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Oploswedstrijd: Dit was vorige week de laatste opgave voor dit
seizoen. Omdat er
voor sommigen
een fles wijn van
kon afhangen was
er voor een tamelijk simpele opgave gekozen. De
kunst is zoiets in
de partij te zien,
als je niet kunt
weten “dat er iets
inzit”. Wit aan zet
bereikt
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De laatste: Inderdaad de laatste en
wel in dubbel opzicht. Het is de
laatste clubavond en
daarmee ook de
laatste En Passant
voor dit seizoen.
Maar
liefst
43
nummers van uw
wekelijkse bulletin
vol met nieuws over
onze teams en onze
spelers in toernooien verschenen er dit afgelopen
seizoen. Vanavond spelen we als toetje nog de 2e
avond in het Fischer Random Chess. Voor wie het
niet meer weet. Paul de Freytas gaat na de eerste
speelavond met een vol punt voorsprong op een
groep van 6 spelers aan de leiding met een 100%
score: 4 uit 4 dus. Veel schaakplezier nog vanavond
en natuurlijk wens ik u bij deze alvast een hele fijne
vakantie! Misschien gaat u nog schaken de komende
zomerweken in bv het Bilderbergtoernooi in Oosterbeek of in Dieren of elders. Graag neem ik dit mee in
de eerste nummers in het nieuwe seizoen. Ik hoop dat
iedereen me ook dan weer informeert over het wel en
wee achter het schaakbord.
Vanaf donderdag 4 september bent u weer welkom
in het gebouw van de Scouting voor een nieuw
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schaakseizoen. We beginnen dan met de traditionele simultaan die
door de clubkampioen Richard van der Wel en de bekerkampioen
Otto Wilgenhof zal worden gegeven. Omdat het zo’n lange zomerstop is, hebben we kunnen regelen dat we op de maandagavond 25
augustus en maandagavond 1 september de grote vergaderzaal in
het Lorentz Ondernemerscentrum kunnen gebruiken. Op deze
avonden bent u vanaf 19.30 uur voor een vrije speelavond welkom
in deze locatie. Na de simultaan op de eerste officiële clubavond
beginnen we een week later op 11 september met de 1e ronde in
een nieuwe interne competitie. Graag zie ik u weer in het nieuwe
seizoen want schaken blijft immers een meesterlijke sport!! Daar
blijven we van genieten!
Clubkampioen: Op de laatste avond van de interne competitie bevestigde Richard van der Wel zijn aanstaande clubkampioenschap.
Zijn voorsprong was de laatste weken immers al haast onaantastbaar
geworden zodat hij alleen nog de verplichte 25 partijen diende te
halen. Met een korte remise tegen Paul de Freytas werd het clubkampioenschap voor Richard in deze slotronde een feit. Proficiat!!!
Veenendaal: Ruud Verhoef verloor zijn partij in de 6e ronde van dit
toernooi in Veenendaal. Geen schande want als tegenstander trof hij
de sterke plaatselijke jeugdspeler Tijmen Kampman die met zijn Elo
van 2019 iets meer dan 300 ratingpunten meer heeft dan onze ASVer. Dat het dus een moeilijke avond zou worden was vooraf duidelijk. Het was niettemin een hele spannende partij waarin Tijmen een
openingsfout maakte die Ruud pionwinst opleverde. Zwart kreeg
echter een actieve stelling en bouwde dit goed uit. In de tijdnoodfase
koos Ruud in een gecompliceerde stelling het verkeerde pad en
moest hij uiteindelijk het onderspit delven. In deze slotfase liet
Ruud een remisekans liggen. Ruud heeft nu 3 uit 6 en staat daarmee
in de middenmoot. Volgende keer beter dus! En dat kan reeds vanavond in de 7e ronde. Meer over het vervolg van de resultaten van
Ruud Verhoef in de laatste 3 ronden van dit toernooi kunt u lezen in
de eerste EP van het nieuwe seizoen.
Hongarije: Van 14 tot en met 22 juni jl. werd het XXVI Balaton
Chess Festival gehouden bij het Hongaarse Balatonmeer (een klein
plaatsje genaamd Balatonlelle). Een schaakfestival met een GM- en
IM-groep voor titelnormen, maar daarnaast tevens een Open Atoernooi en B-toernooi. In de Open A namen 66 deelnemers deel,
waaronder vijf grootmeesters (Adam Horvath (Hon), Viesturs Meijers (Let), Lars Karlsson (Zwe), Pontus Carlsson (Zwe) en Peter
Horvath (Hon) en ruim twintig meesters. Uit Nederland namen IM
Robin Swinkels, FM Wouter van Rijn en Joost Michielsen deel. Na
een lastige reis werd het toernooi enigszins vermoeid begonnen.
Wouter verloor in die openingsronde van de Hongaarse GM Peter
Horvath (2469). Dit kan nog gebeuren natuurlijk maar ook daarna
kwam Wouter nog niet echt tot scoren. Eerst volgden er 2 remises
waarna hij in de 4e ronde opnieuw verloor. Daarna kwam er enigszins een ommekeer via een overwinning in de 5e ronde tegen een
Hongaarse Fide-meester en 2 remises waaronder tegen IM Gabor
Pirisi met wit. Wouter leek de lijn naar boven te hebben ingezet
maar in de 8e ronde werd helaas opnieuw verloren. Het toernooi
werd afgesloten met een winstpartij waardoor Wouter toch nog op 4
uit 9 kwam met een TPR van 2093 en dat bleef dus iets onder zijn
Elo van 2166. Wouter trof in dit toernooi 6 Hongaren, 2 schakers uit
Singapore en een Fransman. Meer over dit toernooi volgt er ongetwijfeld in een volgende ASV-nieuws.

Seizoenoverzicht ASV-5: Voor het vijfde had het
seizoen in de 1e klasse A van de OSBO een wisselvallig verloop. Het team speelde voor het eerste jaar
in deze klasse en het was spannend of we ons er
zouden kunnen gaan handhaven. Van het kampioensteam van het vorige seizoen waren alleen Tony Hogerhorst, Theo van Amerongen en Eric Hartman nog
over, verder was de bezetting helemaal nieuw. We
begonnen thuis tegen het vijfde team van Schaakstad
Apeldoorn. Deze wedstrijd werd met 4½-3½ gewonnen. Zondermeer een goede start. Daarna volgde de
uitwedstrijd tegen SMB-3, op papier het sterkste
team van de poule. In een bijzonder spannende wedstrijd verloren we maar net met 4½-3½. Kopman
Jochem Woestenburg won er een prachtige wedstrijd
van Pieter van Groenestein. In het basisteam werd
Theo Kroon, die zijn geplande verhuizing naar Arnhem niet zag doorgaan, vervangen door Remco Gerlich. In december stond de stadsderby tegen het
jeugdteam van De Toren-2 op het programma. Op die
avond hebben we waarschijnlijk de beste wedstrijd
gespeeld van het seizoen. In een zinderende slotfase
wonnen Remco Gerlich, Robert Naasz, Abbes Dekker en Eric Hartman hun partijen en met nog twee
remises erbij werd met 5-3 gewonnen. In de vierde
ronde verloren we uit tegen Veenendaal-2 tamelijk
kansloos. Veenendaal werd de latere kampioen van
de groep. De thuiswedstrijd tegen Bennekom 2 in
februari was een sleutelduel en moest gewonnen
worden om het klassebehoud veilig te stellen. Bij
verlies zouden we in degradatieproblemen komen,
maar we hadden nog niet in de gaten dat we bij winst
weer heel dicht bij de koplopers zouden zijn. Dat
laatste gebeurde. Bennekom werd met grote cijfers
verslagen en de koplopers SMB-3 en Veenendaal-2
morsten kwistig punten zodat de afstand tussen de
eerste plaats en plaats vijf, waar ASV stond, slechts
twee punten was. In maart volgde een wedstrijd tegen
hekkensluiter SMB-4. Om mee te doen moest er met
grote cijfers gewonnen worden, maar dat lukte niet,
we stuitten op onverwacht zware tegenstand. We
kwamen er gelukkig met een 5-3 overwinning weg.
In de gezamenlijke slotronde moesten we tegen Ede1, maar dit team bleek een maatje te groot, we verloren met 4½-3½. En zo eindigden we in de middenmoot. Het team bestond in vaste bordvolgorde uit
Jochem Woestenburg, Tony Hogerhorst, Remco
Gerlich, Hans Rigter, Robert Naasz, Eric Hartman,
Theo van Amerongen en Abbes Dekker – bij dezen
bedank ik de spelers voor hun sportieve inzet en het
plezierige schaakseizoen. Daarbij vergeet ik ook
zeker de diverse invallers niet.
Eric Hartman

verwachtingen volledig waar. Jan Groen leverde aan de staart een
echte goede prestatie met een 75% score en een goede TPR. Verder
bedanken wij de invallers voor hun inzet, zij hebben menig puntje in
de wacht gesleept voor ons team. Albert Marks lag mooi op koers
voor een topscore, maar moest helaas de laatste wedstrijd tegen
WDC-1 een nederlaag incasseren. Desalniettemin kan hij tevreden
terug kijken op het seizoen. De prestatie van Ruud Verhoef was
matig. In externe partijen moet hij iets relaxter achter het bord gaan
zitten en gewoon gaan schaken. Hedser leverde een gemiddelde
prestatie, maar met iets meer scherpte had er een mooie plus-score
ingezeten, je ziet gewoon dat er meer in zit. De immer degelijke
Frits moest dit seizoen helaas een serie nederlagen incasseren, maar
dat komt volgend jaar wel weer goed. De individuele scores treft u
aan in de tabel verderop in deze EP. Volgend jaar gaan we er weer
met frisse moed tegenaan. Uiteraard is het wel afwachten of de
samenstelling van ASV-6 sterk wijzigt, maar ASV is in de breedte
zo sterk dat het mogelijk moet zijn met ASV-6 volgend jaar hoge
ogen te gooien in de 2e klasse. Graag wil ik iedereen bedanken voor
zijn inzet en de gezellige sfeer tijdens de teamwedstrijden.

ASV 5
1 2 3 4
Jochem Woestenburg
1 1 ½ 0
Theo Kroon
0 - - Theo van Amerongen
½ ½ - ½
Tony Hogerhorst
1 - - 0
Hans Rigter
0 0 0 Robert Naasz
1 ½ 1 ½
Eric Hartman
- 0 1 Abbes Dekker
0 ½ 1 0
Remco Gerlich
- - 1 0
Invallers:
Koen Maassen vd Brink - ½ - Kees Verkooyen
- ½ - Nico Schoenmakers
- - - Dick Hajee
- - - 1
Paul Schoenmakers
1 - - ½
Henk Kuiphof
- - ½ Ruud Verhoef
- - 0 Jan Vermeer
- - - De 7 wedstrijden op een rij:
1 ASV-5 – Schaakstad-5 4½-3½
2 SMB-3 – ASV-5 4½-3½
3 ASV-5 – De Toren-2j 5-3
4 Veenendaal-2 – ASV-5 5½-2½
5 ASV-5 – Bennekom-2 5½-2½
6 SMB-4 – ASV-5 3-5
7 ASV-5 – Ede-1 3½-4½
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Seizoenoverzicht ASV-6: Ons zesde team heeft de
verwachtingen dit seizoen niet waar gemaakt. Of
waren het slechts de eigen optimistische verwachtingen? Op grond van de gemiddelde rating is deze
positie namelijk normaal. Uit de eindstand kunt u
afleiden dat wij tegen de top-3 ruime nederlagen
hebben geleden, ondanks menig kwaliteitsoffer op
het bord ontbeerde het kennelijk aan echte kwaliteit
achter het bord. Dat neemt niet weg dat wij tegen de
overige teams een aantal overtuigende overwinningen hebben geboekt en dat op individueel niveau
goede prestaties zijn neergezet. Uit bijgaand overzicht blijkt dat de top-3 en het laatste bord zonder
meer goed hebben gepresteerd. Koen stond aan het
eerste bord slechts één nederlaag toe en wist spelers
van > 1900 in toom te houden. Jan Vermeer heeft een
goede serie neergezet, met enkele fraaie overwinningen in zijn bekende aanvallende stijl. Er had zelfs
nog meer in gezeten, wanneer hij tegen Zutphen-2
geen remise zou hebben geaccepteerd. Nico speelde
een serie degelijke partijen aan bord 3 en maakte de
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1 2 3 4
Koen Maassen vd Brink ½ 1 ½ ½
Jan Vermeer
1 ½ 1 0
Nico Schoenmakers
- ½ 1 Frits Wiggerts
½ 0 1 0
Albert Marks
½ 1 ½ Hedser Dijkstra
½ 1 1 ½
Ruud Verhoef
0 1 1 0
Jan Groen
- 1 ½ 0
Invallers:
Marco Braam
- - - Frans Veerman
½ - - Jacques Boonstra
½ - - 0
Rob van Belle
- - - 1
De 7 wedstrijden op een rij:
1 Pallas-2 – ASV-6 4-4
2 ASV-6 – Voorst-2 6-2
3 Ugchelen – ASV-6 1½-6½
4 ASV-6 – Zevenaar-2 2-6
5 Zutphen-2 - ASV-6 5-3
6 ASV-6 – Wageningen-4 5-3
7 WDC-1 – ASV-6 6-2

5
½
½
0
½
½
0
1

Ruud Verhoef

Uitslagen interne competitie 33e ronde (19 juni 2008):
de Freytas – van der Wel ½-½; Jonkman - Woestenburg 0-1; Boele
– Hendriks ½-½; Hogerhorst – R. Wille 0-1; Naasz – van Dijk 0-1;
Bentvelzen – van Belle 1-0; Groen – Eder 1-0; Vermeer – van Buren 0-1; Veerman – Rood 0-1; de Munnik – van Eck 0-1; Zunnebeld
– Hartogh Heijs 1-0; Zuidema – Kelderman 1-0; Ariëns – Kooman
1-0; Stibbe – Sanders 1-0; Visser – Singendonk 0-1; Verbost – van
Vlerken 0-1.
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Score
2½-6
0-1
2-6
3½-5
2½-6
5-7
3½-5
2½-6
2-4

KNSB
1866
1893
1863
1738
1789
1785
1756
1727
1893

TPR
1888
1692
1627
2002
1724
1911
1896
1648
1898

W-We
+0,2
-0,5
-1,7
+1,8
-0,0
+1,2
+0,9
-0,7
-0,0

- - - ½-1
1750 1883 +0,2
- 1 - 1½-2 1838 1962 +0,3
- - ½ ½-1
1798 1892 +0,1
- - - 1-1
1768 1946 +0,5
- - - 1½-2 1903 1956 +0,1
- - - ½-1
1746 1884 +0,2
- - - 0-1
1654 1463 -0,5
- ½ - ½-1
1810 1747 -0,1
Eindstand OSBO 1e klasse A:
1 Veenendaal-2 11 34½ K
2 SMB-3
11 33 P
3 Ede-1
9 31
4 De Toren-2j
8 33
5 ASV-5
8 29½
6 Schaakstad-5
6 26½
7 Bennekom-2
3 22 D
8 SMB-4
0 14½ D
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Score
3½-7
4-7
3-5
1½-5
3½-6
3½-7
2½-7
4½-6

KNSB
1750
1810
1798
1781
1748
1687
1654
1767

TPR
1831
1856
1822
1618
1789
1716
1565
1837

W-We
+0,7
+0,5
+0,2
-1,1
+0,4
+0,3
-0,9
+0,6

0 - - 0-1
1650 1493 -0,4
- - - ½-1
1582 1674 +0,1
- - - ½-2
1730 1682 -0,1
- ½ - 1½-2 1765 1922 +0,4
Eindstand OSBO 2e klasse C:
1 WDC-1
13 39½ K
2 Zutphen-2
10 31½
3 Pallas-2
9 31
4 Zevenaar-2
8 31½
5 ASV-6
7 28½
6 Wageningen-4 5 25½
7 Voorst-2
4 21½ D
8 Ugchelen
0 15 D

