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Oploswedstrijd 29 juni 2017: Op de laatste speelavond van
de vorige interne
competitie kreeg u
een tweezet van Philipp Klett (1833-1910)
voorgeschoteld. Klett
had
de
bijnaam
“schrik van de oplossers”. Hij maakte
prachtige problemen.
Helaas
nauwelijks
tweezetten. Dat is niet
zo vreemd, want in de
19e eeuw werden die
door bijna niemand gemaakt.
Eindstand Oploswedstrijd
Seizoen 2016 - 2017:
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Welkom: Het was weer een
mooie zomer. Daarbij bedoel
ik niet het zomerweer wat niet
bepaald altijd even uitbundig
was maar ik bedoel natuurlijk
de sportzomer. Waar hebben
we allemaal niet van kunnen
genieten. Natuurlijk Wimbledon en de Tour maar ook de
WK’s zwemmen en atletiek, dat laatste met het afscheid van
fenomeen Usain Bolt. Allemaal prachtige sport. Geweldig
waren natuurlijk ook de prestaties van de Nederlandse voetbalvrouwen die de Europese titel grepen en iedereen enthousiast maakten. Een mooiere propaganda voor je sport kun je
niet hebben. Nederland kleurde oranje! Een prachtig uithangbord voor het damesvoetbal. Marco, dit is vast iets voor
een column in ASV-Nieuws? Ik geef je de voorzet, kop jij
hem in…? Het succes van de voetbaldames geeft deze tak
van sport dan ook een enorme boost. Iets waar het schaken
in Nederland toch wel met enige jaloezie naar kan kijken.
Maar goed, ik dwaal af. Na 5 donderdagavonden zonder
clubavond trapten we vorige week af voor wat hopelijk weer
een fantastisch schaakseizoen gaat worden. Bent u gretig uit
de zomerstop gekomen en klaar om te vlammen?? Ik moet

donderdag 24 augustus 2017
eerlijk zeggen dat het wel even lekker was zo’n schaakloze
periode en ik begon er dan ook al aardig aan te wennen maar
nu we weer zijn begonnen ga ik er natuurlijk ook weer vol
tegenaan. Vorige week er op de vrije speelavond al meteen
weer heel enthousiast geschaakt. Theo Jurrius won het snelschaken met 9 uit 9, gevolgd door nieuwkomer Robert-Jan
Kuyper, die het schaken in clubverband wil gaan oppakken,
met 6½ punt. Barth Plomp en Jacques Boonstra werden
gedeeld 3e met 5 punten. In En Passant zal ik komend seizoen vanzelfsprekend weer wekelijks verslag doen van alles
wat ASV aangaat. Ik hoop dat u mij daarbij voorziet van
informatie over uw gespeelde toernooien en partijen om te
voorkomen dat mijn weergave vanaf de toernooisites op
scorebordjournalistiek gaat lijken. Alles wat de afgelopen
zomerweken door onze clubgenoten in de diverse toernooien
is gepresteerd zal in de komende nummers van dit weekbulletin aan de geschiedschrijving van ASV worden toegevoegd. Op onze facebookpagina kon u dit in de afgelopen
weken natuurlijk al uitgebreid volgen.
OSKA: Met het Open Schaakkampioenschap van Arnhem
schieten we op 1, 2 en 3 september meteen vol uit de startblokken. In deze eerste grote krachtproef in dit seizoen valt
er in de A-groep meteen ook nog de titel in de hoofdklasse
van de OSBO-kamp te verdienen. Op de deelnemerslijst tref
ik nog maar weinig ASV-ers aan. U laat het toernooi van uw
eigen vereniging toch niet in de steek…?
Steenstraat: Zoals gebruikelijk aan het begin van het seizoen
staan we a.s. zaterdag 26 augustus van 11-15 uur voor de
deur van vijf verswinkels aan de Steenstraat t.w. Bloemsierkunst Futura, Slagerij Putman, Bakker Koenen, Derkzen,
groenten en fruit en ’t Zuivelhoekje, allen adverteerders in
ASV-Nieuws. Een mooie reclame voor het schaken en voor
ASV! Doet u ook mee met deze schaakdemo? Ik hoop op de
nodige belangstelling van ASV-zijde zodat er voor de deur
van elke winkel geschaakt wordt.
Schaaktafels: A.s. zondag 27 augustus tussen 15-16 uur
worden twee schaaktafels die door het wijkplatform “Arnhem6811” zijn gedoneerd op ludieke wijze in gebruik genomen. Dit wijkplatform komt op voor de belangen van de
binnenstadbewoners. U kunt daar natuurlijk getuige van zijn.
GM Jan Timman zal hieraan zijn medewerking verlenen.
Gestart wordt bij de schaaktafel op het Johnny van Doornplein (naast de vroegere V&D). Het is de bedoeling dat
Timman daar speelt tegen Martijn Leisink, één van onze
Arnhemse wethouders. Het tweede deel vindt plaats nabij de
schaaktafel op het Gele Rijders Plein. Daar zullen op een
demonstratiebord enkele mooie schaakmomenten worden
weergegeven. U bent van harte welkom!
Simultaan: Vanavond tijdens onze 2e clubavond kunt u in de
vaste jaarlijkse simultaan de strijd aanbinden tegen clubkampioen Jaap Amesz of bekerwinnaar Michiel Blok. Zij
zijn voor u een mooie uitdaging om te kijken of de vorm er

al is. Volgende week is de officiële aftrap van het schaakseizoen. Dan starten we met de 1e ronde van een nieuwe interne
competitie. Naar verwachting is dan ook de jaarkalender
beschikbaar met de volledige seizoensindeling, de data van
onze toernooien, de trai- Eindstand Fischer Random Chess
Seizoen 2016-2017 na 8 ronden:
ningsavonden van de ver- 1 Jaap Amesz
7½
2
Werner Passchier
6½
schillende groepen etc.
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Fischer Random Chess: Op
de slotavond van het afgelopen seizoen is Jaap
Amesz met groot vertoon
van macht FischerRandomkampioen in het seizoen
2016-2017 geworden. Hij
scoorde in de 2 avonden
maar liefst 7½ van de 8
maximaal te behalen punten. Alleen (schaak)vechtjas
Ruud Wille wist Jaap in de
slotronde een halfje af te
snoepen. Werner Passchier
werd met een mooie score
van 6½ punten verdienstelijk tweede, terwijl Theo
Koeweiden met een Bobby 4 uit 4 - op de valreep de
derde plaats wist te grijpen.
Met deze tweede FischerRandom Chessavond werd
het schaakseizoen op een
gezellige wijze afgesloten.
Nico Schoenmakers
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Koen van Keulen
Ko Kooman
Hans Meijer
Kees van Keulen
Henk Schunck
Bob Hartogh Heijs
Fred Reulink
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Thijs Stomphorst
André de Groot
Patrick v Waardenburg
Victor Droop
Pim Rijmer
Léon van Tol
Jillis ter Hove
Theo van Lotringen
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3 uit 4
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1½ uit 4
1 uit 2
1 uit 2
1 uit 2
1 uit 4
1 uit 4
1
½ uit 4
0 uit 1
0 uit 4
0 uit 4

Zomertoernooien: Natuurlijk kom ik in de komende weken
terug op de diverse zomertoernooien die gespeeld zijn waar
vele van onze clubgenoten aan hebben deelgenomen. Zo
konden vele schakers de zomerperiode zonder clubavonden
schakend doorkomen. Dat begon al meteen in Amsterdam,
gevolgd door Leiden, Dieren, Vlissingen en Borne (die laatste voor de jeugd). Allemaal prachtige zomertoernooien. Om
het allemaal compleet te maken volgen in deze eerste EP
eerst nog even wat resultaten van andere schaaktoernooien
die nog net daarvoor plaatsvonden.
Barneveld: Op zaterdag 1 juli trokken Ruud Wille en Ko
Kooman naar Barneveld waar de plaatselijke schaak- en
damvereniging het jaarlijke rapidtoernooi organiseerde niet
alleen voor schakers maar ook voor de dammers. Een gemêleerd gezelschap dus. Bij het schaken waren er iets meer dan
70 deelnemers en dat was vrijwel gelijk aan vorig jaar. Ruud
Wille startte in groep A heel beroerd met 2 nederlagen. Eerst
liet hij zich in een remiseachtig toreneindspel zomaar matzetten en in de 2e ronde was een blunder met torenverlies
fataal. Daarna ging het gelukkig beter en zo eindigde hij
uiteindelijk met 3½ uit 7 op 50%. In deze A-groep werd
Wageninger Stefan Bekker met 6 uit 7 toernooiwinnaar. Ook
Ko Kooman moest in groep C even op gang komen. Hij
begon met 1 uit 3 maar na de lunch was hij onverslaanbaar.
Zo sloeg hij in 4 partijen genadeloos toe en viel hij met 5 uit
7 en een gedeelde 3e plaats in de prijzen. Het was een gezellig en goed georganiseerd toernooi.
Haarlem: Voor de schaakliefhebbers die de voorkeur gaven
aan het serieuze werk in een weekendtoernooi boven het
rapid in Barneveld was er in datzelfde weekend in Haarlem
het ROC NOVA-College schaaktoernooi. Mick van Randtwijk speelde evenals vorig jaar mee. In de sterke A-groep

kwam hij vorig jaar nog tot 2½ uit 6 maar dit jaar verliep het
wat stroever en bleef hij op 1½ punt steken via 3 remises.
Terrasschaak: Meteen al op de eerste zondag na onze laatste
clubavond, stond op 9 juli het 4e Terrassnelschaaktoernooi
bij café-bar Heeren van Aemstel op het programma. Het
toernooi kreeg eindelijk dat wat het verdiende namelijk een
flink portie zon daar waar eerdere edities met regen te kampen hadden. Daar was nu geen sprake van. Overdadige zonneschijn dus en zonnebrandcrème was dan ook geen overbodige luxe en wie af en toe zijn partijtje op een plekje in de
schaduw kon spelen had geluk. Naast het stralende weer trok
het toernooi ook meer deelnemers. Of hangt het een met het
ander samen….?! In ieder geval groeit het toernooi zo in de
loop der jaren uit tot een niet meer weg te denken schaakhappening. Met 39 schakers trok het wederom zeer gezellige
schaaktoernooi dit jaar ruim meer deelnemers dan de 28 van
vorig jaar. Gespeeld werd in 4 voorrondegroepen waarin
hard werd gestreden om een plaatsje in de hoogste finalegroep. Zo kwamen uit groep 1 in finalegroep 1 terecht Jaap
Amesz (8½) en Ornett Stork (8). Uit groep 2 plaatsen zich
Pieter Verhoef (8) en Pim Ydo (7½). In groep 3 toonden zich
Tom Bus (8½) en Wouter van Rijn (8) de sterksten. In groep
4 tenslotte namen Sander van Eijk (8) en Jochem Woestenburg (6) de eerste 2 plaatsen in. Jochem eindigde gelijk met
Jeroen van Onzen maar die trok zich terug voor de finalegroep. Deze 8 spelers moesten de toernooiwinst dus gaan
betwisten in een dubbelrondige finalegroep. Een spannende
eindstrijd volgde. Uiteindelijk werd Jaap Amesz nipt winnaar door met 9½ punt net een halfje meer te scoren dan het
duo Sander van Eijk en Pieter Verhoef die op een gedeelde
2e plaats eindigden. In het onderlinge duel won Sander met
2-0 van Jaap en bleef Pieter zowel Sander als Jaap met 1½-½
de baas. Dus in die duels trok Jaap aan het kortste eind maar
hij pakte juist in de andere partijen in die groep voldoende
punten om tot winnaar van het 4e Heeren van Aemstel snelschaaktoernooi te worden uitgeroepen. Winnaar van groep 2
werd Richard van der Wel met 8 punten. Hij bleef Wageninger Erwin Oorebeek en Thomas van Nispenrode van De
Toren net een half puntje voor. Finalegroep 3 werd een prooi
voor Miklos Hoffer van ZSG Zwolle en tevens secretaris van
de OSBO. Met 8 punten bleef hij Ruud Wille een punt voor
die daarmee als 2e eindigde. Het OSBO-bestuur deed nog
meer van zich spreken want OSBO-jeugdleider Peter Brongers van De Elster Toren won finalegroep 4 met 9 punten op
de voet gevolgd door Jacques Boonstra met 8½ punt. Finalegroep 5 tenslotte won Koen Molewijk van de Voorster SC
met een gedeelde 2e plaats voor onze clubgenoten Xadya van
Bruxvoort en Ko Kooman. Bij de prijsuitreiking vonden de
vele flessen drank hun weg naar de verdiende prijswinnaars.
Daarna genoten de deelnemers van een overheerlijke barbecue. Het was een prachtige dag. Stiekem werd al gedroomd
van een vol bezet plein voor het café Heeren van Aemstel
want dit succes smaakt naar meer zolang de zon maar blijft
schijnen natuurlijk!!
Uitslagen interne competitie 34e ronde (29 juni ‘17):
Om het geheel uit het vorige seizoen compleet te maken
hierbij nog de uitslagen van de 34e en laatste ronde uit de
interne competitie van het seizoen 2016-2017.
Boel - Gerlich 1-0; de Kort - P. Verhoef 1-0; Braun - Boonstra 1-0; R. Wille - Kooij 1-0; Kusters - Koeweiden 0-1;
Passchier - Witmans 1-0; Schunck - Vermeer 0-1; Kees van
Keulen - de Kok ½-½; Meijer - van Buren 0-1; Wijman Arends 1-0; Droop - Mollahosseini 0-1; Hartogh Heijs Derendorp 0-1; Samman - Kooman 0-1; Nieuwenstein Stibbe 1-0; Maas - Burger 1-0; Visser - de Groot 0-1.

