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Oploswedstrijd: Na de eerste op zich eenvoudige opgave
was het vorige
week zo aan het
begin van het
seizoen
ook
meteen maar tijd
voor een studie
en wel van Rinck uit 1928. Wit
speelt en wint.
Gevraagd werden alleen de
zetten totdat een
theoretische
winststelling
ontstond. Oplossing. 1. Lf2+ Kd5 2. Lc4+ Kc6 3. Lb5+ Kxb5 4. Pxd6 en
de dame is verloren. Op deze studie is flink wat kritiek
gekomen omdat er geen enkele variant naast de hoofdvariant is. Het leidde er wel toe, dat we de stand zonder veel
bedenkingen dorsten op te hangen.
Beleidsplan: Het bestuur is hard aan het werk met de
voorbereiding van het beleidsplan voor de jaren 2007 en
volgende. Nu met een andere aanpak dan in 2002. Toen
hebben we zelf een analyse gemaakt van onze club en onze
sterke en zwakke kanten in kaart gebracht. Vervolgens
hebben we op basis van die analyse doelen verwoord.
Doelen op het gebied van groei van de club en het
versterken van de organisatie. Eind 2006 kunnen we
vaststellen in hoeverre we onze plannen gerealiseerd
hebben. Hoewel het nog niet zover is, kunnen we al stellen
dat ASV in een aantal zaken geslaagd is. Denk maar aan de
groei van ons ledenbestand met een kleine 30%.
Ook voor de komende jaren zullen we weer heldere doelen
voor ogen moeten hebben. Om die te kunnen formuleren,
kiezen we ditmaal de weg van het externe advies. We hebben intussen contact gehad met de verenigingsondersteuner
van de KNSB. Na het invullen van een vragenlijst hebben
we enkele aandachtsgebieden teruggekoppeld gekregen.
Ook gaan we met de verenigingsondersteuner een themaavond over onze jeugdopleiding organiseren. Het programma daarvoor wordt op dit moment opgesteld, maar thema’s
als ouderparticipatie, kwaliteit of kwantiteit, doorstroming
naar senioren kunnen gespreksonderwerpen zijn. Als laatste
actie zijn we in gesprek met de Arnhemse Sportfederatie
(ASF). Met hun verenigingsondersteuner lichten we onze
club op allerlei onderdelen door. U ziet dat de voorbereidingsfase in volle gang is. Die gedegen aanpak moet leiden

http://www.asv-schaken.nl
e-mail: info@asv-schaken.nl

donderdag 14 september 2006
tot een nieuw ambitieus en goed uitvoerbaar beleidsplan.
Als we zo succesvol willen blijven als club zullen we immers actief moeten blijven. We houden u via de clubbladen
op de hoogte van de ontwikkelingen.
Erik Wille
Externe competitie: Volgende week zal ik meer aandacht
schenken aan de 1e ronde van onze zaterdagteams die op
zaterdag 23 september a.s. hun openingswedstrijd spelen.
Helaas kan ASV dan geen gebruik maken van het Grand
Café van het Lorentz Ondernemerscentrum daar deze door
een misverstand voor een andere activiteit was verhuurd.
Maar met behulp van onze cateraar aldaar kunnen we
uitwijken naar een andere locatie gesitueerd in het centrum
van Arnhem t.w.: De Groote Sociëteit, Jansbuitensingel
28 (gelegen nabij hoek Apeldoornsestraat bij bioscoop
Rembrandt). Helaas zijn er maar weinig parkeerplaatsen
beschikbaar zodat u, als u wilt komen kijken het beste met
het openbaar vervoer dan wel fiets kunt komen.
De samenstelling van onze eerste drie teams is afgerond.
Een vooruitblik op het komende seizoen met de
samenstelling van de zaterdagteams en hun tegenstanders
komt in de volgende En Passant aan bod. Dat geldt nog niet
voor de ASV-4 t/m ASV-10. Daar wordt nog volop aan
gesleuteld. Maar deze teams beginnen ook pas medio
oktober met hun competitie. Daarover dus later meer.
Interne competitie: We zijn inmiddels met de interne 2
ronden onderweg. De belangstelling is prima en het
fanatisme ook. Het aantal van 50 schakers op een clubavond
moet binnenkort zeker gehaald worden Aan de eerste ronde
namen 44 schakers deel. Afgelopen week al 46. Daaronder
ook een nieuw gezicht nl Robert Verkruissen. Hij komt uit
voor Schaakstad Apeldoorn maar wil graag ook bij ASV
aan de interne deelnemen en zal de eerstkomende weken
kijken of het hem bevalt twee avonden in de week schaken
temeer daar hij bij Schaakstad ook wedstrijdleider is. Wij
wensen Robert veel plezier bij onze vereniging.
Iets anders wat mij (en anderen) opviel was dat er bij het
verlaten van de speelzaal (met name in de middenzaal)
totaal niet aan wordt gedacht de deur even vast te houden.
Met een fikse knal valt deze dan in het slot. Hoogst
vervelend dus voor degenen die zich goed willen
concentreren. Een klein verzoek derhalve om even met
elkaar rekening te houden!! Deur zachtjes sluiten dus!! Een
kleine moeite lijkt mij. Dat is dan afgesprken.
ASV-Nieuws: Ook de redactie van ASV-Nieuws heeft intussen niet stilgezeten. Want ook in het nieuwe seizoen
zullen er natuurlijk weer zes fantastische nummers verschij-

nen. De verschijningsdata van ons clubblad zijn inmiddels
vastgesteld. ASV-Nieuws zal op 12 oktober, 14 december, 1
februari, 15 maart, 10 mei en 28 juni verkrijgbaar zijn. Dat
betekent steeds dat u uiterlijk een week daarvoor uw kopij
moet inleveren. Ook dit seizoen blijven de vaste rubrieken
terugkomen. Helaas zal er in de hoofdredactie ook een belangrijke wijziging plaatsvinden. Vanwege de geplande
verhuizing van Ignace Rood in verband met een verplaatsing van zijn werk moet hij zijn functie als hoofdredacteur
helaas neerleggen. Gelukkig is Robert Naasz bereid gevonden Ignace na het komende seizoen op te volgen. En daarmee zijn we uiteraard heel blij!!. Robert zal met Ignace het
komend seizoen meelopen om de kneepjes van het vak te
leren. Het spreekt voor zich dat zoveel mogelijk voorkomen
dient te worden dat er doublures ontstaan tussen ASVNieuws en En Passant. ASV-Nieuws moet zo een clubblad
blijven van achtergrondverhalen, schaakfragmenten e.d.
daar waar En Passant zo actueel mogelijk dient te blijven
met verslagen van teamwedstrijden en resultaten van ASVers in toernooien etc., met alle gedetailleerde uitslagen en
eindigt het seizoen met de jaaroverzichten van de teams.
Dus voor het eerste nummer van ASV-Nieuws is donderdag
5 oktober de deadline. Ignace hoopt veel kopij van u te
mogen ontvangen.
Toernooi: Op zaterdag 9 en zondag 10 september was het
weer zover. Toen werd in het Jannes van der Wal Denksportcentrum in Groningen voor de 2e keer het SchakenOnderInvloed gehouden, een 13-rondig rapidtoernooi waarin
de gezelligheid van het schaken en een biertje hand in hand
gaan. Op de zaterdag werden er 8 ronden gespeeld vanaf
14.00 uur ’s-middags tot 23.00 uur ’s-avonds met tussendoor een chinees buffet om de inwendige mens te versterken. Na de acht ronden op zaterdag was er daarna voor de
liefhebbers natuurlijk volop tijd voor nog wat naschaken,
stappen, drinken etc. Zondagmiddag vanaf 12.00 uur volgden de laatste vijf ronden. Aardig is nog dat het eerste bord
live op een groot scherm in de bar werd weergegeven en dat
er muziek was in de speelzaal! Van ASV-zijde was de kersverse Open Arnhemse Schaakkampioen Wouter van Rijn
van de partij. Ook in 2005 nam Wouter hieraan deel. Toen
bleef hij met zijn score steken op 7 uit 13. Dit keer ging het
aanvankelijk beduidend beter. Wouter begon de 1e speeldag
goed met 5½ uit 8. Daarmee stond hij een half punt achter
een drietal koplopers. In de 9e ronde (volgende dag) moest
Wouter tegen één van hen, Tim Lammens (2250), die voor
Dr. Max Euwe uit Enschede speelt. Onze ASV-er won die
partij redelijk eenvoudig. Lammens was, zo bleek later, die
dag totaal uit vorm. Daarna trof Wouter als tegenstander
Djurre den Heeten (2266) van De Wijker Toren. Het begin
was goed. Hij kwam een kwaliteit voor tegen een pion met
een totaal gewonnen stelling....... maar hij blunderde een vol
paard weg (Pf3-d4, Pc6xd4. “Onbegrijpelijk, waarschijnlijk
omdat zijn paard in mijn gedachten al naar e5 was gegaan”... daarna bakte ik er niets meer van en eindigde met 7
uit 13 roemloos in de middenmoot. aldus Wouter, in zijn
mail aan uw redacteur. Kortom eenzelfde puntentotaal als
vorig jaar. Djurre ten Heeten won het toernooi.
Trainingen: Ook dit seizoen zullen er voor de diverse groepen weer trainingen worden gehouden. Voor de top- en de
middengroep zal deze training evenals vorig seizoen plaatsvinden op de maandagavond in de grote vergaderzaal van
het Lorentz Ondernemerscentrum. Voor de top zal de training opnieuw verzorgd worden door Willy Hendriks. Voor
de middengroep blijft de training ook dit seizoen onder

leiding van Pascal Losekoot. De training voor de schakers
met een Elo tot ongeveer 1450 zal voor rekening komen van
Hendrik van Buren. Deze lessen vinden plaats voorafgaand
aan de interne competitie vanaf 18.30 uur. Voor alle drie
groepen zullen 8 trainingen worden gegeven in de periode
van oktober t/m mei 2007. Meer info is te verkrijgen bij
Nico Schoenmakers.
Weekendtoernooi: Na het OSKA vindt in deze regio ook in
Apeldoorn een soortgelijk toernooi plaats t.w. het ROC
Aventusweekendtoernooi waarbij de open Apeldoornse
Schaaktitel op het spel staat. Dit toernooi begint morgenavond. Dus aan de late beslissers misschien kunt u zich nog
net opgeven. Van ASV-zijde heb ik in ieder geval Paul de
Freytas op de voorlopige deelnemerslijst, waarop zo’n 100
schakers voorkomen, zien staan. Ik hoop dat er meer zijn
voorbeeld volgen. Barth Plomp maakt ook bij dit toernooi
deel uit van het gezelschap wedstrijdleiders.
ASV-jeugd: Onze jeugdafdeling is een belangrijk onderdeel
van onze club. Wij prijzen ons dan ook gelukkig met het feit
dat een zevental enthousiastelingen de opleiding draaiende
houdt. Dit aantal is echter te klein om ruim 40 kinderen op
een gestructureerde manier beter te leren schaken. Want de
opleiding eindigt namelijk niet bij de lessen op de donderdag. Kinderen leren ook veel van het spelen van toernooien.
Bijvoorbeeld de serie IJscotoernooien is buitengewoon
geschikt om ervaring op te doen. We kunnen niet van dezelfde zeven jeugdleiders verwachten dat ze ook nog al die
zaterdagen met de kinderen (en ouders) op sjouw gaan. We
roepen u daarom op om ook uw handen uit de mouwen te
steken voor de jeugd. Dat kan zijn door op de donderdag te
helpen bij het lesgeven, maar dat kan ook door met kinderen
naar toernooien te gaan. Wilt u hier meer over weten, neem
dan even contact op met Frank Schleipfenbauer, Siert Huizinga of Tijs van Dijk.
Erik Wille
Bedrijfsschaak: In Arnhem wordt al jaren een bedrijfsschaakcompetitie georganiseerd. Op vijf vrijdagavonden in
de periode oktober t/m maart spelen viertallen van verschillende bedrijven tegen elkaar om het Arnhems kampioenschap. Overigens staat bij deze schaakactiviteit de gemoedelijkheid voorop. De laatste jaren zit er een beetje de klad in.
Het aantal deelnemende teams wordt met de jaren steeds
minder. Voor deze competitie kunnen zich dan ook nog
teams inschrijven. De speeldata van het komende seizoen
zijn 27 oktober, 1 december, 2 februari, 2 maart en 30
maart. Gespeeld wordt in steeds wisselende locaties Wellicht zijn er bij uw werkgever ook vier schakers (één gastspeler is overigens toegestaan) die dit leuk vinden. Voor
meer informatie kunt u terecht bij Kees Verkooijen tel 0264456598 of via e-mail kees-verkooyen@chello.nl.
Uitslagen interne competitie (7 september 2006) 2e ronde:
Tangarife – Jonkman 1-0; Weijsenfeld – Sloots ½-½; R.
Wille – Hendriks ½-½; Huizinga - de Freytas 0-1; Taal –
Verkruissen 1-0; Hartman – Haggeman 1-0; P. Schoenmakers – Verkooijen ½-½; Naasz – Zahmat 1-0; Hogerhorst –
Steenhuis 1-0; Hajee – Marks 1-0; van Amerongen – Vermeer ½-½; Dekker – Boom ½-½; Rood – van Belle ½-½;
van Buren – Bentvelzen ½-½; Velders – Boonstra 1-0; Zunnebeld – Manschot 0-1; Sigmond – Zandbergen 1-0; Kooman – Meijer 1-0; Bijlsma – de Munnik 0-1; Kelderman –
Zuidema 1-0; van der Krogt – Hartogh Heijs 1-0; Visser –
van Vlerken 1-0; de Kok – Rietmeijer 1-0.

