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Oploswedstrijd: In het toernooi Belgrado 1984 speelden
Raicevic en Keene tegen elkaar. Zelfs grootmeesters hebben
het wel eens gemakkelijk. Ook voor jullie is deze zeker niet
te moeilijk. Wit speelt
en wint. Het is zeer
goed te doen. Laat het
dus maar zien! Oplossing: 1. Txh7+, Txh7
2. Dc7, Txh1 3. Dg7+
mat. Dit is wellicht de
aardigste
winstweg
maar er zijn verschillende manieren waarop
wit dit na 1. Txh7+
winnend afsluit.
Bibliotheek: A.s. zaterdag 18 oktober is ASV weer van de partij voor de volgende
ledenwerfactie. Dit doen we, al heel gebruikelijk intussen, in
de bibliotheek in Rozet. Aanvang 13.00 uur. Gespeeld wordt
tot ongeveer 16.00 uur. Bent u toevallig in de stad kom dan
gezellig wat partijtjes meespelen. Maar we hopen natuurlijk
ook veel huisschakers aan de borden te krijgen!
ASV-Nieuws: Van de nieuwe redactie van ons clubblad,
René van Alfen, Jan Groen en Murat Duman, werd vernomen dat het eerstvolgende nummer van ASV-Nieuws op 6
november a.s. zal verschijnen. Dit betekent dat op 30 oktober de deadline is voor het inleveren van kopij. U kunt uw
kopij sturen naar asvnieuws@gmail.com. Laat deze nieuwe
redactie niet in de steek en zorg massaal voor uw kopij!
Externe competitie: In de vorige EP liet ik de samenstelling
van alle ASV-teams die in de 1e t/m 4e klasse OSBO spelen
en hun tegenstanders van dit seizoen de revue passeren.
Deze week ging de competitie van start. Even een overzicht
van de 1e ronde: één team heeft er al gespeeld. Dat is ASV-7.
Zij beten afgelopen dinsdag het spits af in Nijmegen tegen
SMB-2. Deze EP was toen al afgerond zodat ik u nog geen
uitslag kan melden! Laten we hopen dat zij het goede voorbeeld hebben gegeven voor de andere teams. Ook vanavond
en morgen zijn er nog wedstrijden. Vanavond spelen er 2
ASV-teams thuis. Dat zijn ASV-6 dat Schaakstad Apeldoorn-4 ontvangt en ASV-10 dat gastheer is van Tornado-4
uit Druten. We kunnen dat dus live volgen! Maar ook morgenavond bent u weer welkom in ons clubgebouw. Dan
spelen tegen elkaar de jeugd van ASV-11 tegen ASV-12.
Een mooie onderlinge confrontatie. Gaat het jeugdteam onze
senioren een lesje leren…? Komt dat zien! Deze wedstrijd
begint om 20.00 uur. Morgenavond spelen ook ASV-5 en
ASV-9. Beide teams spelen uit in Wijchen. ASV-5 speelt
tegen Het Kasteel-2 en ASV-9 tegen Het Kasteel-4. De overige 2 teams spelen in de 2e speelweek. Dat is op dinsdag 21
oktober in Dieren de wedstrijd Theothorne-2 - ASV-13 en
volgende week donderdag 23 oktober thuis ASV-8 - UVS-6.
Alle teams heel veel succes. U leest het allemaal zo spoedig
mogelijk in dit bulletin.
Daglichtschaak weer fris van start: De strijd op dinsdag 7
oktober bij de eerste schaakmiddag van het Daglichtschaak

donderdag 16 oktober 2014
ontbrandde onmiddellijk. De toppers van vorig jaar troffen
elkaar meteen in de eerste ronde. Rob Cornips en Jan Vermeer speelden een spannende remise tegen elkaar en nestelden zich na de eerste speeldag aan kop. De verdere strijd was
mede interessant omdat drie nieuwe schakers zich aanmelden. Allereerst onze eigen Siert Huizinga. Hij kon slechts 2
ronden meespelen. Verder melden zich Jan Schoemaker van
De Toren en Frank van Engelen. Het artikel in de Arnhemse
Koerier had toch rendement. Laatstgenoemden wonnen
beiden hun eerste ronde. Siert moest zich na een spannende
strijd tegen Rob Cornips, de kampioen van het vorige seizoen, gewonnen geven. Horst Eder deed het goed en behaalde met zijn twee punten de derde plaats. Ben Bergen behaalde 1½ punt, evenals Walter Manschot en Jan Schoemaker.
Frank van Engelen, Ko Kooman en Siert Huizinga behaalden een punt. Robbert Lubbers behaalde remise tegen Ben
Bergen. Bob Sanders speelde slechts de laatste 2 ronden en
moest zonder punten naar huis. Helaas lieten een paar vaste
bezoekers verstek gaan. Hopelijk zijn zij er volgende keer op
dinsdagmiddag 4 november ook weer bij. Jan Vermeer
Rapid: Na de eerste vijf ronden van onze reguliere interne
competitie was het vorige week tijd voor wat afwisseling.
Even de zinnen verzetten dus! Dat deden we met de start van
de rapidcompetitie. Otto Wilgenhof zette meteen de toon op
deze eerste speelavond. Hij nam met 4 uit 4 de leiding in het
klassement. Dat lukte geen van de andere spelers. Barth
Plomp won 3 partijen en liet de 4e ronde aan zich voorbij
gaan. Vandaar dat hij met een bye een ½ punt achter Otto op
de 2e plaats volgt. DaarStand ASV-rapidcompetitie
na 4 ronden seizoen 2014-2015:
achter staat een vijftal
Nr. Naam
Pnt Part
spelers met 3 punten. Maar
1 Otto Wilgenhof
4
4
2 Barth Plomp
3½ 3
er zijn nog 16 ronden voor
3 Wouter van Rijn
3
3
de boeg dus er kan nog
4 Fred Reulink
3
2
veel veranderen. De vol5 Ruud Wille
3
4
6 Tony Hogerhorst
3
4
gende rapidavond is op 6
7 Siert Huizinga
3
4
november a.s. Naast rapid
8 Dirk Hoogland
2½ 4
9 Erik Wille
2½ 3
kan er zoals u weet ook
10 Paul Schoenmakers
2½ 4
gekozen worden voor een
11 Jacques Boonstra
2½ 3
12 Piet de Mol
2½ 4
gewone partij met een
13 Robbie Gerhardus
2½ 3
enigszins aangepast tempo
14 Jan Vermeer
2½ 4
15 Oscar Mercan
2½ 4
in de zgn. extra competitie.
16 Ko Kooman
2½ 1
Dit moet nog steeds wat
17 Peter Boel
2
4
meer bekend worden want
18 Theo Jurrius
2
3
19 Désiré Fassaert
2
4
er werden hiervoor slechts
20 Rob Huberts
2
4
3 partijen gespeeld. Kom
21 Horst Eder
2
4
22 Henk Schunck
2
4
op mensen, laat je die kans
23 Bob Sanders
2
2
niet ontnemen en kom ook
24 Jan Knuiman
1½ 1
25 Edwin Peters
1½ 4
op deze avonden!! In deze
26 Bob Kooij
1½ 4
1e ronde speelden Hendrik
27 Hub Kusters
1½ 4
28 Quirine Naber
1½ 4
van Buren en Danny Ha29 Theo Koeweiden
1½ 4
geman, de nummers 1 en 2
30 Hans Derendorp
1½ 4
van vorig seizoen, in een
31 Kees van Keulen
1½ 2
32 Hans Meijer
1½ 2
spannende partij remise.
33 Werner Passchier
1
4
34 Walter Wong
35 Jan Groen
36 Pascal van den Born
37 Patrick v. Waardenburg
38 Wisse Witmans
39 Lion de Kok

1
1
1
½
½
½

4
3
4
3
3
3

Amstelveen: Een dag na
zijn invalbeurt in ASV-2 in
de uitwedstrijd tegen HWP
Haarlem in de1e ronde van

de KNSB-competitie reisde Tony Hogerhorst op zondag 28
september alweer naar Amstelveen voor de jaarlijkse Brainwave. Het was alweer de 7e editie van deze Amstelveense
denksportmanifestatie. Er waren verschillende disciplines,
waaronder schaken, go, bridge en Rubik's Kubus. Tony koos
natuurlijk voor het schaken en speelde mee in de B-groep
van het rapidtoernooi. Daarin scoorde hij in een groep van
27 spelers 4½ uit 7. Dit was goed voor een gedeelde 5e
plaats.
Rhenen: Ko Kooman nam op zaterdag 4 oktober deel aan het
13e rapidtoernooi van de SV. Rhenen. Met 46 deelnemers
(vorig jaar 33) was het een goed en ook sterk (3 deelnemers
met Elo van 2100 en 2200+) bezet toernooi. Er werd gespeeld in 1 grote groep, hoewel er aan splitsing in 2 groepen
wordt gedacht wanneer het aantal deelnemers volgend jaar
nog weer hoger zou zijn. Op basis van de rating zou Ko met
een resultaat van 2 á 2½ punt tevreden mogen zijn. Maar
hoewel hij naar eigen zeggen niet geweldig goed speelde
behaalde hij toch een score van 3 punten. Zijn partijen in de
ronden 3 en 4 waren zijn beste daar waar hij het in de ronden
2 en 5 door onnauwkeurigheden weggaf. Al met al was hij
redelijk tevreden. Het toernooi werd goed geleid door de
Rhenense Schaakclub. Het was gezellig en geen wanklank
werd gehoord. Met een inschrijfgeld van slechts €10,00
inclusief een goed verzorgde lunch is dit toernooi een aanrader voor iedere schaker. Het toernooi werd gewonnen door
Hotze Hofstra (SV Bennekom 2183) voor Erik van den Dikkenberg (SV Wageningen 2194) en Stefan Bekker (SV Wageningen 2281). Bovendien waren er naast de prijzen voor
de best geklasseerde deelnemers en voor de hoogste ratingtijgers ook nog prijzen voor de 3 grootste “geluksvogels”.
Tot zijn verrassing was Ko er daar één van en zo kon hij met
een fles “Rhenense Kruidenbitter” huiswaarts keren. “Ik kijk
terug op een gezellig en goed georganiseerd schaaktoernooi”, aldus Ko in zijn mail aan uw redacteur!
NK-Bedrijvenschaak: Op zaterdag 4 oktober jl. werd in
Rijswijk het NK-Bedrijvenschaak gehouden in de vorm van
een 7-rondig rapidtoernooi voor teams van vier (oud )
werknemers van bedrijven en organisaties met een vestiging
in Nederland. Een record aantal van maar liefst 71 deelnemende teams kwam aan de start. Het werd opnieuw een heel
gezellig maar ook sterk bezet toernooi waar ook weer diverse ASV-ers in een team van hun werkgever aan de start
verschenen. Zo eindigde Bob Beeke met de Nationale Politie
op de tweede plaats. Zelf scoorde Bob met 5½ uit 7 uitstekend op het 2e bord. Bij het Ministerie van Justitie speelde
Jochem Woestenburg zeker niet onverdienstelijk. Aan een
hoog bord (gem. 1,8) scoorde hij 3 uit 6. Remco de Leeuw
hield zich behoorlijk staande aan het topbord van de RABObank. Zijn score was 2,5 uit 7. Als oud-ASV-er kwamen we
in de eindstanden Ferdi Licher tegen. Wie kent hem nog
want dat is al weer heel wat jaartjes geleden. Hij speelde
mee in het team van het ministerie van BZK en scoorde 4 uit
6. Verder speelde Henk Korvinus mee in het team van Ministerie van Justitie-2 waarin hij 2 uit 6 scoorde.
ASV-AB-jeugd: Eveneens op zaterdag 4 oktober trok onze
AB-jeugd met Ruud Verhoef als chauffeur naar Friesland. In
Sneek was er een speeldag voor de Promotieklasse in de
jeugdcompetitie. In de eerste wedstrijd speelden ze tegen de
jeugd van Het Kasteel uit Wijchen. Het werd een 3-1 overwinning waarbij er punten gescoord werden door Bent
Schleipfenbauer, Pieter Verhoef en Xadya van Bruxvoort.
Alleen Wisse Witmans verloor. In de volgende ronde troffen
ze het team van SHTV uit Den Haag dat het sterkste team is
in deze klasse. Het werd een spannend duel dat echter net
met 2½-1½ verloren ging. Wisse maakte zijn nederlaag in de

ochtendronde helemaal goed door een winstpunt te scoren.
Pieter Verhoef pakte nog een remise. Bent en Xadya verloren hun partij.
Rheden: Tijdens 2 clubavonden van de SV Velp werd om
het jaarlijkse kampioenschap voor schakers uit de gemeenten
Rheden en Rozendaal gespeeld in de vorm van een rapidtoernooi. Er waren 23 deelnemers van de partij waarbij werd
gespeeld in 1 grote groep waarin de algemeen kampioen en
de jeugdkampioen bepaald werd. René van Alfen was vanaf
het begin aan de kop van het klassement te vinden. Na de 1e
speelavond op 26 september jl. moest hij de 1e plaats nog
delen met Harm Boertien van Theothorne. Beiden hadden
toen 3 uit 3. Op vrijdag 3 oktober werd de 2e serie van 3
ronden gespeeld in dit kampioenschap. René pakte aanvankelijk alleen de leiding maar na de slotronde, waarin hij
remise speelde tegen Ruud Verhoef wist Arie Huijsman hem
echter nog net in te halen. Beiden scoorden 5 uit 6. Arie won
in die slotronde van ons dubbellid Hans van Capelleveen. De
winnaar werd vervolgens via snelschaken bepaald in 2 beslissingspartijen. Arie (Elo 2008) won beide partijen van
René (Elo 1799) en werd daarmee kampioen van de gemeenten Rheden en Rozendaal. René werd dus nummer 2. Gedeeld 3e werden Ruud Verhoef, Harm Boertien en Leen van
Dalen,allen met 4½ punt. Op basis van weerstandspunten
werd Ruud 3e. Jeugdkampioen van de gemeenten Rheden en
Rozendaal werd Quirine Naber met 2½ uit 6 na een verdienstelijke remise in de slotronde tegen Rob Huberts (met zo'n
300 ratingpunten meer. Rob bleef op 3 punten steken. Deze
score werd ook door Hans Meijer behaald. Beiden moesten
daarbij Hans van Capelleveen met 3½ punt voor laten gaan.
Ook Erwin Velders scoorde 2,5 punt.
Snelschaken NK-jeugd: Succes was er zaterdag jl. voor ASV
bij het NK snelschaken voor de jeugd in het fraaie denksportcentrum van de SV En Passant in Bunschoten. Aan dit
toernooi namen de ASV-ers Pieter Verhoef en Xadya van
Bruxvoort deel. Gespeeld werd in een dubbele competitie. In
de gecombineerde AB-groep behaalde Xadya in de eerste
omloop 4½ uit 11. In de 2e omloop verbeterde zij zich met
een score van 6½ punt. Met 11 uit 22 werd zij opnieuw
meisjeskampioene van Nederland, een titel die zij ook in
2013 veroverde!! Pieter won in de C-poule de eerste manche
met 7½ uit 8. Daarin bleef hij een half punt voor op Arne
Pols van Krimpen a/d IJssel. In de 2e omloop werd Pieter 3e
met 6 uit 8, dit keer op zijn beurt een half puntje achter Arne.
Zo eindigden beiden op een gedeelde 1e plaats waarna een
barrage om de titel moest volgen. In de 2 omlopen hielden
beiden elkaar in evenwicht (1x winst, 1x verlies) maar in de
2 beslissende partijen om de titel verloor Pieter beide keren
zodat hij 2e werd in deze C-categorie. Toch een uitstekend
resultaat!!
Uitslagen 1e ronde KNSB en Promotieklasse OSBO:
KNSB 1e klasse B: DD - LSG-2 5-5; De Toren/VSV - De
Stukkenjagers 5-5; Caïssa – Paul Keres 5½-4½; Vianen/DVP - ASV-1 5-5; HWP Sas van Gent - Schaakstad
Apeldoorn 4-6.
KNSB 3e klasse E: Zevenaar - LSG-3 5-3; Voorschoten-2 Charlois Europoort-3 2½-5½; Boven IJ-BSV Bennekom 5-3;
HWP Haarlem-2 - ASV-2 5-3; ENPS - RSR Ivoren Toren-2
2-6.
KNSB 3e klasse C: ZSG – De Wijker Toren-2 5-3; VAS-2 –
AAS 2½-5½; Aartswoud-ASC 3-5; Zukertort Amstelveen-3
- ASV-3 3½-4½; Fischer Z – ZSC Saende 5-3.
Promotieklasse OSBO: Doetinchem - Het Kasteel 3½-4½;
SMB - Voorst 4½-3½; UVS-2 - D&Z en O&O 5½-2½; Rokade – ASV-4-3-5; Wageningen-3 – Schaakstad-3 4½-3½.
Op zaterdag 1 november a.s. wordt de 2e ronde gespeeld van
onze zaterdagteams, thuis in het Grand Café van het Lorentz.
Uitslag ASV-bekercompetitie: Hieltjes - Kooman 1-0.
Uitslagen extra competitie (naast de rapidcompetitie):

van Buren - Hageman ½-½; Visser - van Deursen 0-1; Burger – P. van Bruxvoort 0-1.

