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De kop is eraf: Met een haast traditioneel vrije speelavond
op onze eerste clubavond is het schaakseizoen 2014-2015
sinds vorige week donderdagavond weer begonnen. Meteen
op de eerste speelavond waren er al zo ongeveer 30 schakers.
Een mooi begin dus! Het enthousiasme was meteen ook erg
groot. Iedereen kon de avond naar eigen inzicht indelen. Zo
ontstonden er verschillende rapidgroepen, er was een enkele
serieuze partij en natuurlijk een flinke groep snelschakers.
Die laatste groep werd gewonnen door Tony Hogerhorst. Hij
lijkt dus al in vorm voor de interne. Let dus op hem!! Hij liet
Barth Plomp, Henk Karssen en Ruud Wille net achter zich.
Ook mochten we deze eerste avond meteen twee nieuwe
gezichten verwelkomen. Werner Passchier speelde eerder
o.a. bij Het Kasteel in Wijchen en daarvoor in het westen in
de regio Haarlem en pakte na een schaakloze periode van
zo’n 2 jaar het clubschaak weer op en kwam, nadat hij naar
Arnhem verhuisde, bij ASV terecht! Piet de Mol kende ASV
natuurlijk al want hij was heel veel jaren geleden al eens lid
van ASV voordat hij verkaste naar Westervoort dat later
fuseerde met Duiven tot WDC. Deze combinatie werd deze
zomer opgeheven. Gelukkig bleef Piet het schaken trouw en
vond de weg weer terug naar ASV. Beiden lieten zich
meteen als lid noteren. Wij wensen hen veel schaakplezier
bij ASV. In hun rapidgroep lieten ze op de eerste speelavond
al meteen goede resultaten noteren.
Steenstraat: Ook de eerste schaakdemo van het seizoen hebben we alweer mogen beleven. We waren, zoals u weet,
afgelopen zaterdag weer te gast bij 5 van onze adverteerders
in de Steenstraat. Vol verwachting klopte ons hart want de
weersvoorspellingen maakten deze demo wat ongewis. Zouden we het droog houden? En zo ja, voor hoelang….? Gezien de vaak flinke buien in de dagen voorafgaand aan deze
zaterdag en de voorspellingen was het een gewaagde onderneming. En dat werd het zeker toen er een gitzwarte lucht
verscheen en de weergoden rond half elf besloten om maar
weer eens een enorme hoosbui met hagel los te laten. Ik had
net de tafel en de bankjes bij de slager uit het magazijn gehaald en buiten uitgeklapt toen de eerste druppels vielen. Het
blijft altijd een risico met een buitenactiviteit. Snel dus
schuilen bij Bloemsierkunst Futura. Daar vroeg een klant
mij, toen de regen met bakken uit de lucht kwam, met een
big smile op zijn gezicht “Goh, gaan jullie vandaag schaken?
Dan worden het vast en zeker zeepaardjes”. Tja, de humor
ligt op straat….! Even dacht ik daar gaat onze schaakdag
maar gelukkig werd het net op tijd droog en verscheen er
weer een blauwe lucht. Snel werden met een handdoek alle
tafels en stoelen afgedroogd. Slager Putman kwam meteen
even helpen bij het droogmaken, terwijl de winkel vol stond
met klanten. Snel werd vervolgens het schaakmateriaal tevoorschijn gehaald. Een ASV-er laat zich nu eenmaal niet uit
het veld slaan dus rond 11 uur werden de eerste partijtjes
gestart voor onze vijf verswinkels. Het werd weer een gezellige schaakmiddag waarbij door velen enthousiast is geschaakt. Derkzen Groente en Fruit had weer gezorgd voor
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een mooie schaakactie, een tas vol heerlijk fruit voor slechts
5 euro. Ook een idee voor de andere winkeliers natuurlijk .
De plaats voor onze bakker ten Hoopen was natuurlijk weer
een favoriet plekje, dicht bij de broodjes en koffie tijdens een
potje schaak. Maar ook bij ’t Zuivelhoekje, de kaasspecialist,
werd menig potje uitgevochten. De reacties van het winkelende publiek blijven altijd heel leuk. Zo hoorde ik iemand
die net alle winkels waar schaakborden stonden was gepasseerd in het voorbijgaan tegen zijn metgezel zeggen “Steenstraat – Schaakstraat”. En zo is het maar net maar zo waren
er meer van dat soort geluiden te horen vanuit het winkelende publiek. Vele folders zijn uitgedeeld. Nu maar afwachten
of dit wat oplevert. Senioren oppikken op straat blijft nu
eenmaal lastig en ook de jeugd heeft tegenwoordig vaak al
van allerlei bezigheden zodat er niet nog een hobby bij kan.
De drempel naar het clubschaak is nu eenmaal best hoog
voor thuisschakers. Maar we moeten dit als vereniging vooral blijven doen, want het is een hele goede PR voor onze
club en we rapen toch elk seizoen wel een paar man op. De
demo in de Steenstraat staat volgend jaar vast en zeker weer
op ons programma.
Rozet: Zondag 31 augustus a.s. is er weer een middag vol
met schaakactiviteit. Zo staan we met onze volgende
schaakdemo in de biliotheek in Rozet vanaf ongeveer 13.30
uur tot 16.30 uur. De plaats is nog niet helemaal bekend.
Vermoedelijk op de 5e verdieping bij het dakterras. Maar u
weet ons vast te vinden als u een partijtje komt aanschuiven.
We hopen natuurlijk bij deze UitBoulevard weer vele thuisschakers achter het bord te krijgen.
Tegelijkertijd wordt er op het terras bij Café Heeren van
Aemstel een snelschaaktoernooi gehouden vanaf 12.00 uur.
Dit zal worden afgesloten met een heerlijke barbecue. Zoiets
kunt u niet laten schieten. In verband met deze barbecue is
opgave vooraf noodzakelijk. Dan weten we ook hoeveel
tafels vanuit het Lorentz naar dit terras moeten worden vervoerd. U kunt zich aanmelden bij Ruud Wille
(r.wille@planet.nl). Dus zondag wordt ook zeker weer een
geweldige schaakhappening! U bent er toch ook bij…?
Simultaan: Vanavond tijdens onze 2e clubavond kunt u het
opnemen tegen onze clubkampioen van afgelopen seizoen
Frank Schleipfenbauer dan wel de kampioen van onze bekercompetitie Jan Knuiman. Zet uw beste beentje voor en
laat zien dat ze dan wel kampioen mogen zijn maar dat u ze
het vuur na aan de schenen kunt leggen! Ik ben benieuwd
wie de partij met een positief resultaat weet af te sluiten. Na
vanavond is het vrijblijvende er af. Dan wordt het weer wat
serieuzer want volgende week starten we met de 1e ronde
van de interne competitie.
Oploswedstrijd: Vanavond is er ook weer de eerste stelling
van onze oploswedstrijd. Daarop kunt u uw hersenen weer
kraken. Volgende week ziet u de oplossing, zoals u gewend
bent, weer als vanouds als eerste item in En Passant. Een

nieuwe serie door Hendrik van Buren geselecteerde stellingen staat weer op u te wachten. Succes!!
Training: Ook een nieuw seizoen met weer 8 trainingen per
groep staat vanaf komende maand weer op ons te wachten.
Onze trainingscoördinator Nico Schoenmakers heeft alles
weer op een rijtje gezet en afspraken gemaakt met de diverse
trainers. Voor deze trainingsavonden op de maandagavond
(aanvang 19.30 uur) hebben we ook dit seizoen weer de
beschikking over onze vaste locatie in de grote vergaderzaal
in het Lorentz Ondernemerscentrum. Veel veranderd is er
niet. Alleen bij de topgroep neemt Willy Hendriks maar de
helft van de trainingen voor zijn rekening vanwege gebrek
aan tijd. De andere 4 trainingsavonden van deze groep zal
IM Jeroen Bosch voor zijn rekening nemen. In overleg met
de docenten zijn de volgende data vastgesteld.
Trainingsdata Topgroep o.l.v. Willy Hendriks en Jeroen
Bosch: 22 september; 13 oktober; 10 november; 8 december;
12 januari; 9 februari; 9 maart, 13 april
Trainingsdata Middengroep o.l.v. Pascal Losekoot: 29 september; 27 oktober; 24 november; 22 december; 26 januari;
23 februari; 23 maart; 27 april.
Trainingen Liefhebbersgroep o.l.v. Hendrik van Buren, Anne Paul Taal en Léon van Tol: 8 september; 6 oktober; 3
november; 1 december; 5 januari; 2 februari; 2 maart; 30
maart.
Er zal in de verschillende groepen weer voor een interessant
programma worden gezorgd. Deelname is dan ook zeker de
moeite waard. Nico kan u hier alles over vertellen.
Toernooien: Dan wordt het nu hoog tijd om de resultaten van
onze clubgenoten in de verschillende toernooien die deze
zomer zijn gespeeld eens voor het voetlicht te halen. De
ASV-ers waren bijzonder actief niet alleen hier in Nederland
maar ook in het buitenland. In deze EP een eerste terugblik.
Bilderberg: Terwijl ons vorige schaakseizoen op dat moment
nog niet eens was afgelopen namen vele ASV-ers in de week
van 5 t/m 11 juli deel aan het overbekende Bilderbergseniorentoernooi in Oosterbeek dat voor de 42e keer plaatsvond en
waar 160 schakers aan deelnamen. Het meest succesvol in
dit toernooi was Jaap Vogel. Hij wist het senioren/veteranenkampioenschap op zijn naam te schrijven. Een
titel die hij ook in 2010 in de wacht sleepte. Met een score
van 5 uit 7 eindigde hij gelijk met Ad van den Berg (ook
eerder al toernooiwinnaar) en Toon van Lanen. Weerstandspunten brachten geen beslissing omdat dat van Jaap en Ad
van den Berg gelijk was. Pas bij beoordeling van de Sonneborn-Berger punten viel de beslissing. Daarbij bleef Jaap een
kwart punt voor op van den Berg. Echt een miniem verschil
dus! Bij het ingaan van de slotronde maakte Jaap deel uit
van een achtervolgende groep van 5 spelers op één koploper.
Dat was onze oud-ASV-er Fokke Jonkman. Jaap versloeg
hem in de slotronde. Ook de andere 2, van Lanen en van den
Berg, wisten deze spannende slotronde te winnen en eindigden zo gedeeld eerste maar Jaap bleef hen , zoals gezegd net
voor. Jaap proficiat met dit mooie succes!! Jaap was de enige
ASV-er in deze groep vanaf een Elo van 1900. Toch hebben
we er daarvan wel meer in huis die mee zouden kunnen
doen. Dus wie weet volgend jaar…..? De overige deelnemende ASV-ers vinden we terug in één van de andere 12
groepen waarin 5 ronden werden gespeeld. In groep 1, waarin de spelers aan elkaar waren gewaagd, was Désiré Fassaert
de beste ASV-er met een score van 3 uit 5. Hij werd daarmee
gedeeld 2e. Een uitstekend resultaat. Ruud Wille kwam tot
2½ punt via maar liefst 5 remises. Er was geen korte puntendeling bij maar het waren stuk voor stuk lange en moeilijke

partijen. Oud ASV-er Paul Tulfer behaalde 2 punten. Piet de
Mol, net vorige week weer teruggekeerd bij ASV, vinden we
terug op 1½ punt. Siert Huizinga bleef ongeslagen in groep
3. Hij kwam tot een score van 3 uit 5. En bleef daarmee net
een half punt achter een winnend drietal. Dat ook hier de
spanning groot was bleek wel uit het feit dat Siert deel uitmaakte van een groepje van 4 spelers dat net een half punt
achter de drie koplopers eindigde. Het zat dus dicht bij elkaar! Bob Kooij eindigde in groep 5 met 2½ punt in een
grote groep. Maar liefst 5 spelers, waaronder Bob, eindigden
op een gedeelde 3e plaats. Hub Kusters was de grote man in
groep 7. Met 4½ uit 5 was hij de onbetwiste nummer 1 in
deze groep. Ons dubbellid Walter Manschot sloot het toernooi af op 2½ punt. Ook Horst Eder zorgde voor een ongedeelde winst. Met 4 uit 5 werd hij ongeslagen winnaar in
groep 8. Hendrik van Buren kwam in groep 9 met 2½ punt
tot een degelijke 50% score. Ko Kooman miste de grote
vorm en eindigde op 1 punt uit 4 partijen. De slotronde
moest hij namelijk aan zich voorbij laten gaan. Zo vinden we
ook oud ASV-er Frans Veerman op 1 punt in deze groep
terug. In groep 11 was er voor Hans Derendorp met 3 uit 5
een gedeelde 3e plaats. Ook hij bleef ongeslagen met 4 remises en een winstpartij! Daarmee heb ik alle resultaten van
onze clubgenoten in dit toernooi genoemd. Het was weer een
bijzonder gezellig gebeuren waarin vele herinneringen werden opgehaald en de sfeer uiterst plezierig was. Dank ook
aan de organisatie met daarin de ASV-ers Barth Plomp en
Albert Marks. Ik hoop volgend jaar nog meer ASV-ers onder
de deelnemers terug te vinden.
Amsterdam: In dezelfde week als het Bilderbergtoernooi
startte ook het Science Park Chess tournament dat werd
gespeeld in het fraaie Sportcentrum Universum in Amsterdam-Oost. In de periode van 5 t/m 13 juli werd gespeeld in 4
groepen, daarnaast waren er dagvierkampen en weekendvierkampen. In totaal waren er zo’n 330 schakers actief! Bob
Beeke speelde mee in groep A (Elo vanaf 2000) met daarin
78 schakers. Bob moest in dit toernooi even op gang komen.
Na winst in de openingsronde verloor hij 2 keer op rij. Maar
daarna pakte Bob de draad goed op en bleef in het vervolg
van het toernooi ongeslagen. Met 3 winstpartijen en 3 remises werkte hij zich op tot een eindscore van 5½ uit 9 en dat
was goed voor een gedeelde 11e-21e plaats. Op zich geen
slecht resultaat ware het niet dat zijn TPR van 2187 wel wat
achterbleef op zijn Elo van 2259. Het toernooi werd overigens gewonnen door GM Erik van den Doel met 8½ punt.
Leiden: Het volgende toernooi in de lange reeks zomertoernooien was de 7 editie van het Leiden Chess tournament dat
in de periode van 11 t/m 20 juli op het programma stond en
met 160 schakers was volgeboekt. Het toernooi kenmerkte
zich doordat het gespeeld werd in een periode dat de 30
graden deze zomer werden bereikt (dat lijkt alweer heel lang
geleden Red.). Onder tropische omstandigheden werd dus
gespeeld in 2 groepen met in groep B onze clubgenoot Oscar
Mercan. Hij ging als een speer van start en kwam na de 5e
ronde tot een score van 3½ punt en een TPR van op dat moment 2061. Hij trof in die eerste 5 ronden alleen maar spelers
met een hogere rating waartegen hij goede resultaten boekte.
Zo versloeg hij in de 2e ronde een 2000+ speler. Een klassering in de subtop was daarmee op dat moment een terechte
beloning. Helaas liep het in de 2e toernooihelft duidelijk
minder. Ook nu weer vooral tegen spelers met een hogere
Elo maar daar lukte het nu niet tegen. Oscar kwam niet meer
tot scoren en viel terug op de ranglijst naar een gedeelde 59e
positie. Toch gaven zeker die eerste 5 ronden veel vertrouwen voor zijn verdere toernooien!

