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52e jaargang no. 34
Oploswedstrijd: Het jaartoernooi van 64, het bekende Russische
schaaktijdschrift, werd in 1982 voor de tweezetten gewonnen door de
onbekende Moskoviet Spirin.
Toch was er volgens de jury zelfs
geen discussie geweest: Dit was
de beste. Wit speelt en geeft mat
in 2 zetten. Oplossing: sleutelzet
1. g7-g8P.
Bibliotheek: Verschillende ASVers waren zaterdag jl. afgekomen
op onze eerste echte schaakdemo
in Rozet, het prachtige nieuwe
pand waarin onder meer de bibliotheek is gevestigd. Prachtig,
zoveel hulp!! Op 1 september jl. mochten we al een keer proefdraaien
op de openingsdag van het gebouw en dat was toen een geweldige
happening. Zaterdag konden al die ASV-ers spelen tegen de vele bezoekers, vooral jeugd dit keer, die wel eens een partijtje wilden spelen.
Natuurlijk was er ook nog voldoende tijd voor een onderling potje
schaak. Zo werd het een prachtige schaakmiddag dat veel bekijks
kreeg. Natuurlijk zaten we bij de ingang. Zo zag iedereen ons meteen
zitten en dat gaf heel veel leuke positieve reacties! In Rozet hebben
wij ons plekje wel gevonden, dat zal duidelijk zijn. Op zaterdag 9
november a.s. dan zijn we daar weer!!
Jeugd: Het NK snelschaken voor jeugd in de categorieën A tot en met
E vond afgelopen zaterdag, evenals in voorgaande jaren, plaats in het
fraaie Denksportcentrum van de schaakvereniging En Passant in Bunschoten-Spakenburg. Twee van onze jeugdspelers namen deel. Succes
was er voor Xadya van Bruxvoort. Zij werd meisjeskampioene bij de
B-jeugd. Ze kwam uit in een poule met 4 meisjes en 3 jongens In deze
groep speelden ze 3 keer tegen elkaar. Na de 15e (van de 18) partijen
stond ze 2e in deze groep en 1e bij de meisjes met 2½ punt voorsprong
op de volgende!! Een prachtig resultaat!! Bij de C-jeugd wist Pieter
Verhoef zich net in de hoogste finalepoule te plaatsen. Daarin trof hij
zware tegenstand. In deze groep C1 eindigde hij in de middenmoot
met een 50% score.
Externe competitie: Daar waar de zaterdagteams al een ronde hebben
gespeeld en de tweede voor hen al in aantocht is, komen volgende
week nu eindelijk ook de teams in de andere poules van de OSBOcompetitie in actie. Hoogste tijd dus voor een voorbeschouwing. Met
de algehele teamindeling werd zoals gebruikelijk vrijwel meteen na
afloop van de vorige competitie al begonnen. Een immense klus met
zoveel teams waaraan door verschillende mensen vele uurtjes zijn
besteedt. Inventariseren wie voor de teams beschikbaar waren en in
beeld brengen waar voor sommige spelers de knelpunten lagen met de
speelavonden om zo een optimale inzet van onze leden te realiseren.
Door verschillende mutaties leek 13 teams heel lang niet meer haalbaar. Dus geen 13 teams maar 12. Natuurlijk nog steeds een prachtig
aantal maar minder komt op dat punt eigenlijk niet in ons woordenboek voor! Dus nog maar eens sleutelen en overleggen en uiteindelijk
kwam toch ook ASV-13 weer tot stand. Ook de conceptindeling van
de OSBO-competitie bleef niet van wijzigingen verschoond waardoor
ook enkele speelavonden, waar de ASV-teams eerst mee te maken
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hadden, veranderden. Mede daardoor kwam ook de
teamindeling zoals die er op dat moment uitzag
onder druk en moest ook deze weer aangepast
worden. Maar na veel puzzelwerk ligt zowel de
team- als de competitieindeling nu vast en kunnen
we vooruitblikken naar het externe seizoen dat
voor ons ligt.
e

OSBO 1 klasse B:
1 ASV-6
2 ASV-5
3 UVS-3
4 Elster Toren
5 PION-2
6 SMB-2
7 Zutphen
8 Rokade
OSBO 1e klasse B:
1 ASV-6
2 ASV-5
3 UVS-3
4 Elster Toren
5 PION-2
6 SMB-2
7 Zutphen
8 Rokade
e
OSBO 2 klasse D
1 Wageningen-4
2 ASV-7
3 UVS-5
4 Het Kasteel-2
5 PION-3
6 Mook
7 Variant
8 Elster Toren-2
e
OSBO 3 klasse E:
1 De Cirkel-3
2 SMB-4
3 Tornado
4 Het Kasteel-4
5 Rhenen
6 ASV-8
7 Dodewaard
8 Koningswaal
e
OSBO-3 klasse C:
1 Wageningen-6
2 ASV-9
3 SMB-3
4 Edese SV-2
5 De Cirkel-2
6 OPC
7 Bennekom-3
8 Veenendaal-5
e
OSBO-3 klasse F:
1 De Toren-6
2 De Sleutelzet
3 Velp-2
4 Zevenaar-3
5 PION-4
6 ASV-10
7 SMB-5
8 Het Kasteel-3

Samenstelling ASV-5
KNSB-Elo
Jochem Woestenburg
1981
Erik Wille
1980
Barth Plomp (TL)
1956
Martin Weijsenfeld
1919
Coen Mekers
1878
Paul Schoenmakers
1870
René van Alfen
1848
Tony Hogerhorst
1822
Samenstelling ASV-6
Ruud Verhoef
1891
Rob Huberts
1829
Nico Schoenmakers
1818
Theo van Amerongen (TL) 1811
Jacques Boonstra
1791
Robert Naasz
1742
Albert Marks
1732
Jan Groen
1691
Samenstelling ASV-7
Paul van der Lee
1807
Rob van Belle
1747
Tijs van Dijk
1745
Hans Rigter
1701
Ron Brachten
1663
Tom Bentvelzen
1662
Hedser Dijkstra (TL)
1645
Theo Koeweiden
1626
Samenstelling ASV-8
Hub Kusters
1617
Bob Kooij
1615
Oscar Mercan
1549
Horst Eder
1530
Jonathan van der Krogt (TL) 1511
Remco Menger
1407
Samenstelling ASV-9
Michael Mogendorff
Jan Vermeer
Zekria Amani
Lion de Kok
Hendrik van Buren (TL)
Peter van Deursen

1778
1719
1585
1501
1497
1060

Samenstelling ASV-10
Koen van Keulen
Ko Kooman (TL)
Kees van Keulen
Jelle Noordhuis
Danny Hageman
Clemens Wijman

1520
1429
1370
1301
1223
--

Wat mogen we van onze OSBO-teams verwachten? We beginnen met
ASV-5. Die waren toch kampioen geworden en zouden dan toch op
zaterdag in de Promotieklasse moeten gaan spelen. Inderdaad, daar
heeft u helemaal gelijk in maar ASV-4 werd na de degradatie een
nieuwe kans gegund en zo blijft ons vijfde in de 1e klasse OSBO spelen. Daarin behoren ze natuurlijk opnieuw tot de favorieten. Op drie
plaatsen vond een wijziging plaats. Zo staat Anne Paul Taal dit jaar
niet vast in de opstelling maar is natuurlijk wel beschikbaar. Nieuw
daarvoor in het vijfde is Jochem Woestenburg, normaal gesproken
altijd goed voor een plaats in een zaterdagteam maar de zaterdag
kwam even niet goed uit op dit moment. Wel wilde hij graag in een
team meespelen en zo werd dit ASV-5. Ook Tony Hogerhorst staat
niet in een zaterdagteam opgesteld terwijl René van Alfen weer terug
is in ASV-5. Hij speelde afgelopen seizoen niet vast in een extern
team. Zijn inzet bleef toen beperkt tot enkele invalbeurten. Tony en
René nemen de plaatsen in van Rob Huberts en Jacques Boonstra die
daardoor in ASV-6 belandden. Wel blijven zij daarmee in de 1e klasse
OSBO spelen omdat ASV-6 afgelopen seizoen knap kampioen werd
in de 2e klasse! Naast deze 2 reeds genoemde spelers uit ASV-5 krijgt
de succesvolle captain van ASV-6, Theo van Amerongen, in de 1e
klasse B ook nog de beschikking over Ruud Verhoef, die vorig jaar
nog met zijn zoon Pieter in ASV-7 speelde terwijl verder Jan Groen
weer zijn opwachting in dit team gaat maken nadat hij afgelopen seizoen door drukke werkzaamheden geen externe speelde. En waar er
wat bijkomt daar gaat er natuurlijk ook wat uit. Zo schoven Bent
Schleipfenbauer en Xadya van Bruxvoort door naar de zaterdagteams
en debuteerden daarin onlangs in ASV-4. In omgekeerde richting ging
Rob van Belle die komend seizoen in ASV-7 te zien zal zijn. Verder
haakte Marco Braam af. Hij hield het ASV-lidmaatschap voor gezien
en gaat bij UVS spelen. Mogelijk speelt hij met UVS-3 tegen zijn
oude team. Met deze 4 mutaties zal ASV-6 het zeker moeilijk krijgen
in de 1e klasse OSBO. Laten we ons dus voorlopig eerst maar eens op
handhaving richten. In de 1e ronde staat het duel tegen ASV-5 op het
programma. Dat kan een mooie strijd worden! Dan gaan we door naar
ASV-7. Dit jaar zonder captain Jan Vermeer. Hij gaat een jaartje in
ASV-9 in de 3e klasse spelen. Hij werd als teamleider opgevolgd door
Hedser Dijkstra die juist afgelopen seizoen ASV-9 diende. ASV-7
kent twee volledig nieuwe gezichten. Paul van der Lee verhuisde naar
het oosten van het land en koos voor ASV als nieuwe vereniging.
Vorig jaar speelde hij nog bij S.V. Hoogland (Amersfoort). Hij speelt
dit seizoen verder ook nog extern bij de Capelse S.V. De tweede
nieuweling is Ron Brachten. Hem kennen we natuurlijk al wel want
hij was jarenlang lid van De Toren. De maandag kwam hem als clubavond niet goed meer uit waardoor hij ervoor koos om bij ASV te
komen spelen. Paul en Ron namen de plaatsen in van Ruud en Pieter
Verhoef. De eerste schoof, zoals gezegd, door naar ASV-6 terwijl
e
Pieter de
OSBO 4 klasse D Samenstelling ASV-11j KNSB-Elo zoon
sprong naar ASV-4
1 Mook-2
Tom Verberk
1318
2 Millingen
Bryan Hieltjes
949
maakte. De 4e
3 UVS-7
Teun Gal
431
mutatie in ASV-7
4 ASV-11j
Em Reijmer
-was dus Rob van
Wisse Witmans
-Belle die vanuit
Seyma Zararsiz
-ASV-6 naar dit
Peter van Bruxvoort (TL)
team kwam. Hij
OSBO 4e klasse F: Samenstelling ASV-12
nam daar de plaats
1 Rhenen-2
Kazem Mollahosseini
1370
2 Wageningen-7 Thijs Stomphorst
1308
in van Bob Kooij
3 Bennekom-4
Cor van der Jagt
1213
die naar ASV-8
4 Tornado-2
Hein van Vlerken
1188
afdaalde.
Verder
5 De Cirkel-4
Nedzat Sulejmani
-kwam Oscar Mer6 UVS-6
Gerard Viets
-can over van SMB
7 De Toren-9j
Anne Paul Taal (TL)
en zal zijn debuut
8 ASV-12
e
voor onze teams
OSBO 4 klasse E Samenstelling ASV-13
1 Tornado-3j
Jan Zuidema
1494
maken
terwijl
2 Edese SV-3
André de Groot
1394
Remco
Menger
3 ASV-13
Bob Sanders
1377
weer terugkeerde
4 De Toren-8
Hans Derendorp
1366
naar ASV nadat hij
Jan Diekema
1207
het schaken even
Jan-Pieter Lourens
1178
voor gezien had
Erik Wille (TL)

gehouden. Ton van Eck haakte af als lid vanwege
werk op de donderdagavond. Hij is lid geworden
van Velp en speelt misschien wel met Velp-2 tegen
ASV-10. Verder vinden we Lion de Kok dit seizoen weer terug in ASV-9. Hans Derendorp tenslotte was weinig beschikbaar dit jaar en speelt
daarom de ronden die hij kan in ASV-13. Daarmee
zijn ook de 3 mutaties in ASV-8 weer belicht. Het
volgende team: ASV-9. Ook daarin drie mutaties.
De ruil van Hedser Dijkstra en Jan Vermeer noemde ik al evenals de komst van Lion in dit team. Ook
Michael Mogendorff gaat dit jaar vast in een team
spelen. Hij viel vorig jaar al drie keer in ASV-9 in.
De afvallers in dit team zijn verder Saifudin Ayyoubi en Wase Omar, die als lid bedankten. Naast
ASV-8 en ASV-9 hebben we met ASV-10 nog een
derde team in de 3e klasse OSBO. Zij kwamen
hiervoor in aanmerking nadat er enkele plaatsen
waren opengevallen. Een reden ook om stuivertje
te wisselen van teams. Zo werd het seniorenteam
dat ASV-10 vorig jaar nog was in het komende
seizoen ASV-12 en de complete bezetting van
ASV-12 van vorig jaar is nu ASV-10 geworden.
Dan hebben we nog drie teams in de 4e klasse OSBO. Eén daarvan is het jeugdteam ASV-11j dat
vorig jaar uitstekend voor de dag kwam. Ook drie
mutaties in dit team. Kopman Alain van der Velden
verliet ASV evenals Floris van Capelleveen en
Jean Lewin. Dit drietal jeugdspelers vertrok naar
Velp. Tom Verberk is de nieuwe kopman terwijl
verder Wisse Witmans en Seyma Zararsiz het team
completeren. Tom speelde vorig seizoen niet alleen
vast in ASV-13 maar hij viel net als Wisse al in dit
jeugdteam in. Voor Seyma is dit het debuut in de
seniorencompetitie. Peter van Bruxvoort heeft
ASV-11j komend seizoen als teamleider onder zijn
hoede. Dat worden dus geen woorden maar daden!
Het jeugdteam speelt alle wedstrijden op vrijdagavond. Het ASV-12 van dit seizoen kent twee
mutaties. Frans Veerman haakte eerder vorig seizoen in het seniorenteam al af als lid terwijl Jan
Sanders de externe dit jaar even laat voor wat het
is. Kazem Mollahosseini en Nedzat Sulejmani
maken het team compleet. ASV-12 kreeg ook een
nieuwe teamleider. Anne Paul Taal nam deze rol
over van Ruud Wille. ASV-13 tenslotte bleef nagenoeg in tact. Voor Tom Verberk kwam zoals
gemeld Hans Derendorp in dit team. Daarmee heb
ik alle teams weer de revue laten passeren. We
gaan het in En Passant allemaal weer met belangstelling volgen. Alle teams zullen zeker hun uiterste best doen. Ik wens hen heel veel succes!
Uitslagen interne competitie 6e ronde (10-10-‘13):
Beeke - Boel 1-0; Knuiman - Hoogland ½-½; F.
Schleipfenbauer - van Alfen 1-0; Huizinga - Hogerhorst 1-0; R. Verhoef - R. Wille ½-½; Fassaert Weijsenfeld ½-½; Boonstra - Huberts 0-1; P. Verhoef - van der Lee ½-½; Naasz-B. Schleipfenbauer
½-½; Vermeer-Kusters 1-0; Boom - van Belle 0-1;
Kooij - Dijkstra ½-½; Koeweiden - van Buren ½½; Schunck – Kooman 0-1; Mollahosseini – Hartogh Heijs 1-0; B. Sanders – Rijmer 0-1; de Goeij Stibbe 0-1; Burger - van Vlerken 0-1; Viets - Visser 0-1; Hieltjes - J. Sanders 1-0.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Meijer-Eder 0-1;
Mercan-Kees van Keulen 1-0; HagemanBentvelzen 0-1.

