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45e jaargang no. 33
Oploswedstrijd: Wie zit er niet eens te kijken naar al die
zomertoernooien. In de partijen van Senta in Servië vond ik
een mooie en wel Dragovic – Mirkovic, vorige maand gespeeld. Wit vond hier een mooie weg naar winst. U moest
ditmaal wel flink wat
zetten geven. Oplossing: 1. Dxb4, Pxb4
2.Ph6+,
Kh8
3.
Pgf7+,
Txf7
4.
Pxf7+, Kg8 5. Pd8+,
Kh8 6. Te8+, Lf8
7.Txf8+, Kg7 8 Tg8+
en zwart gaf op. Hij
gaat mat op de volgende zet.
Beslissingsdriekamp:
ASV heeft de beslissingsdriekamp om één plaats in het Nederlands kampioenschap binnengehaald. Willy Hendriks, Erik van den Doel en
Sipke Ernst zullen hierin moeten uitmaken wie zich plaatst
voor de finale van het NK. Toch ook weer een mooi organisatorisch succesje. Deze eindstrijd zal op 16, 17 en 18 oktober a.s. in de kleine vergaderzaal van het Lorentz plaatsvinden. In verband met de grootte van de speelzaal worden de
partijen achter gesloten deuren gespeeld. Wel zullen de
partijen via internet worden weergegeven.
ASV-beker: Ook de bekercompetitie van ASV zal binnenkort weer gaan starten. Daarvoor zal onze wedstrijdleider
Hedser Dijkstra inventariseren wie aan deze bekerstrijd wil
meespelen. Ook dit jaar zal er weer gespeeld worden in een
Kroongroep en een Bekergroep.
Schaken in de bieb: Afgelopen zaterdag deed ASV weer van
zich spreken. In de bibliotheek aan de Koningstraat was
ASV met een stand aanwezig om geïnteresseerden meer te
vertellen over onze vereniging. Jong en oud konden een
potje schaak spelen. De jeugd in veel gevallen om er op
deze wijze kennis mee te maken, voor de wat ouderen was
het weer even wennen nadat men voor het laatst in de studententijd met het schaken in aanraking was gekomen. Anderen hadden het schaken slechts als huisschaker beoefend.
Maar verleren doet men het schaken nooit en enthousiast
zette men zich achter de stukken. Het ASV-promotieteam
met dit keer Theo van Amerongen in plaats van Jan Vermeer naast de vaste krachten Hendrik van Buren, Nico
Schoenmakers en Ruud Wille speelden natuurlijk zelf enthousiast mee en probeerden en passant ook de mensen over
de streep te trekken om naar ASV te komen. We hopen dat
dit in de komende periode zijn vruchten zal afwerpen. Medio april 2007 zal er in de bibliotheek nog zo’n dergelijke
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sessie worden gehouden. Op de site van de “bieb”
www.bibliotheekarnhem.nl staat een kort verslag alsmede
diverse foto’s zodat u een idee krijgt van het succes van
deze middag. Aardig was ook dat nog diverse andere ASVers hun belangstelling toonden. Zo lieten ook Jelmer Visser,
Gonzalo Tangarife en van de jeugdleiding Theo Koeweiden
en Tijs van Dijk hun gezicht zien. Natuurlijk danken we als
vereniging zeker de bibliotheek daar zij de gelegenheid
hebben geboden om ons als vereniging op deze wijze in hun
gebouw te presenteren.
Sterke bezetting bij het NK-Bedrijven: Zaterdag jl. werd in
Voorburg bij het in samenwerking met de KNSB organiserende Centraal Bureau voor de Statistiek het Nederlands
Kampioenschap Bedrijfsschaak gehouden. De eer van de
regio Arnhem werd door Akzo Nobel verdedigd en dat werd
naar behoren gedaan. Het team, bestaande uit Rogier van
Gemert, Robert Naasz, Jan Vermeer en Ignace Rood, was
één van de teams met een bescheiden rating en daardoor als
22e geplaatst van de 26 teams. Akzo-Nobel deed het verdienstelijk en eindigde op de 20e plaats. Na 7 ronden rapid
met 20 minuten per persoon per partij was Sogeti Nederland
b.v. voor de zoveelste keer kampioen. Met liefst 2 grootmeesters (Dennis de Vreugt en de Engelsman Matthew
Sadler) kwam men opdraven, bijgestaan door wat 2100+
spelers aan de borden 3 en 4. Men hield een nederige reserve van 2000+ achter de hand voor het geval er tegen een
huisschaker moest worden aangetreden. Met ruime voorsprong pakte Sogeti de titel. Akzo-Nobel werd in de eerste
ronde met 4-0 flink afgedroogd door de KPN dat ruim 1000
ratingpunten meer had. Daarna daalde het Arnhemse team af
tot regionen waar men zich wat beter thuis voelde en werden
er hier en daar wat punten gepakt. Rogier aan bord 1 kreeg
steeds de zware jongens voor z’n kiezen maar speelde naar
eigen zeggen ook af en toe wat ongeconcentreerd. Na 5
nullen op rij werden de laatste twee partijen toch mooi gewonnen. Robert aan bord 2 moest ook alle zeilen bijzetten
en eindigde toch goed met 3½ punt op 50%. Jan Vermeer
aan bord 3 was kennelijk nog in een roes van zijn OSKA
kampioenschap, speelde vaak (te) snel, onderschatte zo hier
en daar zijn tegenstander en eindigde teleurstellend op 1½
punt. Hij zag er steeds somberder uit. Op een gegeven moment, toen hij enkele cracks voorbij zag komen, begon hij
zelfs te mijmeren over de goede oude tijd. Die cracks zaten
namelijk in een grijs verleden nog bij hem op de jeugdopleiding, toen had je tenminste nog veel jeugd… alles was beter… enz enz... Ja, beaamde ik, wat wil je ook met dat Heerschap dat nu bij de jeugd ronddwaalt…enz. enz. Hij begon
ook steeds meer aan zijn mobieltje te prutsen waar mee je zo
te zien ook kon E-mailen. Op de terugreis, per trein raakten
we hem zelfs een tijdje kwijt en we begonnen het ergste te
vrezen. “Schaakfanaat vermoord door losgelaten TBS-er”

zouden de krantenkoppen wellicht spoedig luiden. Maar
opeens, in Arnhem, stond hij toch weer bij de bushalte.
Gelukkig maar. Ignace Rood aan het 4e bord scoorde er
lustig op los, maar hij kreeg ook 3 keer een huisschaker als
tegenstander. Toch vond hij het maf spelen als er al na een
zet of 3-4 zomaar een pionnetje werd weggegeven. Zou er
wat achter zitten of…? Niks dus en dan was het maar weer
flink hakken, want het bleef vaak niet bij dat ene pionnetje.
Maar goed, met 5½ punt bleef er toch geen gevoel hangen
van Geweldig Gespeeld. Het was weer een mooi toernooi,
opgeluisterd door Hans Ree, die in een lezing het een en
ander toelichtte over rating en statistiek en de zaal bijpraatte
over de treurnis van de match Topalov – Kramnik.
Ignace Rood
Musical: Vanaf oktober zal de musical CHESS door Nederland en België toeren. Ook Arnhem zal daarbij worden aangedaan. Op vrijdag 3 november a.s. zal deze musical worden
vertoond in de Arnhemse Schouwburg. CHESS wordt door
velen gezien als de musical met de mooiste muziek, geschreven door het bekende mannelijke ABBA-duo, waarbij
het verhaal van de musical is geïnspireerd op het legendarische wereldkampioenschap schaken in IJsland in 1972 tussen Fischer en Spasski. Tijdens de voorstelling wordt er een
gedeelte van een wereldberoemde partij live nagespeeld.
Aan deze partij is een prijsvraag verbonden. Als u na de
voorstelling via info@mvtp.nl doorgeeft om welke partij
het gaat maakt u kans op een CHESS-pakket, met onder
andere 2 toegangskaartjes voor de allerlaatste voorstelling in
Theater Carré. Als met een groep groter dan 20 personen, de
voorstelling wordt bijgewoond is het mogelijk om een kijkje
achter de schermen te nemen. Als schaakliefhebber is dit
absoluut een voorstelling die u gezien moet hebben.
Externe competitie: Nadat onze zaterdagteams vorige week
hun competitiestart hebben gemaakt gaat de strijd voor onze
andere teams die door de week hun wedstrijden afwerken de
competitie vanaf 16 oktober beginnen. Ook dit jaar speelt
ASV weer met 10 teams. En dat was een hele klus dit keer
maar uiteindelijk is het de samenstellers toch gelukt dit te
realiseren. In deze En Passant het begin van een voorbeschouwing op het nieuwe seizoen van deze teams, zover de
ruimte strekt althans. Gewoon op het rijtje af dus maar en
dan komen we eerst uit bij ASV-4 dat vorig jaar nog op
zaterdag speelde in de promotieklasse maar het daar niet
wist te redden en degradeerde. Op hun schouders rust nu de
zware taak om dit meteen weer goed te maken maar dat zal
zeker niet meevallen want de teams in de 1e klasse zijn veelal aan elkaar gewaagd. De sterkte van de andere teams kan
OSBO 1e klasse B:
1 Wageningen-3
2 ASV-4
3 Veenendaal-2
4 Ede
5 De Schaakmaat
6 De Toren-2
7 PION-2
8 UVS-3

Samenstelling ASV-4
Jan Knuiman
Erik Wille
Anne Paul Taal (TL)
Siert Huizinga
Erika Belle
Gerben Hendriks
Murat Duman
Robert Naasz

KNSB-Elo
1961
1955
1901
1892
1841
1820
1795
1737

ik nog niet zo goed inschatten daar de spelersopgave niet
bekend is maar zeker De Toren-2 en Veenendaal-2 zullen
geduchte concurrenten gaan vormen Eigenlijk mag geen
enkel team worden onderschat want puntverlies kan meteen
fataal zijn. Het vierde onderging op verschillende plaatsen
wijzigingen. Martin Weijsenfeld en Paul de Freytas stapten
over naar ASV-3, Anne Paul Taal en Erika Belle deden dat
in omgekeerde richting. Verder stopte Hans Rigter als vaste
speler en komt Jan Willem van Willigen komend seizoen
voor De Toren uit (waar hij dus opmerkelijk genoeg de
tegenstander van het vierde zal zijn). Rob van Belle zal

komend jaar ASV-5 gaan versterkten. Daardoor kreeg Murat
Duman een kans zich in de 1e klasse te bewijzen. Tot slot
completeerde Robert Naasz het achttal na zijn goede presteren in het afgelopen seizoen. In de 2e klasse van de OSBO
heeft ASV evenals vorig seizoen drie teams. Daarvan moet
ASV-5 zeker maar eens voor de titel gaan. Een evenwichtig
team met veel routine dat het ver kan gaan schoppen. Ook in
dit team waren er diverse mutaties ten opzichte van vorig
seizoen. Naast de eerder genoemde Rob van Belle zijn dit
Theo van Amerongen en Tony Hogerhorst vanuit ASV-6 en
Henk Kuiphof die de sprong uit ASV-7 maakte. En als er
OSBO 2e klasse D:
1 BAT Zevenaar-3
2 Doetinchem-2
3 Theothorne
4 Het Kasteel-2
5 Velp
6 ASV-5
7 PION-3
8 Ede-2

Samenstelling ASV-5
Theo van Amerongen
Paul Schoenmakers
Henk Kuiphof
Rob van Belle
Albert Marks
Nico Schoenmakers
Eric Hartman (TL)
Tony Hogerhorst

KNSB-Elo
1881
1869
1802
1800
1792
1767
1751
1655

vier inkomen gaan er ook vier uit. Zo speelden vorig seizoen
Bijan Zahmat (nu in ASV-3) alsmede Murat en Robert nog
in ASV-5, terwijl Tijs van Dijk een stapje terug zal doen en
deel gaat uitmaken van ASV-7.
ASV-6 komt in een sterke poule uit met teams als Pallas-2
OSBO 2e klasse B:
1 Pallas-2
2 ASV-6
3 Ugchelen
4 Zutphen-2
5 VDS
6 Lochem
7 Schaakstad-6
8 Zeven Pionnen

Samenstelling ASV-6
Dick Hajee
Saifudin Ayyoubi
Frits Wiggerts
Jan Vermeer (TL)
Abbes Dekker
Jacques Boonstra
Tom Bentvelzen
Jan Groen

KNSB-Elo
1812
1791
1759
1733
1724
1701
1663
--

en VDS. Mogelijk dat dit ook een stimulans zal zijn voor
een goed seizoen. Teamleider Jan Vermeer zal zijn manschappen optimaal motiveren. Ook hier de wijzigingen even
op een rijtje. Zoals vermeld komen Theo en Tony uit in
ASV-5 en zal Amani ten opzichte van vorig seizoen nu in
ASV-7 gaan spelen. Dick Hajee heeft de hoogste KNSB-elo
in dit team. Hij speelde vorig seizoen nog in ASV-8. Verder
is Frits Wiggerts weer van de partij. Hij had vorig seizoen
geen vaste plaats in een team. Ook zijn we blij dat Jan
Groen in teamverband gaat uitkomen.
Dan ASV-7, waar Ignace Rood uit wegviel vanwege zijn
OSBO 2e klasse C:
1 SMB-5
2 De Toren-3
3 De Cirkel
4 BAT Zevenaar-2
5 Bennekom-2
6 ASV-7
7 Veenendaal-3
8 Tornado

Samenstelling ASV-7
Hedser Dijkstra
Tijs van Dijk
Tjé Wing Au
Zekria Amani
Horst Eder
Ruud Verhoef
Hendrik van Buren (TL)
Frans Veerman

KNSB-Elo
1683
1682
1677
1661
1645
1645
1618
1550

geplande verhuizing. Henk Kuiphof speelt nu in ASV-5,
terwijl Jans Askes nu in ASV-8 is ingedeeld. Daarvoor
kwamen in het team: Amani, Tijs van Dijk en Frans Veerman. Tot zover de teamindeling voor nu. Deze EP is weer
vol. Volgende week de overige teams.
Uitslagen interne competitie 5e ronde (28 september 2006):
van Tol – Tangarife 0-1; Jurrius – Jonkman 0-1; Weijsenfeld
– Buisman 0-1; Hartman – Hendriks 1-0; de Freytas – van
Gemert ½-½; Verkruissen – R. Wille 1-0; Verkooijen –
Hogerhorst ½-½; Zahmat – Vermeer 0-1; Hajee – van
Amerongen 1-0; Dekker – Kuiphof 1-0; N. Schoenmakers –
Rood 1-0; Dijkstra – van Belle ½-½; Velders –Eder 0-1; van
Buren – Boonstra 1-0; Manschot – Ariëns 0-1; Kooman –
Koeweiden 1-0; Looyen – Bijlsma 1-0; Verbost – Zandbergen 0-1; Zuidema – van Vlerken ½-½; Visser – Hartogh
Heijs ½-½; de Kok – de Goey 1-0; Rietmeijer – Stibbe 0-1.

