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46e jaargang no. 26      donderdag 30 augustus 2007 
Welkom terug: Bij deze heet ik u weer van harte welkom bij 
het begin van een nieuw schaakseizoen. We staan alweer aan 
de vooravond van het Open Arnhems Schaakkampioenschap 
waarvoor morgenavond het startschot wordt gegeven in het 
Lorentz en waarvoor de belangstelling steeds maar groeiende 
is terwijl een ander prachtig toernooi, het Euwe Stimulans-
toernooi, waar ASV via Eric de Winter van de Velpse 
Schaakvereniging bij werd betrokken, nog maar net achter 
ons ligt. Velen van u bezochten dit internationale toernooi in 
de fraaie speellocatie in het Rijnhotel waar het Euwe Stimu-
lanstoernooi werd gehouden. Commentatoren van allure 
voorzagen de partijen van hun deskundige uitleg. Jan Tim-
man, Genna Sosonko, John van der Wiel, Lex Jongsma, 
Ruud Janssen en Herman van Riemsdijk gaven elk op hun 
eigen karakteristieke wijze uitleg aan partijen van groothe-
den van weleer en aankomende talenten. Een hele leuke 
toernooiformule dat eigenlijk zeker een vervolg zou moeten 
krijgen. Gelet op de belangstelling mag het duidelijk zijn dat 
dit evenement zonder meer een goede stimulans heeft bete-
kend voor het schaken in deze regio. Het spreekt dan ook 
voor zich dat het zeker het streven zal zijn om hier een ver-
volg aan te geven. Wie er nog meer over wil lezen kan dit 
natuurlijk vinden op de site www.euwe-stimulans.nl waar 
Peter Boel in zijn dagverslagen alle hoogtepunten de revue 
laat passeren aan de hand van vele diagrammen en varianten. 
Naast de hoofdgroep was er ook een regiogroep geformeerd 
waarin onze clubgenoten Wouter van Rijn en Léon van Tol 
uitkwamen.  
Natuurlijk hebben we als vereniging een hele lange zomer-
stop achter de rug. Het seizoen 2006-2007 sloten we immers 
al op 28 juni af met het gezellige Fischer Random Chess. 
Inmiddels zijn er dus twee maanden verstreken. Hoewel 
velen van u ook in deze zomerperiode bij een toernooi actief 
bleven is het toch de hoogste tijd om het schaken ook in 
clubverband weer te beginnen. Dat doen we vanavond 
meteen met de traditionele simultaan waarin clubkampioen 
Bert Buisman en bekerwinnaar Frank Schleipfenbauer het u 
ongetwijfeld zo moeilijk mogelijk zullen willen maken. Aan 
u de taak om dit te voorkomen. Volgende week starten we 
met de 1e ronde van de interne competitie.. Ik wens u ook in 
dit nieuwe seizoen weer heel veel schaakplezier. Ik zal u 
graag weer via dit wekelijkse bulletin op de hoogte brengen 
van al het nieuws rond ASV. Voorziet u mij dan van de 
nodige informatie?? Voor wat hoort wat nietwaar! Afge-
sproken dus!! 
 
Oploswedstrijd Ook in dit nieuwe seizoen zal Hendrik van 
Buren u weer wekelijks een probleemstelling voorschotelen. 
Al meteen vanavond kunt u hiermee aan de slag. In de afge-
lopen jaargang was Theo Jurrius de onbetwiste winnaar met 
30 punten, gevolgd door Harm Steenhuis met 22 punten. 
Maar ook Barth Plomp (21),  Tony Hogerhorst (15), Jan 
Vermeer (15) en Hein van Vlerken (14) wisten een ladder-

prijs in de wacht te slepen. Doet u ook mee aan dit gezellige 
intermezzo tijdens onze clubavonden? 
 
Seizoensindeling: Het seizoenoverzicht is vanavond reeds 
beschikbaar zodat u precies weet wat er komend jaar alle-
maal op het programma staat. Ook dit keer bevat het over-
zicht een weergave van allerlei andere activiteiten zoals 
trainingen, toernooien etc. Sommige data staan nog niet vast 
maar daar zal ik u in een volgende En Passant mededeling 
van doen. 
 
Toernooien: In de afgelopen zomerperiode hebben veel 
toernooien de revue gepasseerd. Natuurlijk krijgt u in de 
komende nummers van EP een overzicht van de resultaten 

van de ASV-ers. Gewoon 
chronologisch, te begin-
nen met onze laatste club-
avond. 
 
Theo Jurrius prolongeert 
titel in Fischer Random 
Chess: Op onze laatste 
clubavond van het afgelo-
pen seizoen. werd Theo 
Jurrius met overmacht 
Fischer Random Chess-
kampioen van ASV. Met 
een score van 8 uit 8 (!), 
die Bobby-zelf niet had 
misstaan, prolongeerde 
(winterkampioen) Theo 
zijn titel. Proficiat kerel! 
Met 5 uit 8 - en dus op 
eerbiedige afstand - wer-
den Tijs van Dijk, Tony 
Hogerhorst en Ruud Wille 
gedeeld tweede. Ignace 
Rood deed deze laatste 
clubavond van het seizoen 
2006-2007 van zich spre-
ken met een eveneens 
Fischeriaanse 4 uit 4. De 
nieuwkomers Ton van Eck 
en Etienne Torregrosa 
boekten beiden een keuri-
ge 50% score. De centrale 
vraag voor het komende 
seizoen is: Wie stopt Theo 

Jurrius in het Fischer Random Chess? Nico Schoenmakers 
 
Meesterlijk!!: Oud ASV-er Jan Willem van Willigen (in-
middels lid van De Toren) heeft als correspondentieschaak-
speler de IM titel van de ICCF (Internationale 
Correspondentieschaakbond) behaald. Hij boekte aan bord 3 
in de voorronde van groep 5 van de op de ICCF webserver 

Eindstand Fischer Random
Chess seizoen 2006-2007 na 8
ronden  
1 Theo Jurrius 8  
2 Tijs van Dijk 5 
 Tony Hogerhorst 5  
 Ruud Wille 5  
5 Ignace Rood 4 uit 4 
 Henk Kuiphof 4 
7 Nico Schoenmakers 3 uit 3 
 Tje Wing Au  3 uit 4 
 Rob van Belle 3 uit 4 
 Anne Paul Taal 3 uit 5 
 Hendrik van Buren 3 
 Paul de Freijtas 3 
 Ko Kooman 3 
14 Otto Wilgenhof 2½ uit 4 
15 Robert Naasz  2 uit 2 
 Gonzalo Tangarife 2 uit 2 
 Ruud Verhoef 2 uit 2 
 Jans Askes 2 uit 4 
 Ton van Eck 2 uit 4 
 Jan Groen 2 uit 4 
 Theo Koeweiden 2 uit 4 
 Bert Sigmond 2 uit 4 
 Etienne Torregrosa 2 uit 4 
 Jan Vermeer 2 uit 4 
 Martin Weijsenfeld 2 uit 4 
 Gerit Verbost 2 uit 5 
27 Jonathan v.d. Krogt 1½ 
 Hein van Vlerken 1½ 
29 Paul Schoenmakers 1 uit 1  
 Theo v. Amerongen 1 uit 2 
 Bob Hartog Heijs 1 uit 4 
 Herman de Munnik 1 uit 4 
 Ernst Singendonk 1 uit 4 
 Philip Stibbe 1 uit 4 
 Henk Kelderman 1 uit 7 
36 Siert Huizinga ½ uit 3 
37 Wim de Jong 0 uit 1 



voorronde van groep 5 van de op de ICCF webserver ge-
speelde 17e Olympiade een score van 6 uit 9. Daarmee over-
schreed hij de IM-norm met een half punt. Jan Willem had al 
eerder twee IM-normen behaald maar net niet aan de mini-
mumeis van 24 partijen voldaan. Met het resultaat uit de 
Olympiade komt hij op 31 partijen, ruim voldoende dus. De 
titel zal hem op het ICCF Congres in oktober in Benalmade-
na (Spanje) worden toegekend. Jan Willem, onze felicitaties 
met dit geweldige resultaat!! 
 
Weekendtoernooi: Meteen al in het eerste weekend na slui-
ting van ons schaakseizoen nam Paul de Freytas in Haarlem 
deel aan het zesde Nova College Schaaktoernooi. Maar liefst 
160 schakers waren er van de partij. Er werden 6 ronden 
gespeeld met alle deelnemers in één grote groep GM Friso 
Nijboer was favoriet op rating, maar had er op dat moment al 
11 partijen in het NK op zitten. Hij eindigde met 5 uit 6 op 
de gedeeld derde plaats. Ook Zhao Qin Peng, die moeiteloos 
haar negende nationale damestitel had binnengehaald, liet 
wat steekjes vallen. Uiteindelijk deelden de grootmeesters 
Halkias (Griekenland) en Berelovich (Oekraïne) de eerste 
plaats met 5½ punt. Hoe bracht Paul het er vanaf zult u zich 
na deze inleiding afvragen. Welnu, hij scoorde 4 uit 6. Een 
uitstekende prestatie. Met name met zwart lukte het dit toer-
nooi prima want daarmee won hij al zijn drie partijen. Alleen 
in de 2e ronde verloor hij met wit. Verder speelde hij met wit 
nog remise tegen op papier sterkere spelers. Met zijn Elo van 
(op dat moment) 1884 behaalde hij een TPR van 2024. Dit 
geeft al aan dat hij op een goed toernooi kan terugkijken! 
 
Rapid: Op zaterdag 30 juni werd in het Apeldoornse Denk-
sportcentrum het MuConsult Apeldoorns rapidkampioen-
schap gehouden. Ons dubbellid Robert Verkruissen scoorde 
4 uit 7, Jonathan van der Krocht behaalde in deze groep niet 
onverdienstelijk 3½ punt. Winnaar werd Stefan Kuipers van 
Schaakstad Apeldoorn, winnaar van ons OSKA in 2005. Er 
waren 63 deelnemers. 
 
Steenstraat: Ook op zaterdag 30 juni werd in de Steenstraat 
door een aantal winkeliers die wij allen kennen van hun 
advertenties in ASV-Nieuws een minibraderie gehouden. 
ASV droeg ook een steentje bij door het publiek de gelegen-
heid te geven een partijtje te spelen. Zo stonden er tafels bij 
de bloemist, slager, groenteman, bakker en kaashandel. Een 
ieder die de dagelijkse boodschappen ging doen werd door 
Hendrik van Buren, Nico Schoenmakers,. Martin Weijsen-
feld en zijn vrouw Josina en Ruud Wille aangeklamd om 
tegen hun te spelen. De echt geïnteresseerden kregen een 
folder mee en werd van alles over onze vereniging verteld. 
Dus wie weet komen er ook via deze weg weer nieuwe leden 
naar onze club. Het was een leuke happening waar ook de 
winkeliers het nodige plezier aan beleefden. Er zal dan ook 
zeker een vervolg komen. Dan misschien met nog meer 
clubgenoten zodat we onze club nog meer in de schijnwer-
pers kunnen zetten.  
ASV gaat natuurlijk door met deze wijze van propaganda. 
Zo zijn we op zaterdag 8 september a.s. alweer present op 
een activiteitenmarkt in de Bibliotheek aan de Koningstraat 
en ook op zaterdag 20 oktober zijn we in deze locatie nog 
een keer van de partij. Kortom, we blijven actief! 
 
Bilderbergtoernooi: De 35e editie van het Bilderbergtoernooi 
werd in de week van 30 juni t/m 6 juli in de fraaie zalen van 
het (u raadt het al…?!) Bilderberghotel in Oosterbeek ge-
houden. Uw redacteur was in die week natuurlijk nog veel te 
jong om hieraan deel te nemen maar een kijkje nemen is al 
jaren een goed gebruik. Een belangrijke bijdrage aan dit 
toernooi, dat zich kenmerkt door de geweldige sfeer, wordt 

gevormd door het trio Barth Plomp, Henk Kuiphof en Albert 
Marks. Dus ook over de Arnhemse stadsgrenzen is ASV 
actief betrokken bij de organisatie van een toernooi dat hoog 
in aanzien staat. Daarnaast namen natuurlijk vele ASV-ers 
deel. Cees Sep en Siert Huizinga namen deel aan de hoofd-
groep. Siert kwam via een achterdeur in deze groep binnen 
want hij viel in de 2e ronde in voor de ziek geworden Rob 
Hartoch. Zo startte hij met een reglementaire remise maar 
liet meteen zien wat hij waard was. Hij won de 2e ronde en 
speelde daarna remise. Met 2 uit 3 trof hij enkele sterke 
spelers maar in de slotronde volgde nog weer een knappe 
winst. Zo eindigde hij op 3 uit 7. Cees Sep wist zijn draai 
niet te vinden. Na 2 nederlagen volgden vanaf de 3e ronde 
louter remises. 2½ uit 7 was zo zijn eindscore. Oud-ASV-er 
Wout Oosthout eindigde in deze groep op 2 uit 7. Het was 
leuk om met hem weer eens bij te praten. In de overige groe-
pen kon Dick Hajee in groep 2 geen potten breken. Hij ein-
digde onderin met 1½ uit 5. Walter Manschot eindigde in 
groep 5 op een gedegen 50% score: 2½ uit 5. Horst Eder was 
nog niet leeftijdsgerechtigd om deel te nemen maar hij 
mocht van de organisatie invallen. Hij werd op de openings-
dag 50 terwijl de grens daarvoor 1 januari is. In groep 7 
behaalde hij een gedeelde eerste plaats met 3½ uit 5.Hendrik 
van Buren eindigde met een half punt minder op een gedeel-
de 3e plaats. Het onderlinge duel in de 3e ronde eindigde in 
remise. Frans Veerman werd met 3½ uit 5 tweede in groep 8. 
Een prima resultaat! In deze groep viel de score van Wim 
Zunnebeld tegen. Hij bleef op 1½ punt steken. Jan Zuidema 
bleef met 3½ uit 5 ongeslagen in groep 9. Misschien dat de 
aanwezigheid van zijn broer Coen een uitstekende stimulans 
vormde. In groep 11 liet Henk Kelderman een goede indruk 
achter. Met 2½ uit 5 eindigde hij fraai in de middenmoot. 
Met zo’n 160 deelnemers zit het toernooi aan het maximum. 
Hou hier dus rekening mee als u ook komend jaar weer aan 
dit geweldige toernooi wilt deelnemen! 
 
Schaken op straat: Een belangrijke impuls voor het maken 
van schaakpropaganda vormt ook het Straatschaaktoernooi 
dat op zondag 8 juli voor de café’s Het Moortgat, Meijers en 
de Wacht in de Arnhemse binnenstad werd gehouden. Theo 
Jurrius werd winnaar met 6½ uit 7 (bleef hij ook het meest 
nuchter?). Hij bleef in de eindrangschikking Sander Berk-
hout en Remco de Leeuw een vol punt voor. Er namen 46 
schakers deel aan dit evenement.  
 
Praag 2007: Nico Schoenmakers trok ook dit jaar weer naar 
Praag om aldaar een tienkamp te spelen. De modus is 9 ron-
den in 6 dagen. Er werd op 6 ochtenden van 09.00 tot 13.00 
uur gespeeld en op3 middagen van 15.00 tot 19.00 uur. 
Daarnaast werd een uitgebreid cultureel programma aange-
boden. Kortom: schaken, cultuur en het treffen van mensen 
uit verschillende landen. Een geslaagde combinatie. Nico 
scoorde dit jaar 6,5 uit 9 en was hiermee gedeeld eerste in 
zijn groep, echter op Sonneborn-Berger derde. Komend 
weekend zal blijken of dit een goede voorbereiding voor het 
OSKA 2007 is geweest  Nico Schoenmakers 
 
Pardubice: Ongeveer in dezelfde periode als Nico in Praag 
zijn toernooi speelde vertrok Wouter van Rijn naar het Tsje-
chische Pardubice om daar aan een toernooi deel te nemen. 
Hij eindigde op 4½ uit 9 en dat viel hem mede gezien de 
gemiddelde tegenstand wellicht iets tegen. Na een zege in de 
openingsronde volgden 4 remises. In de laatste vier ronden 
scoorde Wouter nog 1½ punt en moest daarin nog 2 nederla-
gen incasseren. Met zijn rating van 2203 kwam hij met deze 
score uit op een op de toernooisite genoemde ratingperfor-
mance (wij noemen dat TPR) van 2063). 


