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Oploswedstrijd: Toen Euwe in 1935 wereldkampioen werd, kwamen er tientallen problemen
tot stand die aan hem werden
opgedragen. Daar zaten best
aardige tussen. Deze van
Eerkes is zeker geen slechte.
Wit zet mat in twee zetten.
Oplossing: 1. Le5.
Daglichtschaak: Denkt u aan
a.s. dinsdag 2 oktober, aanvang 14.00 uur: de eerste
speelmiddag van een nieuw
seizoen Daglichtschaak!!
KNSB-beker: Afgelopen week is er ook geloot voor de 1e ronde van
de KNSB-beker. ASV is wederom ingedeeld in poule D en mag als
team uit de 2e klasse KNSB in de 1e ronde nog toekijken. De winnaar van het duel Zevenaar - Doetinchem wordt in de 2e ronde in
een thuiswedstrijd voor ASV de tegenstander.
Externe competitie: Na de verslagen van de 1e ronde van onze 4
zaterdagteams in de EP van vorige week verleggen we de aandacht
eerst maar eens even naar de andere ASV-teams. Ook zij beginnen
medio oktober aan de 1e ronde. Met de algehele teamindeling werd
eigenlijk, net zoals in eerdere jaren, vrijwel meteen na afloop van de
vorige competitie al begonnen. Daar zijn door verschillende mensen
reeds heel wat uurtjes ingestoken. Een hele klus dus. Eerst inventariseren wie allemaal weer teamwedstrijden wil spelen en waar de
knelpunten lagen met de mogelijke speelavonden. Allemaal bedoeld
om een zo optimaal mogelijke deelname van de leden te kunnen
realiseren. Na deze eerste inventarisatie leek het erop dat we het met
1 team minder moesten gaan doen. Dus geen 13 teams maar 12.
Natuurlijk nog steeds een heel behoorlijk aantal maar minder is
altijd jammer. Maar gaandeweg kwam ook ASV-13 weer in beeld
en kon ook dit team gelukkig worden gehandhaafd. Dan was er
natuurlijk nog de competitie-indeling van de OSBO waar rekening
mee gehouden moest worden om aan alle wensen tegemoet te kunnen komen. Doordat de OSBO-competitieleider na de conceptindeling nog met allerlei wijzigingen werd geconfronteerd had dat ook
gevolg voor enkele teamindelingen. Maar intussen lijkt de competitieindeling nu definitief.
In deze EP een voorbeschouwing op de teams die in de 1e t/m 3e
klasse OSBO spelen. Wat mogen we van onze OSBO-teams verwachten. Welnu, voor ASV-5 moet dit in de eerste klasse B zeker
beter gaan dan vorig seizoen toen men net boven de streep eindigde.
Met een duidelijk versterkt team mag men eigenlijk met een plaats
minder dan in de top geen genoegen meer nemen. Op maar liefst 4
plaatsen vonden wijzigingen plaats. Zo speelt Anne Paul Taal dit
jaar in het vijfde mee. Verder heeft ook Paul Schoenmakers een
vaste plek in dit team. Rob Huberts verruilde zijn club Variant nu
helemaal voor ASV. Vorig jaar speelde hij alleen nog intern voor
ASV, nu komt hij ook in teamverband voor onze vereniging uit. Het
vierde nieuwe gezicht in dit team is Coen Mekers. Hij was al eerder
lid van ASV tot de tijd te krap werd en hij zijn vrije tijd anders ging
benutten. De contacten bleven en deze zomer ging Coen overstag en
mogen we hem weer verwelkomen bij ASV. Door deze mutaties

komen Marco Braam en Albert Marks nu in ASV-6
te spelen terwijl Ruud Verhoef nu in ASV-7 uitkomt.
René van Alfen tenslotte laat de externe even voor
wat het is en speelt vooralsnog alleen intern mee.
Wel is hij als reserve beschikbaar. Naast de 2 reeds
e

OSBO 1 klasse B:
1 Elster Toren
2 VDS
3 Mook
4 SMB-2
5 ASV-5
6 Rokade
7 WDC
8 Velp
OSBO 2e klasse D:
1 ASV-6
2 De Toren-5
3 Pallas-3
4 De Schaakmaat
5 Twello
6 Lochem
7 Schaakstad-5
8 Theothorne
e
OSBO 2 klasse C
1 De Cirkel-2
2 Edese SV
3 Wageningen-5
4 PSV/DoDo-2
5 ASV-7
6 Bennekom-2
7 UVS-4
8 De Toren-6j
e
OSBO 3 klasse G:
1 ASV-8
2 De Toren-7
3 Schaakstad-6
4 De Schaakmaat-5
5 Doesborgh-1
6 VDS-2
7 Pallas-5
8 Ons Genoegen-1
e
OSBO-3 klasse D:
1 PION-4
2 UVS-5
3 Velp-2
4 Het Kasteel-4
5 ASV-9
6 De Sleutelzet
7 Doetinchem-2
8 SMB-3

Samenstelling ASV-5 KNSB-Elo
Barth Plomp (TL)
1981
Anne Paul Taal
1948
Erik Wille
1943
Paul Schoenmakers
1899
Martin Weijsenfeld
1869
Rob Huberts
1848
Jacques Boonstra
1766
Coen Mekers
-Samenstelling ASV-6
Theo van Amerongen (TL) 1811
Nico Schoenmakers
1794
Robert Naasz
1779
Marco Braam
1765
Rob van Belle
1754
Albert Marks
1731
Bent Schleipfenbauer
1525
Xadya van Bruxvoort
1402
Samenstelling ASV-7
Tijs van Dijk
1736
Hans Rigter
1732
Jan Vermeer (TL)
1731
Ruud Verhoef
1686
Theo Koeweiden
1647
Tom Bentvelzen
1630
Bob Kooij
1611
Pieter Verhoef
1434
Samenstelling ASV-8
Hub Kusters
1642
Ton van Eck
1567
Jonathan van der Krogt (TL) 1500
Horst Eder
1499
Lion de Kok
1437
Hans Derendorp
1426

Samenstelling ASV-9
Saifudin Ayyoubi
Hedser Dijkstra
Zekria Amani
Hendrik van Buren
Peter van Deursen
Wase Omar

1845
1682
1598
1545
1178
--

genoemde spelers uit ASV-5 krijgt captain van ASV6, Theo van Amerongen, in de 2e klasse D ook nog
de beschikking over 2 van onze talentvolle jeugdspelers t.w. Bent Schleipfenbauer en Xadya van Bruxvoort. Zo werd het zesde team, dat eveneens een
weinig verheffend vorig seizoen kende op 4 plaatsen
gewijzigd. Ook van dit team wordt dus een beter
resultaat verwacht in vergelijking tot afgelopen jaar.
Uit het zesde van vorig jaar stopte Abbes Dekker met

het spelen van de externe competitie, bij Jan Groen ontbrak door
zijn werk de tijd op dit moment, Hans Rigter blijft op hetzelfde
niveau spelen. Hij komt nu uit voor ASV-7, het andere ASV-team in
de 2e klasse. Hedser Dijkstra tot slot kreeg een plekje in ASV-9
toebedeeld en diende daarmee ASV. Wat gebeurde er met ASV-7.
Xadya en Bent schoven door naar ASV-6 terwijl Frits Wiggerts
stopte met schaken, Ton van Eck zakte terug naar ASV-8. Vier
plaatsen voor ASV-7 dus die opnieuw werden ingevuld. Ruud Verhoef was er eentje van, hij komt hierin samen te spelen met zijn
zoon Pieter, die vorig seizoen nog in het jeugdteam ASV-11 speelde
maar gezien de wens tot integratie van jeugd en senioren nu doorschoof naar het zevende. Verder dus reeds genoemd Hans Rigter en
als vierde Bob Kooij die komend seizoen vast in een ASV-team zal
uitkomen. Dan de 2 teams in de derde klasse OSBO, ASV-8 en
ASV-9. Hé, hoe kan dat nou hoor ik u zeggen. ASV-9 was toch
gedegradeerd?? Inderdaad dat was ook zo maar vanuit de 4e klasse
bleek er weinig interesse te bestaan om dit plaatsje in te nemen
zodat ASV-9 een herkansing krijgt in de 3e klasse. ASV-8 en ASV9 zien er grotendeels anders uit. Dick Hajee speelt komend seizoen
niet vast meer in teamverband. Verder komen 3 spelers uit ASV-8
nu in ASV-9 te spelen. Dat zijn Ayyoubi, Amani en teamleider
Hendrik van Buren. Zij krijgen daarin gezelschap van Peter van
Deursen en Wase Omar. De laatste is een schaakvriend van de andere 2 Afghanen in dit team en werd zo ook lid van ASV. Alleen
Horst Eder en Hans Derendorp bleven in ASV-8. Naast de eerder
genoemde Ton van Eck zag verder Lion de Kok zijn toenemende
schaakkracht beloond met een plaatsje in dit team. Hij speelde vorig
jaar nog in ASV-10. Lion houdt daarbij Jonathan van der Krogt als
teamleider want die ging mee vanuit het tiende. Hub Kusters tenslotte, onlangs lid geworden van ASV, komt van de schaakvereniging uit Geleen en gaat in ASV-8 zijn debuut maken in een ASVteam. Voor ASV-8 zal het wellicht een zwaar jaar worden in de 3e
klasse. Van ASV-9 mogen we meer verwachten. We gaan het allemaal met belangstelling volgen. In de volgende EP kunt u meer
lezen over de ASV-teams in de 4e klasse.
Voorst: Op maandag 10 september jl. organiseerde de actieve Voorster Schaakclub voor de 23ste keer het Lichtweek-viertallentoernooi. Dit jaar met een speciaal tintje vanwege het 75-jarig bestaan van deze club. Gespeeld werd 5 ronden van elk 15 minuten
per persoon per partij in teams van 4 personen. Daar waar geen
compleet team werd opgegeven werd van individuele spelers een
apart team geformeerd. Zo ontstonden 14 viertallen, dus in totaal 56
schakers. Een mooi aantal. Het was zoals gebruikelijk goed georganiseerd en het werd een zeer gezellige avond, aldus Ko Kooman, de
enige ASV-er bij dit schaakevenement. Het viertal waarin hij was
ingedeeld werd in eerste instantie Voorst-2 genoemd, doch bij aanvang van de partijen was de naam inmiddels omgedoopt in: Van
Alles Wat! Zelf had Ko voorgesteld om de naam "Vreemdelingenlegioen" te gebruiken. Dit viertal speelde niet direct een hoofdrol op
deze avond en eindigde als 12e. Ko speelde wel aardig en won van
de 5 ronden 3 partijen. Winnaar werd het team van Koningswaal.
Meppel: Afgelopen zaterdag werd voor de 4e keer het NK-Blitz
georganiseerd. Een evenement dat op het Kerkplein in het hartje
centrum van Meppel in de buitenlucht wordt gehouden. Er namen
ongeveer 90 schakers aan dit evenement deel waaronder de ASV-ers
Anne Paul Taal en Tony Hogerhorst. Het geheel wordt door een
diskjockey begeleid met harde muziek (gelukkig wel mijn keus,
aldus Anne Paul). Gespeeld werd in 3 voorronden in groepen van 6
waarna indeling volgde in finalegroepen van 10 spelers. Na de finalegroepen speelden de nummers 1 en 2 van de finalegroep A een
finale van 3 partijen van ook nu weer 5 minuten. Voordat die finale
tussen GM Sipke Ernst en Manuel Bosboom, de winnaar van vorig
jaar, werd gespeeld was er eerst een uitstekende barbecue. De finale
werd daarna door Sipke Ernst met 3-0 overtuigend gewonnen. Hij
werd daarmee voor de tweede maal snelschaakkampioen van Nederland. Voor de finalegroep A hadden zich ook nog Floris van Assendelft, Stefan Kuipers , Dennis de Vreugt en nog een paar coryfeeën
geplaatst. Hoe brachten onze ASV-ers het ervan af? Tony Hoger-

horst speelde een heel sterk toernooi en bracht het in
de 3 voorrondes tot 3 keer 3 punten steeds dus uit 5
partijen. Met deze 9 punten kwam hij in de sterke
finalegroep C terecht maar daarin was de pap op en
kwam hij niet meer tot scoren. Anne Paul Taal haalde
in 1e voorronde 1 punt maar toen zat hij dan ook bij
sterke mannen als Manuel Bosboom, Erik Hoeksema,
Gerard Pauptit, Boris de Jonge in de groep, die te
snel of te goed voor hem waren. In de 2e voorronde
haalde Anne Paul 3 uit 5, waarbij hij 2 keer op tijd
verloor in een betere stelling. In de 3e voorronde
volgde 4 uit 5 , waarna hij dus met 8 uit 15 in finalegroep E kwam. In deze redelijk gelijk opgaande
groep (nr. 1 Lucas van Foreest 6½ punt en Harry
Verhoef nr. 10 met 2½ punt) werd Anne Paul gedeeld
7/8 met 4 uit 9. Er waren ook flink wat Torenaars, die
met Tony en Thea waren meegereden in een busje
(zoals Arie Schouten, Ben McNab, Mees van Osch,
Bobak Zahmat). Het was een leuke dag, aldus Anne
Paul Taal. ! Het was vooral in de breedte een sterk
bezet toernooi met deelnemers uit het gehele land,
waaronder een aantal grootmeesters en internationale
meesters. Met het schaken in de buitenlucht te midden van het talrijke winkelende publiek werd het
schaken fraai onder de aandacht van de mensen gebracht en werd de gezellige kant van het schaken
getoond. Van de geldprijzen ging 10% naar de Smart
Kids Foundation in Ghana waarvan de dit jaar overleden Meppeler schaker Kees Hoogendijk de oprichter was. Rond zeven uur ‘s-avonds kon de organisatie
het prachtige en sportieve toernooi afsluiten. Het
toernooi is een echte aanrader!! Volgend jaar met
meer ASV-ers??
Uitslagen 1e ronde KNSB-competitie en promotieklasse OSBO:
KNSB 2e klasse B: Westlandse Schaakcombinatie –
HWP Haarlem 2-6; Caïssa-2 – Sliedrecht 5½-2½;
DSC Delft-2 – ASV-1 3-5; AAS – Groninger Combinatie-3 4½-3½; Kennemer Combinatie-2 – De
Wijker Toren 3½-4½.
KNSB 2e klasse C: LSG-2 – De Stukkenjagers-2 71; HMC Calder-2 – Voorschoten 3½-4½; DSC Delft1 – ASV-2 5-3; ZSC Saende - De Pion 4-4; Spijkenisse – HWP Sas van Gent-2 5½-2½.
KNSB 3e klasse C: LSG-4 – Messemaker 1847 1-7;
ASC – Accres Apeldoorn-3 4½-3½; LaurierboomGambiet – ASV-3 5½-2½; Zukertort Amstelveen-3 Fischer Z 4-4; Het Kasteel - De Wijker Toren-2 6½1½.
OSBO Promotieklasse: PSV/DoDo-De Toren-3 4-4;
PION-2-Bennekom 2½-5½; Voorst-ASV-4 5½-2½;
Pallas-2-Veenendaal-3
4½-3½;
Wageningen-2Wageningen-3 5-3.
Uitslagen interne competitie 4e ronde (20 september
2012):
Karssen - Beeke 0-1; Homs - Maassen van den Brink
1-0; Knuiman - Hoogland 0-1; Abrahamse - Taal 1-0;
Huizinga - R. Wille 0-1; Fassaert - Weijsenfeld ½-½;
E. Wille - Hogerhorst 0-1; Huberts - van Alfen 0-1;
Steenhuis - R. Verhoef ½-½; van Belle-Vermeer 1-0;
Boonstra - Bentvelzen 0-1; Marks - Velders 1-0;
Corbeel - Boom ½-½; Kusters - Kooij ½-½; van
Buren - Koeweiden 0-1; Veerman - Kuiphof 0-1;
Eder - de Groot 1-0; van der Krogt - de Munnik 0-1;
Wijman - Kooman 1-0; Derendorp - Zuidema ½-½ P.
Verhoef - Kees van Keulen 1-0; Koen van Keulen de Goeij 1-0; J. Sanders - Stibbe 1-0; van Vlerken Visser 1-0.

