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Oploswedstrijd: Studies zijn vaak prachtig, maar te moeilijk
om zo maar even naast een serieuze partij op te lossen. Daar
hopen we wat op gevonden te hebben: laat alleen de laatste
zetten van de studie oplossen. Daar ging het om bij deze
studie van Aleksander Kuznetsov uit 1948. Een tamelijk
lastige om op te lossen. Maar
vanuit deze laatste fase van
de studie niet meer. Wit
speelt en wint. Oplossing: 1.
a6 Pc6 2. Pb5+ en welk veld
de zwarte koning ook kiest na
3. Pd4 moet één van de zwarte paarden de weg vrijlaten
voor een witte vrijpion.
Trainingsavond:
Volgende
week donderdag slaan we de
interne een weekje over. We
hopen niettemin op een grote
belangstelling voor onze trainingsavond waarbij proeflessen
o.a. van Willy Hendriks en Pascal Losekoot kunnen worden
gevolgd op verschillend niveau. Hendrik van Buren verzorgt
een lezing over de onlangs overleden Viktor Kortsjnoi waarbij door de docenten ook een historische partij zal worden
besproken. Om 21.30 uur zal de film Pawn Sacrifice over het
leven van Bobby Fischer worden vertoond. Ook is er na het
lesprogramma nog volop gelegenheid om te rapid- of snelschaken. Met deze trainingsavond hoopt ASV de verschillende cursussen nader onder de aandacht te brengen.
ASV-A-jeugd: Met 2 fraaie overwinningen is onze gepromoveerde A-jeugd afgelopen zaterdag op een geweldige
manier gestart in de Meesterklasse van de KNSBjeugdcompetitie. Het team van ASV is op rating slechts als
12e geplaatst, maar versloeg zowel De Schaakmaat A1
(Apeldoorn), als HMC Calder A1 (Den Bosch) beide keren
met 2½-1½ en beide keren tegen gemiddeld 100 Elopunten
per bord verschil. Enkele opvallende zaken nog uit deze
wedstrijden. Tegen De Schaakmaat A1 won Bent Schleipfenbauer van Mick van Randtwijk, zijn teamgenoot bij de
senioren in ASV-3. Pieter Verhoef hield Jasper Zwirs op
remise en Quirine Naber zorgde voor het andere winstpunt.
In de wedstrijd tegen HMC Calder A1 zorgde Pieter voor
een sterke winst tegen een speler met een rating van 2187.
Bent hield zijn partij remise en nu was het Xadya van Bruxvoort die het winnende punt scoorde. Twee keer 2½-1½ dus.
Een prachtige start!! In de 3e ronde op 1 oktober treft onze
jeugd medekoploper Oud Zuylen Utrecht A1.
Kroegschaak: Afgelopen zondag vond het Kroegschaaktoernooi weer in de Arnhemse binnenstad plaats. Het was gezellig druk in de stad. Of dat nu kwam door de vele hardlopers
die aan de Bridge te Bridgeloop deelnamen of dat het publiek juist kwam kijken naar de verrichtingen van de schakers…..? Ik zal het maar in het midden laten! Xadya en Peter
van Bruxvoort namen weer het initiatief voor dit toernooi
(klasse!! red.). De diverse cafés zorgden weer voor een plek
om te spelen en dan is het aan de schakers om er weer een
gezellige schaakhappening van te maken. En met een kroeg
in de buurt dan lukt dat zeker! Na samenkomst bij Café
Meijers verspreiden de schakers zich naar de andere speelgelegenheden Babo Café, ’t Moortgat, Njoy Café, the Pegasus
Pub, het Oranje Koffiehuis, café de Wacht en Smaak Lokaal
Waar. Er was dit jaar sprake van een lichte stijging van het
aantal deelnemers 21 tegen de 16 van vorig jaar! Een sterke
winnaar kon na 6 ronden op de erelijst worden bijgeschreven. Ruud Janssen won met 6 uit 6, hij bleef Martijn Bakker
(BSV Bennekom) een vol punt voor. Stefan Bekker (SVe
Wageningen) eindigde op 4½ punt. Op een gedeelde 4
plaats met geheel nuchtere cijfers van 4 uit 6 eindigde Ruud
Wille als eerste ASV-er samen met de Torenaren Sebas

donderdag 15 september 2016
Beumer en Matthieu Roskam. Ko Kooman leverde met een
biertje in de nabijheid een ijzersterke prestatie door samen
met dubbellid Steven Braune en oud ASV-er Jan Willem van
Willigen op een gedeelde 7 plaats te eindigen met 3½ uit 6!
Dick Vliek en Marco Braam scoorden 2½ uit 6. Theo Koeweiden en Horst Eder eindigden op 2 punten en Clemens
Wijman op 1 punt. Volgend jaar staat dit toernooi zeker
weer op de agenda zo is de organisatie vastbesloten!!
Externe competitie: A.s. zaterdag start voor maar liefst vijf
van onze teams een nieuw competitieseizoen. Dat ASV vijf
teams op de zaterdag heeft spelen komt door de wat onverwachte promotie van ASV-5. Doordat kampioen Meppel-2
af zag van het recht op promotie kwam hiervoor ASV-5 in
aanmerking. Na intern overleg is besloten hiervan gebruik te
maken. Het betekent wel dat elke zaterdagronde maar liefst
42 schakers beschikbaar moeten zijn om vijf teams op de
been te brengen maar die uitdaging gaat ASV natuurlijk aan.
Er is dus door de keuzeheren het nodige gepuzzeld om dit
voor elkaar te krijgen. Ook dit jaar spelen er weer 3 ASVteams op landelijk niveau maar u weet vast nog wel dat dit
op het randje was na de miraculeuze ontsnapping van ASV-3
vorig seizoen in de slotronde. Maar dat ligt nu ver achter
ons, we beginnen gewoon weer met een schone lei en vooral
met frisse moed. ASV-1
komt voor het vierde achtereenvolgende jaar uit in de 1e klasse KNSB. Evenals vorig jaar is dit
in de zgn. “noordelijke” poule. Als we op de gemiddelde
ratings afgaan van de andere teams in deze poule dan lijkt de
KNSB 1e klasse A: gem. Elo
1 Paul Keres-1
2255
2 ASV-1
2187
3 Messemaker 1847
2205
4 BSG
2369
5 SG Max Euwe
2183
6 Philidor 1847
2229
7 Zukertort A’veen-1 2221
8 Caïssa
2250
9 SSC 1922
2124
10 De Toren Arnhem 2201

Samenstelling ASV-1
Elo
Bob Beeke
2296
Tom Bus
2246
Eelco de Vries
2240
Léon van Tol
2210
Otto Wilgenhof
2189
Wouter van Rijn
2171
Frank Schleipfenbauer 2137
Jaap Vogel
2134
Peter Boel
2130
Dirk Hoogland
2117
teamleider: Otto Wilgenhof

doelstelling handhaving. Dit hoort ook zeker tot de mogelijkheden en ons eerste moet zeker in staat worden geacht in
verschillende
wedstrijden te verrassen. Nieuw in deze poule
van de 1e klasse zijn de uit de 2e klasse gepromoveerde
teams SSC 1922 uit Soest en Messemaker 1847 uit Gouda en
het uit de Meesterklasse gedegradeerde BSG uit Bussum. Dit
team kan bogen op de hoogste gemiddelde rating en is op
basis daarvan favoriet. Qua samenstelling onderging ASV-1
geen wijziging. Dezelfde 10 spelers die vorig seizoen de klus
klaarden gaan dat nu weer doen. A.s. zaterdag staat de uitwedstrijd tegen het Utrechtse Paul Keres-1 in de openingsronde op het programma. De laatste ontmoeting tussen beide
teams dateert uit het seizoen 2014-2015 en ASV-1 won dat
duel met 6-4. Het wordt ongetwijfeld een spannende ontmoeting en zal al enigszins duidelijk maken waar ons vlaggenschip staat! Ook ASV-2 kent dit seizoen geen enkele
wijziging. Dezelfde spelers moeten het redelijk teleurstellend
KNSB 3e klasse E: gem. Elo
1 Charlois Europoort-2 2026
2 ASV-2
2034
3 Boven-IJ
2034
4 Santpoort-2
1924
5 ASC
2021
6 BSV Bennekom
2032
7 Promotie
2007
8 Caïssa-5
1949
9 De Wijker Toren-2 1957
10 LSG-3
2100

Samenstelling ASV-2
Elo
Sander Berkhout
2114
Sjoerd van Roosmalen 2058
Johan Wolbers
2054
Pieter Verhoef
2045
Richard van der Wel
2037
Koen Maassen vd Brink 2008
Jan Knuiman
1987
John Sloots
1970
teamleider: Richard vd Wel

verlopen voorbije seizoen maar eens met klinkende prestaties uitwissen! Onder de tegenstanders van ASV-2 zijn er
diverse teams die ook vorig seizoen al tegenstander waren.
Daaronder ook Charlois Europoort-2, de tegenstander van
a.s. zaterdag. Vorig seizoen won ASV-2 met 5-3. Dat zou
een mooie
start betekenen. Nieuw in deze poule zijn het uit
de 2e klasse gedegradeerde Boven-IJ daar waar Santpoort-2
en De Wijker Toren-2 promoveerden vanuit de NoordHollandse bond. Achter LSG-3 dat de hoogste gemiddelde
Elo heeft, doen een stuk of 5 à 6 teams weinig voor elkaar
onder. Daartoe hoort ook ASV-2. De vorm van de dag, een
beetje geluk en een compleet team zullen daarbij bepalend
kunnen zijn. ASV-3 staat er, als we de rating bekijken, beter
voor dan e vorig jaar. Slechter dan toen kan ook haast niet
toen de 3 klasse-status maar net behouden bleef. Misschien
is het nu wat vertekent doordat Michiel Blok in dit team
KNSB 3e klasse C: gem. Elo
1 Paul Keres-3
1987
2 ASV-3
2031
3 MUConsult A’doorn-2 2110
4 Wageningen-2
1995
5 Philidor Leiden-2
1902
6 Amsterdam-West
2022
7 Zukertort A’veen-3 1998
8 Caïssa-4
1984
9 Caïssa Eenhoorn-2 2063
10 VAS-2
1967

Samenstelling ASV-3
Michiel Blok
Jochem Woestenburg
Daan Holtackers
Theo Jurrius
Fred Reulink
Mick van Randtwijk
Murat Duman
Bent Schleipfenbauer
teamleider: Theo Jurrius

Elo
2147
2117
2083
2052
2028
1972
1957
1899

staat opgesteld. De andere mutatie in dit team betreft de
doorstroming van de jeugd in de persoon van Mick van
Randtwijk. Hij komt vanuit ASV-4.
Remco Gerlich en Ruud
Wille maakten plaats. Het 2e team
van het Apeldoornse
e
MUConsult degradeerde uit de 2 klasse en is op basis van
de rating meteen ook de favoriet in deze poule. Philidor
Leiden-2 en VAS-2 promoveerden vanuit de regionale bond.
In Utrecht is Paul Keres-3 zaterdag de tegenstander van
ASV-3. Vorig jaar werd het een 3-5 nederlaag. Dus een
revanche is het uitgangspunt dit keer. ASV-4 en ASV-5
komen in het nieuwe seizoen dus samen uit in de Promotieklasse van de OSBO. Naast ons vijfde is UVS-3 nieuw in
deze klasse. Degradanten uit de KNSB richting OSBO waren er niet en door het goede presteren van promovendus
UVS-2 zijn er in deze poule dit seizoen wederom 2 promoSamenstelling ASV 4 Elo
Wouter Abrahamse 1992
Barth Plomp
1984
Gerben Hendriks
1930
Remco Gerlich
1924
Paul de Freytas
1921
Désiré Fassaert
1919
Ruud Wille
1899
Freek Hooning
1863
teamleider: Remco Gerlich
1
2
3
4

Samenstelling ASV-5 Elo
Jan van de Linde
2030
Bert Duijker
1897
Ruud Verhoef
1805
Ivo van der Gouw
1804
Tony Hogerhorst
1781
Quirine Naber
1722
Esther Wolbers
1615
Xadya van Bruxvoort 1547
teamleider:Ruud Verhoef

OSBO-Promotieklasse
ASV-5
5 Voorst-1
8 UVS-3
ASV-4
6 Doetinchem-1
9 Rokade-1
De Schaakmaat-1 7 Het Kasteel-1
10 SMB-1
VDS-1

tieplaatsen te verdienen. Zonder de samenstellingen van de
tegenstanders te kennen (dit was dinsdag jl. bij afsluiting van
deze EP nog niet bekend) is het moeilijk om een favoriet aan
te wijzen. Het versterkte SMB-1 lijkt kanshebber maar ook
Doetinchem wil aanspraak maken op één van de promotieplaatsen. Maar zoals elk jaar kan iedere ploeg in deze klasse
van de ander winnen zodat het ook dit jaar weer een spannend seizoen zal worden met de nodige onverwachte uitslagen. Remco Gerlich is de nieuwe teamleider van ASV-4. Hij
keerde samen met Ruud Wille terug vanuit ASV-3. Het
vierde team onderging een bijna complete metamorfose.
Slechts 2 spelers behielden hun plek in dit team t.w. Gerben
Hendriks en Désiré Fassaert. Nieuwe maar ook weer bekende gezichten zijn Paul de Freytas en Freek Hooning die beiden al eerder de kleuren van ASV verdedigden. Welkom
terug bij ASV!! Wouter Abrahamse en Barth Plomp completeren het team. Beiden stonden vorig seizoen nog in ASV-5
opgesteld. Zij namen de plaatsen in van Mick van Randtwijk
en Ruud Verhoef. Laatstgenoemde neemt de teamleidersrol
van ASV-5 over. Dit team is dus ook compleet veranderd ten
opzichte van vorig jaar ook omdat diverse spelers er de
voorkeur aan gaven om niet op zaterdag te spelen. Wel bleef
Quirine Naber als vaste speler. Zij kreeg ondersteuning van
Xadya van Bruxvoort en Esther Wolbers, die door broer
Johan enthousiast is gemaakt om bij ASV te komen spelen.
Esther, van harte welkom en veel plezier bij onze club!!

Samen met de andere spelers in dit team staat ASV-5 voor
de lastige taak om zich te handhaven. Zo reëel moeten we
gewoon zijn maar mogelijkheden zijn er zeker!! In de openingsronde staat het onderonsje tussen ASV-4 en ASV-5 op
het programma. Gespeeld wordt in het Lorentz vanaf 13.00
uur. U bent van harte welkom!! In de volgende En Passant
kunt u de verslagen lezen van de 1e ronde van deze 5 zaterdagteams. Ik ben net als u weer reuze benieuwd naar de
verrichtingen in dit nieuwe seizoen. In oktober volgen ook
de andere ASV-teams in de verschillende klassen van de
OSBO. Daarover in één van de volgende EP’s meer.
Vredenburg: Afgelopen zaterdag was ASV present bij de
Open Dag van Wijkvereniging Vredenburg waar schaken
één van de vele onderdelen was. "Schaakmeester" Hendrik
van Buren legde de belangstellenden op een demonstratiebord van alles uit over de paardvork en natuurlijk kon er
geschaakt worden. Het mooie weer trok minder belangstellenden dan waarop was gehoopt maar toch is het schaken en
ASV ook hierbij weer mooi voor het voetlicht gekomen!!
Dieren: Het volgende zomertoernooi waar ik nog verslag van
moet doen betreft het jaarlijkse ONK en de bondswedstrijden in Dieren dat vrijwel meteen na het senioren en veteranenkampioenschap werd gehouden. Ook daar namen natuurlijk weer diverse ASV-ers aan deel. In de vorm van wat
scorebordjournalistiek een terugblik op dit toernooi. Tom
Bus scoorde in de hoofdgroep 3½ uit 9 en bleef daarbij mete
zijn TPR achter op zijn rating. Na 1 uit 4 kwam hij in de 2
toernooihelft wat op dreef. Michiel Blok zal zich veel meer
van dit toernooi hebben voorgesteld want met 2 uit 9 waarvan 1½ punt uit de laatste 2 ronden was zijn resultaat teleurstellend. Pieter Verhoef kwam in de reservegroep A sterk
voor de dag. Met
6 uit 9 bleef hij ongeslagen en werd daarmee gedeeld 4e. Ook Paul de Freytas, weer terug bij ASV,
kan op een goed toernooi terugkijken met een score van 5 uit
9. Désiré Fassaert eindigde met 7 remises op 3½ punt en
daar zal hij, mede gezien zijn TPR, niet echt tevreden mee
zijn geweest. Ook Cees Sep, intussen geen lid meer bij ASV,
kwam tot deze score. In de reservegroep B kwam Steven
Braun met 6 uit 9 tot een heel verdienstelijke score. Albert
Marks begon in deze groep heel sterk met 3 uit 4 om via 4
uit 6 uiteindelijk op 4½ punt te eindigen. In deze groep vinden we Dick Vliek terug op 3½ punt en Oscar Mercan op
2½. Deze scores zijn duidelijk onder hun niveau. In reservegroep C vinden we Ko Kooman heel degelijk terug op 4½ uit
9. Ook
hij kende met 3 uit 4 een goede start. Dit wist hij in
de 2e toernooihelft geen vervolg te geven. Hans Derendorp
eindigde op 3½ punt. In groep 2 van het zesrondig toernooi
bleven Theo Koeweiden en Wisse Witmans buiten de prijzen. Zij eindigden op 3½ uit 6. Dan nog de vierkampen waar
gezien de 27 groepen veel belangstelling voor was. In groep
2 werd eSjoerd van Roosmalen met 2 uit 3 ongeslagen gedeeld 1 . Barth Plomp bleef in groep 4 op 2 remises steken
daar waar Mick van Randtwijk groep 7 won met 2 uit 3.
Tony Hogerhorst bleef echter in groep 10 puntloos. Natuurlijk stond ook de eer van de familie van Keulen op het spel.
Wie zou er meer scoren. De vrede bleef bewaard want beiden behaalden 2 punten. Alleen Koen deed dat in groep 21
en Kees in groep 24. Toch baas boven baas….?! Daartussen
zat Jan Zuidema in groep 23. Hij kwam tot 1 uit 3. Van het
snelschaken op de vrijdagavond kon ik op de toernooisite
geen uitslagen tegen. Het rapidtoernooi dan op de zaterdag
met 5 clubgenoten. Geen uitschieters daarbij. Marco Braam
en Ruud Wille kwamen tot 3½ uit 7. Jochem Woestenburg
eindigde op 3 punten, Ron Brachten vinden we terug op 2
punten en Robert Naasz op 1½ punt. Onderlinge resultaten
waren er natuurlijk ook. Marco speelde remise tegen Jochem
en hij won van Ron. Tot slot won Ruud op zijn beurt van
Robert. Met deze nevenactiviteiten naast de vele andere
groepen in het open toernooi, de reservegroepen en de
bondswedstrijden was het weer
10 dagen schaakplezier in
Dieren!! Volgend jaar de 49e editie.
Uitslagen interne competitie 2e ronde (8 september 2016):
Hogerhorst - Plomp 0-1(=uitslag vooruitgespeelde partij
externe ASV-5-ASV-4); Bus - Amesz 0-1; Hoogland - Boel
½-½; Hendriks - Knuiman 1-0; Hooning - R. Wille ½-½;
Fassaert - Gerlich 0-1; R. Verhoef - Huizinga ½-½; van
Amerongen - Naber ½-½; Peters - Mercan 1-0; Kusters Groen 0-1; Boonstra - Vermeer ½-½; Manschot - van Belle
0-1; Koen van Keulen - van Buren ½-½; Arends - Veerman
½-½; Witmans-Kooman 1-0; Wijman-Kees van Keulen 0-1;
Schunck - Zuidema 1-0; Derendorp - Stomphorst 1-0; van
Lotringen - J. Sanders 1-0; Visser - Gubbels 1-0; Droop Diekema 0-1.

