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51e jaargang no. 33
Oploswedstrijd: Soms zie je een stand en denk je direct: "Dat
is leuk." Ik had dat bij deze partijstand van Wahl tegen Bjarnason, gespeeld in 1987 in Malmo. Het werkt het beste om te
proberen het idee achter
deze stand te vinden. Wit
speelt en wint. Oplossing:
1. Ta8+, Kxa8 2. Da1+,
Kb8 3. Da7+, Kxa7 4.
Pc6++, Ka8 5. Ta1# mat.
ASV-Beker: Er is afgelopen weekend geloot voor
de 1e ronde in de bekercompetitie.
De 8 partijen
in de 1e ronde van de
Bekergroep dienen uiterlijk 15 november te zijn
gespeeld. De spelers in de
Kroongroep hebben wat langer tijd. Zij moeten hun 1e ronde
uiterlijk 3 januari gespeeld hebben. Maak tijdig een afspraak
met uw tegenstander. De indeling vindt u op onze site en op
de tafel van de wedstrijdleider.
Externe competitie: A.s. zaterdag vanaf 13.00 uur kunt u
weer komen kijken bij de 2e competitieronde van onze zaterdagteams. ASV-1 ontvangt het team van AAS uit Aalsmeer
dat net als ons eerste de competitie met een overwinning
startte. ASV-2 treft ZSC Saende als tegenstander. Beide
teams lijken aan elkaar gewaagd. ASV-3 krijgt Zukertort
Amstelveen-3 op bezoek. Dit team eindigde vorig jaar nog
als tweede achter ASV-2 en het onderlinge duel werd toen
door het team uit Amstelveen gewonnen. ASV-3 is dus gewaarschuwd. ASV-4 tenslotte heeft
heel wat recht te zetten
na de zwakke prestatie uit de 1e ronde. Dat moet dan gebeuren tegen Pallas-2 uit Deventer. Makkelijk zal dat echter
zeker niet worden. We zien u graag zaterdag in het Grand
Café van het Lorentz!!
Mierlo: Op zondag 23 september werd in Mierlo het Open
Nederlands Jeugdkampioenschap rapid voor teams gehouden. Er werden 7 ronden gespeeld van 20 minuten p.p.p.p.
ASV had 2 teams ingeschreven, een A/B-team (1992 of later)
en een E-team (2002 of later). Dit E-team bevatte de spelers:
Floris en Veerle van Capelleveen, Mika Bloksma en Laurens
Paulsen. Het E-team behaalde 1 matchpunt en 9½ bordpunten. Zeker de prestatie van Floris is vermeldenswaard: 7 uit
7! Maar het hele team is een ervaring rijker! Het A/B team
kende een zwaar programma. Van de 8 teams waren zij als
7e geplaatst. Dus het behalen van 5 matchpunten is een prestatie van formaat! Het team bestond uit Bent Schleipfenbauer
op 1, Xadya van Bruxvoort op 2 en Pieter Verhoef en Tom
Verberk op respectievelijk bord 3 en 4. Met een groot aantal
2000+ spelers als tegenstanders werd het een zware klus.
Bent behaalde 3 uit 7, Xadya 2½ punt, Pieter 4 punten (winst
2000+!) en Tom ook 2½ punt. Opvallend was dat menig
speler uit het team van een veel sterkere tegenstander won.
Zo won Bent van 2214 en Pieter van 2047! Kortom, het was
een zeer geslaagde dag!
Bent Schleipfenbauer
Velp: Wouter Abrahamse is winnaar geworden van het door
de Velpse Schaakvereniging georganiseerde schaakkampioenschap van de gemeente Rheden, een toernooi dat op 2
achtereenvolgende vrijdagen werd gehouden. Er werden 3
ronden per avond gespeeld. Wouter eindigde door een overwinning in de slotronde op Koen Maassen van den Brink op
5 uit 6 en bleef daarmee Arie Huijsman en Harm Boertien
(Theothorne) een half punt voor. Het belangrijke
onderlinge
duel tussen Wouter en Arie eindigde in de 3e ronde in een
puntendeling. Wouter had in deze partij zwart. De tweede
speeldag ging zo in met een drietal aan kop, te weten Arie
Huysman, Wouter Abrahamse en Erika Belle met 2½ punt,
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gevolgd door een groep van zes met 2 punten. Daaronder de
winnaar van de vorige 3 toernooien,e Jan van Dorp. Een andere cruciale partij vond plaats in de 4 ronde toen onze ASV-er
het moest opnemen tegen Erika Belle. Dite duel werd door
Wouter gewonnen. Bij het ingaan van de 6 en laatste ronde
gingen Wouter en Arie met 4 punten aan de leiding. Arie
kwam daarin niet verder dan remise tegen Erika Belle. Wouter profiteerde hiervan door zijn winst en nam daarmee de
titel over van Jan van Dorp die dit jaar op 4 punten
bleef
steken en zo met Erika Belle op een gedeelde 4e plaats eindigde. Koen Maassen van den Brink viel dus
door het verlies
in de slotronde terug naar een gedeelde 6e plaats met 3½ uit
6. Op de ranglijst vinden we verder ons dubbellid Hans van
Capelleveen terug met 3 punten. Siert Huizinga kwam tot 2
punten, een totaal dat ook door Hans Meijer werd behaald.
Erwin Velders sloot de rij. Hij kwam niet tot scoren. Er namen in totaal 20 schakers aan dit kampioenschap deel. De
organisatie kijkt tevreden terug op een gezellig en geslaagd
toernooi, met een sterke bezetting aan de top.
OSBO-jubileum: Afgelopen zaterdag werd in Voorst het 65jarig bestaan van de Oostelijke Schaakbond gevierd. Na de
opening door respectievelijk de voorzitters van de Voorster
SC, die dit jaar hun 75-jarig bestaan vierden en de OSBO
volgde een heel leuk en gevarieerd programma. In de ochtenduren bestond dit uit een simultaan voor senioren door
Willy Hendriks en voor de jeugd door Thomas Beerdsen.
Onze ASV-ers Martin Weijsenfeld en Tijs van Dijk namen
het op tegen Willy. Martin ging in deze partij ten onder maar
Tijs sleepte een verdiende remise uit het vuur. Tegelijkertijd
gaf Leo Hovestadt een interessante lezing over de ontstaansgeschiedenis van het schaken en de evolutie daarvan. Heel
slim bouwde hij daar aan het slot een link in naar het
Raindropchess. Na de lunch begonnen de verschillende
workshops. Verreweg de meeste belangstelling (rare jongens
die schakers….?! Red.) ging hierbij uit naar de workshop die
door ex-wereldkampioen dammen Ton Sijbrands werd gegeven. Hij vertelde over wat naar zijn beleving de overeenkomsten en verschillen waren tussen dammen en schaken. Hij
deed dat op luchtige humorvolle wijze met behulp van 2
demonstratieborden waar verschillende damstellingen en een
schaakpartij door hem werden besproken. Het geheel kreeg
de volle aandacht van de belangstellende schakers. De andere
workshops kregen mede hierdoor aanvankelijk maar weinig
toehoorders. Pas na afloop van het betoog van Sijbrands
kregen ook de andere workshops de belangstelling die zij
verdienden. Zelf bezocht ik nog de uiteenzetting van Pascal
Losekoot, die de jeugdcompetitie in Baarn even een paar
uurtjes had verlaten om in Voorst uitleg te geven over o.a.
ledenwerving en een extra aanbod van de clubavonden. Voor
degenen die liever schaakten was er ’s-middags naast een
jeugdtoernooi tevens een Fischer Random Chesstoernooi
waarbij Tony Hogerhorst en Ko Kooman in de prijzen vielen.
Bij het jeugdtoernooi namen 3 spelers uit onze ASV-jeugd
deel. Het was heel leuk, aldus Tijs van Dijk, die de jeugd
hierbij begeleide. De 3 spelertjes speelden hun eerste individuele toernooi. Cas en Vinny kwamen direct van het voetbalveld met de auto en hadden prachtige potjes. Het was een
goede leerdag want veel potjes liepen uit op pat ondanks de
enorme voorsprong in stukken. Zo kwam Vinny 3 van de 5
keer tot remise. Maar Cas had bijgeleerd want in de slotronde
dreigde weer pat maar ditmaal bleef hij steeds schaak geven... tot het mat was! Met 3 punten viel hij net buiten de
prijzen maar hij kreeg wel een schaaksleutelhanger. De derde
ASV-er was wel de gelukkige met een hoofdprijs: Wisse
scoorde een halfje meer met 3½ uit 5 en eindigde op de 2e
plek! Hij kwam tot dit mooie resultaat door zijn de laatste
tijd geleerde theorie in praktijk te brengen. De mooiste partij
was namelijk die waarin hij een toren achterstond maar wel
een pionnenstorm kon beginnen. Feilloos wist hij zijn pionnen op te laten rukken want hij kende het hoofdstuk pionnen-

storm van buiten en won dus alsnog de partij! Zijn
leermeester Ko Kooman keek tevreden toe.....! In de 2e helft van de
middag werd onder leiding van Barth Plomp nog een kort
vierkampentoernooi gehouden met 10 minuten per speler per
partij. Hierbij 3 ASV-winnaars. Tony
Hogerhorst won groep
5 met 3 uit 3. Henk Kuiphof werd 1e in groep 7 met 2½ punt
terwijl Ko Kooman groep 9 op zijn naam schreef. Ook hij
scoorde 3 uit 3. Buiten de prijzen vielen in groep 2 Ruud
Wille 1½ punt, Martin Weijsenfeld ½ punt en in groep 3
Désiré Fassaert 1 punt. Tot slot van deze jubileumdag werd
Huub Blom in het zonnetje gezet. Na ruim 21 jaar in het
bestuur van de OSBO moet hij afscheid nemen omdat reglementen van NOC*NSF een langer bestuurslidmaatschap niet
toestaan. De mooie woorden als dank voor zijn vele werkzaamheden in de verschillende speeches werden door de
aanwezige schakers terecht van een daverend applaus voorzien. Gelukkig blijft Huub vooralsnog bij de OSBO als medewerker betrokken. Het was een mooi slot van een prachtige
jubileumdag.
AB jeugdteamcompetitie: Onze AB-jeugd speelde zaterdag
jl. in Baarn de 2e en 3e ronde van de jeugdteamcompetitie.
Ze spelen in de zware landelijke promotieklasse en moeten
dan ook zwoegen voor de puntjes. Het team bestaat uit Bent
Schleipfenbauer (bord 1), Xadya van Bruxoort (bord 2), Jan
Pieter Lourens (bord 3) en Brian Hieltjes (bord 4). Leuke
bijkomstigheid was dat de organisatie in Baarn in handen lag
bij onze ASV-er Pascal Losekoot. Omdat captain Frank
Schleipfenbauer de route een beetje te pessimistisch had
ingeschat waren we héél ruim op tijd en kwamen we tegelijk
met Pascal aan bij de zaal (9.00 uur terwijl de aanvang van
de wedstrijd om 10.00 uur was). Natuurlijk hebben ze zich
dan ook bij het opzetten van de tafels en borden even van
onze ASV kant laten zien en flink meegeholpen.
2e ronde, ASV A1- Rijswijk A1 1-3
Xadya, Jan Pieter en Brian speelden allemaal een goede
partij maar wisten niet te scoren. Xadya kon het goede plan
niet vinden. Haar stukoffer leverde wel 2 pionnen op maar
helaas wist zwart de witte stelling meteen klem te zetten en
het initiatief in de kiem te smoren. Jan Pieter zette zijn stukken wat ongelukkig neer waardoor een loper op a7 terecht
kwam die door zijn pionnen op c7 en b6 opgesloten werd.
Uiteindelijk verloor hij die loper dan ook. Brian kwam goed
uit de opening maar hield te lang aan zijn plan vast. Terwijl
de stelling inmiddels om een ander plan vroeg zette hij gewoon door waardoor zwart uiteindelijk een kwaliteit en een
pion won. Toen deze ook nog kon afwikkelen naar een eindspel was het afgelopen. Bent kon wel voor een punt zorgen.
Hij verdedigde goed in de opening en het middenspel en kon
in het eindspel zijn ver opgerukte vrijpion tot winst voeren
nadat hij met een pionoffer op g5 de witte stukken ongelukkig neerzette en de promotie meteen 2 volle stukken won.
Gedetailleerde uitslag ASV A1-Rijswijk A1: Bent Schleipfenbauer - Jelle Bulthuis (1792) 1-0; Xadya van Bruxvoort
- Thomas de Ruiter (1673) 0-1; Jan Pieter Lourens Winston van Ee (1453) 0-1; Brian Hieltjes - ?? 0-1. Eindstand 1-3.
3e ronde, Spijkenisse A2 -ASV A1 3½-½:
Deze wedstrijd begon veelbelovend aangezien Brian goed uit
de opening kwam en Xadya een dubieuze variant tegen zich
kreeg. Echter het liep uiteindelijk niet goed af. Jan Pieter liet
zich beetnemen en liet in de opening een vorkje toe waardoor
hij een stuk verloor. Hij kwam goed terug in de partij door 2
pionnen te winnen maar uiteindelijk ging de partij toch verloren. Brian sloeg na de opening remise af en verloor een pion
maar kwam goed terug middels een tijdelijk kwaliteitsoffer.
Daarmee kreeg hij een gelijkstaand toreneindspel op het
bord. Dit speelde hij echter niet goed waardoor hij in het
eindspel 2 pionnen en uiteindelijk de partij verloor. Xadya
verloor na het pionoffer nog een pion maar had iets van
compensatie middels een ontwikkelingsvoorsprong. Een
remiseaanbod volgde maar dat moest ze gezien de stand
afslaan. Echter toen de tegenstander zijn ontwikkeling kon
voltooien en nog een pion won was de partij verloren. Bent
kwam goed uit de opening maar kwam tegen de sterk spelende tegenstander niet verder. Ook na een afgeslagen remise
aanbod kon Bent niets bereiken en na opgave van Xadya
werd dan ook meteen tot remise besloten.
Gedetailleerde uitslag Spijkenisse A2 - ASV A1: Steyn de
Lange (1557) – Bent Schleipfenbauer ½-½; Steven de Wilde (1517) – Xadya van Bruxvoort 1-0; Michael van der
Voorden (1282) –Jan Pieter Lourens 1-0; Roeland
Leentvaar (1065) –Brian Hieltjes 1-0. Eindstand 3½-½.
Na deze rondes staat ASV onderaan de ranglijst met 0
matchpunten en 2 bordpunten. Ik ben er echter van overtuigd

dat we met dit team de komende 2 speeldagen echt wat puntjes en heel veel ervaring gaan ophalen.
Externe competitie: Vorige week plaatste ik alle gegevens
van de ASV-teams die in de 1e t/m 3e klasse OSBO uitkomen. Nu dus de samenstelling van de teams die in de 4e
klasse OSBO gaan spelen. Dit jaar hebben
we 4 teams in
deze klasse doordat ASV-10 uit de 3e klasse degradeerde.
Eén van deze 4 teams is ook dit jaar weer de jeugd van ASV11j dat het vorig jaar zo verrassend goed deed. Dit jaar mist
men kopman Pieter Verhoef die in ASV-7 een plaatsje heeft
gekregen. Em Reijmer is zijn vervanger. De andere jeugdspelers zaten ook vorig jaar al in dit team dat wederom Martijn
Boele als teamleider heeft. Het jeugdteam zal de thuiswedstrijden op vrijdagavond spelen. Het seniorenteam, vorig jaar
nog actief als ASV-12, komt nu uit onder de naam ASV-10.
Daarin enkele mutaties. Henk Kelderman zullen we hierin
missen. Zijn gezondheid en de hiermee samenhangende
leeftijd speelde hierbij een rol. Verder had Hans Meijer onvoldoende tijd om vast in het team te spelen terwijl Wim
Peters onlangs als lid bedankte omdat hij teveel andere verplichtingen had. Nieuw in dit team zijn nu Thijs Stomphorst
en Cor van der Jagt, die vanuit
ASV-9 in dit team zijn gekomen. Gerard Viets is de 3e nieuweling. Hij komt voor het
eerst als vaste speler in een ASV-team uit. Dit team komt in
een poule van 4 uit waarin een dubbele ronde
met een uit en
een thuiswedstrijd wordt gespeeld. Na de 6e ronde volgt een
slotronde waarbij wordt ingedeeld op basis van de eindstand
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ASV-teams,
1 De Toren-9
Alain van der Velden 950
terwijl Hugo
2 SMB-5
Brian Hieltjes
775
van Essen als
3 Mook-2
Floris v. Capelleveen 655
lid bedankte.
4 UVS-6
Jean Lewin
624
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van
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in
ASV-9 in de
3e klasse speelden. In de 4e klasse zullen zij ongetwijfeld
meer succes hebben. Zij krijgen zoals gezegd gezelschap van
Jelle Noordhuis (vorig jaar nog in ASV-10) alsmede van
Clemens Wijman en Danny Hageman die hiermee hun eerste
basisplaats als vaste speler in een ASV-team hebben verkregen. Dan hebben we nog ASV-13. Naast de 4 spelers die
vorig jaar ook al in dit team zaten komen hierin 2 van onze
jeugdspelers Tom Verberk en Jan-Pieter Lourens. Zij nemen
de plaatsen in van Arif Dundar en René de Goey die komend
seizoen niet vast in een team zullen spelen. Daarmee hebben
we alle teams weer doorgenomen. Ik wens alle teams weer
heel veel succes. U kunt er in En Passant alles over lezen.
Uitslagen interne competitie 5e ronde (27 september 2012):
Boel - Karssen 0-1; Knuiman - Gerlich 1-0; R. Wille - Weijsenfeld 1-0; Huizinga - Fassaert ½-½; van Alfen - Ayyoubi
1-0; R. Verhoef - Huberts ½-½; Vermeer - Steenhuis 1-0;
Kooij - Marks 0-1; Velders - Dekker ½-½; Kusters - Corbeel
½-½; Kuiphof - Koeweiden ½-½; Amani - van Buren ½-½;
de Kok - Wijman 1-0; Veerman - Omar 1-0; Kooman - van
Deursen 1-0; Rietbergen - Derendorp 1-0; Zuidema - P. Verhoef 0-1; Kees van Keulen - Koen van Keulen 1-0; Noordhuis - Hageman 1-0; J. Sanders - Rijmer ½-½; Visser - Lourens 1-0; Stibbe - Viets ½-½; de Goey - van Vlerken 0-1.

