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Nieuw seizoen: Toen we op 26 juni, na de laatste clubavond
in het voorbije seizoen, de deur van de Scouting achter ons
afsloten leek 4 september nog zo’n vreselijk eind weg. Maar
de zomerstop is voorbij gevlogen en zo staan we alweer aan
de vooravond van een nieuw seizoen. U heeft inmiddels al
op 2 maandagavonden in het Lorentz een vrije schaakavond
kunnen benutten om weer wat ritme op te doen. Vanavond
beginnen we bij de seizoensopening weer wat serieuzer.
Clubkampioen Richard van der Wel en bekerkampioen Otto
Wilgenhof zullen in een simultaan met u de strijd aanbinden.
Een traditie die we graag in ere houden. Volgende week
donderdag beginnen we met de 1e ronde van een nieuwe
interne competitie. Ik zal u via En Passant natuurlijk weer
wekelijks verslag doen van alle schaakactiviteiten. Voor uw
redacteur was het ook weer even wennen om het ritme op te
pakken na zo’n lange zomerstop maar met uw hulp in het
voorzien van kopij gaat ook dat zeker lukken!! Ik wens u een
heel fijn en succesvol seizoen toe!!

te wachten terwijl hij intussen even snel vlees haalde. De
suggestie om haar maar de sleutels mee te geven zodat hij
kon schaken wilde hij toch maar niet aannemen. Ook Theo
van Amerongen zag ik nog even voorbij flitsen. Ook hij had
geen tijd. Het was niettemin een geslaagde happening. De
contacten zullen we zeker warm houden om dit volgend jaar
weer te doen. De eerstvolgende demo is in de bibliotheek op
Presikhaaf op zaterdag 13 september a.s.
Een volgende grote activiteit staat vanaf morgenavond op
het programma. Het hele weekend is het Grand Café van het
Lorentz gevuld met schakers voor de strijd om de Open
Arnhemse Schaaktitel. De teller is inmiddels de 120 deelnemers (ik schrijf dit zondag jl.) al gepasseerd. Groep A kent
bovendien een sterke top met de huidige kampioen Twan
Burg maar ook met Ruud Janssen en Willy Hendriks. Ook
Sander van Eijk en oud-kampioen Stefan Kuipers behoren
tot de outsiders. Uit ASV-kringen hoort ook Otto Wilgenhof,
vorig jaar gedeeld 1e, daar zeker bij!!

Jaaroverzicht: Het jaaroverzicht is vanavond reeds beschikbaar zodat u precies weet wat er komend seizoen allemaal op
het programma staat. Ook dit keer bevat het overzicht een
weergave van allerlei andere activiteiten zoals trainingen,
toernooien etc. Sommige data staan nog niet vast maar daar
zal ik u in En Passant natuurlijk mededeling van doen.

Toernooien: In de afgelopen zomerperiode hebben veel
toernooien de revue gepasseerd waarin veel ASV-ers actief
waren. Natuurlijk krijgt u in En Passant een overzicht van de
resultaten van onze clubgenoten. Gewoon chronologisch, te
beginnen met een restant van onze laatste clubavond voor de
statistiek. Dit keer het eerste deel, vanaf het toernooi in
“Dieren” volgt het verslag in een volgend nummer.

Oploswedstrijd Het is de afgelopen jaren een vast item tijdens onze clubavonden. Het zal u dan ook niet verbazen dat
Hendrik van Buren u ook in dit nieuwe seizoen weer wekelijks een stelling zal voorschotelen. Al meteen vanavond
kunt u hiermee aan de slag. Gaat de winnaar van het afgelopen seizoen, Harm Steenhuis, opnieuw dit klassement winnen of dienen andere oplossers zich aan. Doet u ook mee…?!
U weet het: elke week kans op een prijs en bij 12 punten een
ladderprijs in de vorm van een heerlijk flesje wijn!
Eerste activiteiten: Inmiddels zijn de eerste activiteiten alweer achter de rug. Zo was ASV op zaterdagmiddag 23
augustus jl. present bij de Open Dag van het NIVON waar
het Daglichtschaak en daarmee ook ASV onder de aandacht
is gebracht en op zaterdag 30 augustus schaakte ASV alweer
op de Steenstraat bij een aantal winkeliers die in ASVNieuws adverteren. Voor de deuren van Bloemsierkunst
Futura, slagerij Putman, Bakker ten Hoopen, Derkzen,
groenten en fruit en ’t Zuivelhoekje waren ASV-ers aan het
schaken. Om zoiets te realiseren is de steun van clubgenoten
hard nodig. Welnu, die ondersteuning uit ASV-kringen was
perfect. André, Anne Paul, Jan V., Koen, Léon, Marco, Martin, Martijn en Paul (de F.) waren gemobiliseerd om te komen schaken. Hartelijk dank daarvoor! Uw redacteur had zo
een vrije rol om mensen aan te spreken en iets over ASV te
vertellen. Onze vrijwilligers waren enthousiast en hebben
veel tegen elkaar gevluggerd met af en toe een deelnemer er
tussen vanuit het winkelend publiek. Veel positieve reacties
leverde dit op. Men vond het leuk dat we het zo deden en
wie weet levert het nog nieuwe leden op ook. Dat blijft altijd
even afwachten. Maar ASV heeft zich weer laten zien!! De
bakker heeft fors verdiend aan deze schaakdemo want al die
ASV-ers moesten natuurlijk koffie, broodjes, gebak, saucijzen etc. hebben om de dag door te komen. De tafel die voor
de bakker stond leek dan ook het favoriete plekje van de
schakers. Van de ASV-ers die langs kwamen schoof ook
Rob Elzas nog even aan. Bob Sanders zag ik ook voorbij
komen maar hij had geen tijd want zijn vrouw zat in de auto

FischerRandomChess: Ruud Wille is op de laatste clubavond
van het afgelopen seizoen FischerRandomChess-kampioen
van ASV geworden. Het kampioenschap werd over 2 avonden verspeeld. In de slotronde versloeg hij “herbstmeister”
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Veenendaal: Ruud
Verhoef is in het
Open Veense op een verdienstelijke klassering geëindigd. Ik
was met u in de laatste EP voor de zomerstop geëindigd bij
de 6e ronde. Er moesten toen nog 3 ronden worden gespeeld.
Zowel de partij in de 7e als in de 8e ronde eindigden in remise. In de 7e ronde heeft er zeker meer ingezeten, maar

Ruud accepteerde al vrij snel een remiseaanbod met zwart
tegen Veenendaler Peter Verweij (1821). De 8e ronde was
een knokpartij tegen zijn naamgenoot Harry Verhoef (1853).
Hier kwam Ruud beter uit het middenspel in een symmetrische Engelse partij, maar in een afwikkeling verloor hij een
pionnetje. In een eindspel met dame en ongelijke lopers kon
hij toch echter vrij gemakkelijk remise houden. De laatste
partij moest Ruud aan zich voorbij laten gaan vanwege vakantie. Een 50% score (4 uit 8) was daarmee het eindresultaat. “Het was een leuk en goed georganiseerd toernooi”,
aldus Ruud Verhoef. Tot zover zijn verslag over het Open
Veense waarvan u wekelijks zijn verrichtingen in dit bulletin
kon volgen.
Haarlem: Een dag na de slotavond van het vorige seizoen zat
Paul de Freyas alweer achter het schaakbord in een weekendtoernooi. Dit keer in Haarlem, waar 126 schakers met
onze ASV-er uitkwamen in het ROC NOVA Collegeschaaktoenooi. Het werd uiteindelijk met 2½ uit 6 (TPR 1716) een
mager resultaat voor onze Paul. Na een eenvoudige winst in
de openingsronde trof hij in de 2e ronde op zaterdagochtend
met wit IM Piet Peelen (2316). Eenzelfde Eloverschil had
Paul in de 1e ronde gehad. Toen in zijn voordeel, nu echter in
zijn nadeel. Maar IM of niet Paul ging er voor zitten en
Peelen moest tot het gaatje gaan om onze clubgenoot te
verslaan. In de slotfase hadden de wedstrijdleiders alle aandacht nodig om de tijdnoodtaferelen in de gaten te houden.
In een moeilijk eindspel en onder enorme tijdsdruk miste
Paul mogelijk een remisekans. Zo trok hij in deze partij
uiteindelijk toch aan het kortste eind. Misschien speelde dit
wel mee in het vervolg van het toernooi want Paul kwam
niet echt in de toernooivorm die hiervoor nodig is. Slechts
1½ uit 4 volgde er nog allen in partijen tegen “ratingzwakkeren”. Maar dat laatste zegt tegenwoordig niets meer. Het
mag duidelijk zijn dat Paul met zijn score niet tevreden was.
Schaken op Straat: Zondag 6 juli stond in het teken van het
6e Schaken op Straattoernooi. Dit toernooi dat ooit ter hoogte
van Café de Wacht in de Bovenbeekstraat ontstond is in de
loop der jaren uitgegroeid tot het Kroegentoernooi van Arnhem. Dit jaar waren er weer meer café’s als speellocatie
toegevoegd. Omdat het ook koopzondag was stond het schaken zo fraai in het middelpunt van de belangstelling van het
winkelend publiek. Het was vooral heel gezellig. Dat stond
centraal bij dit toernooi. Resultaat was feitelijk niet belangrijk. Natuurlijk was er aan het eind een winnaar. Remco de
Leeuw ging met de eindzege strijken. Hij bleef met 6½ uit 7
de achtervolgers Bob Beeke (de Toren) en oud ASV-er Robert Bloemendaal een half punt voor. Beiden moesten hun
meerdere in Remco erkennen waardoor hij de terechte winnaar werd.
Oosterbeek: Het fraai gelegen Hotel Bilderberg vormde dit
jaar van 5 t/m 11 juli voor de 36e keer het strijdtoneel voor
onze senioren en veteranen. Dit keer niet in de grote zaal op
de begane grond maar door de toename van het deelnemertal
in diverse zalen een verdieping lager. Dat was voor menigeen wel even wennen. Anne Paul Taal trad als enige ASV-er
aan in de hoofdgroep (boven 1900 Elo). Hij deed dat zeer
verdienstelijk. Het tekent de klasse van onze senior die in dit
geweld zeer “viTaal” (om maar even een woordspeling te
gebruiken Red.) aan de start verscheen. In 6 van de 7 partijen
hield hij gedegen stand en boekte o.a. solide remises tegen
Rob Hartog en Maarten Etmans, toch niet de minsten in het
deelnemersveld. Slechts 1 partij ging verloren. Met 3 uit 7
eindigde Anne Paul (Elo 1930) net onder de grote middenmoot (TPR 2008). Hij was zeker tevreden over zijn resultaat
en de door hem gespeelde partijen. In de overige groepen
was ASV natuurlijk ook van de partij. In groep 1 speelde
Siert Huizinga een heel goed toernooi. Met 3 winstpartijen
ging hij de laatste ronde in op een gedeelde eerste plaats.
Vooral de partij uit de 4e ronde is goed voor de rubriek
“plaatjes kijken” in ASV-Nieuws. Beide spelers maakten er
een echt spektakel van dat Siert in zijn voordeel besliste.
Helaas ging de slotronde verloren zodat Siert op een gedeelde 3e plaats eindigde. Ruud Wille maakte zijn debuut in dit
toernooi en eindigde in deze groep op 50% met 2½ uit 5.
Maar liefst 5 remises werden zijn deel. In groep 3 speelden
Jan Vermeer en Dick Hajee een weinig gelukkig toernooi.

Zo liet Dick zich in de openingsronde zo maar matzetten in
een remisestelling. Beiden eindigden op 2 uit 5. Dick won 2
maal, Jan speelde 2 maal remise en kreeg in de slotronde een
punt door een oneven aantal speler in deze groep. Ook Walter Manschot was dit lot beschoren in groep 4. Naast de 2
remises zomaar een gratis punt. Dat geeft natuurlijk weinig
voldoening maar door het oneven aantal was dit niet anders.
Ook hij zal niet tevreden zijn over het toernooiverloop. Dit
gold ook zeker voor Hendrik van Buren die op 1 uit 5 bleef
steken in groep 7. Voor zijn doen een matig resultaat. In
groep 8 eindigden Frans Veerman en Horst Eder in de middenmoot met 2½ uit 5. Jan Zuidema kwam tot 2 punten in
groep 9 terwijl Henk Kelderman de echte veteraan in dit
toernooi tot 1½ punt kwam in groep 12. Het toernooi staat
bekend om zijn prima gemoedelijke sfeer. Als deelnemer
heb ik dit nu echt mogen ervaren. Ik hoop volgend jaar nog
meer 50+-ers van ASV bij dit toernooi te mogen treffen. Ik
kan het van harte aanbevelen. De organisatie was in vertrouwde handen van Henk Kuiphof, Barth Plomp en Albert
Marks daarbij gedurende de toernooiweek ondersteund door
enkele arbiters. Daarmee was het ASV-gehalte in de organisatie duidelijk aanwezig.
Leiden: Theo Koeweiden speelde van 10 tot 20 juli met zijn
broer Bart in de B-groep van het Leiden Chess Tournament,
zoals het officieel heet. Onze Theo deed het uitstekend. Na
een bye in de openingsronde won hij in de 2e ronde van een
speler van bijna 1800. Daarmee zat hij hoog in het klassement en trof toen nog eens 2 spelers met 1800+. Theo liet
zich niet makkelijk verschalken maar dit bleek even te veel
van het goede. Maar ook in het vervolg van het toernooi
kwam hij tegen 3 Elo-sterkeren tot remise. Met een zege in
de slotronde tegen een op papier zwakkere speler kwam hij
op een score van 4 uit 9 en dat was ruim meer dan dat hij
volgens zijn Elo zou moeten halen. Uitstekend gedaan
Theo…!!
Eindhoven: Op zaterdag 12 juli werd in Eindhoven het
“Houtje Hoofd Helder” Rapidtoernooi georganiseerd naar
aanleiding van de vijftigste verjaardag van schaakmeester en
trainer Herman Grooten. Dit toernooi kende in de A-groep
een ijzersterke bezetting met diverse grootmeesters waaronder Loek van Wely, die het toernooi ook op zijn naam
schreef. In de B-groep van dit groots opgezette rapidtoernooi, dat meer dan 160 deelnemers telde, nam Paul de Freytas deel. Onze ASV-er kende een uitstekende start. Hij won
de eerste drie partijen op rij en speelde in de 4e ronde remise
waarmee hij nog steeds de gedeelde eerste plaats deelde. Dit
kon hij echter niet vasthouden. Paul verloor vervolgens twee
maal op rij en duikelde daarmee op de ranglijst. De slotpartij
werd wel weer gewonnen. Paul eindigde zo met 4½ uit 7 op
een gedeelde 14e plaats in deze uit 86 spelers tellende Bgroep. Aardig is nog de verklaring van de benaming van het
toernooi. "Houtje" staat voor de houten schaakstukken
waarmee vaak gespeeld wordt. Veel amateurs beschouwen
zichzelf als "houtjesschuivers" die met bewondering en ontzag kijken naar de partijen van meesters en grootmeesters.
"Hoofd" staat voor het brein van de schaker. De schaaksport wordt beoefend door jong en oud, man of vrouw en
gaat over de grenzen van alle landen omdat de regels universeel zijn. "Helder" staat voor het aanscherpen van je geest,
het doen van hersengymnastiek tot op hoge leeftijd. Al met
al een fraai initiatief ter promotie van de schaaksport. Volgend jaar wil de organisatie dit toernooi nog grootser op de
kaart zetten.
Praag: Nico Schoenmakers speelde eind juli wederom een
tienkamp in zijn Praag. Op grond van zijn dit jaar in Wijk
aan Zee verdiende Fide-rating van 1920 werd Nico toegevoegd aan een 2000+ groep. Leren incasseren was derhalve
het devies. De behaalde score van 1½ uit 9 staat met name
voor een aantal onvervalste lessen in schaakhardheid. We
zullen zien of Nico hiermee het komende schaakseizoen zijn
voordeel kan doen. Om met Jean Demolon te spreken (uit te
spreken met een vet Frans accent en overigens ook inclusief
de originele grammaticale fouten): "Ich bin der beste Freund
von die Schachspieler". "Warum?" "Weil ich immer meine
Schachpartien verliere.....!"
Nico Schoenmakers

