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48e jaargang no. 29
Oploswedstrijd: Hier spelen Chevalier (wit) en Grob in een
Zwitsers correspondentietoernooi, dat in 1964 startte. De
laatste zet van wit was La4-c6. Daarmee had hij zijn loper
uit een vervelende penning gehaald. Helaas, het was ook de
snelste weg naar
verlies. Hoe maakte
zwart er een eind aan.
Oplossing: 1. Ta3-c3.
Dit dreigt 2.Tc1+,
Kh2 3. Pg3 en mat op
de volgende zet. Natuurlijk kan wit het
mat afdekken met g4.
Maar dan verliest hij
zijn loper op c6.
Training:
Maandag
aanstaande starten de
trainingen voor de
topgroep (niveau ELO tot ca. 2200). Docent is Willy Hendriks. Voor de trainingen geldt een maximum van 16 deelnemers. De belangstelling voor deelname was groot want
deze training is inmiddels volgeboekt. Voor meer informatie
kunt u niettemin contact opnemen met trainingscoördinator
Nico Schoenmakers. Hij is telefonisch bereikbaar onder
nummer 0316-265475 (na 19.00 uur) en per mail:
nicoschoenmakers@kpnplanet.nl.
Seizoenoverzicht: Ook de jaarkalender met daarin alle gegevens voor het komende seizoen is sinds vorige week beschikbaar. Er is alleen nog een onzekerheid over het gebruik
van de speelzaal op 11 februari. Mogelijk verschuiven we de
clubavond dan voor een keer naar de vrijdag. Via EP zal ik u
hiervan op de hoogte houden.
TV: Misschien heeft u maandag jl. het interview met Geurt
Gijssen gezien op Omroep Gelderland vanwege zijn rol als
arbiter in de revanche van de WK-match van 25 jaar geleden
tussen Karpov en Kasparov die momenteel in Valencia
wordt gehouden. Geen klassiek schaak maar 4 rapid- en 8
snelschaakpartijen. Ook ASV speelde bij dit interview nog
een aardige rol. Wij werden door Omroep Gelderland eerst
benaderd met de vraag of er ook een mooi schaakbord beschikbaar was dat kon worden gebruikt bij dit interview. Dat
schaakbord kon natuurlijk worden geleverd. Een dag later
vroeg men of wij ook 2 spelers konden leveren. Na een paar
telefoontjes waren Abbes Dekker en Jan Vermeer beschikbaar. Zo waren zij op woensdag 16 september jl. keurig op
tijd in de studio voor de opnamen. Geurt Gijsen had op dat
moment zijn interview al gegeven. Daarna was het de beurt
aan Abbes en Jan. Zij moesten plaatsnemen achter het bord
met de prachtige marmeren stukken. Het licht werd gedempt
en de schijnwerpers en de camera werden hoofdzakelijk op
het bord gericht. Sfeer was het belangrijkste dat in de uitzending tot uiting moest komen. Soms moesten onze spelers
een zet terugnemen. Aan het eind moest de koning worden
omgelegd en handen worden geschud hetgeen minstens zes
keer is overgedaan. Abbes en Jan hebben twee partijen ge-

donderdag 24 september 2009
speeld. Alles bij elkaar hebben zij zo'n drie kwartier filmster
gespeeld. Het was erg leuk om te doen, aldus Jan. Naar zijn
idee moet het item dat maandag 21 september jl. is uitgezonden in Gelderland zeker 20 nieuwe schakers opleveren.
Wij hopen dat onze beide filmsterren na de uitzending nog
zonder bodyguard over straat kunnen....!
Externe competitie: A.s. zaterdag beginnen onze eerste vier

teams aan de externe competitie in de KNSB-competitie en
de OSBO-promotieklasse. In deze EP natuurlijk een voorbeschouwing op de indeling van de zaterdagteams en de kansen in het komende seizoen. Op de andere teams, die in de
overige klassen van de OSBO spelen kom ik over 2 weken
terug vlak voor hun start van de OSBO-competitie. De teamsamenstelling is al wel afgerond. Hier heeft u via ons publicatiebord al kennis van kunnen nemen. Maar nu eerst terug
naar a.s. zaterdag. ASV-1 speelt komend seizoen opnieuw in
de zuidelijke poule van de 2e klasse. In 2D reist ons eerste af
naar Den Bosch voor de wedstrijd tegen HMC Calder-2. .
ASV-2 opent het seizoen in Delft tegen DSC-3. ASV-3
krijgt het tegen het gedegradeerde Zevenaar meteen in de 1e
ronde al bijzonder zwaar. Het derde weet dus waar het aan
toe is. In de OSBO-Promotieklasse is in Ede ESV de tegenstander voor ASV-4. Voor het vierde meteen een belangrijk
duel. Iedereen wacht gespannen af wat de seizoensopening
gaat brengen.
Voorbeschouwing: In een eerdere EP, net voor de zomerstop, gaf ik al de conceptindeling van de KNSB voor het
nieuwe seizoen. Altijd riskant want wijzigingen blijven immers altijd nog mogelijk en dat bleek ook want er werd nog
het een en ander geschoven. De poule van ASV-1 bleef
ongewijzigd. Bij ASV-2 verdween Bobby Fischer uit Wassenaar. Zij trokken zich terug uit de KNSB-competitie, terwijl Kennemer Combinatie-3 in een andere poule terechtkwam. Hiervoor kwamen Rijswijk en Dordrecht in de plaats.
ASV-3 zou de openingswedstrijd aanvankelijk bij Emanuel
Lasker in Jacobiparochi moeten spelen maar na een wisseling van poule gaat het derde nu uit naar Zevenaar de eerste
wedstrijd. Dat scheelt wel een paar kilometer. Door een fusie
in het Groningse verdween ook Haren-2. Daardoor ging er
een extra promotieplaats (verkregen door de goede klassering van ASV-3 in het seizoen 2007-2008) naar de OSBO
waar Pallas van profiteerde. Dit team is nu een van de tegenKNSB 2e klasse D:
gem. Elo Samenstelling ASV-1
1 DJC Stein
2131 Eelco de Vries
2 Paul Keres-2
2106 Otto Wilgenhof
3 Voerendaal-2
2043 Wouter van Rijn
4 ASV-1
2158 Dirk Hoogland
5 De Toren
2145 Sander Berkhout
6 HSC
2108 Remco de Leeuw
7 De Stukkenjagers-2 2084 Peter Boel
8 HMC Calder-2
2103 Richard v.d. Wel (TL)
9 Venlo
2145
10 Veenendaal
2083

Elo
2228
2210
2182
2181
2175
2175
2077
2037

standers van ASV-3. In de diverse tabellen met de teamindeling staat nu de juiste poule-indeling weergegeven.

ASV-1 gaat met nagenoeg dezelfde bezetting het nieuwe
seizoen in. Op één plaats is het team gewijzigd. Nieuwkomer
Dirk Hoogland die bij Krimpen aan den IJssel ruime KNSBervaring heeft opgedaan, zal de plaats innemen van Léon van
Tol die vanwege drukke werkzaamheden even een jaartje
een team lager gaat spelen. Wat zijn de verwachtingen voor
het nieuwe jaar. ASV-1 blijft daarin altijd onvoorspelbaar.
Daar waar wordt gewonnen van koplopers daar wordt ook
net zo makkelijk verloren van laag geklasseerden. Wanneer
deze wisselvalligheid wordt doorbroken dan zou ASV-1 wel
weer een eind kunnen komen. Het blijft dus afwachten.
ASV-2 zal door de komst van Léon uit 9 man gaan bestaan.
Daan Holtackers zal als non-plaing captain gaan fungeren en
zo nodig invallen. De sterkte van het tweede is hierdoor
beduidend toegenomen. Het team is zeker ambitieus met een
sterke wil om te promoveren. Daar waar op beslissende
KNSB 3e klasse G: gem. Elo
1 Charlois Europoort-2 2037
2 Bergen op Zoom
2084
3 Botwinnik-1
2015
4 ASV-2
2059
5 ASC
2060
6 Rijswijk
2033
7 Dordrecht
2062
8 DSC Delft-3
1995
9 Messemaker 1847-2
2024
7 RSR Ivoren Toren-2
1991

Samenstelling ASV-2
Léon van Tol
Koert van Bemmel
Fred Reulink
Sjoerd v.Roosmalen
John Sloots
Frank Schleipfenbauer
Theo Jurrius
Pascal Losekoot
Daan Holtackers (TL)

Elo
2139
2074
2060
2060
2058
2057
2026
1994
1949

momenten kansen op promotie werden gemist zou het tweede, na een jarenlang verblijf in de derde klasse C, nu wel
eens hoge ogen kunnen gooien in de 3e klasse G. Het tweede
kan immers bogen op een sterke bezetting.
De meeste mutaties hebben dit jaar plaatsgevonden in ASV3. Vorig jaar eindigde dit team maar net boven de streep en
KNSB 3 klasse B
1 Staunton
2 Pallas
3 Almelo
4 ASV-3
5 ESGOO-2
6 Lonneker
7 Doetinchem
8 Zevenaar
9 ESG
10 Dr. Max Euwe-2

gem.Elo
2016
1976
2021
1950
2115
1859
1979
2081
1934
1990

Samenstelling ASV-3
Elo
Jochem Woestenburg (TL) 2094
Kees Sep
1981
Barth Plomp
1967
Gerben Hendriks
1955
Paul de Freytas
1938
Martijn Boele
1937
Remco Gerlich
1899
René van Alfen
1830

net zoals in het voetbalcircuit was dat voor de keuzeheren
aanleiding om de zaak maar eens rigoreus te wijzigen. Er
moest verjonging plaatsvinden. René van Alfen (nieuw bij
ASV en vorig jaar al spelend in de KNSB bij DSC Delft),
Martijn Boele, Remco Gerlich (beiden vanuit ASV-5) en
Gerben Hendriks (vanuit ASV-4) schoven door naar dit
KNSB-team. Qua verwachtingen wordt in eerste instantie
uitgegaan van handhaving maar elke plaats hoger op de
ranglijst is meegenomen.
De verjonging van het derde ging ten koste van Ivo van der
Gouw, Siert Huizinga, Jan Knuiman en Ruud Wille. Drie
daarvan komen in de promotieklasse van de OSBO terug in
ASV-4 waar teamleider Anne Paul Taal een team onder zijn
hoede krijgt met heel veel ervaring. Jan Knuiman zal in het
vijfde gaan spelen. Daar komt hij ook Erik Wille tegen die
vorig jaar nog voor het vierde uitkwam. Hij gaat op eigen
verzoek naar het vijfde. Erika Belle is bij Velp gaan spelen.
Ook in de promotieklasse hebben zich dus door de wijzigingen in de KNSB veranderingen voorgegaan. Ten opzichte
van de conceptindeling promoveerde zoals gezegd Pallas
alsnog naar de KNSB. Daarvoor in de plaats kwam De Toren-3 vanuit de 1e klasse omhoog. Hierdoor bestaat de promotieklasse nu uit 3 Arnhemse teams. Dit jaar zijn er twee
promotieplaatsen te verdelen. Na de promotie van Meppel en
Pallas zijn PSV DoDo , Bennekom en De Toren 2 volgens
een prognose van teamleider Anne Paul Taal favorieten voor
de 2 promotieplaatsen met UVS 2 , ZSG en Toren 3 als
outsiders. De degradatie zal bevochten worden tussen Zutphen, Ede , VDS en ASV 4. Wij gaan in eerste instantie voor
handhaving, aldus Anne Paul Taal. We gaan weer een span-

OSBO-Promotieklasse
1 De Toren-3
2 ZSG
3 VDS
4 ASV-4
5 De Toren-2
6 PSV/DoDo
7 Zutphen
8 Ede
9 Bennekom
10 UVS-2

Samenstelling ASV 4
Elo
Paul Tulfer
1965
Anne Paul Taal (TL)
1916
Ivo van der Gouw
1909
Murat Duman
1875
Siert Huizinga
1875
Ruud Wille
1869
Martin Weijsenfeld
1865
Koen Maassen v.d. Brink 1803

nend seizoen tegemoet met onze teams. Volgende week kunt
u de verslagen lezen van de eerste ronde.
Apeldoorn: Afgelopen weekend werd het Open Apeldoorns
kampioenschap betwist. GM Viestuurs Meijers was op voorhand favoriet maar omdat hij 2 byes opnam (kennelijk elders
bezigheden) en daardoor dus een punt verspeelde gaf dat ook
anderen kansen. Maar winst in de 4 andere partijen bleek
voldoende voor de eindzege. Grootmeester Meijers kwam in
verschillende partijen wel goed weg. Zo had ook Kees Sep
goede kansen op remise maar door tijdnood verloor hij toch
in de slotfase in een dubbeltoreneindspel. IM Merijn van
Delft en Andries Mellema deelden de tweede plaats. De
mooiste partij dit toernooi was die tussen Stefan Kuiipers en
Meijers. Een prachtige partij die zeker de moeite waard is
om na te spelen (zie toernooisite www.sbsa.nl). Kees trof het
niet. Bij het OSKA trof hij al meteen de als eerste geplaatste
Hendriks, nu dus opnieuw de beste speler in het veld GM
Meijers. Om dit te voorkomen had Kees de oplossing al
bedacht. Gewoon een bye nemen in de eerste ronde. Kees
eindigde op 2½ uit 6. Dat viel hem wat tegen. Ook Ruud
eindigde op 2½ punt. Gelet op zijn Elo was dit resultaat voor
hem voldoende. Belangrijk daarbij was zijn winst op Stefan
Colijn (2250) die teveel risico nam toen deze een kans op
groot voordeel had laten liggen. Remise sloeg hij vervolgens
af en werd uiteindelijk verrassend gevloerd in een eindspel
met dame en toren. Zowel Kees als Ruud behaalden een
ratingprijs. Ook ons dubbellid Robert Verkruissen kwam tot
2½ punt. Tegen Ruud werd het remise maar tegen Koen
Maassen van den Brink pakte hij het volle punt. Koen was
bepaald niet in vorm dit weekend. hij bleef op 1½ punt steken. In de B-groep pakte Tony Hogerhorst de gedeelde 3e
prijs met 4½ uit 6, een half punt achter de winnaars Michel
Auwens en Marion Severijnen. Eén partij ging verloren door
een mislukt stukoffer en in een andere partij bleef hij steken
op remise omdat hij zijn koning er niet snel genoeg bij kon
halen om mat te geven. Het deelnemersaantal viel wat tegen.
Er namen 50 schakers aan dit weekendtoernooi deel. De
organisatie was uitstekend evenals de speelzaal in het Apeldoornse Denksportcentrum.
Denksportdag: Tijdens de denksportdag in het Olympus
College ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van
schaakvereniging De Toren heeft WGM Bianca Muhren een
aanschuifsimultaan op 25 borden gegeven. In totaal deden
33 schakers mee aan de simultaan in de aula van het Olympus College. Bianca scoorde ruim 80% van de te behalen
punten. Remise was er o.a. voor onze clubgenoot Horst
Eder. Een uitstekende prestatie!
Uitslagen interne competitie 3e ronde (17 september 2009):
Homs – van der Wel 1-0; Plomp – Boel 1-0; Jurrius – Boele
1-0; de Freytas – Huizinga 0-1; E. Wille – Knuiman 0-1;
Hogerhorst – Abrahamse 0-1; R. Wille – van Alfen ½-½;
Fassaert – Naasz ½-½; Huberts – Boonstra ½-½; Au –
Dijkstra 1-0; van Belle – Verhoef ½-½; Groen – Boom 0-1;
Hajee – van Buren 1-0; Koeweiden – Vermeer 0-1; van Dijk
– Eder 1-0; Wiggerts – Kuiphof ½-½; Sigmond – Kooman 01; van Eijk - Manschot 0-1; Zuidema – van Maanen 0-1; B.
Sanders – Singendonk 1-0; de Kok – Menger ½-½; van
Vlerken – Kelderman 0-1; Stibbe – Diekema 0-1; Visser Rijmer 0-1; Peters – Viets ½-½.

