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Oploswedstrijd: Vorige week mocht u zich weer buigen 
over de eerste opgave in een nieuw seizoen in de oploswed-
strijd. Natuurlijk eerst iets simpels om mee te beginnen. 
Zwart liet in bijgaande stelling de overwinning snel aante-
kenen. De stand is uit Aldens – Nilsson, in 1972 in Zweden 

gespeeld. Naast de 
gebruikelijke week-
prijs maakte men 
ook kans op een 
extra prijs. Er werd 
namelijk ook nog 
een fles wodka 
verloot onder de 
goede inzenders, 
die hun partij verlo-
ren. 
Oplossing: Het is 
een bekend thema. 
De samenwerking 

tussen de witte dame en toren moet verstoord worden en 
dan is mat achter de paaltjes niet meer te verhinderen. Na 
1…Dc6 is het uit. In de partij speelde zwart …Db7 en 
verloor na 2. Df1. Er waren 8 goede inzendingen waarvan 
er die avond 5 hun partij voor de interne verloren. Er is dus 
20% kans. 
 
Open Schaakkampioenschap van Arnhem: Het had afgelo-
pen weekend niet mooier kunnen aflopen dan nu het geval 
was. Twee ASV-ers op de bovenste plaatsen. Wie had dat 
van tevoren kunnen bedenken. Een ongekend succes. “Dob-
belking” Wouter van Rijn werd ongedeeld winnaar en 
daarmee de nieuwe Open Schaakkampioen van Arnhem met 
een score van 5½ uit 6 en in groep B werd Jan Vermeer met 
deze score ongeslagen eerste met een vol punt voorsprong 
op een veld van 7 spelers waaronder clubgenoot Robert 
Naasz, die daarmee gedeeld tweede werd. Maar niet alleen 
het feit dat twee ASV-ers tot de winnaars behoorden droeg 
bij aan het slagen van deze titelstrijd. We kunnen als vereni-
ging weer terugkijken op een prima verlopen schaakevene-
ment. Uiteindelijk kwamen er 108 schakers op ons toernooi 
af. Toch weer een aanzienlijk aantal ofschoon de deelname 
dit keer aanvankelijk slechts schoorvoetend op gang kwam. 
Dus er was vooraf wel enige twijfel of de 100 gehaald zou 
worden zeker gezien het aantal van 120 schakers dat vorig 
jaar deelnam. Maar uiteindelijk liep het zeker in de laatste 
week heel voorspoedig en werd de 100 makkelijk gehaald. 
Vrijdagavond werd het toernooi geopend door wethouder 
mevrouw Weeda, die zoals wellicht bekend in haar porte-
feuille niet alleen sport maar ook economische zaken heeft. 
Een ideale combinatie dus tussen ons toernooi en de bedrij-
ven in het Lorentz Ondernemerscentrum. In haar toespraak 

ging de wethouder in op de ledenaantallen van het Amster-
damse VAS in haar vorige werkgemeente en ASV die met 
elkaar stuivertje wisselen. Ook de ambitie van ASV om een 
grootmeestertoernooi in Arnhem te organiseren sprak haar 
aan. Zij nodigde het ASV-bestuur uit om hierover eens van 
gedachten te wisselen. Met een paardensprong aan het bord 
van onze trainer Willy Hendriks die onlangs in Dieren een 
grootmeesterresultaat scoorde gaf zij het startschot voor ons 
OSKA, waarbij zij hoopte dat deze zet in de toekomst als de 
“Arnhemse opening” door het leven zou gaan. 
Willy Hendriks was op Elo vooraf de grote favoriet. De 
nummer twee op de aanvankelijke deelnemerslijst, Apel-
doorner Sjef Rijnaarts, had 200 punten minder. Grappig was 
dat ik net met Willy over dat eloverschil had gesproken en 
het waarmaken van de favorietenrol toen onverwacht de 
Duitse IM Kabatianski kwam binnenlopen die zich vooraf 
niet had aangemeld maar alleen een week eerder wat infor-
matie had ingewonnen over ons toernooi. Daarna was het 
stil gebleven omtrent zijn deelname. Dat betekende natuur-
lijk een geduchte concurrent voor Hendriks maar voor het 
toernooi was dit natuurlijk een prima ontwikkeling. Qua Elo 
ontliepen beiden elkaar nauwelijks iets. Willy had met zijn 
Elo van 2417 slechts 2 puntjes meer dan de Duitser die voor 
het Apeldoornse Schaakstad in de Meesterklasse uitkomt. 
De verwachting was dan ook dat beiden de strijd om de titel 
zouden uitvechten. Maar niets bleek minder waar. Het liep 
totaal anders. In de openingsronde liet Willy al meteen een 
halfje liggen en ook op de zaterdagochtend gebeurde het-
zelfde. Zo liep Hendriks al snel achter de feiten aan maar 
ook Kabatianski liep averij op. Zo verloor hij op de zaterdag 
anderhalve punt door een remise in de middagronde en een 
nederlaag ‘s-avonds in een prima gespeelde partij van Wa-
geninger Erwin Oorebeek. Daardoor kwam ASV-er Wouter 
van Rijn, voor wie het toernooi juist heel voorspoedig ver-
liep na de vierde ronde aan het eind van de 2e speeldag zelfs 
ongedeeld aan de leiding met 4 uit 4. Een uitstekende 
100%score. Het had daarbij zeker niet tegengezeten want 
zeker in de derde ronde waarin hij uiteindelijk Ton Timman 
versloeg leek Wouter te gaan verliezen. De speler van het 
Amsterdamse VAS leek de winst te grijpen nadat een verre 
vrijpion promoveerde en met dame tegen loper leek de winst 
niet ver weg meer. Toen bleek er opeens toch nog een red-
dingsmogelijkheid voor Wouter in de stelling te zitten. Met 
koning, loper en vrijpion bracht Wouter van Rijn zijn tegen-
stander in een vliegend tijdnoodduel, waarbij Wouter net dat 
belangrijke halve minuutje meer had, danig in het nauw en 
uiteindelijk won hij het duel door tijdsoverschrijding van 
Timman. Zo nam Wouter na deze derde ronde samen met 
Matthieu Freeke uit Terneuzen al de gedeelde eerste plaats 
in. In de avondronde besliste Wouter het onderlinge duel na 
kwaliteitswinst in zijn voordeel zodat hij, zoals gezegd na 4 



ronden als enige nog zonder puntverlies was. Hij had een 
half punt voorsprong op Bram van der Velden, voor wie ik 
diep respect heb voor zijn deelname, en een vol punt op een 
achttal spelers. De vijfde ronde kon dus al een soort voorbe-
slissing betekenen. Met wit kwam Wouter op een gegeven 
moment in de problemen en winst van Bram leek niet ver 
weg meer. Een blunder maakte echter een eind aan de partij. 
De finalepartij moest voor Wouter een half punt opleveren. 
Tegenstander Willy Hendriks kon alleen bij winst nog 
langszij komen. Van dit 
resultaat waren ook Peter 
Boel en Matthieu Freeke 
afhankelijk. Maar Wouter 
bleef overeind en greep zo 
het kampioenschap. 
Freeke won van Boel 
waardoor deze Zeeuwse 
schaker tweede werd. 
Peter viel terug naar een 
gedeelde 7e plek maar kon 
toch niet ontevreden zijn 
over zijn toernooi waarin 
hij verder in de 2e ronde 
nog tegen Kabatianski zijn 
meerdere moest erkennen. 
Maar daar stonden dus 4 winstpartijen tegenover. 
In groep B won Jan Vermeer al zijn partijen en leverde al-
leen een half punt in via de opgenomen bye in de 4e ronde. 
Hij werd daarmee de verrassende winnaar want bij de start 
van het toernooi stond hij niet eens bij de eerste 10 Elo-
besten in zijn groep. Misschien geeft dit ook wel aan dat Elo 
niet altijd alles zegt. Met zijn fantastische score kwam hij uit 
op een TPR van 2458. Voor Jan ook een reden om toch eens 
stiekem te informeren in welk team hij komend seizoen 
wordt opgesteld. Een brede glimlach kon hij daarbij niet 
onderdrukken. Toch vertrouwde hij uw redacteur toe dat hij 
dit succes niet als een incident beschouwde. Hij verwees 
daarbij naar zijn ongeslagen score tijdens het laatste Bilder-
bergtoenooi en het slot van de interne competitie daarnet aan 
voorafgaand. Jan keek dan ook vol vertrouwen vooruit naar 
het vervolg van het seizoen. Maar ook Robert Naasz speelde 
een goed toernooi. Na twee eenvoudige overwinningen 
volgde in de 3e ronde een spannende partij die nog net in 
remise eindigde nadat zijn opponent het toreneindspel met 
twee pionnen meer niet goed afrondde. Na de bye in de 4e 
ronde volgde in de vijfde ronde het treffen met clubgenoot 
Ignace Rood. Een koningsaanval besliste de partij net voor 
de 40e zet. Een remise in de slotronde leverde een gedeelde 
2e plaats op. Ignace Rood viel helaas net buiten de prijzen. 
Van de andere ASV-ers in deze groep viel de score van 
Bijan Zahmat wat tegen.  
Met veel inzet werd de site van ASV weer voorzien van 
informatie. Foto’s, rondeverslagen en natuurlijk partijen 
gingen via internet de hele wereld over. Het leverde een 
record aantal belangstellenden op. We gaan dus gewoon op 
de ingeslagen weg door. Volgend jaar is er begin september, 
net voorafgaand aan het seizoen, natuurlijk weer een OSKA! 
 
ONJK te Hengelo: In de vorige EP deed ik al verslag van 
het Open Nederlands Jeugdkampioenschap waar onze club-
genoot Kasper Uithof uitstekend presteerde. Ik kondigde 
toen al aan dat Andre de Groot zijn belevenissen van de 
kampweek nog eens in EP zou toevertrouwen. Welnu hierbij 
komt zijn verhaal.  
Vorig jaar al was ik een dag gaan kijken in Hengelo,waar 
bijna 500 jeugdschakers deelnemen aan het Open Neder-

lands Jeugdkampioenschap. Vanuit de OSBO zijn er altijd 
vele spelers aanwezig, en sinds enkele jaren nu al gaat een 
groep van deze spelers, onder leiding van enkele volwasse-
nen, in een blokhut van de scouting op “schaakkamp”. Die 
hut bevindt zich ergens tussen Hengelo en Borne aan de 
rand van een woonwijk, maar wel volop in de natuur. Ik was 
vorig jaar uitgenodigd om eens een dagje langs te komen en 
dat was zo leuk dat ik het dit jaar maar eens de hele week 
wilde meemaken. Het was erg leuk, je moet met zo’n hele 
groep natuurlijk niet alleen zorgen om op tijd in de speelzaal 
aanwezig te zijn, maar de spelers moeten goed uitgerust zijn 
want het zijn zware partijen. Tijdens en na de partijen wer-
den die geanalyseerd, men mocht zelfs niet terug naar het 
kamp als de partijen niet waren geanalyseerd, dus daarmee 
ben je de hele dag wel druk. Het is een hele dag schaken, 
van ’s morgens 8:30 tot 17:00. En dat dan een hele week. En 
dan moet er met de hele groep gegeten worden. Het kamp-
vuur moet aanblijven, dus moet er hout komen (uit de om-
geving). Er wordt gevoetbald, of een ander bordspel dan 
schaken gespeeld. Sommigen moeten zelfs corvee doen. 
Vervolgens op tijd naar bed, want de volgende dag is het 
vroeg opstaan, immers om 8:30 beginnen de partijen weer. 
In het weekend en op donderdagmiddag waren er vrije mo-
menten, dat wil zeggen dat je dan tijd hebt voor andere acti-
viteiten met z’n allen. Zo hebben we geprobeerd om ham-
burgers te maken op een kampvuur, en die lukten even goed 
als de boterhammen en het poffen van aardappels. Verder 
was er voor de spelers een dropping gepland, alle spelers 
werden ergens in de rimboe achtergelaten en moesten het 
kamp terugvinden, dat was reuzeleuk, of lag dat aan het feit 
dat we pas om 01:30 naar bed gingen? We zijn nog met de 
hele groep gaan zwemmen, en dat werd een gevecht tegen 
de plaatselijke luchtmacht (vliegen, muggen en vooral wes-
pen). Al met al was het een goed begin van mijn vakantie en 
ik zal het in de toekomst zeker nog eens doen. 
    Andre de Groot 
Jaaroverzicht: Zoals u van ons gewend bent verschijnt er elk 
jaar een overzicht met de indeling van onze clubavonden 
zodat u weet wanneer de interne plaatsvindt maar ook wan-
neer er rapidavonden zijn etc. Dit seizoen is deze kalender 
verder uitgebreid met andere activiteiten. Zo worden ook de 
trainingsavonden vermeld, de data voor de externe wedstrij-
den. Het seizoensoverzicht is sinds vorige week beschik-
baar. Het ligt op de wedstrijdtafel of vraag er anders even 
naar bij uw secretaris.  
Simultaan: Ook uw redacteur maakt wel eens fouten. Zo 
ging het dit keer mis bij de resultaten in de simultaan. Abu-
sievelijk liet ik Martin Weijsenfeld verliezen van Fokke 
Jonkman. Het tegendeel was waar. Martin won om het ver-
volgens een etage lager ook tegen Otto Wilgenhof op te 
nemen in een poging 2 uit 2 te scoren. Dit laatste mislukte. 
Fokke behaalde dus 9½ uit 14 en geen 10½ punt. 
 
Uitslagen interne competitie 1e ronde 31 augustus 2006: 
Jurrius – Weijsenfeld 1-0; de Freytas – R. Wille 0-1; Hen-
driks – Taal 1-0; Verkooijen – Hartman 0-1; P. Schoenma-
kers – Steenhuis 1-0; Zahmat – Hajee 1-0; Vermeer – Ho-
gerhorst 0-1; Marks – van Amerongen ½-½; Boom – Kuip-
hof ½-½; van Belle – Verhoef 0-1; Au – Dijkstra 0-1; Wig-
gerts – van Buren 1-0; Bentvelzen – Velders ½-½; Ariëns – 
Eder 0-1; Koeweiden–Zunnebeld 1-0; Egging–Kooman 1-0; 
Zandbergen – Bijlsma 1-0; Kelderman – Verbost ½-½; Zui-
dema – van der Krogt 1-0; van Vlerken – de Kok 0-1; Giltay 
– Stibbe 1-0; de Goey – Rietmeijer 1-0. 

Eindklassering ASV-ers 
 A-groep: 

1 Wouter van Rijn 5½ 
7 Peter Boel 4 
11 Otto Wilgenhof 3½ 
22 Gonzalo Tangarife 3 
35 Paul de Freytas 2½ 
51 Rogier van Gemert 1½ 
51 Martin Weijsenfeld 1½ 

B-groep: 
1. Jan Vermeer 5½ 
2 Robert Naasz 4½ 
8 Ignace Rood 4 
15 Albert Marks 3½ 
22 Bijan Zahmat 3 
34 Hendrik van Buren 2½ 
34 Horst Eder 2½ 


