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Oploswedstrijd: In het toernooi Vestrup 1989 was Judith
Polgar 13 jaar, maar niet voor een kleintje vervaard. De
gelauwerde Deense grootmeester Hansen werd afschuwelijk
naast het bord
gezet. Wit speelt
en wint. Oplossing:
Slaan op f7 levert
voor wit maximaal
remise op. Maar
dat wordt anders
als men met schaak
op f7 kan slaan.
Dus 1. Dg7+,
Kxg7 2.Txf7+ en
het mat is niet
meer te ontgaan.
Even goed is natuurlijk 1.Dxh7.
ASV-schaaktrainingen middengroep: Afgelopen maandag
verzorgde Willy Hendriks de eerste in een serie van acht
trainingen in dit nieuwe seizoen voor spelers met een Elo
van circa 1850-2200. Komende maandag 1 oktober start ook
de schaaktraining voor de ASV-ers met een speelsterkte tot
een Elo van circa 1800-1850. Ook voor deze groep zijn er
acht trainingsavonden gepland (1/10, 5/11, 3/12, 7/1, 4/2,
3/3, 21/4 en 19/5). Er is plek voor 16 deelnemers en ook in
deze cursus zijn er nog enkele plaatsen vrij. De trainingen
worden gegeven in het Lorenz waarvoor aan ASV de
vergaderkamer beschikbaar is gesteld. Tijdens de lessen zal
trainer Pascal Losekoot aandacht besteden aan de
vaardigheden die nodig zijn om op het Eloniveau rond de
1800 partijen te winnen én leuke partijen te spelen. De
trainingsdoelen hiervoor zijn: het verbeteren van het inzicht
in het principe "activiteit", het verbeteren van de tactische
vaardigheden, het vergroten van de praktische
eindspelkennis en het verbeteren van de visualisatie. U kunt
zich aanmelden bij één van de bestuursleden via het
invulstrookje van de flyer of per mail naar
nicoschoenmakers@kpnplanet.nl. Doe ook mee, het is
echt de moeite waard.
ASV-Nieuws: Natuurlijk zal ook ASV-Nieuws dit seizoen
niet ontbreken. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt voor de
verschijningsdata. Het oktobernummer van ASV-Nieuws
zal worden uitgegeven op 18 oktober a.s. De deadline voor
het inleveren van kopij voor dit nummer is op 11 oktober.
Dus het wordt alweer hoog tijd om uw stukjes bij
eindredacteur Robert Naasz in te leveren. De overige
nummers van ASV-Nieuws zullen dit seizoen verschijnen op
13 december, 31 januari, 27 maart, 15 mei en 26 juni. De
einddatum voor het inleveren van kopij ligt, zoals de vaste
schrijvers bekend zal zijn steeds een week eerder. Laten we
er met zijn allen weer een mooi clubblad van maken!!
Klokkenactie: Onlangs nam ASV deel aan de Activiteitenmarkt in de bibliotheek met het doel onze vereniging nog
meer onder de aandacht te brengen. Helaas was de belangstelling dit keer gering zodat Hendrik van Buren, Jan Ver-
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meer en Ruud Wille meer elkaar op het schaakbord vermaakten dan dat dit tegen geïnteresseerde bezoekers kon
worden gedaan. Toch bleek deze middag niet voor niets.
Naast ons stond een stand van Atalanta, training, coaching
en loopbaanadvies. Dit Arnhemse bedrijf toonde zich enthousiast voor onze klokkenactie “Help ASV bij de tijd te
blijven” en heeft ASV inmiddels een DGT-klok gesponsord.
Deze geste stellen wij natuurlijk zeer op prijs. Atalanta,
dank hiervoor! In het oktobernummer van ASV-Nieuws zal
dit bedrijf nader aan u worden voorgesteld. ASV zal overigens op zaterdag 20 oktober opnieuw in de bibliotheek aan
de Koningstraat plaatsnemen. Dan weer op de vertrouwde
plek op de begane grond bij de ingang zodat elke bezoeker
van de “Bieb” ASV eenvoudigweg niet kan missen!
KNSB-beker: Inmiddels heeft de loting plaatsgevonden voor
de KNSB-bekercompetitie. Vorig seizoen toonde ASV-1
zich een echte cupfighter. Pas in de kwartfinale bleek
Meesterklasser HMC Calder te sterk. Benieuwd dus wat het
dit jaar gaat worden. ASV-1 is opnieuw ingedeeld in groep
D. Voor de voorronde werd ons eerste vrijgeloot zodat men
kan toezien wie in de 1e ronde de tegenstander wordt. Dit
wordt de winnaar van de wedstrijd De Combinatie uit Asten,
dat in de 3e klasse KNSB uitkomt, tegen PION-2 uit
Groesbeek, dat zich door de winst in de OSBO-cup
afgelopen seizoen verzekerde van deelname aan de
landelijke bekerstrijd. Deze wedstrijd in de voorronde dient
voor 1 november te zijn gespeeld. Daarna weet ASV pas wie
de tegenstander is. De wedstrijd dient vervolgens voor 15
december te zijn gespeeld. Het duurt dus nog even voor de
KNSB-bekerstrijd voor ASV echt begint.
OSBO-Kamp: De persoonlijke kampioenschappen van de
OSBO in de 1e en 2e klasse en de Veteranengroep gaan a.s.
zaterdag alweer van start. Eerder dan in andere jaren het
geval was en dat is misschien ook de oorzaak dat het
deelnemersaantal nog niet zo groot is. Op de voorlopige
deelnemerslijst trof ik pas enkele ASV-ers aan. Zo stond in
de 1e klasse Martin Weijsenfeld op Elo als eerste geklasseerd
en behoort dus tot de favorieten. Verder nemen in deze
klasse deel de SMB-er Désire Fassaert, die bij ASV sinds
enkele weken aan de interne deelneemt en Horst Eder. In de
2e klasse staat op dit moment (zondag jl.) nog geen enkele
ASV-er op de lijst en ook bij de Veteranengroep is het aantal
deelnemers schaars. Barth Plomp is vooralsnog degene die
de hoogste Elo heeft in deze groep. Maar verwacht mag
worden dat het aantal deelnemers in de laatste week voor het
toernooi nog aanmerkelijk zal stijgen. De strijd in de
Hoofdklasse (vanaf Elo 1900) start pas op 1 december.
Mocht u nog willen deelnemen dan kunt u zich aanmelden
bij
Sibbele
Bonthuis,
tel
0522-852893
of
sbonthuis@home.nl. Meer informatie kunt u lezen op de
toernooiaankondiging op het prikbord.
Toernooien: Doordat ons seizoen 2 weken later begon en er
daarna al meteen zoveel actueel nieuws was ben ik met mijn
terugblik op de zomertoernooien blijven steken. In deze EP
daarom het restant voordat ik weer door de actualiteit wordt
achterhaald. Dus met schaamrood op de kaken omdat de

actualiteit even niet gewaarborgd is hierbij de laatste toernooien waarmee de resultaten in ieder geval voor de geschiedschrijving vastliggen.
Veenendaal: Ik was bij dit toernooi gebleven bij de 4e ronde.
Op dat moment had Fokke Jonkman 2 uit 3. In de laatste vier
ronden kon hij geen vervolg geven aan zijn goede start en hij
eindigde op 4 uit 7 op een gedeelde 15e plaats. Uit zijn TPR
van 1816 blijkt wel dat het niet zijn toernooi is geworden.
Ruud Verhoef scoorde uiteindelijk 3 punten. Hier had hij 6
partijen voor nodig want 1 ronde moest hij aan zich voorbij
laten gaan door ziekte. Winnaar van het ”Open Veense”
werd Tijmen Kampman, ook een teken dat de jeugd in Veenendaal echt is doorgebroken.
Dieren: Dit toernooi neemt elke zomer in Nederland een
belangrijke plaats in. Dit jaar nam een record aantal schakers
deel. Maar liefst 515 schakers waren er in Sporthal Theothorne te vinden. Ook het aantal deelnemende ASV-ers was
aanzienlijk. In de hoofdgroep waarin de strijd om het Open
Kampioenschap van Nederland werd betwist scoorde Sjoerd
van Roosmalen 4 uit 9. Na winst in de openingsronde zorgde
hij in de 2e ronde door een gedegen voorbereiding bijna voor
een stunt tegen GM Barua uit India. Pas in het eindspel wist
de grootmeester stand te houden maar de remise was voor
Sjoerd een knap resultaat. Daarna verliep het voor Sjoerd in
dit sterke veld een aantal partijen minder goed. Pas in de
laatste 2 ronden zorgde Sjoerd weer voor 2 winstpunten. In
Reservegroep A eindigde Daan Holtackers op 5 uit 9. Voor
hem misschien toch wat teleurstellend gezien het feit dat hij
toch tot de Elo-sterksten behoorde in deze groep. Ook Erika
Belle scoorde knap 5 punten. Zonder meer een goed resultaat. Slechts 1 keer moest zij het onderspit delven toen ze
niet goed uit de opening kwam. Verder viel vooral haar
gedegen spel op dat resulteerde in 6 remises. De 2 winstpartijen maakten haar score van 5 punten compleet. Ruud Wille
eindigde op 4½ uit 9. Tot 4 uit 6 ging het goed met onder
meer een verrassende zege op clubgenoot Daan Holtackers.
In de laatste ronden vielen nog 2 nederlagen. Al met al niet
helemaal tevreden. Ook ons dubbellid Désire Fassaert, want
zo mag ik hem vast al noemen, eindigde op 4½ punt. Twee
andere dubbelleden t.w. Robert Verkruissen en Henny Haggeman eindigden op 4 punten. Robert deed dit vrij compromisloos. Het was winnen of verliezen maar remises zaten er
niet bij. Henny zag zijn score aan het slot wat verbleken door
2 nederlagen in de laatste 2 ronden. In Reservegroep B zorgde Albert Marks voor een uitstekend resultaat. Met 6½ uit 9
eindigde hij op een gedeelde 4e plaats. Hij moest overigens
wel even op gang komen want zijn start van 1 uit 3 was niet
om over naar huis te schrijven maar daarna liep het als een
trein. Robert Naasz kwam via een regelmatig opgebouwde
score op 5 uit 9. Horst Eder kwam na een serie van 4 halfjes
en 3 nederlagen via 2 volle winstpunten aan het slot nog op 4
uit 9. Henk Kuiphof was met 3½ uit 9 zeker niet tevreden
over zijn score. In Reservegroep C nam Frans Veerman als
enige ASV-er deel. Hij scoorde 5 uit 9. Eigenlijk speelde hij
maar 8 partijen want hij was voor de 1e ronde te laat bij de
inschrijving en kon dus pas met de 2e ronde aan het toernooi
beginnen. In het zesrondig toernooi eindigde Otto Wilgenhof
met 5 uit 6 op een gedeelde 1e plaats. Hij verloor in de openingsronde en moest toen wel alles winnen om geen Elo te
verliezen. Dat lukte! Sterker nog hij won zelfs nog een paar
Elopuntjes. Gerben Hendriks speelde een uitstekend toernooi. Hij eindigde op 4½ uit 6 met een TPR van 2095. Martin Weijsenfeld eindigde met 3½ punt net boven de middenmoot. Ruud Verhoef begon sterk met 2½ uit 3 maar ging
daarna tegen 2 beduidend sterkere spelers onderuit maar
Ruud liet in die partijen een goede indruk achter. De laatste
ronde was hij verhinderd. Eric Hartman stelde met 1½ punt
wat teleur. Van hem hadden we toch wat meer verwacht
maar het zat er dit toernooi gewoon niet in. Walter Manschot
kwam in groep 2 van dit zesrondige toenooi goed voor de
dag met 4 uit 6. Hij gaf in ieder geval Hendrik van Buren en
Theo Koeweiden het nakijken die beiden op 3 punten bleven

steken, waarbij Theo in de slotronde van Walter verloor.
Dank aan de clubgenoten die niet in de gelegenheid waren
om deel te nemen maar die toch de moeite namen om (vaak
meerdere keren) te komen kijken. Al met al was het weer
een gezellig toernooi waarbij de termen Elo en TPR veelvuldig voorkwamen en niet meer zijn weg te denken uit het
heden ten daagse schaak. Maar het was ook leuk om oude
bekenden weer te ontmoeten. Natuurlijk was het een leuke
voorbereiding voor het nieuwe seizoen. Volgend jaar dus
maar weer. Ik hoop met nog meer ASV-ers.
Euwe Stimulanstoernooi: Graag sta ik ook nog even stil bij
dit internationale schaaktoernooi dat in de tweede helft van
augustus in het fraaie Rijnhotel werd gehouden. Via Eric de
Winter van de Velpse Schaakvereniging werd ASV bij dit
toernooi betrokken. Voor het schaken in deze regio kan een
dergelijk toernooi zeker een stimulans betekenen. Met toppers van weleer zoals Gaprindashvili, Olafsson en Panno en
interessante commentatoren als Timman, Sosonko en van
der Wiel kunnen we terugkijken op een geslaagd evenement.
Bij de evaluatie door het toernooicomité, vorige week, werd
dan ook met voldoening op het toernooi teruggekeken. Het
smaakt dus naar meer. Of dit zal lukken moet de toekomst
uitwijzen. Maar als de gelegenheid zich voordoet dan zal het
ASV-bestuur hier zeker op inspringen. Naast de hoofdgroep
namen Wouter van Rijn en Léon van Tol deel aan de regiogroep. Wouter eindigde op 4½ punt, Léon kwam tot 2½
punt. Bij de simultaan die in de Velpse boekhandel Jansen
en de Feijter door Hans Ree werd gegeven waren er ook nog
enkele ASV-succesjes. Albert Marks en Walter Manschot
wisten Ree namelijk te verslaan.
Groep A (88 schakers):
1/5
Otto Wilgenhof
5
22/31
Remco de Leeuw 3½
32/50
Theodoor Keizer 3
Paul de Freytas
3
Anthony Migchels 3
Koen Maassen v.d. 3
Brink
Peter Boel
3
51/68
Gonzalo Tangarife 2½
Richard v.d. Wel 2½
Martin Weijsenfeld 2½
Robert Verkruissen 2½
69/78
Remco Gerlich
2
79/86
Désire Fassaert
1½
Gerben Hendriks 1½
Groep B (65 schakers):
7/17
Nico Schoenmakers 4
Ruud Verhoef
4
25/45
Frans Veerman
3
Ignace Rood
3
46/49
Theo Koeweiden 2½
50/56
Jan Vermeer
2
Hein van Vlerken 2
57/61
Horst Eder
1½
64/65
Umit Duman
½

OSKA: Na het Euwe Stimulanstoernooi waren er
enkele dagen “rust” voordat ons weekendtoernooi
met maar liefst 153 deelnemers losbarstte. Ik heb
daar in een vorige EP al
over geschreven. Om het
verhaal compleet te maken
in bijgaande tabel de
resultaten van alle ASVers.
Slot: Ik hoop hiermee alle
resultaten uit toernooien te
hebben
vermeld
en
niemand te hebben vergeten. Vanaf nu gaan we
weer over op de actualiteiten.

Fiets niet tegen het gebouw plaatsen: Dit verzoek kreeg uw secretaris
bij het begin van het seizoen nogmaals van het
scoutingbestuur. Dus een vriendelijk verzoek hier rekening
mee te houden en uw fiets bv. aan de achterzijde in de stalling te plaatsen. Dank hiervoor!
Uitslagen interne competitie 3e ronde (23 september 2007):
Van Tol – van Roosmalen 1-0; Jurrius – van der Wel 0-1;
Tangarife – Jonkman 1-0; Hendriks – de Freytas ½-½; R.
Wille – E. Wille ½-½; Huizinga – Weijsenfeld 1-0; Woestenburg – Hogerhorst 1-0; Gerlich – Fassaert ½-½; Hartman
– Naasz 1-0; van Amerongen – Verkooijen 0-1; Zahmat –
Vermeer 0-1; Verhoef – Dijkstra ½-½; Boonstra–Boom 1-0;
Hajee – van Belle ½-½; Kuiphof – Groen 1-0; Manschot–
van Buren ½-½; Velders–Eder 0-1; Veerman–Kooman 1-0;
Ariëns–Egging 0-1; Zuidema–Zunnebeld 0-1; Meijer–
Looijen 1-0; Singendonk–van Eck 0-1; Kelderman–de Kok
½-½; van Vlerken–Hartogh Heijs 0-1; Stibbe–Verbost 0-1.

