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ASV op internet:

45e jaargang no. 31
Oploswedstrijd: Zie hoe Ivo Nei (ooit ook winnaar van het
Hoogoventournooi) met wit de grote Petrosian van het bord
af zette. Het gebeurde op de
Spartakiade van
Moskou 1960. Wit
dus aan zet. Ziet u
het slot van de
partij? Oplossing:
1. Dg8+. Zwart
heeft geen keus.
1…Kxg8
2.
Le6++ Kh8 3.
Tg8 mat.
Externe competitie: A.s. zaterdag
beginnen onze eerste drie teams met een thuiswedstrijd weer
aan een nieuw seizoen. Ter herinnering doen we dat voor
een keer niet in het Lorentz maar zoals ik in de vorige EP al
aangaf in een andere locatie die is gelegen in het centrum
van Arnhem t.w.: De Groote Sociëteit, Jansbuitensingel
28 (nabij hoek Apeldoornsestraat bij bioscoop Rembrandt).
Helaas zijn er maar ASV 1
ASV KNSB
weinig parkeerplaatsen Eelco de Vries
2205 2237
2178 2185
beschikbaar zodat u, Otto Wilgenhof
2165 2184
als u wilt komen kij- Leon van Tol
Remco de Leeuw
2155 2185
ken het beste met het Peter Boel
2047 2076
openbaar vervoer dan Wouter van Rijn
2044 2136
wel fiets kunt komen. Richard van der Wel 2037 1979
2025 2018
De wedstrijden begin- John Sloots
2125
nen ook zaterdag ge- Gemiddelde KNSB-Elo
woon om 13.00 uur.
Indeling KNSB 2e klasse A:
Ondanks dit nadeel 1 Haren
2006
2040
hopen wij natuurlijk 2 Unitas-2
3 Homburg Apeldoorn-2
2162
op de nodige steun.
2058
In ASV 1 is er weinig 4 Lewenborg
5 Almelo
2014
veranderd. Léon van 6 BSG
2218
Tol, die vorig seizoen 7 NSI De Eenhoorn
2163
2125
al wel intern voor 8 ASV-1
2089
ASV speelde maar in 9 Dion Hardenberg
2106
teamverband nog uit- 10 SOPSWEPS ’29
gemiddelde KNSB Elo:
2098
kwam voor
Zeist
maakte nu definitief de
overstap en gaat het eerste versterken. Hij neemt de plaats in
van Sander Berkhout die wel als invaller beschikbaar is.
Gedurende vele jaren kwam ASV-1 uit in de zuidelijke
poule 2D. Dit jaar is ons eerste ingedeeld in 2A en komt
daardoor weer eens wat andere tegenstanders tegen, uit bv.
het noorden en oosten van het land, dan de laatste jaren het
geval was. Op basis van de gemiddelde Elo in deze klasse
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donderdag 21 september 2006
staat ASV-1 als vijfde geklasseerd. Favoriet voor promotie
zou het geroutineerde BSG uit Bussum moeten zijn met
kopman Hans Ree (2430 en Leon Pliester (2380) aan bord 2.
Maar juist deze 2 spelers halen de gemiddelde Elo van dit
team dat vorig seizoen als 2e eindigde natuurlijk behoorlijk
op. Het team van De Eenhoorn degradeerde afgelopen seizoen uit de 1e klasse en zal dit terrein natuurlijk meteen
willen goedmaken. Er zijn 2 uit de 3e klasse KNSB gepromoveerde teams ingedeeld in deze poule. Naast Haren is dit
het Groningse Lewenborg Dit laatste team is meteen ook
zaterdag de eerste tegenstander van ASV-1. Een mooie
graadmeter dus. We zijn benieuwd wat het seizoen gaat
brengen.
Dit geldt natuurlijk ook voor ASV-2 dat vorig seizoen zo
lang om promotie meespeelde maar op het laatste moment
afhaakte. Ook het tweede heeft nagenoeg geen wijzigingen
ondergaan. Alleen Vincent de Jong wordt vaste speler in het
tweede na het stoppen
ASV 2
ASV KNSB
als vaste speler van Sjoerd van Roosmalen 2130 2123
Fred
Reulink. Frank Schleipfenbauer 2101 2054
2075 1965
Evenals vorig jaar Fokke Jonkman
2039 2043
komt ASV-2 uit in de Koert van Bemmel
Jurrius
2029 1987
3e klasse C. Daarin Theo
Vincent de Jong
2026 1993
treft men in Zukertort Daan Holtackers
2023 2043
Amstelveen-3, BAT Cees Sep
1996 1973
2023
Zevenaar en VAS-3 Gemiddelde KNSB-Elo
slechts drie teams van
e
Indeling KNSB 3 klasse C:
vorig seizoen. Verder 1 Euwe-2
2043
krijgt ASV-2 te ma- 2 Caïssa-2
2025
ken met 2 degradan- 3 Heemsteedse SC
1982
2048
ten uit de 2e klasse 4 PION Groesbeek
2024
t.w. Caissa-2 en 5 Zukertort Amstelveen-3
6 BAT Zevenaar
2045
Tal/DCG daar waar 7 Doetinchem
2009
de Heemsteedse SC 8 ASV-2
2023
naar de landelijke 9 VAS-3
2012
1960
competitie
promo- 10 Tal/DCG-2
2017
veerde. Euwe-2 miste gemiddelde KNSB Elo:
eigenlijk net als ASV-2 promotie. Doetinchem en PION
Groesbeek completeren het tiental clubs. Een zware poule
dus waarbij ASV-2 zaterdag het eerst mag opnemen tegen
de Groesbekers dat bulkt van de routine. Hoewel de gemiddelden in alle klassen miniem zijn heeft 3C zelfs de hoogste
gemiddelde Elo van alle 8 poules in de 3e klasse KNSB.
In ASV 3 zijn Kees Verkooijen en Edgar van Seben vervangen. Verder doen Anne Paul Taal en Erika Belle een stapje
terug naar ASV 4. Gonzalo Tangarife, Martin Weijsenfeld,
Paul de Freytas en Bijan Zahmat vullen die plaatsen in. Bij
het maken van deze EP was de samenstelling van de tegenstanders van ASV-3 in de OSBO-Promotieklasse nog niet
bekend. Daarom is het moeilijk om een prognose te doen
over de kansen voor dit seizoen. Een van de kanshebbers zal

ongetwijfeld Wageningen-2 zijn dat vanuit de KNSB degradeerde. Zij zullen de Samenstelling ASV-3 ASV KNSB
strijd moeten uit- 1 Gonzalo Tangarife 2080 2014
2011 1985
vechten met Meppel 2 Bert Buisman
1958 1968
dat al enkele jaren 3 Paul de Freytas
4 Barth Plomp
1954 1964
om de bovenste 5 Ruud Wille
1932 1962
plaatsen meespeelt 6 Ivo v d Gouw
1899 1916
maar steeds net naast 7 Martin Weijsenfeld 1974 1852
1797 1717
promotie vist. Maar 8 Bijan Zahmat
1922
ook Bennekom is gemiddelde Elo
een sterk team. Het
Indeling Promotieklasse OSBO
Apeldoornse
1 SMB-4
Schaakstad-3 en Het 2 SMB-3
Kasteel kunnen mis- 3 Schaakstad Apeldoorn-3
schien ergens nog 45 UVS-2
PSV Do Do
wat roet in het eten 6 Meppel
gooien. Nieuw in de 7 Wageningen-2
Promotieklasse zijn 8 ASV-3
PSV Do Do uit Put- 9 Bennekom-1
ten en SMB-4. Zij 10 Het Kasteel-1
promoveerden uit de 1e klasse OSBO. Hoe staat ASV-3 dan
in dit rijtje? Laten we voorlopig maar uitgaan van een plekje
in de middenmoot dan zien we gaandeweg het seizoen wel
hoe de zaken lopen en kunnen de ambities eventueel worden
bijgesteld! A.s. zaterdag is UVS-2 de eerste tegenstander die
zich vorig seizoen net wist te handhaven.
Toernooi: Afgelopen weekend werd in Apeldoorn het ROC
Aventustoernooi gehouden. Drie ASV-ers waren hierbij van
de partij. In groep 1 waren dit Gonzalo Tangarife en Paul de
Freytas. Gonzalo verloor in de 1e ronde van IM Siebrecht
(2371). Het was een mooie partij waarin hij toch net verloor.
Ook zaterdag verliep het goed. Na een winstpartij in de
ochtendronde (die overigens al om 9.00 uur begon) speelde
hij ’s-middags remise tegen Stefan Kuipers (2193), die vorig
jaar nog de Open Arnhemse schaaktitel in de wacht sleepte.
Een prima resultaat dus. Zaterdagavond nam Gonzalo een
bye om voldoende rust te nemen voor de 2 zondagpartijen.
Maar zo’n weekendtoernooi gaat je niet in de koude kleren
zitten. Zondag liep het niet bij Gonzalo. Hij verloor eerst in
een partij waar de winst voor het grijpen lag maar even
ongeconcentreerd was en door een kleine combinatie een
stuk verloor. En ’s-middags in de 6e ronde ging het in de
slotfase net mis. Zo bleef hij op 2 uit 6 steken. Toch was
Gonzalo over het algemeen over de gespeelde partijen wel
tevreden, alleen het resultaat bleef hier wat bij achter. Ook
Paul de Freytas kreeg een IM tegenover zich. Dit was in de
2e ronde Edwin van Haastert (2408) die voor LSG in de
Meesterklasse uitkomt. Ook Paul verloor deze partij. Maar
nederlagen tegen dit kaliber spelers mogen worden ingecalculeerd. Daarvoor had hij in de openingsronde al wel keurig
remise gespeeld tegen Arne Moll (2259) die bij de organiserende vereniging Schaakstad in het eerste in de Meesterklasse speelt. Voor Paul was het die zaterdag trouwens toch niet
zo’n gelukkige dag. Na het verlies tegen van Haastert kende
hij met name in de middag- en avondronde een slechte periode want beide partijen gingen verloren. Op zondag kon
Paul toch nog 1½ punt aan zijn totaal toevoegen: ’sochtends via een vrij regelmatige zege en nog een remise tot
slot. Dit bracht hem op 2 uit 6 en daar was hij niet zo tevreden over. Robert Verkruissen, die sinds kort bij ASV intern
meespeelt en bij zijn Apeldoornse vereniging in de voorbereiding in de organisatie zat, kwam uit op 2½ uit 6. In groep
2 speelde Theo Koeweiden mee. Hij nam voor de beide
avondronden een bye. In de vier door hem gespeelde partijen behaalde hij 1½ punt. Dit had een punt meer moeten zijn,
aldus Theo. Een keer ging hij door zijn vlag in een remise
stelling en in een andere partij was remise ook binnen hand-

bereik maar ging het ook mis. Het was wel een leerzaam
toernooi vond Theo.
Daglichtschaak komt goed uit de opening Op dinsdag 5
september ging het Daglichtschaak van start. Vorige jaren
werd pas in oktober begonnen. Maar de opkomst van 17
schakers geeft aan dat er behoefte is om al in september te
beginnen. Er waren vier nieuwe gezichten, te weten: Fred
Duchêne, Rolf Hendriks, Henk Kelderman en Ko Kooman.
Van harte welkom! Deze middag gingen Ko Kooman en Jan
Vermeer er met de volle buit van drie punten van door.
Vooral voor Ko was dat een hele prestatie, zeker de winst op
Jan Looyen. Maar liefst zeven spelers staan op een gedeelde
3e plaats. Ook opvallend was de winst van Rob Cornips op
Paul Waenink. Het was het eerste verlies van Paul in tien
wedstrijden. Fred Duchêne had het moeilijk (fijn dat hij na
lange tijd weer plaats nam achter het schaakbord Red). Wel
zette Fred zijn partijen goed op, maar de tijd speelde hem
parten. Ook Gerrit Verbost had het moeilijk. Ondanks fel
verzet ging hij drie maal ten onder. Verder had de wedstrijdleider ruzie met zijn computer. De computer verwijderde
daarna alle uitslagen. Jan Vermeer heeft alles na moeten
vragen en heeft de uitslagen weer ingegeven. De ruzie met
zijn computer heeft hij maar bijgelegd. De volgende ronde
van het Daglichtschaak vindt plaats op dinsdag 3 oktober.
Voor uw agenda: dinsdag 7/11, 5/12, 9/1, 6/2, 6/3, 3/4 en
1/5 zijn de andere speelmiddagen. Jan Vermeer
Grote Clubactie: Onze ASV-jeugd is dit jaar alweer voor de
elfde achtereenvolgende keer op pad gegaan voor de verkoop van loten in het kader van de Grote Clubactie, een
actie die tot doel heeft om verenigingen een financieel
steuntje in de rug te geven. Wij hopen dat deze actie natuurlijk weer een mooi resultaat zal geven! Ook u kunt loten
kopen. Uw secretaris heeft ze vanaf 28 september beschikbaar maar eerder bestellen kan natuurlijk ook.
Training: Heeft u zich al aangemeld voor één van de trainingsgroepen voor het nieuwe seizoen. Aanmeldingsformulieren hiervoor liggen op de wedstrijdtafel. Meer info kunt u
verkrijgen bij onze trainingscoördinator Nico Schoenmakers. Het is echt de moeite waard om hieraan deel te nemen!! Zie ook de EP van vorige week.
Bibliotheek:. Op zaterdag 30 september a.s. zal tussen 13.00
–16.00 uur in een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Arnhem de eerste van een tweetal schaakmiddagen
worden gehouden waarbij het publiek (opnieuw) kennis kan
maken met de schaaksport. Hendrik van Buren zal op het
demonstratiebord weer mooie dingen laten zien en daarover
vertellen. Tegen Nico Schoenmakers en Theo van Amerongen kan men een potje schaken en Ruud Wille zal vervolgens geïnteresseerden wijzen op ASV want verdere ledenwinst is natuurlijk ook het oogmerk. Ook op 14 april 2007
zal in de bibliotheek een dergelijke middag plaatsvinden.
Uitslagen interne competitie 3e ronde (14 september 2006):
Tangarife – Jurrius 1-0; Jonkman – Weijsenfeld 0-1; de
Freytas – Hendriks 0-1; R. Wille – Huizinga ½-½; Hartman
– van Gemert 1-0; Verkooijen – Naasz 1-0; Hogerhorst –
Hajee 1-0; Vermeer – Ayyoubi 0-1; Steenhuis – Marks 1-0;
Boom – van Amerongen 0-1; Kuiphof – Dijkstra ½-½; Rood
– Wiggerts 1-0; van Belle – Bentvelzen 0-1; Velders – van
Buren 1-0; Boonstra – Manschot 1-0; Eder–Looyen 1-0;
Ariëns – Egging 1-0; Zunnebeld – Kooman 0-1; de Munnik
– Zandbergen 1-0; Meijer – Kelderman 1-0; Hartogh Heijs –
Zuidema 0-1; Rietmeijer – van Vlerken 0-1; de Kok – Visser 1-0.

