
 

Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING  
       (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 
        

Redactie:  R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 
 6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,  
 e-mail: r.wille@planet.nl 

 
Clubavond:  Donderdagavond in clubgebouw Scouting 

  St. Christoforus Lichtdraagsters 
  Monnikensteeg 4, tel. 026-4429205 
  Tel. aanmelden:  H. Dijkstra  06-27020715 

 
ASV op internet:  http://www.asv-schaken.nl  

e-mail: info@asv-schaken.nl 
44e jaargang no. 30      donderdag 8 september 2005 
Oploswedstrijd: Als eerste opgave in dit nieuwe schaaksei-

zoen was een 
stand gekozen 
uit het vorige 
maand gespeel-
de kampioen-
schap voor 
schoolmeisjes in 
Rusland. Denk 
niet lichtvaardig 
over Russische 
schoolmeisjes!!. 
De stelling komt 
uit de partij 
Margarita An-
drianova - Tat-

jana Meleshko. Wit speelt en wint.  
Oplossing: 1.g5 Ph5 2.Dxf7 en mat is niet te vermijden. 
 
Open Schaakkampioenschap van Arnhem: Het ASV-
weekendtoernooi zit er weer op. Op het moment dat ik aan 
deze nieuwe EP begin te werken is het zaterdagmorgen en is 
de tweede ronde van de Open Arnhemse titelstrijd 
halverwege. De partijen zijn dus in volle gang en als 
schakers bezig zijn dan kan de tijd mooi even optimaal 
worden benut om u zo vanavond weer van het nodige 
leesvoer te voorzien via deze En Passant. Ik zit riant in de 
kamer van de directie van het Lorentz Ondernemerscentrum. 
Deze kamer was beschikbaar gesteld mede voor de 
internetverbinding voor de laptop van Hedser zodat de 
berichtgeving over het toernooi met rondeverslagen, 
uitslagen, standen, foto’s’ etc zo actueel mogelijk op de 
ASV-site kon komen. De beschikbare PC van André de 
Groot is weliswaar oud maar functioneert en daar gaat het 
uw redacteur om. Terwijl naast mij telkens zetten worden 
doorgegeven van enkele partijen die door Hedser meteen 
weer op de site werden gezet, begon uw redacteur aan deze 
EP met de gedachte dan staat er in ieder geval al iets op 
papier en dan zien we wel hoever we komen tijdens dit 
drukke schaakweekend. 
Het Grand Café was afgelopen weekend dus weer het decor 
van de Arnhemse titelstrijd. Er was vooraf geen uitgespro-
ken favoriet. Een grote groep spelers kon zich daarom men-
gen in de strijd om de eerste plaats. Vincent Rothuis had in 
dit deelnemersveld de hoogste Elo (2296). Daarna volgden 
Dimitri van Leent (2242) en ook Mark Smits en de Pool 
Jerzy Struk (beiden 2232) hadden een Elo boven de 2200. 
Vervolgens een groep spelers die zich zeker in de strijd om 
de bovenste plaatsen zou kunnen mengen. Daaronder ook de 
ASV-ers Otto Wilgenhof (2170) en Remco de Leeuw 
(2162). Toch voerden drie nog niet genoemde spelers na zes 

ronden de eindrangschikking aan. Stefan Kuipers (Schaak-
maat), Sander van Eijk (Wageningen) en SMB-er Bram van 
den Berg behaalden een score van 5 uit 6. Met een half 
weerstandpunt meer werd de 15-jarige Apeldoorner Stefan 
Kuipers (2159) de nieuwe Open Arnhemse Kampioen. Hij 
vocht zich in de slotronde door een zege op Wageninger 
John Cornelisse (2188) naast van den Berg (2110) en van 
Eijk (2122) Deze twee spelers kwamen in het onderlinge 
treffen uit op een puntendeling waarbij zeker Sander ergens 
in de partij goede vooruitzichten op winst en daarmee ook 
de toernooizege had laten liggen. Ook Rothuis bleef in de 
slotronde op remise steken en eindigde op 4½ punt in een 
groep van 5 spelers. De Pool Struk verloor in de slotronde 
en moest na een goede start met 3 uit 4 uiteindelijk veel 
terrein prijsgeven (3½ punt). Hoe verging het dan onze 
clubgenoten. Remco de Leeuw en Otto Wilgenhof eindigden 
het toernooi met 4 uit 6 op een gedeelde 9e plaats in de sub-
top van deze uit 66 schakers bestaande groep. Zij werden 
daarmee de beste ASV-ers in dit toernooi. Remco begon 
sterk met 2½ uit 3, nam vervolgens op de zaterdagavond een 
bye en stond op dat moment hoog in het klassement. Het zag 
er dus veelbelovend uit. Op zondagochtend leed Remco 
helaas zijn enige nederlaag. In de slotfase moest Remco een 
stuk geven om een vijandelijke vrijpion te stoppen en gaf 
zich na dameruil definitief gewonnen. Maar een zege in de 
slotronde gaf toch die verdiende hoge eindklassering. Otto 
Wilgenhof gaf in de openingsronde in riante stelling een 
stuk weg en moest zich uiteindelijk gewonnen geven hoewel 
hij zelfs na die blunder nog wat kansjes op remise leek te 
hebben. Vervolgens herstelde hij zich en boekte nog 4 uit 5 
waarbij hij 2 halfjes inleverde door een remise tegen de 
Duitser Remmler en een bye in de 4 ronde. Deze vierde 
ronde op de zaterdagavond kenmerkte zich overigens ook nu 
weer door de vele byes die werden opgenomen. Drie ronden 
op een dag is voor velen een reden om een avondje vrij te 
nemen, bovendien speelde Oranje een of ander potje voetbal 
ergens ver weg maar de mensen die daarvoor een bye had-
den opgenomen zullen daar niet teveel plezier aan hebben 
beleefd als ik de commentaren mag geloven. Maar dat even 
terzijde. In de grote middenmoot treffen we maar liefst vijf 
ASV-ers aan t.w. Frank Schleipfenbauer, Martin Weijsen-
feld, Fokke Jonkman en Paul de Freytas en Daan Holtac-
kers. Zij scoorden allen 3 uit 6. Laatstgenoemde zal voor 
velen van u nog een onbekende naam zijn. Hij komt van 
S.V. Blerick en zal komend jaar voor ASV in de externe 
uitkomen. Daan boekte onder meer een keurige remise tegen 
de eerder genoemde Pool Struk. Frank zal met dit resultaat 
wat minder tevreden zijn. Hij bleef met zijn TPR duidelijk 
achter op zijn Elo. Een andere nieuwkomer bij ASV Paul de 
Freytas liet echter ook een uitstekende indruk achter. Zijn 
remise tegen Wageninger Erik van den Dikkenberg was 



zonder meer knap te noemen. Ook het onderlinge duel tegen 
Frank eindigde in een puntendeling en in de 3e ronde ver-
sloeg Paul nog de Vianen/DVP speler van Lanen (2084). 
Ook Martin Weijsenfeld had in de openingsronde na een 
spannend tijdnoodduel al van deze speler gewonnen. Siert 
Huizinga eindigde in dit deelnemersveld met 2 uit 6. Mis-
schien had er meer ingezeten. In ieder geval heeft zijn Elo 
niet onder zijn score te lijden. In de B-groep werd Murat 
Duman de beste ASV-er. Hij ging in de slotronde Robert 
Naasz nog voorbij die met een half punt voorsprong aan zijn 
partij tegen de koploper Kees-Jan Schilt uit Utrecht begon. 
Robert verloor in deze partij in het middenspel en dit klei-
nood bracht in het eindspel de beslissing. Ondanks dit ver-
lies kon Robert terugkijken op een goed toernooi. Murat 
Duman eindigde op 4½ uit 6 waarmee hij dus net wel en 
Robert dus niet in de prijzen viel. Voor Murat was dit de 
derde keer op rij dat hij naar voren werd geroepen voor zijn 
prijs. Volgend jaar dus maar eens in groep A proberen. 
Evenals Robert eindigde ook Albert Marks op 4 uit 6. Met 
1½ uit 3 gestart maakte hij met een sterke eindsprint veel 
goed. Knap was ook de prestatie van Mark Egging. In de 
korte tijd dat hij bij ASV speelt gaat zijn spel met sprongen 
vooruit en dit resulteerde in dit toernooi al tot een prima 
score van 3½ uit 6 met 2 winstpartijen op de slotdag! Theo 
Koeweiden en Bobak Zahmat (broer van Bijan) kwamen op 
3 punten in de middenmoot uit. Horst Eder eindigde op 2½ 
punt hetgeen wellicht iets tegen viel. Dit was zeker het geval 
voor Jan Vermeer die niet verder kwam dan 2 punten en dat 
zijn we van hem niet gewend. Hij verloor zaterdag zelfs alle 
drie de partijen! Helaas moest Ignace Rood zich na de 1e 
ronde door omstandigheden terugtrekken. 
Ook is het aardig om wat zaken om het toernooi heen weer 
te geven. Het moet wel haast toeval zijn maar we hebben elk 
jaar het geluk dat het stralend weer is zodat ook nu weer een 
terrasje kon worden ingericht en er buiten naar hartelust kon 
worden geanalyseerd, gepraat, gerookt en een biertje worden 
gedronken. Het geheel gaf het toernooi een gezellige ont-
spannen sfeer dat misschien ook wel kenmerkend is voor het 
OSKA. De bar in de speelzaal geeft natuurlijk wat meer 
rumoer maar ook dat went en anderen vinden dit juist een 
heel plezierige bijkomstigheid. Het toernooi kende dit jaar 
een record aantal deelnemers. Maar liefst 121 schakers be-
volkten het Grand Café. Zeer verheugend natuurlijk. Zo’n 
30 schakers meer dan vorig jaar. Wel minder buitenlandse 
deelname terwijl het toernooi toch ook bijvoorbeeld in het 
Duitse schaaktijdschrift Schach Magazin 64 was aangekon-
digd. Maar de groei zit er echt in en daarmee heeft het OS-
KA de plaats op de schaakkalender zeker bewezen. En laten 
we eerlijk zijn zo’n evenement aan het begin van het seizoen 
is voor velen een mooi opwarmertje. Ook de fraaie locatie 
doet natuurlijk veel. De medewerking die van het Lorentz 
wordt verkregen mag hierbij zeker niet worden onderschat. 
Deze steun maakt het organiseren van een toernooi een stuk 
gemakkelijker. Natuurlijk moet er in de voorbereiding veel 
worden gedaan. Maar intussen wordt het al een zekere rou-
tine. Het was inmiddels dan ook ons vierde weekendtoer-
nooi. Even een kijkje achter de schermen. Het begint natuur-
lijk al met het tijdig reserveren van de speelzaal dan de 
goedkeuring en plaatsing van het toernooi via de OSBO bij 
de KNSB en het maken van de folder. Dan komt op een 
gegeven moment de fase dat oud-deelnemers worden be-
stookt met een mailtje waarin het toernooi onder de aan-
dacht wordt gebracht. Het verwerken van de aanmeldingen, 
het informeren van deelnemers over busverbindingen, over 
de diverse overnachtingsmogelijkheden, over afstand speel-
locatie tot trein, over het meetellen van de resultaten voor de 
FIDE-rating maar natuurlijk ook het inrichten en regelmatig 

actualiseren van de ASV-site zodat ook de buitenstaanders 
het toernooi optimaal kunnen volgen, het invoeren van de 
deelnemers in het indelingsprogramma, het maken van 
voorbeschouwingen voor de krant en diverse schaaksites. 
Een aardig moment in de periode van de aanmeldingen was 
overigens nog een telefoontje een paar dagen voor het begin 
van het toernooi om 7.40 uur ’s-morgens waarbij de vraag 
werd gesteld of er nog een bye kon worden opgenomen in 
de 1e ronde op vrijdagavond. Uw redacteur was zo vroeg 
nog half in coma en het drong dan niet echt door dat het om 
die tijd al om het schaaktoernooi ging. Maar het lichtje ging 
even later toch branden en zo kon ook deze bye worden 
genoteerd. Dan brak de eerste toernooidag aan. De dag 
waarop alles in gereedheid moest worden gebracht zodat de 
deelnemers konden doen waarvoor ze zich hadden opgege-
ven: schaken dus! Eerst aan het begin van de middag alvast 
het materiaal afgeleverd bij het Lorentz. Toen nog even snel 
naar huis om de mail te bekijken en de laatste aan- en af-
meldingen door te geven aan Barth. Daarna door naar de 
scouting voor het ophalen van de tafels en stoelen die na-
tuurlijk naar het Lorentz moesten worden getransporteerd. 
Gelukkig kon hierbij ook weer op de hulp van Theo Jurrius 
worden gerekend. Hij was net op donderdagochtend voor 
het toernooi teruggekomen uit Canada. Dat blijft toch altijd 
even spannend. Want je kunt het nog zo goed plannen en 
afspreken. Het zou maar gebeuren dat het vertrek was ver-
traagd waardoor hij later in Nederland zou arriveren. Dan 
zou de aanhangwagen niet beschikbaar zijn en hadden we 
met het vervoer een klein probleem gehad. Maar tussentijds 
contact via mail en sms-berichtjes (de moderne techniek 
staat gelukkig voor niets) leerde al dat het reisprogramma 
volgens planning zou verlopen dus dat was een zorg minder. 
Het inrichten van de zaal was vervolgens een fluitje van een 
cent. Het moet natuurlijk even gebeuren maar met de be-
schikbare mankracht en de ervaring van eerdere jaren hoe de 
tafels het beste konden staan om de ruimte zo goed mogelijk 
te benutten ging ook dit vlotjes. Nog even tijd voor een 
broodje voordat de deelnemers langzaam maar zeker binnen 
kwamen druppelen. En dan net op het moment dat het toer-
nooi leek te kunnen starten gaf het indelingsprogramma 
zomaar de geest. Gevolg een vertraagde start maar dit werd 
handmatig opgelost met dank aan Torenaar Jeroen van On-
zen voor zijn ondersteuning en kon er na een kort ope-
ningswoordje dan toch eindelijk worden gestart met de eer-
ste ronde. Hoe het toernooi verder verliep heeft u net in een 
korte schets kunnen lezen. Wilt u alles nog eens nalezen 
bezoek dan onze ASV-site met verslagen van alle ronden. 
Dit werk voor internet bleek achteraf overigens niet voor 
niets getuige het grote aantal volgers dit weekend. Op zater-
dag 907 bezoekers en op zondag zelfs 1094 maar ook op de 
maandag na het toernooi nog 402. Ook volgend jaar zal er 
natuurlijk weer een OSKA zijn. Ook weer in hetzelfde eer-
ste weekend van september. Het verzoek om op 1, 2 en 3 
september van het Grand Café gebruik te mogen maken is 
inmiddels al weer gedaan. Want beter kun je een schaaksei-
zoen toch niet beginnen!! 
 
Uitslagen interne competitie 1e ronde (1 september 2005): 
Sloots-Scheipfenbauer ½-½; E. Wille-R. Wille ½-½; Taal-
Weijsenfeld 0-1; Huizinga-van Willigen 1-0; de Freijtas-van 
Belle 1-0; Steenhuis-Hajee ½-½; Marks-Hogerhorst 0-1; 
Kuiphof-Boom ½-½; Wiggerts-van Amerongen 1-0; Ver-
meer-Velders 0-1; Manschot-Koeweiden ½-½; Eder-
Zunnebeld 0-1; Ariens-Stravers ½-½; Au-Sigmond 1-0; 
Meijer-Egging ½-½; Hartogh Heijs-de Munnik 1-0; Kel-
derman-van de Krogt 1-0; Lemein-van der Meulen 1-0; van 
Vlerken-Stibbe 1-0; Rietmeijer-Blees 0-1. 


