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53e jaargang no. 34
Oploswedstrijd: Een tweezet van Bartolovich uit
het Ellerman Herinneringstoernooi in 1975. Ook
deze stand was
goed voor een
eerste prijs. Wit
speelt en geeft
mat in twee
zetten. Oplossing: Sleutelzet
1. Da7.
Simultaan:
Zaterdag
jl.
stond onze volgende schaakactiviteit op het programma. Dit keer de simultaan in
de winkelpassage van het fraaie winkelcentrum
Presikhaaf. Voor de 3e keer in successie kregen we
van de ondernemersvereniging en het evenementenbureau TOF de gelegenheid om een simultaan te
organiseren waarvoor onze dank! Dit keer was de
simultaangever Anne Haast, de kersverse dameskampioene van Nederland. Bovendien maakte zij
deze zomer deel uit van de Olympiadeploeg in het
Noorse Tromsø. Het was prachtig om te zien hoe
de deelnemende schakers aan deze simultaan ten
strijde trokken, daarbij vol bewondering gadegeslagen door het winkelend publiek die veelvuldig
stonden te kijken. Een mooi stukje schaakpromotie! In totaal speelde ze 27 partijen. Anne nam
hiervoor alle tijd en gaf daarbij na een partij wat
uitleg over wat er goed en fout was gegaan en bood
de mensen weer de kans op een tweede partij anders werd de plek opgevuld door een andere speler
die de uitdaging aanging. Toen de rolluiken voor
de winkels rond vijf uur naar beneden gingen werd
de laatste partij afgerond! Dat de meeste partijen
werden gewonnen is duidelijk maar het ging zeker
niet gemakkelijk. Drie partijen gingen voor haar
verloren. Zo wonnen Arie Huijsman (SV Zevenaar)
en Marc Land (Caïssa-Elburg) en verder Riemer
Broekhuisen (huisschaker) hun partij terwijl Sander
van Vucht (SV Doetinchem) Anne op remise hield
in het verre eindspel. De overige 23 partijen werden door Anne gewonnen. Geen van de ASV-ers
boekten winst of remise maar ook al verloren zij
het ging zeker niet zonder slag of stoot. Zo was
ASV zoals gezegd voor de 3e keer te gast in winkelcentrum Presikhaaf, een mooi decor van de
schaakpromotie van ASV en dat ook zo dicht bij
onze speellocatie. Na Hans Böhm en Bianca
Muhren was Anne Haast nu de simultaangever.
Natuurlijk houden we deze activiteit graag op de
kalender. Dus wie weet komt er volgend jaar een 4e
simultaan. De contacten met het winkelcentrum en
evenementenbureau zullen we zeker blijven onderhouden. ASV heeft zich weer op een prachtige
wijze aan het publiek laten zien. Schaken doet het
daarbij altijd goed op een plek als een winkelcen-
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trum waarbij de aanwezigheid van toeschouwers gegarandeerd is die
een nieuwsgierige blik werpen op het schaaktafereel ook al kennen ze
de regels soms niet of slechts heel gering. Natuurlijk blijft ASV zich
aan het publiek tonen want op zaterdag 18 oktober a.s. vanaf 13 uur
zitten we alweer in de bibliotheek bij de ingang van Rozet aan de
Kortestraat voor de volgende ledenwerfactie!
Externe competitie: De zaterdagteams hebben intussen al hun eerste
teamwedstrijd achter de rug. Vanaf komende week zullen ook de
teams ASV-5 t/m ASV-13 in de OSBO-competitie hun 1e ronde voor
deze doordeweekse competitie gaan spelen. Tijd om even bij te praten
over de teamsamenstelling en de kansen van deze teams. De algehele
teamindeling neemt, zeker met zoveel teams als ASV heeft, altijd veel
tijd in beslag. Vele telefoontjes, mails en overleg gaat hieraan vooraf
om alles goed door te spreken zodat iedereen optimaal wordt benut.
De 13 teams bleven uiteindelijk gelukkig in stand. Dat is ook uw verdienste. Want met uw enthousiasme om weer met deze leuke teamconfrontaties mee te spelen maakt het mogelijk om zoveel teams in te
schrijven. Het gepuzzel leverde het volgende resultaat en kunnen we
daarmee vooruitblikken naar het externe seizoen dat voor ons ligt.
Volgende week zijn de eerste wedstrijden. Wat mogen we van onze
OSBO-teams verwachten? We beginnen met ASV-5. Vorig jaar nog
in promotiestrijd gewikkeld met Rokade dat uiteindelijk aan het langste eind trok. Dit jaar behoort ASV-5 zeker niet tot de favorieten.
Daarvoor is er teveel gewijzigd. Zo ging Jochem Woestenburg weer
op zaterdag spelen en kwam in ASV-3 terecht. Ook Barth Plomp
speelt nu op zaterdag en wel in ASV-4. Martin Weijsenfeld verliet
ASV en speelt nu als tegenstander bij Elster Toren. Ook Paul
Schoenmakers is komend seizoen slechts als invaller beschikbaar.
Vier mutaties dus die opgevuld moesten worden. Wouter Abrahamse
ging daarbij de omgekeerde weg ten opzichte van Jochem. Hij speelde
vorig jaar nog in ASV-3 maar voor hem kwam de zaterdag nu niet
goed uit en hij komt derhalve nu het vijfde versterken. Siert Huizinga,
vorig jaar reserve, is nu weer vaste speler. Paul van der Lee schoof
door naar ASV-5 vanuit het zevende team. Hij speelt komend seizoen
evenals vorig jaar overigens ook bij de Capelse SV extern en wel in de
Promotieklasse van de Rotterdamse Schaakbond (RSB). Daarnaast
een nieuw gezicht in de persoon van jeugdspeelster Quirine Naber. Zij
speelde vorig seizoen nog voor De Toren maar koos nu voor ASV.
Het vijfde team is een mooie uitdaging voor haar! Favoriet in deze
poule is ongetwijfeld Elster Toren met de oud-ASV-ers Sjoerd van
Roosmalen en Martin Weijsenfeld. Ook De Toren-3, degradant uit de
Promotieklasse zal zeker een belangrijke rol gaan spelen. Verder kan
Zutphen in dit rijtje worden genoemd. Velp en Het Kasteel-2 zijn de
kampioenen uit de 2e klasse. ASV-6 degradeerde uit de 1e klasse en
moet zich dus nu weer in de promotiestrijd begeven. Of dat gaat lukken is de vraag want concurrentie is er altijd. In dit team 2 mutaties.
Ruud Verhoef kwam in ASV-4 op de zaterdag terecht en Rob Huberts
koos ervoor een jaartje geen externe te spelen. Zij worden vervangen
door Jeroen Kersten, die overkwam van het opgeheven Duivense
WDC. Hij speelde afgelopen week zijn eerste interne partij en dat was
hem goed bevallen! Marco Braam kwam weer terug van zijn uitstapje
naar UVS. Hij neemt meteen weer plaats in een ASV-team en dat
voelt vertrouwd! Marco fijn dat je weer terug bent in de ASV-familie!
Ook ASV-7 speelt in de 2e klasse OSBO. Dit team kent ook 2 wisselingen. De promotie van Paul van der Lee naar ASV-5 noemde ik u al.
Ron Brachten komen we zo tegen in ASV-8. Nieuw in dit team zijn
Edwin Peters, ook hij kwam over van WDC, en Jan Vermeer kwam
weer terug vanuit ASV-9 waarin hij een jaartje speelde. Hij neemt het
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OSBO 1 klasse B:
1 De Toren-3
2 De Cirkel
3 Velp
4 ASV-5
5 Elster Toren
6 Het Kasteel-2
7 PION-2
8 Zutphen
OSBO 2e klasse D:
1 ASV-6
2 Schaakstad-4
3 Theothorne
4 Zutphen-2
5 Pallas-3
6 VDS-2
7 De Zeven Pionnen
8 UVS-4
e
OSBO 2 klasse C
1 Elster Toren-2
2 Het Kasteel-3
3 Mook
4 UVS-3
5 ASV-7
6 Doetinchem-2
7 PION-3
8 SMB-2
e
OSBO 3 klasse G:
1 De Toren-5j
2 Doesborgh-2
3 De Sleutelzet
4 SMB-3
5 UVS-6
6 Zevenaar-2
7 Velp-2
8 ASV-8
e
OSBO-3 klasse H:
1 UVS-5
2 Millingen
3 Mook-2
4 ASV-9
5 Elster Toren-3
6 Het Kasteel-4
7 PION-4
8 SMB-4

Samenstelling ASV-5 KNSB-Elo
Wouter Abrahamse
1924
Erik Wille (TL)
1916
Coen Mekers
1877
René van Alfen
1799
Paul van der Lee
1782
Siert Huizinga
1756
Tony Hogerhorst
1746
Quirine Naber
1521
Samenstelling ASV-6
Jeroen Kersten
1827
Nico Schoenmakers
1810
Theo van Amerongen (TL) 1788
Marco Braam
1776
Jacques Boonstra
1772
Jan Groen
1746
Robert Naasz
1737
Albert Marks
1723
Samenstelling ASV-7
Rob van Belle
1766
Tijs van Dijk
1765
Hans Rigter
1734
Jan Vermeer
1719
Tom Bentvelzen (TL)
1690
Edwin Peters
1687
Hedser Dijkstra
1673
Theo Koeweiden
1620
Samenstelling ASV-8
Ron Brachten
1691
Oscar Mercan
1614
Hub Kusters
1600
Horst Eder
1574
Jonathan v.d. Krogt (TL) 1487
Tom Katoen
1438
Samenstelling ASV-9
Werner Passchier
Bob Kooij
Michael Mogendorff
Zekria Amani
Lion de Kok
Hendrik van Buren (TL)

1716
1647
1627
1609
1529
1512

teamleiderschap samen met Tom Bentvelzen voor
zijn rekening. Vooraf regelt Tom alles en tijdens de
wedstrijd zelf coördineert Jan Vermeer de zaken!
Met ASV-8 en ASV-9 noemen we vervolgens de
twee teams die in de 3e klasse OSBO spelen. Vorig
jaar waren dat er nog drie maar helaas wist ASV10 zich niet te handhaven. Na de degradatie vinden
we hen terug in de 4e klasse OSBO. Twee wijzigingen zijn er in ASV-8. Ron Brachten was de
eerste. Hij komt dit team versterken vanuit ASV-7.
Verder is Tom Katoen nieuw in dit team. Zijn
studie bracht hem vorig jaar naar de omgeving van
Arnhem. Toen was hij nog reserve maar nu gaat hij
vast in een ASV-team spelen. Succes Tom! Remco
Menger daalt vanuit ASV-8 af naar ASV-10. Maar
die komt zeker sterker terug! Ook Bob Kooij vinden we dit jaar niet terug in het achtste maar hij
gaat in ASV-9 spelen. De mutaties zijn aardig
verdeeld zo lijkt het want ook in ASV-9 zijn er 2
wisselingen. Naast Bob Kooij die ik net noemde is
ook Werner Passchier nieuw in dit team. Hij gaat
zijn debuut maken voor ASV. Pas nieuw bij onze
club maar hij heeft het goed naar zijn zin! Geweldig! Werner, fijn dat je in teamverband meespeelt!
Dan komen we uit bij de 4e klasse OSBO. Na de
degradatie van ASV-10 treffen we 4 teams van
ASV in deze klasse aan. ASV-10 is zeer gemotiveerd om de promotiestrijd aan te gaan, aldus
teamleider Ko Kooman. Dit doen ze met een enigszins gewijzigd team. Henk Schunck was vorig jaar
vaste reserve voor de teams maar speelt nu in
ASV-10. Gerrie Arends is ook nieuw in een ASV-

team na zijn overstap van WDC naar onze vereniging. Gerrie, veel
plezier in onze teams! Ook Remco Menger brengt zijn ervaring mee
met het spelen in de 3e klasse in ASV-8 dus dat zal goed van pas komen! Twee spelers uit ASV-10 van vorig jaar vinden we nu terug in
ASV-12. Dat zijn Danny Hageman en Jelle Noordhuis terwijl Clemens Wijman de voorkeur gaf aan een reserverol. Het jeugdteam van
ASV-11 staat weer onder leiding van Peter van Bruxvoort! Het zijn
dezelfde jeugdspelers als vorig jaar maar nu met een jaar meer
schaakervaring. En dat zullen ze zeker in de praktijk gaan brengen!
ASV-12 heeft ook een gedeeld teamleiderschap. Anne Paul regelt
alles vooraf en in de wedstrijd heeft Peter van Deursen de touwtjes
strak in handen! Er moest nogal wat geschoven worden ten opzichte
van het basisteam van vorig jaar. Zo missen we Hein van Vlerken
door overlijden, Cor van der Jagt stopte met schaken bij ASV, Gerard
Viets speelt komend jaar niet in teamverband, Kazem Mollahosseini is
e
nog niet direct terug
OSBO-4 klasse A: Samenstelling ASV-10 KNSB-Elo
van zijn buitenland1 ASV-10
Henk Schunck
1745
2 Tornado-4
Gerrie Arends
1508
se reis (maar is later
3 Rhenen-2
Ko Kooman (TL)
1466
in het seizoen wel4 Bennekom-4 Koen van Keulen
1459
licht weer wel be5 Dodewaard-2j Remco Menger
1368
schikbaar) en Ned6 Wageningen7 Kees van Keulen
1311
zat Sulejmani ten7 De Toren-9
slotte komen we dit
8 bye
e
OSBO 4 klasse D Samenstelling ASV-11j
jaar tegen in ASV1 ASV-12
Tom Verberk
1427
13. Maar liefst 5
2 ASV-11j
Em Reijmer
1180
wisselingen
dus.
3 De Toren-8
Wisse Witmans
1169
Alleen
Thijs
4 UVS-7
Bryan Hieltjes
1120
Stomphorst bleef in
5 Dodewaard
Seyma Zararsiz
854
dit team. Maar met
6 Tornado-3
Teun Gal
525
7 SMB-5
Peter van Bruxvoort (TL)
captain Peter uit
8 bye
ASV-9, Danny en
OSBO 4e klasse D: Samenstelling ASV-12
Jelle die ik al
1 ASV-12
Hans Derendorp
1376
noemde
komend
2 ASV-11j
Thijs Stomphorst
1310
vanuit
ASV-10,
3 De Toren-8
Jelle Noordhuis
1255
Hans
Derendorp
4 UVS-7
Danny Hageman
1205
Dodewaard
Peter van Deursen (TL) 1194
vanuit ASV-13 en
6 Tornado-3
Tamara Liscaljet
-Tamara Liscaljet,
7 SMB-5
Anne Paul Taal (TL)
vorig jaar nog re8 bye
e
serve, hebben we
OSBO 4 klasse C: Samenstelling ASV-13
het team weer com1 Velp-4j
Jan Zuidema
1454
pleet.
ASV-10,
2 Doetinchem-3 Nedzat Sulejmani
1411
3 ASV-13
Bob Sanders
1409
ASV-11j en ASV4 Theothorne-2 André de Groot (TL)
1347
12 zitten in een
Edward Kuster
1293
poule van 7 teams.
Jan Diekema
1071
Het aantal teams in
Erik Wille (TL)
de 4e klasse neemt
nog steeds af helaas vandaar dat voor deze oplossing is gekozen door
de competitieleider. Er is dus 1 keer een vrije ronde! ASV-13 tenslotte
bleef nagenoeg in tact. Hans Derendorp wisselde van team met Nedzat
Sulejmani. Verder is Edward Kuster nieuw in dit team. Hij werd onlangs lid van onze vereniging! Hij neemt de plaats in van Jan-Pieter
Lourens die vanwege studieredenen onvoldoende tijd had voor het
schaken bij ASV. Ook hier een duo- als teamleider. Erik Wille regelt
het administratieve werk vooraf, André de Groot verzorgt het wedstrijdgebeuren. Daarmee heb ik alle teams weer met u doorgenomen.
Zeker met de teams in de lagere klassen is het moeilijk om de sterkte
van de andere teams in de verschillende poules in te kunnen schatten.
In En Passant kunt u de verrichtingen weer volgen en dan komen we
er vanzelf achter hoe sterk de andere teams zijn of dat er een ASVteam is die met de eer gaat strijken. Ik ben reuze benieuwd! Alle
teams wens ik hierbij heel veel succes!!
Uitslagen interne competitie 5e ronde (2 oktober 2014):
Boel - Hoogland 1-0; Woestenburg - R. Verhoef 1-0; R. Wille - Hogerhorst 1-0; Huberts - Fassaert ½-½; Huizinga - Braam ½-½; Kersten-de Mol 1-0; Groen - Boom ½-½; van Belle - Naasz ½-½; Passchier - Mercan 1-0; Vermeer-van Buren 1-0; Naber-Schunck 1-0;
Eder - de Kok 1-0; Kooman - Arends 1-0; B. Sanders - Menger 1-0;
Kees van Keulen-Wijman 1-0; Derendorp - van Deursen 1-0; van den
Born-Witmans 0-1; de Groot-Stomphorst 0-1; Kuster-Viets 1-0; Gubbels - J. Sanders 0-1; Kelderman - Stibbe ½-½.
Uitslag ASV-bekercompetitie: N. Schoenmakers - Reulink 0-1.

