 zich weten te plaatsen. Favoriet
SMB-1, dat promotie in de competitie naar de
KNSB al had weten te realiseren, ging nu voor
bekersucces. Zij lootten in de halve finale Wageningen-3 als tegenstander. Het werd een spannend
duel waarin SMB uiteindelijk zelfs met de maximale cijfers van 4-0 wist te winnen. In de andere
halve finale beet Elster Toren, dat zeker niet in de
sterkste opstelling voor de dag kwam, flink van
zich af tegen de Voorster SC-1. Dit resulteerde
zelfs in een 3½-½ zege voor de Elstenaren die
daarmee de finale bereikten tegen SMB. Ook daarin bood Elster Toren dapper weerstand maar in de
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slotfase moesten ze toch buigen aan de topborden. Zo won SMB de
OSBO-cup met een 3-1 zege op Elster Toren, dat als verliezend finalist komend seizoen in de KNSB-beker mag deelnemen, omdat SMB
daartoe als naar de KNSB gepromoveerd team al gerechtigd is. Jaap
Amesz zorgde op deze finaledag voor een belangrijke bijdrage door
eerst in de halve finale een vol punt te scoren en in de finale ons oudlid Martin Weijsenfeld te verslaan. De strijd om de 3e en 4e plaats
werd niet zomaar een formaliteit. Voorster SC en Wageningen-3 deden er alles aan om het brons te pakken. Het werd in de reguliere
wedstrijd echter 2-2 en ook het beslissende snelschaken werd 2-2.
Hierdoor werd Voorst 3e doordat het resultaat op het vierde bord in de
reguliere wedstrijd afviel en daar had Wageningen-3 nou net gewonnen. Het waren spannende duels. Echt zoals een bekerstrijd moet zijn.
ASV heeft deze slotdag weer met plezier georganiseerd en is uiteraard
ook volgend jaar hiervoor weer beschikbaar. Verderop in deze EP
alles over ons Vierkampentoernooi.
Seizoenoverzicht ASV-6: In het seizoen 2016-2017 bleek maar weer
eens dat ASV-6 de ‘heen-en-weer’ van de club is. In 2012-2013 werd
ASV-6 met waanzinnig grote zeges kampioen in de tweede klasse met
11 punten. Na een degradatie in het daaropvolgende seizoen volgde in
2014-2015 opnieuw een kampioenschap in de tweede klasse. Ditmaal
met iets lagere scores, maar nu met 13 matchpunten. Opnieuw lukte
het niet om in de eerste klasse te blijven. Dus was het weer tijd voor
een titel en dat lukte. Met weer minder bordpunten, maar met de
maximale score van 14 matchpunten. Dat puntenaantal klinkt als een
walk-over gedurende de zeven duels. Dat is echter een misverstand.
Alleen het gedegradeerde De Combinatie en onze grote concurrent
PSV/DoDo-2 werden volkomen kansloos afgedroogd. In de andere
vijf wedstrijden kwam het op ‘conditie’ aan. Die conditie was dan
vooral ervaring. En die was dit jaar in het grotendeels vernieuwde
zesde in ruime mate aanwezig. Alleen de vanuit de jeugd doorstotende
Wisse Witmans zat nog in een leerjaar, maar met een score van 5 uit 7
bleek Wisse een vlugge leerling. Wisse viel inmiddels al drie keer in
bij onze promotieklasseteams en won even zo vaak. Uit het ‘oude
zesde’ waren alleen Jeroen Kersten, Piet de Mol en Nico Schoenmakers nog over. Zij vormden de kurk waar het schip op dreef. Uit het
vijfde kwamen Coen Mekers, Siert Huizinga en Erik Wille over en
ASV-6
1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We
Erik Wille
0 1 0 ½ ½ ½ - 2½-6 1876 1650 -1,792
Coen Mekers
- - 1-1-1-1 ½ 4½-5 1865 2068 +0,982
Jeroen Kersten
1 0 ½ 1 0 ½ 1 4-7
1851 1841 -0,058
Nico Schoenmakers
1 1 1 ½ ½ - - 4-5
1765 1851 +0,528
Jeroen van Ginneken 0 1 – 1 ½ - 1 3½-5 1775 1722 -0,147
Piet de Mol
0 1 1 ½ 1 ½ 1 5-7
1769 1754 -0,006
Siert Huizinga
½ 1 1 0 0 1 0 3½-7 1770 1623 -1,333
Wisse Witmans
1 1 0 0 1 1 1 5-7
1529 1689 +1,492
Anne Paul Taal
1 ½ - - - - - 1½-2 1917 1893 -0,051
Invallers:
Hans Rigter
- - - - - - 1 1-1
1767 2618 +0,571
Paul Schoenmakers
- - 1 – - - - 1-1
1815 2349 +0,176
Rob Huberts
- - - - - 1 - 1-1
1835 2420 +0,226
Marco Braam
- - - - - 0 - 0-1
1635 858 -0,468
Edwin Peters
- - - - - - 1 1-1
1664 2434 +0,458
De 7 wedstrijden op een rij:
Eindstand OSBO 2e klasse B:
1 Edese SV-2 - ASV-6 3½-4½
1 ASV-6
14 37½ K
2 ASV-6 – De Combinatie 6½-1½ 2 PSV/DoDo-2
10 35
3 De Schaakmaat-2j–ASV-6 2½-5½ 3 De Schaakmaat-2j 10 33
4 ASV-6 – Pallas-3 4½-3½
4 De Cirkel-1
8 29½
5 VSG-2 – ASV-6 3½-4½
5 VSG-2
5 27
6 ASV-6 – De Cirkel-1 5½-2½
6 Edese SV-2
4 26½
7 PSV/DoDo-2 – ASV-6 1½-6½
7 De Combinatie-1
3 18 D
8 Pallas-3
2 17½ D

helemaal nieuw was ons Brabantse gezelligheidsdier Jeroen van Ginneken. Een mooie mix, die samen al heel snel een klik hadden. Voor
elkaar door het vuur gaan, is een eigenschap die in het laatste uur extra
punten opleverde. Dat vaak tot grote frustratie van de tegenstanders,
die dachten te winnen, maar nooit konden winnen. Coen Mekers bleek
ook aan de hoge borden een sterspeler voor dit team. Met 4½ uit 5 was

hij voor de opponenten een niet te nemen hindernis. Piet de Mol vormde met Wisse aan de laatste
twee borden het anker dat het schip boven water
hield. Ook Piet scoorde 5 punten. Het was weer een
genoegen om teamleider te zijn van een zo gedreven, maar vooral ook gezellige groep schakers.
ASV-6 gaat weer naar de eerste klasse, maar het
imago van ‘heen-en-weer’ laten we nu achter ons.
De middenmoot van de eerste klasse wacht op ons!
Erik Wille

Vierkampentoernooi: De combinatie van OSBOcup en Vierkampentoernooi is nog steeds een
prachtige formule. Het is jammer dat dit niet beloond wordt met een groter deelnemersaantal. Dit
jaar bleef de teller steken op 32, ver weg van het
topjaar 2007 toen er 58 schakers deelnamen. Het
was natuurlijk niet minder gezellig, dat mag duidelijk zijn. Met veel plezier speelden de deelnemers
hun partijen en door de geringe ratingverschillen
was er in elke partij veel strijd. Ik loop de verschillende groepen even met u door om zo de resultaten
van onze clubgenoten voor het voetlicht te halen.
In groep A kwam Gerben Hendriks niet tot scoren.
Met zijn rating was hij al als 4e gerangschikt maar
zelfs een remise zat er niet in en zo werd 0 uit 3
zijn eindscore. Winnaar van de A-groep werd
Geert van Hoorn van De Toren met de volle 3
punten. Groep D werd een prooi voor Robert
Naasz. Hij won deze groep met 3 uit 3. In de openingsronde tegen Albert Marks zat winst er lang
niet in. In het eindspel in tijdnood was de uitslag
onvoorspelbaar. Uiteindelijk was Robert net even
wat handiger. Albert eindigde in deze groep op een
gedeelde 2e plek met 1½ uit 3. In groep E was er
een gedeelde 2e plaats met 1½ uit 3 via 3 remises
voor Steven Braun. Marco Braam behaalde in deze
groep 1 uit 3. Theo Koeweiden bleef puntloos in
groep F. Het ratingverschil gaf hier de doorslag. In
groep G was er voor Hendrik van Buren een hele
verdienstelijke 2e plaats met 2 uit 3. Kazem Mollahosseini lukte het niet in groep H. De uitdaging
was te groot. Ook hij kwam niet tot scoren. De
spelers van dit jaar zijn er volgend jaar zeker ook
weer bij. Ik hoop dat vele anderen hun voorbeeld
volgen. Ook dit was weer een prachtig toernooi.
Voorst: Op maandag 22 mei werd de 6e en laatste
partij in het Open Voorster Kampioenschap gespeeld. In de A-groep werd Jeroen Bosch van Rosenthal met 5½ uit 6 onbedreigd winnaar. Daarachter volgden 3 spelers met 4 punten waaronder oud
ASV-er Fokke Jonkman. Door een zege in de slotronde werd ASV-er Tony Hogerhorst 5e met 3½ uit
6. In de B-groep speelde Ko Kooman zijn slotpartij
remise tegen een gelijkwaardige tegenstander. Ko
kwam redelijk uit de opening en wist gaandeweg
een goede aanval te lanceren op de koningsvleugel.
Hij kwam heel goed te staan en zag het winstpunt
(iets te voorbarig, aldus Ko) al in de lucht hangen.
Bij de tegenaanval van zijn opponent die daarbij de
dame offerde reageerde Ko iets te lichtzinnig en
kwam in een lastige stelling terecht met nog een
stuk en 6 pionnen en zijn tegenstander 2 stukken en
3 pionnen. In materieel opzicht ongeveer gelijk,
maar toch een moeilijke eindstrijd. Door een stuk
te ruilen wist hij door te stoten met zijn pionnen en
moest zijn tegenstander zijn laatste stuk offeren om
promotie te voorkomen. Met beiden nog 1 pion
werd het remise. Met 2½ uit 6 was Ko redelijk
tevreden. Het was weer een mooi en goed georganiseerd toernooi, aldus Ko.
Seizoenoverzicht ASV-13: In het seizoen 20162017 was ASV-13 oppermachtig in vierde klasse.
Het laatste team van ASV heeft dit seizoen een
ongelofelijke krachtsinspanning geleverd. Met zes

overtuigende zeges werd ASV-13 kampioen. Het team kwam geen
enkele wedstrijd in gevaar en even zag het er naar uit dat de titel al na
vier wedstrijden een feit was. Uiteindelijk duurde het een ronde langer, maar de prestatie was er niet minder om. Van de maximaal 24
ASV-13:
André de Groot
Peter van Deursen
Jan Diekema
Seyma Zararsiz

1
½
1
1
1

2
1
–
0
1

3
1
1
1
-

4
1
1
1
-

5
1
1
-

6
1
1
1
0

Score
5½-6
4-4
5-6
2-3

KNSB
1394
1244
1003
835

Invallers:
Arjan Hoenselaar
Jelmer Visser
Jan Sanders
Constant Nieuwenstein

-

1
-

0

0
-

½
1
-

–
-

1½-2
0-1
1-1
0-1

-- 1293
-800 120 -0,337
1345 1600 +0,028
-169
--

De 6 wedstrijden op een rij
1 ASV-13 – Tornado-3j 3½-½
2 ASV-13 – De Toren-10 3-1
3 Velp-3 -ASV-13 1-3
4 Tornado-3j - ASV-13 1-3
5 De Toren-10 - ASV-13 ½-3½
6 ASV-13 – Velp-3 3-1

TPR
1282
1498
1120
794

W-We
-0,164
+0,056
+0,611
+0,604

Eindstand OSBO 4e klasse I:
1 ASV-13
12 19 K
2 Tornado-3j
7 12½
3 De Toren-10
4 9½
4 Velp-3
1 7

bordpunten werden er maar liefst 19 gehaald. Daarmee is eigenlijk
alles gezegd. Alle spelers haalden hoge scores. Peter van Deursen won
zelfs al zijn partijen en is dus duidelijk toe aan een seizoen in de derde
klasse. Jammer is, dat Seyma Zararsiz ons gaat verlaten. De combinatie van op hoog niveau voetballen, schaken, studeren en werken wordt
te lastig. Met een score van 2 uit 3 en een titel gaat ze ASV verlaten.
Hopelijk keert ze op termijn weer terug, want het was fijn om haar in
het team te hebben. Al heel veel jaren op rij ben ik teamleider van het
laatste team. Dit jaar ASV 13, hopelijk komend seizoen weer ASV-14
of ASV-15. Ook dit jaar was het weer een feest om dit team te zien
schaken. Het plezier droop ervan af. En daar gaat het allemaal om
natuurlijk. Op naar de derde klasse en met veel meer tegenstand moet
het daar ook weer een leuk seizoen worden.
Erik Wille
Seizoenoverzicht ASV-12: In het seizoen 2016-2017 bereikte ASV-12
in de 4e klasse OSBO in een poule van 4 teams de derde plaats. Door
de ongelijke krachtsverhoudingen waren de wedstrijden jammer genoeg nooit spannend. Schaakstad Apeldoorn-5 werd makkelijk kampioen en de jeugd van Velp-6j heeft alle wedstrijden met 4-0 verloren.
Op zich goed om de jeugd ervaring op te laten doen, maar alle wedstrijden met 4-0 verliezen is ook voor hen niet leuk. ASV-12 verloor
tegen de kampioen met 4-0 en 3½-½, verloor 2x met 3-1 van De Cirkel-4 en won 2x met 4-0 van Velp 6j. Theo van Lotringen en Bert
Maas speelden alle 6 wedstrijden. Thijs Stomphorst moest zich twee
keer ziek afmelden en miste 1 wedstrijd vanwege vakantie en speelde
zodoende maar 3 wedstrijden. Ook Nedzat Sulejmani had gezondheidsproblemen, waardoor hij maar 4 keer kon meespelen. Werner
Gubbels was gelukkig bereid om 3 keer in te vallen en verder speelden
Pim Rijmer en Jelmer Visser ook een keer mee. Het was fijn om voor
ASV-12:
Theo van Lotringen
Nedzat Sulejmani
Thijs Stomphorst
Bert Maas

1
0
1
0
0

2
0
½
0
0

3
1
1

4
1r
0

Invallers:
Pim Rijmer
Jelmer Visser
Werner Gubbels

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

De 6 wedstrijden op een rij
1 De Cirkel-4 – ASV-12 3-1
2 Schaakstad-5 – ASV-12 3½-½
3 ASV-12 – Velp-6j 4-0
4 ASV-12 – De Cirkel-4 1-3
5 ASV-12 – Schaakstad-5 0-4
6 Velp-6j – ASV-12 0-4

5
0
0
0
0

6
1
1
–
1

Score
3-6
2½-4
0-3
2-6

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

KNSB TPR
1278 1323
1365 1319
1247 683
-998

W-We
-0,432
+0,552
-0,653
--

-560
-800 1194 +0,078
908 996 +0,355

Eindstand OSBO 4e klasse G:
1 Schaakstad-5
12 20½ K
2 De Cirkel-4
8 17
3 ASV-12
4 10½
4 Velp-6j
0 0

dit team de wedstrijden voor te bereiden en te zien, dat er ondanks de
grote krachtsverschillen in de poule toch hard voor de punten werd
geknokt. Bedankt mannen!!
Anne Paul Taal
Uitslagen interne competitie 30e ronde (18 mei 2017):
van de Linde - Beeke 0-1; Knuiman - Reulink 1-0; Naber-de Kort 0-1;
van Ginneken - R. Wille 1-0; Huizinga - Kusters 1-0; de Mol - Vliek
1-0; Mercan - van Dijk 1-0; Jansz - Passchier 0-1; Eder-van Belle 0-1;
Kooij - Witmans 0-1; Koen van Keulen - Koeweiden ½-½; Vermeer Kees van Keulen 1-0; Veerman-Derendorp 0-1; Zuidema-de Kok 0-1;
Mollahosseini - van Buren 0-1; Meijer - Gubbels 0-1; van Lotringen Kooman 0-1; J. Sanders - Stibbe 1-0; Rijmer - Burger 1-0; Maas Diekema 1-0.
Uitslag ASV-Bekercompetitie: Blok - Bus 1-0.

