Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING
(OPGERICHT 31 OKTOBER 1891)

Redactie:

46e jaargang no. 31

Oploswedstrijd: Almasi bracht in Linz 1997 Korchnoj lelijk
in het nauw. Die ziet vaak
nog wel een uitweg, maar
hier moest hij het loodje
leggen. Wit speelt en wint
(stukwinst). Oplossing:
1.Ta7 Pd5 2. Td7 of
1...Dxe6 2. Txa8. Ook de
partijvoortzetting
was
voor zwart niet gezond
1...dxc3 2.bxc3 c4 3.Pd4
Pd5 4.Tea1 en hier gaf
zwart op.
Nieuwe gezichten: Vorige week mochten we alweer drie
nieuwe spelers op onze clubavond verwelkomen. Alhoewel
nieuw in dit verband niet helemaal opgaat. Ingrid Rietmeijer
kwam na enkele maanden van afwezigheid alweer op de
club. Ook voor Marc van Uem is ASV niet vreemd. Hij was
al eerder gedurende meerdere jaren lid van onze vereniging
maar moest toen door tijdgebrek afhaken. Voor Hilko
Osterloh was het de eerste kennismaking met ASV. Hij wil
het schaken graag eens bij een club proberen. Wij wensen
hen een hele fijne tijd bij ASV toe.
Rapidtoernooi: Paul de Freytas en Tony Hogerhorst namen
op zaterdag 22 september jl. deel aan het
Vredesschaaktoernooi in Apeldoorn. Even was het
twijfelachtig of het toernooi door zou gaan omdat het aantal
deelnemers wel zeer mager bleef. Maar uiteindelijk ging het
toernooi met slechts 23 schakers toch door. Onder de
deelnemers ook GM Erik van den Doel, die natuurlijk
meteen favoriet was voor de 1e prijs van € 300,00. Paul
eindigde uiteindelijk op een vijfde plaats met 5½ uit 9. Hij
verloor tegen de top 3. Naast winnaar van den Doel waren
dit oud-OSKA winnaar Stefan Kuipers (2e) en Maarten
Beekhuis (3e). In het onderlinge duel won Paul van Tony.
Toch eindigde Tony vlak achter Paul met 5 uit 9. Ook hij
moest zijn meerder erkennen in van den Doel maar dat is dan
ook geen schande. Het gebeurde bovendien ook pas in het
eindspel. Het was op zich een heel leuk toernooitje, aldus
Tony, alleen het aantal deelnemers was gering. Het was
zeker ook teleurstellend omdat er ook nog een goed doel aan
verbonden was. Het is zeker voor herhaling vatbaar.
Volgend jaar dus beter.
OSBO-Kamp: Afgelopen zaterdag gingen met uitzondering
van de Hoofdklasse de persoonlijke kampioenschappen van
start. Het aantal ASV-ers is dit jaar wat minder dan in andere
jaren. Dit jaar wordt het toernooi in 2 locaties gespeeld. De
eerste 2 speeldagen vinden in Beekbergen plaats daarna
verhuist men naar de inmiddels vertrouwde locatie in Klarenbeek. Kennelijk was deze speelzaal niet voor het gehele
toernooi beschikbaar. In de speelzaal in Beekbergen waren
de groepen verdeeld over 2 zaaltjes. In de ene zaal speelden
de veteranen, 1e klasse en bord 1 t/m 7 van de 2e klasse. Het
was wat krap in het begin, maar later werden er tafeltjes
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bijgeplaatst, waardoor het wat ruimer zat. In de andere zaal
speelden de overige borden van de 2e klasse en de bar was
daar aanwezig. Een analyseruimte was niet beschikbaar,
maar de consumptieprijzen waren schappelijk. Doordat de
aanmeldingen via internet niet soepeltjes waren verlopen,
liep de aanvang van de 1e ronde 20 minuten uit. De 2e ronde
begon 10 minuten later. Kortom, wat aanvangsproblemen
voordat men kon spelen. In de eerste klasse behaalde Martin
Weijsenfeld 1½ uit 2 op deze eerste speeldag. In de 1e ronde
offerde Martin Weijsenfeld met wit een pion tegen Hans
Thuijls uit Ede, die Martin met pijn en veel moeite weer
terugwon. Wat er overbleef was een middenspel met D+L
tegen D+P en pionnen aan beide kanten. Uiteindelijk wist
Martin zijn paard op het sterke veld d5 te manoeuvreren,
waarna met de zet g5 een gat in de koningsstelling ontstond,
die dodelijk bleek te zijn. In de 2e ronde speelde Martin met
zwart tegen Jeroen Nikkels. Deze partij ging aardig gelijk
op. Het enige voordeel wat Martin wist te behalen was een
dubbelpion op de f-lijn. Alhoewel hij aardig druk kon zetten
op de witte stelling moest hij, met beiden nog 6 minuten op
de klok, in remise berustten. Al met al toch een goed begin!
Nico Schoenmakers kreeg in de eerste ronde na een rustige
opening, waarin de dames al snel werden geruild, op de 24e
zet remise aangeboden. Hij weigerde echter en wikkelde af
naar een pionneneindspel met verder loper tegen paard maar
verloor hierin een pion. Na ruiling van de pionnen op de
damevleugel stond Nico's loper op een verkeerd veld, waarna hij de witte koning kon omleggen. Voor de middagronde
nam Nico een bye op. Désiré Fassaert kreeg in de 1e ronde
een flinke aanval op de damevleugel. Zwart gaf een pion om
te voorkomen dat zijn stukken daar opgesloten zouden worden maar de stelling van Désiré bleef overweldigend. Na
deze winstpartij had hij in de 2e ronde zwart tegen Henk
Pruijssers, die 's ochtends van Nico Schoenmakers had gewonnen. Nooit werd in die partij het evenwicht verbroken.
Beiden wisten niets te bereiken en de partij eindigde dan ook
in remise. Horst Eder kwam deze 1e speeldag nog niet in
actie. Hij nam 2 byes op. In de tweede klasse begon Frans
Veerman met een winstpartij goed aan dit toernooi maar de
2e ronde ging helaas verloren. In de Veteranengroep nemen
er 13 schakers deel. Hierbij moest Henk Kuiphof het met
zwart opnemen tegen Barth Plomp. De partij eindigde in
remise. Voor Henk zeker geen onverdienstelijk resultaat. Op
zaterdag 1 december is de volgende speeldag in dit toernooi.
Dan start ook de Hoofdklasse (elo 1900+). U kunt zich hiervoor nog aanmelden!
Externe competitie: A.s. zaterdag komen onze eerste vier
teams alweer in actie voor de 2e ronde. Een uitwedstrijd dit
keer. ASV-1 gaat naar Hilversum voor de ontmoeting met
HSG-2. Na de winst op VAS-2 in de openingsronde opnieuw een belangrijk duel, daar ook HSG-2 tot de sterkere
teams in deze poule moet worden gerekend. ASV-2 blijft in
de buurt van ons eerste want zij gaan naar Zeist. Zij spelen
tegen het tweede team van deze vereniging. Een duel dat
door de Arnhemmers gewonnen moet worden zeker gezien
de nederlaag in de 1e ronde. Anders zou het seizoen meteen

voorbij zijn. ASV-3 gaat naar Overijssel en wel naar Almelo
om precies te zijn. Het aardige aan dit duel is dat vorig jaar
ASV-1 nog tegen deze vereniging speelde. Het werd toen
5½-2½ voor ons eerste. Almelo degradeerde en ASV-3 promoveerde en daarmee kwamen ze op hetzelfde niveau te
spelen. Zo is dit treffen meteen verklaard. Almelo is natuurlijk favoriet. ASV-4 speelt in Zutphen tegen de plaatselijke
schaakclub. Na de belangrijke winst van ons vierde in de 1e
ronde meteen dus opnieuw een cruciaal duel. Volgende week
krijgt u van mij weer alle verslagen van deze wedstrijden.
Dan gaan medio oktober ook de wedstrijden van onze andere
teams van start. Een mooie gelegenheid voor een vooruitblik
op deze teams. Zoals bekend gaat ASV met maar liefst 11
teams de competitie in. Fantastisch natuurlijk dat er zoveel
enthousiasme is om aan de externe competitie deel te nemen.
Over de kansen van onze teams valt weinig te zeggen daarOSBO 1e klasse A:
1 ASV-5
2 Schaakstad-5
3 SMB-3
4 De Toren-2j
5 Veenendaal-2
6 Bennekom-2
7 SMB-4
8 Ede-1
OSBO 2e klasse C:
1 Zevenaar-2
2 Zutphen-2
3 Wageningen-4
4 WDC
5 ASV-6
6 Voorst-2
7 Ugchelen
8 Pallas-2
OSBO 3e klasse F:
1 ASV-7
2 PION-4
3 De Elster Toren-2
4 Dodewaard
5 De Toren-6
6 Bennekom-4
7 De Cirkel 2j
8 OPC
OSBO 3e klasse H:
1 Zevenaar-4
2 Doetinchem-2
3 Gendringen
4 Rokade-2
5 ASV-8
6 Doesborgh-1
7 Wisch
8 Kameleon
OSBO 4e klasse E:
1 ASV-9
2 Millingen
3 Koningswaal-2
4 WDC-3
5 Het Kasteel-4
6 De Elster Toren-3
7 SMB-7
8 Variant 2j
OSBO 4e klasse F:
1 De Sleutelzet
2 Dodewaard-3
3 SMB-8
4 ASV-10
5 De Toren-8
6 Mook-2
7 UVS-5
8 Ede-3
OSBO 4e klasse D:
1 ASV-11
2 Doetinchem-3
3 Doesborgh 2
4 Pallas-5
5 Kameleon-2
6 De Toren-9j
7 Rheden
8 Theothorne-2

Samenstelling ASV-5:
Theo Kroon
Theo v. Amerongen
Hans Rigter
Robert Naasz
Eric Hartman (TL)
Tony Hogerhorst
Abbes Dekker
Jochem Woestenburg
Samenstelling ASV-6:
Jan Vermeer
Nico Schoenmakers
Frits Wiggerts
Jan Groen
Koen Maassen v.d. Brink
Albert Marks
Hedser Dijkstra
Ruud Verhoef (TL)
Samenstelling ASV-7:
Saifudin Ayyoubi
Dick Hajee
Henk Kuiphof (TL)
Jacques Boonstra
Tijs van Dijk
Tom Bentvelzen

KNSB-Elo
1893
1863
1789
1785
1756
1738
1727
-1810
1798
1781
1767
1750
1748
1687
1654
1802
1768
1746
1730
1721
1688

Samenstelling ASV-8:
Tjé Wing Au
Zekria Amani
Horst Eder
Hendrik van Buren (TL)
Frans Veerman
Marco Braam

1670
1642
1628
1620
1582
--

Samenstelling ASV-9:
Jans Askes
Bert Sigmond (TL)
Ko Kooman
Theo Koeweiden
Herman de Munnik
John Bijlsma

1579
1550
1541
1528
1517
1481

Samenstelling ASV-10:
Hans Meijer
Wim Zunnebeld
Bob Hartogh Heijs
Gerrit Verbost
Henk Kelderman (TL)
Hein van Vlerken

1542
1529
1421
1365
1353
1349

Samenstelling ASV-11
ASV-11 zal in een wisselende samenstelling spelen. Zie toelichting in deze
En Passant.
TL: Erik Wille/André de Groot

voor kent uw redacteur de sterkte van de andere teams onvoldoende. Er is nogal wat geschoven in de ASV-teams
zoals u in de tabel kunt zien. Maar dat had allemaal zijn
oorzaken en redenen en is ook goed doorgesproken. Een
aantal nieuwe spelers is hierbij ingepast. Na de imponerende
zegereeks van ASV-5 vorig jaar in de 2e klasse gaat men het
nu in de 1e klasse proberen. Van het kampioensteam maken
alleen Eric Hartman, Theo van Amerongen en Tony Hogerhorst nog deel uit van het vijfde. Theo Kroon (afkomstig van
Caïssa uit Amsterdam) en Jochem Woestenburg spelen voor
het eerst vast in ASV-teamverband. Ook Hans Rigter is weer
terug in een ASV-team nadat hij daar een tijd geen gelegenheid toe had door drukke werkzaamheden. Daarentegen laten
Paul Schoenmakers en Rob van Belle de externe een jaar aan
zich voorbijgaan. Al met al een team dat in de 1e klasse geen
slecht figuur zal slaan. Het uit de promotieklasse gedegradeerde SMB-3 zal natuurlijk voor de titel gaan. Verder ben
ik benieuwd naar de verrichtingen van het jeugdteam van De
Toren-2. Ook Veenendaal-2 is een sterk team waar zeker
rekening mee moet worden gehouden. Ook ASV-6 is er niet
slechter op geworden. Koen Maassen van den Brink is
nieuwkomer in een ASV-team. Hij speelde vorig seizoen
nog voor het Groningse SISSA. Nico Schoenmakers en
Albert Marks speelden vorig seizoen nog in het succesvolle
ASV-5. In deze poule eindigden Pallas-2 en Zuphen-2 vorig
seizoen als de nummers 2 en 3 net boven ASV-6. Wellicht
horen zij dus dit jaar opnieuw tot de kanshebbers. Dat geldt
ook voor het Duivense WDC, de degradant uit de 1e klasse.
Voorst-2 en Wageningen-4 promoveerden uit de 3e klasse.
Voor ASV-7 moet het seizoen in het teken staan van de
revanche. Alhoewel we het de spelers van dit nieuwe seizoen
niet eens kunnen aanrekenen. Alleen Tijs van Dijk is de
degradant van afgelopen seizoen. De andere spelers kwamen
vorig jaar in andere teams uit. Het zou niettemin mooi zijn
als de degradatie in één jaar ongedaan gemaakt kan worden.
Maar ook andere teams zullen natuurlijk aanspraak op promotie willen maken. Ik gok daarbij op De Toren-6 en De
Elster Toren-2. Het vernieuwde ASV-8 kent een hele andere
samenstelling dan vorig jaar. Marco Braam neemt een vaste
positie in na zijn paar invalbeurten vorig seizoen bij zijn
komst bij ASV. Alle spelers die ASV-8 vorig jaar in de slotfase nog in de 3e klasse hielden spelen dit nieuwe seizoen
toch een klasse lager samen in ASV-9. Een mooie gelegenheid om te laten zien dat de keuzeheren het bij het verkeerde
eind hebben. Ons seniorenteam komt komend seizoen in
actie onder de naam ASV-10. Hierin neemt Wim Zunnebeld
de plaats in van de onlangs overleden Jacob Zandbergen. Zij
zullen ook de gezamenlijke slotronde weer thuis spelen in
het Lorentz. En dat zijn altijd hele leuke avonden. ASV-11
zorgt voor een nieuwe mijlpaal in de historie van ASV en
misschien wel van de OSBO. Immers, nooit eerder trad ASV
met meer dan tien teams in competitieverband aan. ASV-11
zal net als afgelopen seizoen ASV-10 in wisselende samenstellingen spelen, waarbij zeker ook nieuwe ASV-ers en
jeugd ingezet zullen worden. Vandaar dat we voor dit team
geen spelersoverzicht hebben vermeld. Erik Wille en André
de Groot zullen het team leiden. Uw redactie wenst alle
teams veel succes. Natuurlijk krijgt u in En Passant en ASVNieuws alles over de verrichtingen van de teams te lezen.
Uitslagen interne competitie 4e ronde (27 september 2007):
van der Wel–van Roosmalen 1-0; de Freytas–Tangarife 0-1;
Jonkman – E. Wille 1-0; Weijsenfeld – R. Wille 0-1; Woestenburg – Hartman ½-½; Hogerhorst – Verkooijen 0-1;
Naasz – Vermeer 0-1; Dekker – Maassen van den Brink 0-1;
Dijkstra – van Amerongen ½-½; Boonstra – Verhoef ½-½;
Steenhuis – Hajee ½-½; Boom – Kuiphof ½-½; Velders –
Manschot 1-0; Eder – Veerman 0-1; Zunnebeld – Kooman
1-0; Koeweiden – van Uem 0-1; Osterloh – Meijer 0-1; van
der Krogt – de Munnik 0-1; van Eck – Hartogh – Heijs 1-0;
de Kok – J. Sanders 1-0; Kelderman – van Vlerken 1-0;
Visser – Torregrosa 0-1; Stibbe – Rietmeijer 1-0.

