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43e jaargang no. 27
We gaan beginnen: Na de inloopavond op 19 augustus en
de traditionele simultaan vorige week als seizoenopening
gaat het nu echt beginnen. Vanavond zal de bel klinken
voor de eerste ronde in een lange serie van de nieuwe
interne competitie. “Winnen is belangrijker dan meedoen”
(of was het nou andersom…..? Red.) konden we de
afgelopen weken meermalen horen vanuit Athene. Vanaf
vanavond zal er, met deze Olympische gedachte in het
achterhoofd, ongetwijfeld ook bij ASV weer fel om de
punten worden gestreden maar ik hoop dat u niet alleen
aan het winnen maar vooral ook aan het meedoen weer
veel plezier zult beleven. Ook onze ASV-jeugd mochten
we vanavond
weer begroeten voorafgaand aan de
seniorenavond. Ook zij konden zo kennismaken met onze
nieuwe speellokaliteit bij de Scouting. Degenen van u die
wij de afgelopen weken mochten begroeten hebben
inmiddels al wat kunnen wennen aan deze veranderde
situatie. Maar ook de Scouting en dan bedoel ik de mensen
achter de bar, waarbij met name Theo Hengeveld en verder
afwisselend Ruud Meeuwsen en anderen van de Scouting
ons van een natje en droogje zullen voorzien, zullen het
“schakersvolk” verder willen leren kennen maar dat het zal
gaan klikken daar ben ik van overtuigd. En het is al eerder
gezegd en geschreven: “Heeft u vragen of opmerkingen
laat het ons weten”. Wij zullen van onze kant proberen
zaken waar nodig te verbeteren en ook de Scouting staat
hier open voor. Met zijn allen gaan we er weer een mooi
schaakjaar van maken!!.
Vervoer: Een nieuwe speellocatie geeft ook qua
bereikbaarheid wat praktische probleempjes. Voor de een
is het wat verder fietsen, voor anderen die afhankelijk zijn
van het gebruik van het openbaar vervoer kan bij een lange
partij net een aansluiting met een busverbinding worden
gemist. Laat de saamhorigheid binnen ASV ook op dit
punt gelden en help elkaar bijvoorbeeld door een lift aan te
bieden of door het, na overleg met de wedstrijdleider,
aanpassen van het speeltempo. Ook daarvoor geldt:
“Samen komen we er wel uit!”.
Simultaan: Gonzalo Tangarife als bekerkampioen en
Sjoerd van Roosmalen als nummer 2 in het clubkampioenschap (Otto Wilgenhof was vanwege vakantie niet in de
gelegenheid) namen het vorige week op tegen elk 12 opponenten in de jaarlijkse simultaan die als opening van het
seizoen geldt. Gonzalo bracht het er het beste van af. Hij
moest een nul incasseren tegen Theo Jurrius en Nico
Schoenmakers terwijl Tijs van Dijk heel knap een punten-
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deling wist af te dwingen. Sjoerd moest zijn meerdere
erkennen in Barth Plomp, Jacques Boonstra, Jan Vermeer
en Harm Steenhuis. Tegen Herman de Munnik en Ruud
Verhoef werd het remise. Zowel Sjoerd als Gonzalo gaven
aan dat ze dit niet gewend waren en dat het dus een flinke
inspanning was geweest. En dat is ook een verdienste van
de tegenstanders op die avond!
OSKA: Het komend weekend staat ASV met de
organisatie van het Open Schaak Kampioenschap van
Arnhem weer een krachttoer te wachten. Het Grand Café
van het Lorentz Kennisintensief Ondernemerscentrum aan
de IJsselburcht 3 (Presikhaaf) zal hiervoor weer worden
omgetoverd tot schaakarena. Het belooft weer een mooi
evenement te worden met veel deelname. Zouden we de
100 kunnen halen?? Dat zou zeker prachtig zijn. Voor wat
betreft de kanshebbers hebben zich inmiddels aangemeld
de gedeelde winnaars van vorig jaar, Martin Becker (2251)
en IM Martin Senff (2430). Verder heeft ook IM Gerhard
Schebler (2470) die in Nederland in de Meesterklasse voor
het Enschedese ESGOO speelt, zich opgegeven. Het aantal
ASV-ers is nog wat magertjes. Mocht u nog mee willen
doen laat het mij dan nog even weten of kom anders in
ieder geval een keer kijken. Ter herinnering: Zondag zal
tevens schaakboekenhuis De Beste Zet van Johan van Mil
en Erika Sziva aanwezig zijn. Zo heeft u de gelegenheid
om een keus te doen bij de aanschaf uit de ruime collectie
schaakboeken.

Nog een keer Lorentz: Omdat het clubgebouw van de
scouting vanwege eigen activiteiten voor onze externe
competitiewedstrijden op de zaterdag niet beschikbaar is
heeft het ASV-bestuur de directie van het Lorentz benaderd met de vraag of deze locatie ook niet voor de teamwedstrijden gebruikt kon worden. Het antwoord was direct
positief zodat de thuiswedstrijden in de KNSB van ASV-1
en ASV-2 en de thuiswedstrijden van ASV-3 en het gepromoveerde ASV-4 in de OSBO-promotieklasse in dit
fraaie ondernemerscentrum zullen worden gehouden. En
om daarop even vooruit te lopen. Op zaterdag 18 september zal dit meteen een kraker opleveren in het treffen tussen ASV-3 en ASV-4. Beide teamleiders Anne Paul Taal
van het derde en Erik Wille van ASV-4 (die dit jaar als
captain van team zijn gewisseld) zijn de koude oorlogsvoering al begonnen. Ook uw redacteur zal het niet nalaten om
hier en daar wat olie op het vuur te gooien. Dit duel zal het
Lorentz meteen op zijn grondvesten doen trillen. Dus noteer deze datum alvast in uw agenda voor dit prestigeduel.

zomertoernooien die er gehouden worden zo blijkt wel uit
aantallen deelnemers die de diverse toernooien trekken.
Verspreid over de komende En Passant’s een overzicht
van de verrichtingen van de ASV-ers hierbij die ook zelfs
buiten onze landsgrenzen actief waren op de 64 velden..

Oploswedstrijd: Vorige week werd mij al weer gevraagd
wanneer de oploswedstrijd weer van start ging. Een goed
teken natuurlijk want daaruit blijkt wel dat deze activiteit
op onze clubavond gewaardeerd wordt. Vanaf vanavond
kunt u uw hersenen weer pijnigen op een nieuwe serie
probleemstellingen. Succes daarbij!!

Bilderberg: Twee dagen na sluiting van het schaakseizoen
van ASV begon op zaterdag 3 juli alweer het Seniorentoernooi in Oosterbeek. Het 32e Bilderbergtoernooi om
precies te zijn. De bosrijke omgeving van het Bilderberghotel ademt altijd een voorname sfeer uit. Altijd leuk om
aan dat schaaktoernooi deel te nemen. Dit kon de deelnemende ASV-ers toch niet inspireren. Zij kwamen helaas
niet tot aansprekende resultaten. Het Senioren- en het Veteranenkampioenschap werd dit jaar in één groep gespeeld.
In deze groep speelde Siert Huizinga zeker niet onverdienstelijk. Na twee goede remises in de eerste ronden tegen
ruim 2000+ spelers volgden in de daarop volgende drie
ronden nog 1½ punt. Deze 2½ uit 5 boden een goed vooruitzicht op een prima eindresultaat. Helaas, het mocht niet
zo zijn. De laatste 2 ronden gingen verloren. De overige
ASV-ers speelden vijf ronden in de diverse overige groepen. Dick Hajee werd op basis van zijn KNSB-Elo in
Groep 1 ingedeeld. De tegenstand bleek even te sterk want
met slechts 2 remises eindigde Dick op 1 uit 5 in de achterhoede. Zo werd hij in een partij volledig weggespeeld en
in een andere partij dacht hij te winnen maar een prachtig
vijandelijk torenoffer maakte een einde aan deze illusie.
Bij Jan Vermeer waren zijn schaakprestaties met een score
van 1½ uit 5 in groep 3 aan de magere kant. Hij startte wel
goed met een winstpunt maar dit bleef uiteindelijk zijn
enige overwinning. In de 2e partij stond hij gewonnen,
maar gaf de winst weg. In een gewonnen eindspel bood hij
remise aan hetgeen uiteraard werd aangenomen. De volgende partij ging na een zwakke zet verloren terwijl hij
over de 4e partij al helemaal niet wilde spreken. Dat geeft
al voldoende aan hoe deze verliep. In de laatste partij wilde
hij voor alles of niets gaan. Het werd niets. Vanwege het
oneven aantal kreeg hij zo maar een punt cadeau en zo
wilde Jan het toernooi niet afsluiten! “Tot volgend jaar”,
aldus Jan in zijn commentaar. Hendrik van Buren kwam
tot 2½ uit 5 in groep 4. Na drie remises verloor hij in de
vierde ronde van de speler met de hoogste Elo in zijn
groep. De slotronde werd gewonnen zodat hij toch nog op
een 50% score eindigde. Wim Zunnebeld handhaafde zich
de laatste jaren steeds prima in groep 6 maar kwam dit keer
niet verder dan 1½ uit 5. Twee partijen gingen door een
forse blunder verloren. Het hoogtepunt van dit toernooi
kwam bij de prijsuitreiking waarbij, zoals u reeds in de EP
van vorige week kon lezen, Barth Plomp een gouden erespeld van de KNSB kreeg uitgereikt voor zijn grote verdiensten voor dit toernooi. Dat zijn inzet gewaardeerd
wordt bleek wel uit het daverende applaus van de spelers
die hem hierbij ten deel viel! Henk Kuiphof die na het
toernooi van vorig jaar de functie van toernooidirecteur
overnam moest zijn activiteiten bij dit toernooi vanwege
zijn gezondheid op een lager pitje zetten maar dat weerhield hem er niet van om zelfs in het ziekenhuis te vergaderen. Gelukkig was hij bij de prijsuitreiking weer aanwezig en inmiddels ook al weer bij ASV op de clubavond!
Met ook Albert Marks nog in het organisatiecomité is de
vooraanstaande rol van ASV bij dit gezellige schaakevenement zeer herkenbaar aanwezig.

Zomertoernooien: Ook in de maanden juli en augustus als
het clubleven stil ligt wordt er volop geschaakt in de vele

Praag: Ook deze zomer nam Nico Schoenmakers deel aan
de "International Chess Holiday" in Praag. Bij de tienkam-

Leden: Daar waar het mogelijk bij sommige andere verenigingen met het ledental wat minder gaat hebben we
daarover bij ASV niet te klagen. Op de ledenlijst van begin
augustus stond de teller bij de senioren op 99 (inclusief 10
dubbelleden) en bij de jeugd op 49. Mooie aantallen dus en
zeker iets om trots op te zijn. Intussen is het seizoen 2
weken oud en mochten we reeds enkele nieuwe leden
verwelkomen. Martin Weijsenfeld van de Vrijpion uit
Gendt nam de stap naar ASV en ook zijn clubgenoot Eric
Hartman zal bij ons komen spelen. Verder komt oud-ASVer Fokke Jonkman weer terug als lid bij ASV. Hij zal alleen extern voor ASV uitkomen. Daarnaast komt de sterke
Leon van Tol (2178) als dubbellid bij ASV intern spelen.
Hij zal namelijk komend seizoen in teamverband gewoon
voor zijn club Zeist, dat naar de 2e klasse KNSB promoveerde, uitkomen. Bij Zeist werd hij afgelopen seizoen
overigens voor de vierde achtereenvolgende keer clubkampioen. Misschien kan hij nu zich ook bij ASV in deze
titelstrijd gaan mengen?! We zullen het zien. Ook Richard
van Zon wilde het schaken in clubverband weer eens proberen en is ASV komen versterken. Wel was hij tot voor
kort actief in de Bedrijfsschaakcompetitie voor het team
van de Provincie. Wij wensen alle nieuwkomers een fijne
tijd toe bij onze vereniging!!
Tijdens de zomerstop raakten we Johan van den Brink
kwijt. Deze speler van ASV-3 gaat weer voor Veenendaal
spelen terwijl aan het eind van het afgelopen schaakjaar
Donald Dijkers heeft aangegeven voorlopig zijn lidmaatschap te willen opzeggen vanwege andere bezigheden. En
dat is natuurlijk altijd jammer.
De toename van het aantal leden en de verhoogde belangstelling om extern te spelen heeft er toe geleid dat ASV
met maar liefst 10 teams aan de externe competitie gaat
deelnemen. En daarmee is ASV binnen de OSBO de vereniging met de meeste teams in de strijd.

pen - 9 ronden in 6 dagen (hoezo vakantie?) - werd Nico
ingedeeld in een groep met een gemiddelde rating van
1829. De verrassing in de groep was een sympathieke
Berlijnse schaakster, die met een "Fischerscore" van 6 uit 6
startte alvorens Nico haar in de zevende ronde een tot het
bot afgekloven halfje kon afsnoepen. Met een score van 4
uit 8 had Nico in de slotronde nog steeds uitzicht op een
topklassering. Nico mistte echter de winst van drie stukken
voor de dame, waarna deze partij verloren ging. Niettemin
kijkt Nico - die de laagste rating in zijn groep had - tevreden terug op zijn dertiende deelname aan het Praagse zomerschaaktoernooi.
Gent: Het 27e open schaaktoernooi in het Belgische Gent
(ook en misschien wel vooral bekend vanwege de tegelijkertijd gehouden Gentse feesten) trok weer vele honderden
schakers (413 om precies te zijn). Laurens Snuverink die
bij ASV aan de interne deelneemt en in extern verband
voor Max Euwe uit Enschede uitkomt zag het toernooi
eindigen op een score van 3½ uit 9. Dit zal hem dan ook
weinig hebben kunnen bekoren.

