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De kop is eraf: Het was vorige week donderdag vooral weer 
een gezellig weerzien na de vakantieperiode. Over gebrek 
aan belangstelling mochten we ook zeker niet klagen. Onge-
veer 35 leden mochten we meteen al op deze eerste avond 
begroeten. En dat viel niet tegen zeker als bedacht wordt dat 
zo’n eerste avond nog niet door iedereen even interessant 
gevonden wordt omdat er dan nog niet echt iets op het pro-
gramma staat en er ook leden zijn die nog met vakantie zijn. 
Maar bij velen kriebelde het weer. Ook waren door sommi-
gen de doelstellingen al duidelijk gesteld. Het streven om dit 
seizoen een bepaalde Elo te bereiken, mee te doen om het 
clubkampioenschap etc werd in de wandelgangen al ge-
hoord. De lust om te gaan schaken was duidelijk aanwezig 
dus dat belooft nog wat voor de opkomst dit seizoen. Ik heb 
daar zeker vertrouwen in! Natuurlijk werd er gevluggerd. 
Barth Plomp deed zich meteen gelden door zijn groep met 6 
uit 7 te winnen waarin hij slechts 2 remises afstond. Wordt 
hij de verrassing van het nieuwe seizoen?? Paul de Freytas 
werd tweede. Zekria Amani (we hopen hem dit jaar meer op 
onze clubavonden te mogen ontmoeten) won ongeslagen 
zijn groep met 5 uit 5 met Ko Kooman en Jan Zuidema op 
een gedeelde 2e plaats. Anderen speelden een serieuze partij 
om weer wat aan het tempo te wennen. Het waren de eerste 
schermutselingen op een avond waarbij het samenzijn voor-
op stond.  
 
Simultaan: Na het ontspannen begin van vorige week start 
vanavond het al wat meer serieuze werk met een jaarlijkse 
traditie. Clubkampioen Otto Wilgenhof en bekerwinnaar 
Fokke Jonkman zullen daarvoor vanavond in een simultaan 
tegen u in het strijdperk aantreden. Beide spelers hebben er 
zin in zodat u echt de mouwen zult moeten opstropen.  
Na deze simultaan begint volgende week het echte werk met 
de eerste ronde in de interne competitie. 
 
Oploswedstrijd: Het spreekt voor zich dat ook de oploswed-
strijd dit nieuwe seizoen niet zal ontbreken. Vorige week 
werd mij deze vraag al gesteld: “Wanneer is er weer een 
probleemstelling”. Een teken dat dit leeft binnen de club. 
Vanaf volgende week hangt het demonstratiebord dan ook 
weer op de bekende plaats met een stelling die u weer weke-
lijks kunt oplossen. Natuurlijk zijn er ook wekelijks weer 
kleine prijsjes en wordt ook de ladderstand weer bijgehou-
den voor extra prijzen. 
 
OSKA: Het aantal deelnemers is de afgelopen week weer 
wat toegenomen. Toch lopen we nog ruim achter op het 
aantal deelnemers wat we vorig jaar op dit tijdstip mochten 

noteren. Afgelopen zondagavond (dus op het moment dat ik 
deze EP afsloot) stond de teller op 47 daar waar zich in 2005 
al 71 schakers hadden aangemeld. Maar ik heb er vertrou-
wen in dat we de 100 gaan passeren! Ook uw aanmelding 
verwacht ik nog!! De deelname van de kampioen van vorig 
jaar, Stefan Kuipers uit Apeldoorn, is zeker. Hij zal zijn titel 
dus gaan verdedigen.  
 
Toernooien: In de komende nummers van EP zal ik u bijpra-
ten over de resultaten van de vele ASV-ers die deelnamen 
aan toernooien die in de afgelopen periode plaatsvonden niet 
alleen in Nederland maar ook in het buitenland. Zo speelde 
Nico Schoenmakers mee in “zijn” Praag, waar hij al vele 
jaren van de partij is en is Wouter van Rijn momenteel deel-
nemer aan een toernooi in het Spaanse Banyoles. Aardig is 
dat alles is te volgen op internet dus ook in dit laatste geval 
op de site van dit toernooi dat morgen wordt afgesloten t.w. 
het FESTIVAL INTERNACIONAL D'ESCACS BANYO-
LES 2006 (zie de link op de ASV-site). Na zijn overwinning 
in de openingsronde speelde Wouter afgelopen vrijdag aan 
bord 3 tegen de Zweedse grootmeester Persson (Elo 2549), 
net achter de onverslijtbare Viktor Korchnoj die aan bord 2 
speelde. Wel grappig dus! Feitelijk begon het toernooisei-
zoen gewoontegetrouw met het Bilderbergtoernooi in de 
eerste week van juli en het straatschaaktoernooi op 2 juli in 
de Arnhemse binnenstad en daar begint de verslaglegging in 
deze EP dan ook mee.  
 
Straatschaak: Op zondag 2 juli vond onder stralende weers-
omstandigheden voor het vierde jaar op rij het Arnhemse 
straatschaaktoernooi plaats. Dit staat inmiddels ook wel 
bekend als het Kroegentoernooi van Arnhem. Er wordt ge-
speeld bij een drietal bekende café’s in de Arnhemse bin-
nenstad, te weten De Wacht, Spring en ’t Moortgat gesitu-
eerd in de Bovenbeekstraat en de Ruiterstraat. Bij dit toer-
nooi wordt jaarlijks gestreden om de “Wachtbokaal”. Dit 
toernooi is de laatste jaren steeds meer uitgegroeid van wat 
als een aardigheidje begon tot een echt straatschaaktoernooi. 
De eindstand is nog steeds niet belangrijk. De sfeer en de 
gezelligheid des te meer. En met dat laatste zat het meer dan 
goed. Maar om de feiten wil ik niet heen gaan. Anthony 
Migchels van De Toren werd met 6 uit 7 winnaar voor een 
viertal ASV-ers. Otto Wilgenhof en Wouter van Rijn wer-
den met 5½ punt gedeeld tweede gevolgd door Sander 
Berkhout en Leon van Tol met 5 punten op een gedeelde 
vierde plaats. Andere ASV-ers in de eindrangschikking zijn 
Richard van der Wel en de verrassend hoog geëindigde 
Peter Giltay met 4 punten. In de onderste regionen kwam ik 



nog de namen tegen van Theo Koeweiden (2½), Theo Jurri-
us (2) en Jonathan van der Krogt (2). Nogmaals het gezel-
ligheidsaspect stond vooral voorop al dan niet meestal onder 
het genot van een alcoholische versnapering. Winnaar van 
het “bierklassement werd dan ook Leon van Tol en daar was 
iedereen het na afloop roerend over eens. Volgend jaar 
wordt het toernooi op zondag 1 juli gehouden. 
 
Bilderberg: Het fraaie Hotel De Bilderberg in Oosterbeek 
was ook dit jaar weer de locatie bij uitstek voor het prachti-
ge toernooi waarbij in de hoogste groep wordt gestreden om 
het Senioren- en Veteranenkampioenschap van Nederland 
en daarnaast nog vele senioren in actie komen in al die ove-
rige groepen. Onder de spelers in de kampioensgroep, waar-
bij een Elo van 1900 vereist is, waren drie ASV-ers namelijk 
Anne Paul Taal, Cees Sep en Siert Huizinga. Het was een 
spectaculaire partij met rare materiaalverhouding. In de 
tweede ronde troffen Anne Paul en Cees elkaar in een 
onderling duel nadat beiden de eerste ronde hadden 
verloren. Het werd niet zomaar een grootmeesterremise 
tussen clubgenoten. Uiteindelijk had Cees een dame en 5 
pionnen (waarvan a en b pion als vrijpion) en Anne Paul 
toren, paard en loper en 3 pionnen, waarbij opgemerkt moet 
worden dat diens stukken nog niet samen werkten. Toen er 
lichte tijdnood kwam kozen beide senioren toch voor het 
zekere: remise dus. Voor Cees was het een begin van een 
goede serie want daarna volgden nog 3 remises en een 
goede winstpartij. Hij had daarmee een verdienstelijke score 
van 3 uit 6. Daar zou het bij blijven want de slotronde moest 
hij door omstandigheden afzeggen. Ook Anne Paul, die de 
laagste Elo had in deze groep, verloor daarna nog slechts 
één partij. Na de remise tegen Cees volgde opnieuw een 
puntendeling waarna hij via een zege in de 4e ronde op 50% 
kwam. “Vandaag heb ik het licht uitgedaan in De Bilder-
berg” mailde hij uw redacteur nog laat diezelfde avond. Na 
82 zetten en bijna 6 uur spelen was er winst tegen Karel 
Scholten van Wageningen. De volgende dag trof hij Jaap 
Vogel. De 300 elopunten verschil kwamen in deze partij 
duidelijk tot uiting. Wat een verschil met 2212!! Jaap heeft 
veel meer gezien dan ik en tikte me in een eindspel met 
dame, toren en 7 tegen 6 pionnen makkelijk weg. Vier uur 
strijd en daarna analyseren. Toen bleek, aldus onze ASV-er, 
helemaal het verschil!! Met twee verdienstelijke remises 
sloot Anne Paul zijn eerste deelname aan dit toernooi af op 3 
uit 7. Bij Siert Huizinga liep het minder goed. Zo gingen de 
eerste vier ronden allen verloren. In één van deze partijen 
werd zelfs zomaar een volle dame weggeblunderd. Gelukkig 
herstelde Siert zich daarna wel met drie remises. De 1½ uit 7 
viel natuurlijk wel tegen maar als excuus kon tevens worden 
aangevoerd dat hij niet geheel fit aan de start verscheen en 
in een dergelijk sterk bezette groep kan dat natuurlijk funest 
zijn. In de andere groepen, waar 5 ronden werden gespeeld 
waren nog eens vijf ASV-ers van de partij. Dick Hajee sprak 
achteraf van een goed gespeeld toernooi. In de sterke groep 
2 scoorde hij 2½ uit 5. Alleen in de slotronde moest hij zijn 
meerdere erkennen in de koploper en de winnaar uit zijn 
groep. In groep 5 speelden Jan Vermeer en Hendrik van 
Buren een totaal verschillend toernooi. Jan bleef ongeslagen 
en werd met 4 uit 5 gedeeld eerste, die ook in de twee remi-
separtijen de betere kansen had gehad. Zo goed het bij Jan 
liep zo slecht ging het bij Hendrik. Het lukte totaal niet en 
hij beëindigde het toernooi met 1 punt, behaald in de laatste 
ronde. Ook Wim Zunnebeld bleef met een eindscore van 1 
punt zitten. In groep 6 kwam hij niet verder dan 2 remises. 
Henk Kelderman tenslotte was tevreden met zijn 50% score. 
De organisatie verliep weer vlekkeloos. Dat was duidelijk te 

merken aan de tevredenheid die de deelnemers uitstraalden. 
Maar dat kan ook niet anders met mensen aan het roer als 
Barth Plomp, Henk Kuiphof en Albert Marks.   
 
Haarlem: Op de avond nadat in Oosterbeek het Bilderberg-
toernooi was afgesloten begon in Haarlem het vijfde ROC 
Nova College Schaaktoernooi met onze clubgenoot Paul de 
Freytas als één van de deelnemers. Gespeeld werd in één 
grote groep van 176 schakers. Daardoor waren de Elover-
schillen nogal groot. Paul vergaloppeerde zich al meteen in 
de openingsronde door te verliezen van een jeugdige tegen-
standster, weliswaar talentvol maar toch…. Daarmee liep hij 
toch wat achter de feiten aan. Paul kwam nog op een plus-
score van 3½ uit 6 maar met enkele remises tegen op papier 
mindere tegenstanders viel dit toch wat tegen. Zeker als je 
de Elo van dat moment t.w. 1943 afzet tegen de TPR van 
1724. Paul gebruikte het toernooi ook om wat te experimen-
teren met zijn openingen. 
 
Praag: Nico Schoenmakers nam deze zomer voor de vijf-
tiende maal deel aan een tienkamp van de "International 
Chess Holiday" in de Tsjechische hoofdstad Praag. Nadat hij 
vorig jaar in de laatste twee ronden de winst in zijn groep 
door twee nederlagen op rij aan zich voorbij zag gaan, 
bracht dit jaar wel de eerste plaats in de groep. Bij aanvang 
van de negende ronde stond Nico samen met Maria Fuchs, 
speelster van het Duitse meisjesteam onder 18 jaar, op een 
gedeelde eerste plaats. De in Leipzig woonachtige Fuchs 
speelde in de laatste ronde met wit tegen haar landgenoot 
Wilhelm Schmitz uit Brüggen, die gedurende het schaaksei-
zoen voor het Limburgse Venlo speelt. Met Schmitz kon 
Nico dus 'gewoon' in het Limburgs dialect praten, hetgeen 
een nieuwe ervaring in Praag was. Schmitz speelde in al zijn 
partijen 1. g4 of 1...., g5. Met wisselend succes overigens. 
De laatste ronde won hij echter knap met zijn opening van 
Fuchs, waarna voor Nico, die de laatste ronde met zwart 
speelde, een remise voldoende was om zijn tienkamp win-
nend af te sluiten met een score van 6½ uit 9. De 6½ punten 
zijn opgebouwd uit vier winstpartijen, vijf remises en nul 
nederlagen. 
 
Weekendtoernooi: Om toch bij al deze schaakactiviteiten in 
de afgelopen zomerperiode de actualiteit niet uit het oog te 
verliezen eerst aandacht voor het weekendtoernooi dat de 
Baarnse Schaakvereniging afgelopen weekend organiseerde 
ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van deze vereni-
ging, waarvan ook onze trainer Pascal Losekoot, die bij 
ASV de middengroep onder zijn hoede heeft lid is. Guust 
Homs was één van de deelnemers in de A-groep. Na winst 
in de openingronde op vrijdagavond volgden er op zaterdag 
3 remises waarvan de laatste vanuit een opgenomen bye op 
de zaterdagavond. Door deze remises had Guust de aanslui-
ting bij de subtop wat verloren dus hij moest dit op zondag 
nog zien goed te maken in de laatste 2 ronden. Dit lukte ’s-
morgens in ieder geval al wel. Door deze winst kon hij in de 
slotronde nog strijden om de 2e plaats zeker wanneer er 
bovenin nog wat gunstige remises werden geschoven. Dit 
scenario kwam niet helemaal tot stand. Zelf won Guust wel 
maar dat gebeurde ook bij een van zijn concurrenten boven 
hem terwijl koploper Frank Erwich al niet meer te achterha-
len viel. Deze won het toernooi met 5½ uit 6 gevolgd door 
Fred Slingerland met 5 punten. Guust eindigde samen met 
nog 3 spelers  (waaronder Ton Timman, die overigens ook 
aan ons weekendtoernooi zal meedoen) op een gedeelde 
derde plaats met 4½ punt. 


