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51e jaargang no. 30
Oploswedstrijd: In 1988 was er op de Olympiade een sensatie. Het Hongaarse vrouwenteam won de gouden medaille
voor de Russinnen. Het team bestond o.a. uit drie zusjes. Ze
hadden al enige bekendheid, maar toen barstten de juichkreten los. Vooral voor de
jongste: Judith. Toen
twaalf jaar. Zij scoorde
12½ uit 13. Zo'n resultaat
werd ook op de mannenolympiade niet geboekt. Zie hier hoe zij de
Bulgaarse Angelova van
het bord mepte. Oplossing: 1. Dh6 (dreigt 2.
Lf6), Df5 3. Dxf8, Kxf8
4. Lh6+, Kg8 5. Te8#
ASV-beker: Ook met de bekercompetitie willen we komende maand weer gaan starten. Heeft u bij Martin Weijsenfeld
al aangegeven dat u hieraan wilt deelnemen. Gespeeld wordt
weer in een Kroongroep en een bekergroep in een KOsysteem.
OSBO-jubileum: Op zaterdag 29 september a.s. viert de
Oostelijke Schaakbond in Voorst haar 65-jarig bestaan met
allerlei activiteiten samen met de eveneens jubilerende
Voorster Schaakclub (75 jaar). U kunt daar ook bij zijn. Er
zijn veel verschillende workshops, lezingen, kraampjes,
simultaans voor de jeugd en er zijn 2 toernooitjes waaraan
iedereen mee kan doen t.w. een Random Chess toernooi dat
na de pauze om 13.30 uur start en vanaf 15.30 uur een Vierkampentoernooi. De dag wordt om 10.30 uur geopend en
duurt tot ongeveer 17.00 uur. Zie meer hierover op de site
van de OSBO. Folders liggen ook op de wedstrijdtafel.
Externe competitie: “Hoe staat het met onze teams?”, was de
afgelopen weken een veel gehoorde vraag. Welnu, in de
zomerperiode is er weer hard gewerkt door de keuzeheren
binnen ASV die zich met de teamindeling bezighouden. Een
aanzienlijke klus bovendien want het streven was er natuurlijk op gericht om de 13 teams van de voorgaande 2 seizoenen in stand te houden. Dat leek aanvankelijk niet haalbaar
omdat een aantal vaste spelers de voorkeur gaf aan een rol
als reserve waardoor we een team zouden moeten inleveren
maar uiteindelijk kwamen we toch op voldoende spelers uit
om de 13 teams te bemensen. Het tekent ook het enthousiasme om voor de teams uit te komen. Zaterdag a.s. gaan de
teamwedstrijden weer van start. Onze eerste vier teams beginnen het seizoen dan met een uitwedstrijd. In deze En
Passant dus een vooruitblik op het nieuwe seizoen voor onze
zaterdagteams. De andere teams komen in een van de volgende weekbulletins natuurlijk ook aan bod. Ook nu zijn we
weer met 3 teams op landelijk niveau in de KNSB vertegenwoordigd. Uniek in de ASV-historie is echter dat twee van
onze teams in de 2e klasse KNSB spelen door het kampioenschap van ASV-2 afgelopen seizoen. ASV-3 handhaafde
zich keurig in de 3e klasse KNSB en ASV-4 komt weer uit in
de Promotieklasse van de OSBO. Wat kunnen we van deze 4
teams verwachten? Wel, ASV-1 miste vorig seizoen op een
haar na promotie naar de 1e klasse na het allesbeslissende

donderdag 13 september 2012
duel met DVP-Vianen. De spelers van ons eerste zullen hier
niet graag aan worden herinnerd. Maar een nieuw seizoen
biedt weer nieuwe kansen en er kan met een schone lei worden begonnen. ASV-1 zal dus opnieuw voor het kampioenschap gaan. Gezien de samenstelling van het team is dat ook
een hele reële veronderstelling. Als we de gemiddelde Elo
bekijken van de andere teams in deze poule mag zeker een
hoge klassering worden verwacht. En of het dan de eerste
plaats wordt is natuurlijk nog van heel veel factoren afhankelijk. Kennemer Combinatie-2 is de degradant uit de 1e klasse
van vorig jaar terwijl Sliedrecht promoveerde uit de 3e klasse. Ook de Groninger Combinatie-3, een samenwerkingsverband tussen Groningen en Unitas is in deze vorm nieuw in
de 2e klasse. ASV-1 is komend seizoen op 2 plaatsen gewijzigd. Bob Beeke maakte de overstap van De Toren naar
ASV. Hij was al dubbellid maar zal nu ook extern voor ASV
gaan spelen. Een goede versterking dus want hij is daarmee
op Elo meteen de sterkste speler bij ASV! Het transfernieuws was daarmee nog niet teneinde want er kwam ook
nog een 2100+ speler de gelederen van ASV versterken. Ik
heb het dan over de tweede nieuweling in ASV-1 te weten
KNSB 2e klasse B:
gem. Elo
1 Kennemer Comb-2
2149
2 De Wijker Toren
2170
3 Groninger Comb.-3
2112
3 ASV-1
2181
4 Sliedrecht
2008
5 HWP Haarlem
2151
7 Caïssa-2
2164
8 DSC Delft-2
2082
9 AAS
2152
10 Westlandse Schaakcomb. 2093

Samenstelling ASV-1 Elo
Bob Beeke
2272
Léon van Tol
2210
Otto Wilgenhof
2194
Eelco de Vries`
2172
Remco de Leeuw
2170
Wouter van Rijn
2163
Michiel Blok
2136
Dirk Hoogland
2132
teamleider: Léon van Tol

Michiel Blok. Hij verhuisde deze zomer van Utrecht naar
Arnhem en heeft de weg naar onze vereniging meteen gevonden. Vorig jaar speelde deze ervaren speler met SC
Utrecht-2 ook al 2e klasse KNSB en kwam toen tot een
score van 4 uit 5. Bob en Michiel nemen de plaatsen in van
Richard van der Wel en Peter Boel, die in ASV-2 gaan spelen, op hetzelfde niveau als ASV-1. Daardoor moest er ook
een nieuwe teamleider worden gezocht. Die werd gevonden
in de persoon van Léon van Tol. Hij neemt deze functie over
van Richard die op zijn beurt captain wordt van ASV-2.
Voor dit team geldt handhaving als belangrijkste doelstelKNSB 2e klasse C: gem. Elo
1 Spijkenisse
2140
2 HWP Sas van Gent-2 2090
3 De Pion
2149
4 ASV2
2075
5 Voorschoten
2124
6 De Stukkenjagers-2 2097
7 HMC Calder-2
2081
8 DSC Delft-1
2124
9 ZSC Saende
2098
10 LSG-2
2199

Samenstelling ASV-2
Elo
Richard van der Wel
2111
Sjoerd van Roosmalen 2097
John Sloots
2091
Frank Schleipfenbauer 2090
Koert van Bemmel
2077
Sander Berkhout
2074
Martijn Boele
2054
Peter Boel
2013
teamleider: Richard van der Wel

ling. ASV-2 heeft immers de laagste gemiddelde Elo van de
teams in de 2e klasse C. Het uitgangspunt om degradatie te
voorkomen lijkt dan ook heel gerechtvaardigd. Naast ASV-2
is het team van De Stukkenjagers-2 uit Tilburg de tweede
promovendus in deze poule. HMC-Calder-2 uit Den Bosch
speelde vorig seizoen nog 1e klasse maar degradeerde daaruit. Wat veranderde er in ASV-2? Pascal Losekoot koos

ervoor om na enkele jaren ASV weer in teamverband bij zijn
oude club Baarn te gaan spelen. Koen Maassen van den
Brink zal komend seizoen in ASV-3 gaan spelen. Deze twee
plaatsen worden dus opgevuld door Richard van der Wel en
KNSB 3e klasse C: gem. Elo
1 Het Kasteel
2002
2 De Wijker Toren-2
2006
3 Fischer Z
2103
4 ASV-3
1988
5 Accres Apeldoorn-3
1967
6 Messemaker 1847
2093
7 ASC
2019
8 Laurierboom-Gambiet 2060
9 Zukertort A’veen-3
2004
10 LSG-4
1910

Samenstelling ASV-3
Elo
Johan Wolbers
2053
Jochem Woestenburg
2026
Daan Holtackers
2012
Koen Maassen vd Brink 2004
Theo Jurrius
1991
Fred Reulink
1984
Remco Gerlich
1961
Jan Knuiman
1877
teamleider: Daan Holtackers

Peter Boel. Zij brengen de nodige ervaring met het spelen op
2e klasse niveau mee. Iets wat enkele andere spelers zoals
vrij recentelijk natuurlijk ook Sander Berkhout en John
Sloots al hadden. Dat geeft ook meteen aan dat we het nodige vertrouwen in het nieuwe seizoen voor ASV-2 kunnen
hebben. Maar het zal niettemin toch een zwaar seizoen worden.
ASV-3 zit ook in een zware poule. Vorig jaar nog in 3B,
komend seizoen in 3C, de poule waarin ASV-2 vorig jaar
kampioen werd. U ziet de speelsterkte van deze klasse aan
de gemiddelde Elo’s van de andere teams in deze poule. Het
sterkste team op papier is het Amsterdamse Fischer Z dat uit
de 2e klasse degradeerde en natuurlijk meteen de weg terug
weer zal willen waarmaken. Nieuw dit seizoen in de KNSBcompetitie zijn De Wijker Toren-2 uit Beverwijk en de sterke promovendus Laurierboom-Gambiet uit Amsterdam. Zij
promoveerden uit de onderbond naar de landelijke competitie. In Laurierboom-Gambiet is meteen ook de eerste tegenstander van ASV-3 genoemd. Onze clubgenoten gaan zaterdag voor dit duel naar hartje Jordaan in Amsterdam om in
Café de Laurierboom de strijd aan te binden tegen deze sterke tegenstander. ASV-3 onderging drie wijzigingen. Helemaal nieuw bij ASV is Johan Wolbers. Degenen die het
schaakwereldje al wat langer kennen, herinneren zijn naam
ongetwijfeld uit zijn periode bij Schaakstad Apeldoorn. Door
gebrek aan tijd kwam er de laatste jaren van schaken niet
veel maar hij wil het weer gaan oppakken en meldde zich na
zijn verhuizing naar Arnhem bij ASV als lid aan. Koen
Maassen van den Brink kwam dus zoals gezegd over vanuit
ASV-2. Verder gaat Jan Knuiman dit seizoen weer vast in
een team spelen. Zo moesten er ook 3 spelers plaatsmaken.
Dat werden Wouter Abrahamse, Kees Sep en Tony Hogerhorst. Wij vinden hen dan ook weer terug in de opstelling
van ASV-4.
De OSBO-Promotieklasse, waarin ASV-4 uitkomt, kent ten
opzichte van vorig jaar 3 nieuwe teams. PSV/DoDo uit PutOSBO-Promotieklasse
1 Wageningen-2
2 Wageningen-3
3 Veenendaal-3
4 ASV-4
5 Bennekom
6 De Toren-3
7 PION-2
8 Voorst
9 Pallas-2
10 PSV/Dodo

Samenstelling ASV 4 KNSB-Elo
Wouter Abrahamse
1997
Anne Paul Taal
1948
Kees Sep
1934
Ruud Wille
1892
Gerben Hendriks
1885
Ivo van der Gouw
1866
Siert Huizinga
1853
Murat Duman
1830
Desiré Fassaert
1822
Tony Hogerhorst
1758
teamleider: Anne Paul Taal

ten keerde na degradatie terug uit de KNSB en verder promoveerden Veenendaal-3 en Pallas-2 uit de 1e klasse OSBO.
Deze laatste 2 teams speelden niet eerder op dit niveau in de
OSBO. Voor ASV-4 moet een plaats in de middenmoot
mogelijk zijn. Doordat er bovenin dus spelers bij kwamen
werd er vooral bij ASV-4 geschoven. Het team zal in feite
komend seizoen uit 10 spelers bestaan. Een ruime selectie
dus om een goed team te formeren. Paul Tulfer, vorig seizoen nog basisspeler, haakte af. Hij koos ervoor om in
Voorst te gaan spelen. Over de krachtsverhoudingen in deze
klasse valt weinig te zeggen omdat de samenstelling van de

teams bij het afronden van deze EP (zondag jl.) nog niet
bekend is. Wageningen-2 en Bennekom zijn zeker kandidaten voor de bovenste plaatsen maar ook PSV/Dodo zal zich
in de strijd om de bovenste plaatsten gaan mengen. De andere teams kunnen het elkaar allemaal heel lastig maken.
We gaan weer een spannend seizoen tegemoet met onze
teams. Tot slot nog even samengevat de uitwedstrijden van
a.s. zaterdag. Onze eerste 2 teams reizen zaterdag af naar
Delft. ASV-1 treft in de eerste ronde DSC Delft-2. Dat team
handhaafde zich vorig seizoen door als 8e net boven de
streep te eindigen. ASV-2 moet het in de parallelgroep opnemen tegen DSC-Delft-1. Dit team was vorig seizoen nog
tegenstander van ASV-1. Ons eerste won het duel toen overigens met 5-3. Maar uitslagen in het verleden behaald geven
nu eenmaal geen garantie voor de toekomst. ASV-3 gaat op
kroegentocht in Amsterdam bij Laurierboom-Gambiet en
ASV-4 treft in de Voorster SC meteen een mooie en sterke
tegenstander.
In de volgende En Passant kunt u de verslagen lezen van de
eerste ronde van deze 4 teams.
Daglichtschaak: Ook Jan Vermeer staat alweer te popelen
om te beginnen met zijn Daglichtschaak, onze maandelijkse
schaakactiviteit op de dinsdagmiddag in het gebouw van het
Nivon aan de Molenbeekstraat 26A. De zaal is open om
13.30 uur, gestart wordt om 14.00 uur. Er worden 3 partijen
per middag gespeeld in 2 groepen. De eerste speelmiddag is
al op dinsdag 2 oktober a.s. De andere speeldata zijn: 6 november, 4 december, 8 januari, 5 februari, 5 maart en 2 april.
Doe dus ook mee aan deze gezellige schaakmiddagen.
Cartridges: Voor het geval u het niet wist. Net als vele andere verenigingen zamelt ook ASV inktcartridges van uw printer in om daarmee een extraatje te verdienen voor de clubkas. Dus gooi uw lege exemplaren niet weg maar geef deze
aan uw secretaris. Wellicht kunt u ze ook via uw werk meekrijgen. Niet alle exemplaren komen echter voor vergoeding
in aanmerking. Twijfelt u, vraag het dan even na bij Ruud.
Dieren: Vorige week sloot ik de terugblik op de toernooiresultaten uit de zomerperiode o.a. af met het ONK in Dieren.
In deze EP nog een klein staartje om het verhaal compleet te
maken. Tijdens de prijsuitreiking nam het bestuurslid Topschaak van de KNSB, Jan Stomphorst, afscheid van Barth
Plomp, die als arbiter maar liefst 30 jaar bij dit toernooi
betrokken is geweest. Een hele prestatie!! Wellicht zien we
Barth volgend jaar als deelnemer terug?? Bij de nevenactiviteiten tijdens dit toernooi slaagde Otto Wilgenhof er tenslotte
bij het snelschaken in om de finalegroep A te bereiken. Met
3 uit 7 werd hij hierin 6e. Theo Koeweiden eindigde in finalegroep 4 als 7e met 2 punten
Interne competitie: De eerste 2 ronden in de interne in dit
nog prille seizoen liggen achter ons. De deelname is meteen
hoopgevend. Waren er in de 1e ronde al 44 spelers, afgelopen week steeg dit naar 46. Ik twijfel er dan ook niet aan dat
dit aantal binnenkort boven de 50 schakers zal liggen omdat
een aantal vaste spelers nog verstek moest laten gaan.
Uitslagen interne competitie 2e ronde (6 september 2012):
Karssen - Wilgenhof 1-0; Blok – Boel 1-0; Woestenburg –
Maassen van den Brink ½-½; Knuiman – P. Schoenmakers
½-½; Abrahamse – Huizinga 0-1; Huberts – E. Wille 1-0;
van Alfen – Hogerhorst ½-½; Verhoef – Boonstra 1-0; Vermeer – Marks 1-0; Boom – Bentvelzen 0-1; Velders - Corbeel 1-0; Kooij – van Buren 1-0; Koeweiden – Kusters 1-0;
B. Schleipfenbauer – Kuiphof 1-0; Eder – Veerman 0-1; van
Bruxvoort – de Kok 0-1; Derendorp – de Groot 0-1; Rietbergen – Kooman 0-1;Zuidema – Wijman 0-1; Noordhuis –
Koen van Keulen 0-1; Hageman – Kees van Keulen ½-½;
Rijmer – van Vlerken 1-0; Stibbe – Visser 0-1.

