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Oploswedstrijd: Wat goed is moet je continueren! Daarom 
gaan we ook dit nieuwe seizoen natuurlijk gewoon met de 
oploswedstrijd door. We beginnen meteen al vanavond. 
Want het is niet voor niets een leuk intermezzo tijdens onze 
wekelijkse clubavonden. Hendrik van Buren zal u dan ook 
weer wekelijks een probleemstelling voorschotelen. Dit 
keer geen maandthema maar gewoon elke week wat anders. 
Laat u dus verrassen. Veel plezier met het oplossen. Meer 
over de puntentelling volgende week. 
 
Open Schaakkampioenschap van Arnhem: Morgenavond is 
het zover. Dan start ons weekendtoernooi met de strijd om 
de open Arnhemse schaaktitel als inzet. Veel inschrijvingen 
mochten we reeds ontvangen. Daarmee heeft het toernooi 
zijn plaats op de wedstrijdkalender bewezen. Mogelijk 
hebben we als u dit leest zelfs al de 100 deelnemers bereikt! 
Bent u niet in de gelegenheid om mee te doen kom dan een 
keer kijken dit weekend. We spelen in het Lorentz Kennis-
intensief Ondernemerscentrum aan de IJsselburcht 3. Een 
bekend adres inmiddels van de zaterdagse teamwedstrijden. 
In de volgende EP alles over dit toernooi. 
 
Simultaan: Ogenschijnlijk enigszins gespannen voor wat 
zou komen begonnen Richard van der Wel en Leon van Tol 
vorige week bij de traditionele simultaan, dat als opening 
van het schaakseizoen geldt, aan hun klus. Beiden namen 
het op tegen zo’n 17 schakers waarbij de sterkte van de 
tegenstanders zo eerlijk mogelijk was verdeeld. Verheu-
gend was ook de deelname van zo’n 8 jeugdspelers waarbij 
sommigen een aardige indruk achterlieten. Zowel Richard 
als Leon kwamen op een prima score uit. Richard verloor 
alleen kansloos van Henk Kuiphof (“ik ben geveegd”, aldus 
Richard na afloop) en moest zich ook tegen Tjé Wing Au 
gewonnen geven. Verder moest hij remises toestaan aan 
Martin Weijsenfeld, Otto Wilgenhof, Nico Schoenmakers 
en Tijs van Dijk. Tegen laatstgenoemde gaf Richard een 
stuk weg in gewonnen stelling. Leon van Tol werd matge-
zet door Henk Kelderman maar dat is dan ook niet voor 
niets de man met de meeste routine binnen ASV. Frank 
Schleipfenbauer, Roland Stravers, Jan Vermeer en Albert 
Marks wisten Leon een half punt te ontfutselen. Maar de 
overige tegenstanders van Richard en Leon werden vak-
kundig gevloerd. Het was weer een geslaagde simultaan-
avond. Vanavond gaat het weer echt van start. We beginnen 
aan de eerste ronde van een nieuwe interne competitie. De 
strijd om het clubkampioenschap is weer helemaal open. 
Wij wensen u daarbij veel succes en vooral veel plezier 
want daar gaat het toch ook om! 
 
Schaken Overdag: Eerder schreef ik al dat ook in het nieu-
we seizoen in samenwerking met het NIVON het Daglicht-
schaak wederom zal plaatsvinden. Deze schaakactiviteit op 

de dinsdagmiddag, in het gebouw van het NIVON aan de 
Molenbeekstraat 26A, wordt gehouden op 4 oktober, 1 
november, 6 december, 10 januari, 7 februari, 7 maart en 4 
april. Aanvang 14.00 uur, einde 17.00 uur (aanmelden van-
af 13.30 uur). Contactpersoon is Jan Vermeer. Inschrijfgeld 
€ 10,00 voor een heel seizoen of € 3,00 per middag, ter 
plaatse te voldoen. Er worden 3 rapidpartijen per middag 
gespeeld. Afgelopen zaterdag was de Open Dag bij het 
NIVON waarbij alle activiteiten van dit centrum zich kon-
den presenteren. Ook ASV was natuurlijk van de partij. 
Hopelijk wordt het Daglichtschaak, mede door uw deelna-
me, evenals vorig seizoen weer een succes! 
 
Externe competitie: Ook dit seizoen zal ASV met 10 teams 
aan de externe competitie deelnemen. Vorige week werd de 
beslissing genomen om ook ASV-10 in te schrijven. Dit 
was even onzeker omdat de beide teams ASV-6 en ASV-7 
door hun promotie naar de 2e klasse OSBO het komende 
jaar moeten bestaan uit 8 in plaats van 6 schakers. Inmid-
dels is de inschatting gemaakt positief uitgevallen zodat we 
weer met hetzelfde aantal teams van start gaan als vorig 
seizoen. Aardig om te vermelden is nog dat Arnhem een 
echt schaakbolwerk lijkt te worden want naast de 10 ASV-
teams heeft De Toren 8 teams en De Sleutelzet 2 teams 
voor de externe ingeschreven. In totaal dus maar liefst 20 
Arnhemse teams. Zeker iets om trots op te zijn. Hiervan 
spelen er 3 in de KNSB (ASV-1 en ASV-2 en De Toren-1) 
en 17 in de OSBO. De samenstelling van de teams staat 
voor wat betreft onze zaterdagteams ASV-1 tot en met 
ASV-4 al aardig op papier maar zij beginnen dan ook al 
over 3 weken (24 september a.s.) aan hun seizoen. De inde-
ling van de andere teams volgt binnenkort. Als alles defini-
tief is en de indeling wordt vrijgegeven kom ik hier zeker in 
een komende EP op terug. 
 
Zomertoernooien: Diverse ASV-ers namen tijdens de zo-
merperiode deel aan één van de vele toernooien. Een be-
kend rijtje intussen. Want ga maar na Oosterbeek, Gent, 
Amsterdam (alleen daar geen ASV-ers), Dieren, Praag, 
Vlissingen en Hengelo komen al vele jaren op de toernooi-
kalender terug en daarmee dus ook in EP via de resultaten 
van onze clubgenoten. Een aardig moment om terug te 
blikken op de hierbij behaalde scores. 
 
Bilderbergtoernooi: Bij dit toernooi zijn ASV-ers op 2 
fronten actief. Natuurlijk achter het schaakbord maar zeker 
mag niet onvermeld blijven dat Barth Plomp, Henk Kuiphof 
en Albert Marks in belangrijke mate betrokken zijn bij de 
organisatie van dit seniorentoernooi. Misschien mag ik 
zelfs wel zeggen dat door deze inbreng het ook een beetje 
een ASV-toernooi is geworden. Buiten de stadsgrenzen dan 
weliswaar want het Bilderberghotel in Oosterbeek is al vele 



jaren de fantastische speellocatie. In de hoofdgroep (Elo 
1900+), waar met de sterke deelname van onder meer Hans 
Böhm, Rob Hartoch, Jaap Vogel en meervoudig kampioen 
Ad van den Berg om de seniorentitel van Nederland wordt 
gespeeld, kwamen ook onze eigen Cees Sep en Siert Hui-
zinga in actie. Laatstgenoemde eindigde na 7 ronden op 3 
punten en bleef met zijn TPR iets boven zijn Elo. Cees 
bleef met 2½ punt een half punt achter op Siert maar was 
toch niet geheel ontevreden in dit deelnemersveld. Ook in 
de overige groepen (allen bestaand uit 10 tot 12 spelers 
waar 5 ronden werden gespeeld) kwam ik diverse ASV-ers 
tegen. Zo eindigde Jan Vermeer in groep 4 op een uitste-
kende gedeelde 2e plaats met 3½ uit 5 met een nederlaag in 
de 3e ronde tegen de groepswinnaar. Hendrik van Buren 
scoorde in deze groep 2½ punt, 50% dus. Feitelijk was dat 
beter omdat hij een ronde moest laten lopen en dus 2½ uit 4 
scoorde. Het waren uiterst levendige partijen. In alle vier 
heeft hij gewonnen gestaan en in drie van de vier ook zicht-
baar verloren. Af en toe werkten tegenstanders mee. Het 
was leuk om thuis de computer nog weer eens te raadplegen 
en vervolgens te schrikken, wat allemaal niet was gezien. 
Maar hij was ervan overtuigd daar toch weer niets van 
geleerd te hebben. In groep 7 eindigde Wim Zunnebeld met 
2½ uit 5 in de middenmoot. In de slotronde vergooide hij 
zijn kansen en bleef toen in deze partij met lege handen. 
Met een half puntje erbij uit deze laatste partij zou hij te-
vreden zijn geweest over zijn eindscore. Aan het toernooi 
namen 140 schakers deel die zeer enthousiast waren over de 
speelomstandigheden. 
 
Gent: Van 16–20 juli werd in het Belgische Gent het in-
middels al 28e Open Internationale Schaaktoernooi georga-
niseerd door de Koninklijke Gentse Schaakkring Ruy Lo-
pez. In een deelnemersveld van zo’n 390 schakers kwam 
ons dubbellid Laurens Snuverink (helaas zien we hem veel 
te weinig op onze clubavonden) tot een prima regelmatig 
opgebouwde score van 5 uit 9. 
 
Praag: Nico Schoenmakers speelde ook deze zomer een 
tienkamp tijdens de “International Chess Holiday” in Praag. 
Hij nam dit jaar voor de 14e maal deel; waar blijft de tijd?! 
Na een start met 3 uit 3 stond Nico na 6 ronden nog steeds 
aan kop met een score van 4½ punt. De twee ronden op 
donderdag, waarin Nico tweemaal wit had, moesten vervol-
gens de beslissing brengen. De ochtendpartij werd vrij 
overtuigend gewonnen, maar tijdens de middagpartij ging 
het alsnog mis. Enkele zwakke zetten in een remiseachtig 
eindspel leverden een onnodige nederlaag op. De slotronde 
op vrijdag ging aansluitend ook nog verloren, waarna een 
derde plaats resteerde. Nico had de vierde rating in zijn 
groep en presteerde op papier dus naar vermogen. Echter 7 
ronden de leiding hebben in een tienkamp, vraagt om meer! 
Bij de prijsuitreiking werd dan ook terecht opgemerkt, dat 
“Nico nog aan zijn eindspurt moet werken”. 
 
Dieren: Het Open Kampioenschap van Nederland en de 
vele overige groepen trok deze zomer ook weer veel ASV-
ers naar Dieren. Sjoerd van Roosmalen en Wouter van Rijn 
kwamen uit in de hoofdgroep. Sjoerd kon zeker terugkijken 
op een uitstekend toernooi. Met 4½ uit 9 eindigde hij met 
een TPR van 2246 in de middenmoot. Met sterk spel wist 
hij zijn tegenstanders meermalen in het nauw te brengen en 
daarmee een goed resultaat te boeken. Dit eigenlijk in te-
genstelling tot Wouter die na een wat ongelukkige start niet 
meer in zijn spel kwam en met een voor hem teleurstellende 
score van 3 uit 9 duidelijk onder het niveau eindigde wat 
we van hem mochten verwachten. Iets wat hij zelf van 
tevoren ook niet had verwacht. Een maand eerder had hij 

samen met Joost Michielsen (in 2004 winnaar van het OS-
KA) in Kroatië nog aan een open toernooi meegespeeld. 
Wouter eindigde dat toernooi met 5½ uit 9. Eigenlijk gaf dit 
wel vertrouwen voor het toernooi in Dieren maar het mocht 
niet zo zijn. In de Reservegroep A kwam uw redacteur dit 
keer eens goed voor de dag met een score van 6 uit 9. Wel 
moet hierbij de aantekening worden gemaakt dat het in 
enkele partijen zeker niet tegen heeft gezeten. Maar zonder 
geluk vaart niemand wel. In een volgende ASV-Nieuws zal 
ik dit met enkele diagrammen laten zien. Kees Verkooijen 
bracht het in deze groep tot 5½ uit 9. Soms ging het wat 
moeizaam in zijn partijen. Want zelfs met zijn uiteindelijke 
plusscore bleef hij met zijn TPR (1882) onder zijn Elo 
(1932) van dat moment. Misschien kwam het omdat hij 
steeds vanuit zijn werk op de fiets naar Dieren reed en zo 
zijn energie al had verspild. Wie zal het zeggen. Erika Belle 
bereikte met 4½ punt net de 50% score. Echt tevreden zal 
ze met haar spel niet zijn geweest. In Reservegroep B ging 
Albert Marks aanvankelijk uitstekend van start. Met 4 uit 5 
leek hij op een topklassering af te stevenen. Daarna stokte 
de puntenmachine en eindigde Albert op 5½ punt. Toch kon 
hij terugkijken op een goed toernooi. Met Harold Boom 
lukte het dit keer beduidend minder. Hij bleef in deze groep 
op 3½ punt steken en dat behaalde hij via maar liefst 7 
remises!! Ook Tjé Wing Au speelde in deze groep mee. 
Vooral goed om weer wat ritme en ervaring op te doen. 
Zijn eindscore was 3 uit 9. In Reservegroep C was het Theo 
Koeweiden die met 5½ uit 9 net onder de subtop eindigde. 
Ook in het zesrondig toernooi waren er nog drie ASV-ers 
actief. In groep 1 wilde het bij Abbes Dekker aanvankelijk 
niet zo lukken. Weliswaar werd de 1e partij gewonnen maar 
daarna volgden drie nederlagen. Met 1½ uit 2 aan het slot 
volgde nog een redelijk herstel en bleef Abbes net onder de 
50%. In groep 2 begon Henk Kuiphof knap met 3 uit 4 
maar verloor vervolgens de 5e ronde met wit. In de slotron-
de werd nog een remise bijgeschreven, 3½ uit 6 dus. Ruud 
Verhoef moest 1 ronde verstek laten gaan. Daardoor ein-
digde hij net onder de 50% met 2½ uit 6. Met meer dan 450 
schakers zat Sporthal Theothorne anderhalve week stamp-
vol. Het was weer een leuke belevenis! 
 
Vlissingen: Na Dieren trok het schaakcircus door naar Zee-
land waar Vlissingen de nieuwe thuishaven werd. Ook daar 
weer 250 schakers aan de start. ASV-er Eric Hartman be-
trok samen met OSBO-competitieleider Huub Blom een 
vakantiehuisje en zetten in het toernooi hun beste beentje 
voor. Verder nam ook onze “Zeeuwse ASV-er” Rogier van 
Gemert deel. Afkomstig uit het nabij gelegen Souburg was 
het voor hem bijna een thuiswedstrijd. Rogier eindigde op 
4½ uit 9, waarvan 3 punten uit de laatste 4 partijen. Eric 
Hartman scoorde alleen maar met wit want hij won hiermee 
al zijn 4 partijen. Met zwart lukte dit bepaald niet want al 
zijn vijf zwartpartijen gingen verloren. Het was dus alles of 
niets met Eric. Wel moet hierbij worden aangetekend dat 
hij met zwart soms veel sterkere tegenstanders trof. Huub 
behaalde overigens 3½ uit 9.  
 
Hengelo: Naast Vlissingen was het Overijsselse Hengelo de 
andere uitvalsbasis na Dieren. Hier werd het Open NK-
jeugd bestreden. In de groep tot 20 jaar eindigde Kasper 
Uithof op 3½ uit 9. In deze uit 92 schakers bestaande groep 
was hij als 77e geplaatst op Elo. Hij won tegen twee duide-
lijk zwakkere spelers en boekte verder een zege en een 
remise tegen op papier gelijkwaardige spelers. Kasper, 
zullen we overigens op onze clubavonden moeten missen. 
Hij blijft wel lid van ASV maar vanaf dit schooljaar gaat hij 
in Delft studeren Na Dieren was Barth Plomp ook bij de 
wedstrijdleiding in Hengelo betrokken. 


