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44e jaargang no. 35
Oploswedstrijd: Het was vorige week weer tijd voor een
gewone partijstelling. Die kwam uit de partij Bilyap - Todorcevic
gespeeld in een
toernooi in Nice
in 1974. Zwart is
aan zet en wint.
Hij staat natuurlijk een stuk
voor, maar kan
b6 hem nog
bedreigen? Niet
echt,
volgens
Todorcevic.
Oplossing:
Zwart sloeg hard
toe met 1...Te5+
2.fxe5 Tg5 mat. Dat deze stelling niet moeilijk was bleek
wel uit het aantal inzendingen. Maar liefst 18 keer werd het
juiste antwoord gegeven. Het geeft ook aan hoeveel mensen
zich op een clubavond met deze oploswedstrijd bezig houden. Ik durf dan ook te stellen dat dit intermezzo zeer aanslaat. Nu was het dus een makkie maar dat blijft natuurlijk
niet zo. Misschien wordt het vanavond al een stuk lastiger.
Overleden: Vorige week bereikte ons het bericht dat ons
oud-lid Henk Muzerie op 76-jarige leeftijd is overleden.
Eind jaren zeventig was Henk gedurende enkele jaren lid
van onze vereniging en speelde hij in ASV-1. Hij gold toen
als de sterkste schaker van onze vereniging. Ook verzorgde
hij diverse trainingsavonden voor de hogere ASV-teams. Na
zijn pensionering vertrok hij vanuit zijn woonplaats Doorwerth en ging wonen in het Drentse Exloo. Daar overleed
hij op 29 september jl.
Externe competitie: Onze eerste vier teams moeten zaterdag
a.s. al weer aan de bak voor de tweede ronde. Alleen ASV-3
speelt thuis, aanvang 13.00 uur in het Grand Café van
het Lorentz. Tegenstander is het sterke Bennekom dat in
de vorige ronde via een 6½-1½ winst tegen Schaakstad geen
twijfel liet bestaan over de aspiraties voor dit seizoen. Het
derde kwam daarentegen tot een moeizaam gelijkspel tegen
ASV-4. Inmiddels is er afgelopen maandagavond door Bert
Buisman in een vooruitgespeelde partij met zwart in 11
zetten remise gespeeld tegen de sterke Noël Bovens.
ASV-1 gaat naar Veldhoven voor de altijd lastige uitwedstrijd tegen de plaatselijke trots. Maar de overwinning in de
1e ronde op Zukertort Amstelveen 2 zal zeker goed doen en
vertrouwen hebben gegeven. ASV-2 reist af naar Amsterdam voor de wedstrijd tegen VAS-3. Een club met een rijke
historie want deze vereniging werd in 1822 opgericht en
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donderdag 13 oktober 2005
neemt evenals ASV ook met 10 teams deel aan de externe
competitie. Wellicht zal deze wedstrijd meer duidelijk maken waar ons tweede staat dit seizoen. Ook ASV-4 gaat de
provincie uit. Zij moeten naar Meppel. Een sterke tegenstander die vooraf werd getipt voor de titel maar in de openingsronde tegen Veenendaal een gevoelige 6½-1½ nederlaag leed. Het vierde liet tegen ASV-3 al goede dingen zien.
Gaan zij voor een stunt zorgen. U leest het allemaal volgende week weer in een nieuwe uitgave van En Passant.
Extra competitie voor viertallen: Daar waar een voorstel tot
invoering van een zaterdagcompetitie het niet heeft gehaald
in een eerdere OSBO-vergadering, wordt nu op initiatief
van Caïssa Elburg en Lelystad een extra competitie voor
viertallen georganiseerd op de volgende 5 zaterdagen: 26
november, 17 december, 4 februari, 4 maart en 25 maart.
Dit zijn zaterdagen waarop ook onze eerste vier teams spelen in de KNSB- competitie en de promotieklasse van de
OSBO. De initiatiefnemers willen hiermee bereiken dat er
meer geschaakt kan worden in competitieverband maar
natuurlijk ook voor de gezelligheid. Gespeeld wordt zoveel
mogelijk in poules van 6 teams, die vijf keer centraal bij
elkaar komen. De partijen tellen mee voor de KNSB-rating.
Poules worden ingedeeld naar sterkte en regio. De partijen
beginnen in principe om 13.00 uur. Opgave kan plaatsvinden via uw secretaris, die de aanmeldingen van de teams
centraal zal doorgeven aan de organisatie. Omdat ASV al
vier teams op de zaterdag heeft spelen gaan invalbeurten in
deze teams vóór het spelen in deze extra competitie. Meer
informatie over deze competitie treft u aan op het prikbord
en op de site van de OSBO (www.osbo.nl). Er zijn verder
geen inschrijvingskosten aan de deelname verbonden.
NK-Bedrijfsschaak: Afgelopen zaterdag werd in Apeldoorn
in een bijzonder ontspannen sfeer het NK Bedrijfsschaak
gehouden waar 22 teams uit heel Nederland aan deelnamen.
Gastheer het Kadaster zorgde voor een prima ambiance.
Even na tien uur zette wedstrijdleider Barth Plomp het toernooi in gang. Ook diverse ASV-ers waren van de partij. Zo
speelde Remco de Leeuw aan het 1e bord van het team van
de Rabobank en was zeer tevreden over zijn uiteindelijke
score van 4½ uit 7. Jan Willem van Willigen vertegenwoordigde het team van het Kadaster en wist aan het 2e bord tot
4 uit 7 te komen. Daaronder enkele prima remises tegen op
papier sterkere tegenstanders. Dit stemde ook hem tot tevredenheid. Ook ons dubbellid Anthony Migchels kwam
voor een team van het Kadaster uit en scoorde 3½ uit 7. Dan
het Arnhemse team van AKZO Nobel. Deze ploeg werd
afgelopen jaar kampioen van de Arnhemse Bedrijfsschaakcompetitie. Rogier van Gemert, Robert Naasz, Jan Vermeer
en Ignace Rood. Zij brachten het er in dit sterke veld zeker

niet slecht vanaf. Met een 13e plaats werd keurig een plek in
de middenmoot behaald. Rogier kwam tot 4 uit 7 op bord 1,
Robert en Jan scoorden 50% op de middenborden en Ignace
bereikte een puntentotaal van 4 uit 7 op het 4e bord. Dan
was er nog een Arnhems team dat (buiten mededinging)
meespeelde. Doordat een ander bedrijfsteam enkele dagen
voor de start uitviel werd er in allerijl een team geformeerd.
Een soort Arnhem “all-stars” (of was het nou “old-stars”
Red.) met veel gelouterde namen. Anne Paul Taal bezette
het topbord en kwam tot 3½ uit 7. Erika Belle deed het
prima aan bord 2 met 4 uit 7 en Hendrik van Buren en Frans
Veerman completeerden het uiteindelijke puntentotaal van
11½ met beiden 2 uit 7. Het onderlinge duel werd door de
AKZO met 2½-1½ gewonnen. Natuurlijk zeer tot genoegen
van Ignace Rood en zijn teamgenoten. Dat mag duidelijk
zijn! De winnaar van dit NK stond eigelijk al bij voorbaat
vast. Sogeti Nederland bv. met grootmeester Matthew Sadler, (weet u het nog: hij was in 1999 nog deelnemer aan de
Sonsbeekvierkamp met Kortsjnoi, Nijboer en Xie Jun Red.)
IM Stefan van Blitterswijk en dan nog 2000+ spelers aan de
borden 3 en 4 stond in de 7 ronden slechts 3½ bordpunt af.
Met een voorsprong van 6½ bordpunt op nummer 2 werden
zij dan ook de terechte kampioen. Tal van nevenactiviteiten,
zoals simultaanschaak, schaken tegen de Beer en blindschaak tegen Sipke Ernst omlijsten het geheel. Hans Böhm
was hier onder meer voor ingehuurd. Hij zorgde ook voor
een leuke afsluiting bij de prijsuitreiking.
Indeling OSBO-competitie voor ASV-5 t/m ASV-10: Binnenkort start ook de OSBO competitie voor de ASV-teams
5 t/m 10. Tijd dus om deze teams aan u voor te stellen. ASV
heeft door de promotie van ASV6 en ASV-7 het komende
seizoen maar liefst drie teams in de tweede klasse OSBO.
ASV-5
1 Paul Schoenmakers
2 Eric Hartman
3 Nico Schoenmakers
4 Murat Duman
5 Albert Marks
6 Robert Naasz
7 Tijs van Dijk
8 Bijan Zahmat
ASV-6
1 Theo van Amerongen
2 Saiffudin Ayyoubi
3 Zekeria Amani
4 Jan Vermeer
5 Abbes Dekker
6 Jacques Boonstra
7 Tom Bentvelzen
8 Tony Hogerhorst
ASV-7
1 Henk Kuiphof
2 Jans Askes
3 Hedser Dijkstra
4 Ruud Verhoef
5 Hendrik van Buren
6 Ignace Rood
7 Horst Eder
8 Tjé Wing Au

1874
1833
1783
1761
1742
1739
1705
1642
1845
1782
1764
1726
1718
1692
1661
1555
1796
1716
1693
1654
1647
1639
1544
--

OSBO 2e klasse B:
1 Twello
2 VDS
3 Pallas-3
4 ASV-5
5 Zutphen-2
6 Theothorne
7 Doesborgh
8 WDC
OSBO 2e klasse D:
1 ASV-6
2 Variant
3 Doetinchem-2
4 UVS-3
5 De Toren-3
6 PION-3
7 SMB-5
8 Pallas-2
OSBO 2e klasse C:
1 Wageningen-4
2 Bennekom-2
3 De Cirkel
4 ASV-7
5 Het Kasteel-2
6 Schaakmaat-3
7 Pallas
8 Veenendaal-2

Over de speelsterkte in de diverse poules kan ik geen zinnig
woord zeggen. Daarvoor ken ik de samenstelling van de
andere teams nog onvoldoende. Natuurlijk hopen we dat
ASV-5 een rol van betekenis kan gaan spelen in de promotiestrijd. Wellicht dat het gat dat we hebben door het ontbreken van een team in de 1e klasse OSBO in dit nieuwe
seizoen weer eens kan worden gedicht. ASV-5 zal naar
verwachting zeker grote concurrentie gaan ondervinden van
VDS uit Beekbergen maar ook van WDC (Winnen door
Combineren). Dit laatste team is ontstaan door een samenwerking tussen Westervoort en Duiven. De rol die ASV-6

en ASV-7 zullen gaan innemen in deze klasse moeten we
maar even afwachten. Beiden promoveerden zoals gezegd
afgelopen seizoen. Maar ook deze teams zullen zeker hun
partijtje kunnen meeblazen. En ervaring in deze teams is
zeker voldoende aanwezig. Dus wellicht kan menig verrassing worden genoteerd. Ik zal daar natuurlijk met plezier
verslag van doen. Dan het volgende kader waarin u de samenstelling aantreft van de teams ASV-8 t/m 10. Ook het
achtste promoveerde. Als één van de beste nummers 2 mag
men een klasse hoger gaan strijden. Ons seniorenteam is
ASV-8
1 Dick Hajee
2 Roland Stravers
3 Frans Veerman
4 Bert Sigmond
5 Herman de Munnik
6 Bob Sanders

1846
1647
1617
1526
1521
--

ASV-9
1 Jacob Zandbergen
2 Hans Meijer
3 Bob Hartogh Heijs
4 Gerrit Verbost
5 Hein van Vlerken
6 Henk Kelderman

1568
1549
1503
1413
1380
1374

ASV-10
1 Herman van der Meulen
2 André de Groot
3 Teun van der Leer
4 Umit Duman
5 Jolien van Eck
6 Thomas Janssen
7 Jesse Gilling

1440
1430
1392
1367
----

OSBO 3e klasse F:
1 Veenendaal-4
2 Bennekom-3
3 Ede-4
4 OPC
5 Dodewaard
6 Tornado
7 De Cirkel-2
8 ASV-8
OSBO 4e klasse C:
1 De Sleutelzet-2
2 Elster Toren-3
3 SMB-8
4 De Toren-7
5 ASV-9
6 PION-5
7 UVS-5
8 Het Kasteel-3
OSBO 4e klasse D:
1 De Sleutelzet-1
2 De Cirkel-3
3 Dodewaard-3
4 De Toren-6
5 Veenendaal-5
6 Ede-5
7 Rhenen-2
8 ASV-10

natuurlijk ook weer van de partij en in ASV-10 krijgt de
ASV-jeugd een kans om zich met de senioren te meten. Dan
het programma voor de 1e ronde tot slot. A.s. maandag gaat
ASV-7 op bezoek bij De Schaakmaat-3, een dag later,
speelt ASV-5 uit in Dieren tegen Theothorne. Volgende
week donderdag spelen ASV-6 en ASV-10 thuis tegen respectievelijk Variant uit Huissen en Veenendaal-5. De
thuiswedstrijd van ASV-8 tegen Dodewaard is een week
verschoven en zal op donderdag 27 oktober worden gespeeld.
Daglichtschaak: Vorige week dinsdag 3 oktober startte het
Schaken Overdag voor weer een nieuw seizoen. Het was
met een opkomst van 14 schakers zeker geen slechte start.
Enkele vaste bezoekers van deze maandelijkse schaakactiviteit op de dinsdagmiddag ontbraken bovendien nog. Op
dinsdag 1 november, aanvang 14.00 uur, is de volgende
schaakmiddag. Halen we dan de 20 schakers? We zullen het
zien! Meer over de eerste ronden van het Daglichtschaak
kunt u lezen in het oktobernummer van ASV-Nieuws.
Uitslagen interne competitie 6e ronde (6 oktober 2005):
Wilgenhof – de Leeuw 0-1; Jonkman–Schleipfenbauer 0-1;
E. Wille – Snuverink 0-1; R. Wille – Knuiman 1-0; P.
Schoenmakers – Taal ½-½; Haggeman – de Freytas 1-0;
Naasz – Dijkstra 1-0; N. Schoenmakers –Hajee ½-½; van
Belle – Boom 1-0; Hogerhorst – Wiggerts 1-0; Verhoef –
Vermeer ½-½; Bentvelzen - van Amerongen 0-1; Ariëns –
Rood 1-0; Veerman – van Buren 0-1; Eder – Au 1-0; Zandbergen – Zunnebeld ½-½; Askes – Stravers ½-½; Looyen –
Meijer 1-0; Egging – Sigmond ½-½; van Vlerken – de
Munnik 0-1; Kelderman–Verbost 0-1; van der Meulen–

Stibbe 1-0; Rietmeijer–van de Krocht 0-1; Blees–Visser 01.

