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43e jaargang no. 28      donderdag 9 september 2004 
Weekendtoernooi: ASV kan weer terugkijken op een zeer 
geslaagd Open Schaak Kampioenschap van Arnhem. Een 
lichte tegenvaller was dat de verwachte stijging in het aan-
tal deelnemers uitbleef maar dat er juist sprake was van een 
kleine daling. Misschien dat de vakantie in de zuidelijke 
regio hier nog debet aan was. We bleven nu op 89 schakers 
steken. Op de woensdag voor het toernooi leek het aantal 
van 100 schakers zeker te worden bereikt (we zaten toen op 
95 Red.) maar juist de laatste dag, haast traditioneel voor 
schakers het moment om zich toch nog maar op te geven, 
volgden juist diverse afmeldingen. Natuurlijk bleef er een 
respectabel aantal schakers over maar we waren graag de 
“magische grens” van 100 gepasseerd. Aan de werving en 
publiciteit heeft het zeker niet gelegen. Naast de diverse 
publicaties zowel in de gebruikelijke Nederlandse maar dit 
keer ook in Duitse schaaktijdschriften bestookte Erik Wille 
ongeveer elke schaker waar hij maar een e-mailadres van 
wist en kregen honderden verenigingen (en dan overdrijf ik 
niet Red.) niet alleen in Nederland maar ook in de Duitse 
grensstreek de aankondiging voor ons toernooi per mail 
toegezonden. En dan is het jammer dat zoiets niet beloond 
wordt met extra deelnemers. Volgend jaar gewoon weer 
proberen. Maar zoals gezegd, we kunnen met tevredenheid 
terugkijken op het toernooi. Het Grand Café van het Lo-
rentz Kennisintensief Ondernemerscentrum vormde weder-
om het strijdtoneel. In zijn openingswoord gaf onze voorzit-
ter Erik Wille aan blij te zijn voor het derde jaar op rij van 
deze schitterende accommodatie gebruik te mogen maken: 
"ASV is enthousiast over deze locatie en gelukkig is Lo-
rentz enthousiast over schaken. Dat blijkt wel uit het feit dat 
de eerste vier teams van ASV ook hier haar competitiewed-
strijden gaan spelen". Jeroen Tolmeijer, directeur van het 
Ondernemerscentrum legde een link tussen het schaken en 
de ondernemers die in zijn centrum huizen. "Doordeweeks 
wordt hier door ondernemers nagedacht; ik vind het heel 
leuk dat het denken dit weekend op het sportieve vlak 
wordt voortgezet. Met actuele partijen op internet en na 
elke ronde een verslag van die ronde (soms stond het ver-
slag zelfs eerder op de ASV-site dan dat de uitslagen be-
kend waren!) maakte het weer mogelijk dat het toernooi 
live voor een ieder te volgen was. Complimenten aan dege-
nen die dit mogelijk maakten is dan ook zeker op zijn 
plaats. Ook dank hiervoor aan de directie van het Lorentz 
daar wij gebruik mochten maken van de directiekamer en 
bijbehorende PC omdat een andere aansluiting door een 
technische onvolkomenheid niet bruikbaar bleek. Met de 
haast zomerse temperaturen buiten was het tropisch warm 
in de speelzaal maar dat betekende niet dat de strijd werd 
geschuwd. Qua sterkte van het deelnemersveld was de 
organisatie tevreden. Maar ook daarin viel een teleurstelling 

te noteren. De Duitse IM Gerhard Schebler (2470) bleef na 
een bye in de 1e ronde op zaterdagochtend weg. Hij had, zo 
bleek later uit een mailtje waarin hij zich verontschuldigde 
voor zijn wegblijven, dat hij zaterdagochtend de trein had 
gemist. Het had toen geen zin meer naar Arnhem af te rei-
zen. FM Sasa Jovanovic, ook ruim 2300, liet helemaal niets 
van zich horen. Verheugend was wel de komst van Martin 
Becker en IM Martin Senff, de winnaars van vorig jaar. Zij 
behoorden meteen ook tot de titelfavorieten. Maar talent-
volle jongeren als Robin Swinkels, Joost Michielsen en 
Vincent Rothuis waren de kapers op de kust en natuurlijk 
hoopten we op een succes van onze plaatselijke outsiders 
zoals ASV-er Wouter van Rijn en Bob Beeke van De To-
ren. De titel Open Schaak Kampioen van Arnhem ging 
uiteindelijk naar de 17 jarige Joost Michielsen uitkomend 
voor DSC uit Delft. Hij won de beslissende partij in de 6e 
ronde van de kampioen van vorig jaar Martin Becker.  
In de A-groep met 41 schakers, namen 6 clubgenoten deel. 
Wouter van Rijn moest in de openingsronde al meteen een 
halfje afstaan aan Veenendaler Leo Hovestadt. Na 2 winst-
partijen (waaronder tegen Gonzalo Tangarife) trof hij ver-
volgens in de 4e ronde Martin Senff. De Duitser vocht een 
prachtig strategisch gevecht uit met Wouter. Langzaam 
maar zeker kreeg Senff de overhand op de damevleugel. 
Van Rijn kreeg echter tegenkansen door goed stukkenspel 
en sloeg in het laatste half uur een remiseaanbod af. In de 
spannende slotfase bleek toch de koning van Wouter het 
meest op de tocht te staan. Dat kostte materiaal en de partij. 
In de vijfde ronde pakte Wouter opnieuw het volle punt. 
Onze ASV-er zal na de opening tegen Leidenaar Ivo Wan-
tola niet meer gedacht hebben nog bij de besten te behoren 
na de vijfde ronde. Toch gebeurde dat. Van Rijn vond een 
ontsnappingsroute toen zijn opponent het voordeel niet vast 
kon houden. Na een afwikkeling naar een toren-
lopereindspel was het ineens de Arnhemmer die de beste 
papieren had en liet dit niet meer glippen. In de slotronde 
bleef Wageninger Sander van Eijk onze clubgenoot echter 
de baas. Wouter kwam in het middenspel langzaam maar 
zeker in de verdrukking. Een ver opgerukte centrumpion 
kostte de Arnhemmer een stuk en de partij. Hiermee ging 
een plaats in de subtop, die Wouter bij winst had kunnen 
bereiken verloren. Nu resteerde een gedeelde 10 plaats met 
3½ uit 6 met onder meer plaatsgenoot Beeke, maar ook de 
jeugdige Rothuis, die zich niet in de top kon mengen en 
Gonzalo Tangarife. Laatstgenoemde speelde zeker ook een 
goed toernooi. Na een remise tegen Beeke in de 1e ronde en 
winst op Sherman Maduro verloor hij zoals gezegd in de 3e 
ronde van Wouter. Gonzalo herstelde zich uitstekend en 
won tweemaal op rij waaronder tegen Siert Huizinga. Zo 
trof hij in de slotronde Martin Senff. In de openingsfase 



overzag Gonzalo een sterke voortzetting die ook Senff 
helemaal had gemist en tot zijn opluchting niet gespeeld 
zag worden. Uiteindelijk kwam er een dame-toreneindspel 
op het bord waarin de Duitser de sterkste bleek. Wie mocht 
zich dan de beste ASV-er van dit toernooi noemen?? Welnu 
dit werd onze routinier Fred Reulink. Als in zijn tweede 
jeugd revancheerde hij zich voor zijn toernooi van vorig 
jaar. In de 1e ronde hield hij Vincent Rothuis op remise, na 
winst in de volgende ronde trof hij daarna de winnaar van 
2003 Martin Becker. Een schijnoffer bracht winnend voor-
deel voor de jeugdige Duitser. Met een bye op zaterdag-
avond wist Fred zich weer op te laden voor de 2 zon-
dagronden. Dit werden 2 volle winstpunten. Met 4 uit 6 
werd Fred zo gedeeld 6e en won daarmee tevens de rating-
prijs in groep A!! Ook Siert Huizinga kon terugkijken op 
een goed toernooi getuige zijn TPR van 2020. Zo won hij in 
de openingsronde van Anthony Migchels. Toch kwam zijn 
goede spel niet in de score tot uiting. In de 2e ronde bleek 
bijvoorbeeld Mark Smits net even te sterk na opnieuw een 
goed gespeelde partij van onze ASV-er. De volgende ronde 
werd weer in winst omgezet. Met een bye op zaterdagavond 
bleef Siert op een plusscore staan. De zondagochtendpartij 
werd echter door Gonzalo in zijn voordeel beslist en met 
een remise sloot Siert het toernooi met 3 uit 6 in deze mid-
denmoot af. Deze klassering werd ook door de ASV-ers 
Olivier Bruning en Sherman Maduro bereikt. Olivier kon 
zijn goede presteren van vorig jaar niet herhalen maar bleef 
op 1 partij na ongeslagen (Michel Teunissen van De Toren 
bleef hem de baas). Via een fraaie winstpartij op SMB-er 
Hogenhout op 50%. Sherman beschouwde het toernooi 
vooral als een mogelijkheid om weer wat schaakritme op te 
doen. In de tweede toernooihelft volgden 2 van de uiteinde-
lijke 3 punten.  
In de B-groep bestaande uit 48 spelers, kwam Murat Du-
man met een gedeelde 3e plaats met 4½ uit 6 als beste ASV-
er voor de dag. Na een matige start van 1½ uit 3 won hij 3 
partijen op rij! Hij bleef daarmee een half punt achter de 
winnaars Ferdinand van Bavel (Drachtster S.C.) en Michel 
Auwens (PION Groesbeek). Een andere ASV-jeugdspeler  
Bijan Zahmat kwam tot 3½ punt. Ook hij begon niet goed. 
Er prijkten na 2 ronden zelfs 2 nullen achter zijn naam. In 
de volgende 4 ronden werd dan nog slechts een half punt 
afgestaan. Ook Theo Koeweiden speelde een verdienstelijk 
toernooi. Via een regelmatig opgebouwde score kwam hij 
tot 3 uit 6. Ook Robert Naasz kwam tot deze score. Hij zag 
zijn plusscore en zijn ongeslagen status echter door een 
nederlaag in de slotronde teniet gaan maar was met zijn 
50% toch niet geheel ontevreden. Enrique Jacopucci kwam 
tot 2 uit 6 terwijl Umit Duman een voor zijn doen slecht 
toernooi speelde en op een half punt bleef steken.  
Even voor half zeven zondagavond konden de prijzen wor-
den uitgereikt en vertrokken de deelnemers al dan niet ge-
heel tevreden over hun score weer huiswaarts. Daarna werd 
de speelzaal weer teruggetoverd tot Grand-Café zodat de 
ondernemers daar de volgende dag weer gewoon gebruik 
van konden maken. Maar het Lorentz blijft een belangrijke 
rol spelen bij ASV. Niet alleen bij ons weekendtoernooi 
maar vanaf dit seizoen ook bij onze teamwedstrijden. En 
dat begint al over 9 dagen op zaterdag 18 september a.s. bij 
de ontmoeting ASV-3 – ASV-4. Daarover volgende week 
meer! 
 
Interne competitie: De kop is er af. De openingsronde van 
onze competitiejaargang is alweer gespeeld. Met 21 partijen 
was ook de opkomst niet slecht voor zo’n eerste keer. Ook 
diverse nieuwelingen waarover ik vorige week reeds sprak 

waren van de partij. Leon van Tol kwam tot remise tegen 
Otto Wilgenhof, Martin Weijsenfeld versloeg Jan Willem 
van Willigen en gaf zo meteen zijn visitekaartje af. Zijn 
clubgenoot bij het Gendtse Vrijpion, waar beiden voor hun 
komst naar ASV speelden, Eric Hartman, kon het niet bol-
werken tegen Jan Knuiman.  Fokke Jonkman had een af-
spraak in Arnhem gecombineerd met een bezoek aan onze 
clubavond want om een hele reis vanuit het verre Kuinre 
alleen voor een clubavond te ondernemen is wat teveel van 
het goede. Hij speelde remise tegen Gonzalo Tangarife. 
Maar vorige week mochten we nog meer hopelijk nieuwe 
leden verwelkomen. Hiervan speelde Karel Polman al eer-
der bij ASV, maar daarvoor moeten we terug tot de begin  
jaren 50. Na wat omzwervingen kwam hij bij SMB terecht 
waarvoor hij al weer een groot aantal jaren speelde. Jan 
Groen kennen we al wat beter. Hij is als belangstellend 
toeschouwer het afgelopen seizoen al regelmatig op onze 
clubavonden gesignaleerd. Tijd om te schaken was er van-
wege zijn werk toen nog niet. Nu hoopt hij het clubschaak 
weer op te pakken. Walter Manschot tenslotte speelde tot 
voor kort bij de Velpse S.V. De donderdag kwam hem 
echter beter uit zodat zijn keuze op ASV viel. Wij wensen 
alle nieuwkomers een plezierige tijd toe bij ASV. Met al 
deze nieuwelingen zal de deelname aan maar ook de sterkte 
van onze interne zeker toenemen. En dat is alleen maar 
verheugend. 
 
Oploswedstrijd Na de prijsuitreiking van de oploswedstrijd 
van vorig seizoen begon afgelopen week ook weer een 
nieuwe reeks problemen waarover u zich dit seizoen kunt 
gaan buigen. Een intermezzo tijdens onze clubavonden dat 
eigenlijk al niet meer weg te denken valt. Hendrik van Bu-
ren zal u ook dit seizoen weer met diverse thema’s gaan 
“overhoren”. Ook de quizvragen zullen hierbij vast wel 
weer volgen maar dit keer viel er alleen een probleemstel-
ling op te lossen. We begonnen vorige week met een hele 
bekende om er weer even wat in te komen. Het ging om een 
stelling uit een simultaanseance van Capablanca (zwart). 

De vraag was: 
Zwart is aan zet, 
speelt en wint. 
Hoe??? U ver-
diende 2 punten 
met de volgende 

variant: 
1….Tf1+ 2. 
Td1xf1, Dg3-
h2+ 3. Kxh2+, 
g2xf1P+ en 
zwart wint. 

Paardpromotie 
besliste deze 

partij. Heel fraai! 
 
Uitslagen interne competitie 1e ronde (2 september 2004): 
Wilgenhof – van Tol ½-½; Tangarife – Jonkman ½-½; 
Huizinga – Verkooijen ½-½; Knuiman – Hartman 1-0; van 
Willigen – Weijsenfeld 0-1; R. Wille – Polman 1-0; Groen 
– P. Schoenmakers 0-1; Marks – Steenhuis ½-½ Theissen – 
Vermeer 1-0; van Belle – Verhoef 1-0, Wiggerts – van Zon 
½-½; Dijjkstra – Hajee 0-1; Rood – Stravers ½-½; Boom – 
Eder 1-0; Manschot – Velders 0-1; Zunnebeld – Koeweiden 
0-1; Sigmond – Ariëns ½-½; Blees–Meijer 1-0; van Vler-
ken – Kelderman 1-0; van der Meulen – de Jong 1-0; Stibbe 
– Rietmeijer 1-0. 


