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Oploswedstrijd: Petrovsky uit Kiev wordt niet als een topcomponist beschouwd. Toch maakt hij af en toe leuke dingen. Deze (1988) is voor degenen, die regelmatig studies
oplossen beslist niet moeilijk. Voor wie dat nooit doet is de
oplossing een stuk moeilijker. Wit speelt en houdt remise.
Oplossing: De studieliefhebber zal hier direct zijn gaan zoeken waar het pat zich
afspeelt. En terecht.
Daar pleegt men de
oplossing te moeten
zoeken. 1. Lc6+, Ka5
2. La4, Kxa4 3. Pxe4,
d1D of T 4. Pc3+,
bxc3 pat. Maar als
zwart tot paard of
loper promoveert blijft
er gewoon een remisestand op het bord.
Simultaan: Wat was het weer een geweldig stukje schaakpromotie afgelopen zaterdag in de passage van winkelcentrum Presikhaaf. Damesgrootmeester Bianca Muhren gaf
daar een simultaan. In totaal speelde ze 16 partijen. Grote
man was uiteindelijk onze Tony Hogerhorst die haar als
enige wist te verslaan. Een sterk loperpaar en een toren op de
tweede rij was beslissend. Verder wist Jan Vermeer knap
remise te maken dankzij een verre vrijpion. Ook Eric de
Winter (Velpse SV) en Arie Huijsman (SV Zevenaar) speelden remise. De overige 12 partijen werden door Bianca gewonnen. De verschillende ASV-ers maakten er achter de
borden een taaie strijd van en gaven zich niet zomaar gewonnen. Misschien was, naast Tony en Jan, Hub Kusters wel
het dichtste bij een positief resultaat. Hij verloor echter bij
ene afruil een pionnetje en dit kleinood was voor Bianca
voldoende in het eindspel. Evenals vorig jaar was winkelcentrum Presikhaaf dus het fraaie decor van de schaakpromotie van ASV. Toen was Hans Böhm de simultaangever.
De contacten met het winkelcentrum en het evenementenbureau TOF dat alle activiteiten in het winkelcentrum coördineert zijn daarna gebleven en dat resulteerde in de toezegging voor een tweede schaakactiviteit met dit keer dus Bianca Muhren als simultaangever. Het winkelende publiek bleef
regelmatig staan om vol bewondering het strijdtoneel te
aanschouwen. En dan blijkt ook maar weer eens hoe goed
schaken het doet zo voor al deze toeschouwers. Opvallend is
dat velen de regels wel blijken te kennen, sommigen schaken
wel eens tegen de computer maar hebben het spelen in clubverband nooit echt overwogen. Anderen gaven aan dat ze te
weinig tijd hebben om lid te worden maar vinden het gewoon leuk om af en toe eens een potje te spelen tegen vrienden of in familieverband. Toch waren er verschillende belangstellenden die meer dan geïnteresseerd waren in ASV.
Dus wie weet mogen we binnenkort één of meerdere nieuwelingen verwelkomen. Met dank aan Winkelcentrum Presikhaaf heeft ASV zich met deze simultaan weer laten zien!

donderdag 3 oktober 2013
En dat blijven we doen want op 12 oktober a.s. zitten we
weer in de bibliotheek in de nieuwbouw van Rozet aan de
Kortestraat voor de volgende ledenwerfactie!
Ede: Afgelopen zaterdag werd er natuurlijk nog meer geschaakt. Zo werd er in Ede een rapidtoernooi gehouden,
georganiseerd door de Edese SV ter gelegenheid van het
weer in gebruik nemen van de speelzaal van deze vereniging
in het geheel herbouwde clubgebouw Rehoboth. Gespeeld
werd in 2 groepen: een hoofdgroep, open voor iedereen en
een B-groep voor spelers met een rating lager dan 1600 en
huisschakers. Theo Koeweiden kwam zo in de hoofdgroep
terecht en had het daarin zwaar. Hij eindigde op 2 uit 7. De
beide Wageningers Sander van Eijk en Stefan Bekker scoorden 6½ uit 7 en werden gedeeld eerste. De beslissingsmatch
werd door Sander van Eijk gewonnen met 3-2 en hij werd
daarmee toernooiwinnaar.
KNSB-beker: ASV-1 is dit seizoen één van de 87 deelnemende teams in de bekerstrijd van de KNSB. Vorige week
werd hiervoor geloot. ASV-1 komt de 1e ronde nog niet in
actie. Daarvoor werden ze vrijgeloot maar in de 2e ronde
komt meteen een sterke tegenstander op bezoek te weten
Groninger Combinatie. Dit team speelt in de KNSBcompetitie in de Meesterklasse en heeft de grootmeesters
Sergei Tiviakov, Sipke Ernst en Jan Werle maar ook bv.
OSKA winnaar 2012 Joost Wempe in de gelederen. Welke
spelers worden opgesteld is natuurlijk afwachten maar er is
een goede kans dat er een of meerdere partijen van een GM
te aanschouwen valt. ASV heeft namelijk voor dit duel thuis
geloot. Wanneer deze bekerwedstrijd wordt gespeeld is nog
niet bekend.
ASV-Nieuws: Uiteraard zal ons clubblad ASV-Nieuws,
zoals u gewend bent, ook dit seizoen weer 6 keer verschijnen. In overleg met eindredacteur Robert Naasz zijn de verschijningsdata gepland op 24 oktober, 19 december, 6 februari, 3 april, 22 mei en 10 juli. Natuurlijk stellen wij kopij
van uw kant zeer op prijs. Bijvoorbeeld een mooie partij, een
fraaie combinatie of gewoon een leuk verhaal van een gespeeld toernooi dan wel een prachtige schaakherinnering. U
verzint het maar!! Let dan wel steeds op de deadline. Kopy
dient u een week voor de verschijningsdatum van ASVNieuws aan Robert toe te sturen via robert.naasz@xs4all.nl.
Zo wordt u ook in dit seizoen niet alleen met het wekelijkse
bulletin En Passant maar ook met ASV-Nieuws volledig op
de hoogte gehouden van het schaakgebeuren bij ASV.
Training: Het enthousiasme om dit seizoen deel te nemen
aan de trainingen van ASV in één van de drie groepen op de
maandagavond in de grote vergaderzaal van het Lorentz is
bijzonder groot. De trainingsmarkt onlangs op donderdagavond 19 september heeft verschillende leden net dat zetje in
de rug gegeven. Zo zit nu ook de groep van Willy Hendriks
vol, waar voorgaande jaren juist altijd wat open plaatsten

waren. De middengroep van Pascal is ook vol terwijl ook
voor de liefhebbersgroep onder leiding van Hendrik, Harm
en Léon veel belangstelling bestaat. Een mooi succes ook
voor onze trainingscoördinator Nico Schoenmakers!
Velp: Op 2 vrijdagavonden met 3 ronden rapid per avond
wordt gestreden om de titel kampioenschap van de gemeenten Rheden en Rozendaal. Afgelopen vrijdag waren de eerste
drie ronden, morgenavond volgt het tweede deel in deze
titelstrijd. Er nemen 28 spelers deel. Daaronder ook diverse
spelers van de SV Variant uit Huissen waarmee Velp enkele
gezamenlijke activiteiten organiseert. Titelhouder Wouter
Abrahamse is dit keer verhinderd om zijn titel te verdedigen.
Na 3 ronden gaan de ratingfavorieten Martijn Boele en Jan
van Dorp (De Toren) aan kop met de volle winst. Drie ASVers staan in dit toernooi op 2 punten. Dit zijn Ruud en Pieter
Verhoef alsmede Rob Huberts. Pieter won in de 2e ronde van
ons dubbellid Hans van Capelleveen, die na de eerste speelavond op 1½ punt staat. Hans Meijer heeft ½ uit 3 en die
remise pakte hij heel knap tegen Pieter Verhoef.
Coach: Ons lid Pascal Losekoot, die voor ASV op de maandagavond de trainingen verzorgd voor de middengroep en
daarnaast als invaller voor ASV-2 uitkomt, is momenteel
door de KNSB als één van de begeleiders mee afgevaardigd
naar het EK-jeugd t/m 18 jaar dat in de plaats Budva, gelegen aan de Adriatische kust in Montenegro, van 28 september t/m 9 oktober gehouden wordt. Pascal begeleid daar een
viertal Nederlandse jeugdspelers, die daarvoor door de
KNSB zijn aangewezen. Daar waar Budva als schaakstad
wellicht niet zo bekend is speelde Bobby Fischer zijn beroemde “Revenge Match of the 20th Century in SvetiStefan, dat op 7 kilometer van Budva ligt. Vanwege de
toenmalige boycot tegen Joegoslavië werd hem verboden om
te spelen in Joegoslavië. Het oncharmante maar overduidelijke antwoord van Fischer haalde alle nieuwsbulletins. Kijk
voor de site van Pascal ook eens op www.schaaktraining.nl.
Uitslagen competitie 1e ronde KNSB/OSBO-promotieklasse:
KNSB 1e klasse B: Paul Keres - ASV-1 7½-2½; Venlo - De
Stukkenjagers 2½-7½; Charlois Europoort - DD 8-2; RSR
Ivoren Toren - HWP Sas van Gent 3-7; Caissa - De Toren
VSV 6-4.
KNSB 2e klasse C: Spijkenisse – ASV-2 5½-2½; Santpoort
– De Pion 5-3; Amersfoort – LSG-2 3½-4½; Oegstgeest ’80
– HWP Sas van Gent-2 6½-1½; HMC Calder-2 - Voorschoten 5½-2½.
KNSB 3e klasse C: Fischer Z - ASV-3 4-4; Accres Apeldoorn-3-ZSC Saende 1½-6½; ASC - De Wijker Toren-2 4-4;
Messemaker 1847 - VAS-3 8-0; Caissa-6 - Zukertort Amstelveen-3 2-6.
OSBO-Promotieklasse: SMB – ASV-4 4½-3½; PSV/DoDO
– Pallas-2 7-1; Bennekom - UVS-2 4½-3½; Het Kasteel Voorst 4-4; ZSG - De Toren-3 4½-3½.
De 2e ronde, een thuiswedstrijd in Grand Café Lorentz,
wordt gespeeld op zaterdag 2 november, vanaf 13.00 uur.
Zomertoernooien: Het ligt al even achter ons maar de deelname van ASV-ers aan één of meerdere van de toernooien
deze zomer heb ik nog niet volledig weergegeven. Dus hierbij het vervolg en dan ben ik weer helemaal bij!
Dieren vervolg: In een eerdere EP had ik bij de deelname
van onze clubgenoten aan de vierkampen diverse groepen en
dus ook verschillende ASV-ers overzien (inderdaad een
minpuntje van mijn kant! Red.) Ik maak dat in deze EP weer
goed. Zo won Theo Koeweiden met overmacht groep 12 met

een score van 2½ uit 3. In groep 13 bleef Koen van Keulen
met 1½ punt net een halfje achter de 2 prijswinnaars. Een
groep lager wist vader Kees met 1½ punt juist wel in de
prijzen te vallen. Hij werd daarmee gedeeld 2e. Daarmee
sluit ik Dieren dan nu echt af. Ik hoop daar volgend jaar
weer vele ASV-ers achter de borden te mogen aantreffen.
Vlissingen: Twee dagen nadat het schaakfestijn in Dieren
was beëindigd begon een ander imposant zomertoernooi en
wel in Vlissingen. En ook Zeeland is in trek bij onze clubgenoten want verschillende ASV-ers namen deel. Bij dit toernooi wordt gespeeld in één grote groep. Daardoor zijn de
eloverschillen vaak behoorlijk groot. In de eerste ronde kon
iedereen getuige zijn van de partij van Tony Hogerhorst. Hij
speelde op bord 1 op een livebord tegen de grootmeester
Pentala Hariskrishna uit India, die met zijn Elo van 2696 de
hoogste Elo had van alle deelnemers in dit toernooi. Tony
vocht voor wat hij waard was maar moest zich toch gewonnen geven. In de eindrangschikking treffen we Tony aan op
een keurige plaats in de middenmoot met 4½ uit 9. Hij moest
wel even op gang komen want pas bij ½ uit 4 kwamen de
punten binnen toen hij 4 keer op rij won. Tony boekte eenzelfde resultaat als Gonzalo Tangarife die vrij regelmatig op
deze 50% score uitkwam. Deze beide spelers moesten 1
clubgenoot boven zich dulden. Jochem Woestenburg werd
met 5 uit 9 namelijk de beste ASV-er. Opvallend aan zijn
score is misschien dat hij van de 5 winstpartijen er 4 met
zwart won. Ons dubbelid Dick Vliek, komen we vervolgens
op de ranglijst tegen met 3½ punt. Oscar Mercan, sinds kort
bij ASV, bracht het tot 3 punten. Ko Kooman tenslotte genoot weer volop maar met zijn punten bleef het beperkt tot 2
zeges. Dat was tegen spelers met een lagere Elo als hij zelf
heeft. In de andere partijen moest Ko het ontgelden tegen op
papier veel sterkere tegenstanders.
Borne: Als slot van de zomertoernooien werd het Open Nederlands Jeugdschaak Kampioenschap gespeeld in Borne.
Zo’n 250 jeugdschakers namen dit jaar aan dit toernooi deel
en dat was meer dan vorig jaar. De jongeren en hun familie
of andere begeleiders vonden op diverse plaatsen in de regio
onderdak. Sommige families maken er echt een vakantie
van, maar er zijn soms ook heuse schaakkampen ingericht.
In groep A wist Bent Schleipfenbauer een uitstekende gedeelde 5e plaats te pakken. In de openingsronde verloor hij
van de uiteindelijke winnaar Zyon Kollen maar die heeft dan
ook al een rating van 2225 dus dat kan gebeuren. Daarna
pakte Bent de draad goed op en eindigde op 5½ uit 9. Pieter
Verhoef, die ook in deze sterke A-groep speelde bracht het
tot 4 punten. Bij de B-jeugd sloot Xadya van Bruxvoort het
toernooi op 4½ punt af. Daarmee bleef ze een punt achter de
winnares bij de meisjes in deze groep. Aardig was dat er
voor het programma Tijd voor Twee op radio 2 aandacht
werd besteed aan het ONJK. De bekende DJ Frits Spits hield
hierbij een interview van ongeveer 5 minuten met Xadya.
Mooie reclame voor het (jeugd)schaken!!
Uitslagen interne competitie 4e ronde (26 september 2013):
Boel - Knuiman 0-1; Taal - Hendriks ½-½; E. Wille - Hogerhorst 1-0; Weijsenfeld - R. Wille ½-½; Huizinga - van
der Lee 1-0; Huberts-Fassaert 1-0; Steenhuis-Boonstra ½-½;
Bentvelzen - Vermeer ½-½; van Belle - Dijkstra ½-½; Kusters - Boom ½-½; Eder - Kooij 1-0; van Buren - de Kok 1-0;
Mogendorff - Mercan 0-1; Wijman - B. Sanders 1-0; Derendorp - Mollahosseini 1-0; Meijer - Zuidema 0-1; Kees van
Keulen - Stomphorst 1-0; Rijmer - Noordhuis 0-1; Hartogh
Heijs - J. Sanders 0-1; Diekema - Katoen 0-1; Stibbe – v.
Vlerken 1-0; ter Haar - Viets ½-½; Kelderman - Visser 1-0.

