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45e jaargang no. 28      donderdag 31 augustus 2006 
Nieuwe ronde met nieuwe kansen: De bel voor de 1e ronde 
van een nieuw schaakseizoen gaat vanavond klinken. Na de 
twee opwarmingsavonden in de voorgaande weken gaat het 
vanaf nu weer heel serieus om de punten met als inzet 
uiteindelijk na 34 ronden het clubkampioenschap. Wij 
wensen u natuurlijk goede resultaten maar bovenal veel 
genoegen bij uw partijen! 
 
Simultaan: Het behalen van het clubkampioenschap en de 
bekertitel betekende voor Otto Wilgenhof en Fokke 
Jonkman dat zij zich afgelopen donderdag moesten meten 
met hun uitdagers. Natuurlijk werden beide schakers vooraf 
door onze voorzitter even in het zonnetje gezet. Daarna 
moesten ze aan de bak maar het leidde tot een bijzonder 
aardige happening. Niet alleen gaven Otto en Fokke op 
leuke wijzig invulling aan het geheel door iedereen niet 
zomaar van het bord te drukken en ze een eerlijke kans te 
geven maar ook werd het hun aan diverse borden niet 
makkelijk gemaakt en ondervonden zij soms hevige 
tegenstand. Uiteindelijk scoorde Otto 10½ uit 15 en Fokke 
10½ uit 14. Otto speelde een partij meer omdat Martin 
Weijsenfeld nadat hij van Fokke had verloren het ook nog 
maar eens tegen Otto wilde proberen Ook dit ging bij hem 
zonder succes. Voor anderen was er wel een positief 
resultaat. Zo speelde Otto remise tegen Harold Boom, 
Robert Naasz en Jan Vermeer  en verloor hij van Anne Paul 
Taal, Tjé Wing Au en heel verrassend van Philip Stibbe. 
Tegen laatstgenoemde ging Otto net iets te ver maar daarna 
maakte Philip het ook goed af. Ook gunde hij Ingrid 
Rietmeijer remise omdat haar taxibusje stond te wachten. 
Fokke moest een puntendeling toestaan aan Roland 
Stravers, Harm Steenhuis, Lion de Kok, Rob van Belle en 
Henk Kelderman, die ondanks de materiële achterstand 
eeuwig schaak bereikte. Tony Hogerhorst won verder op 
fraaie wijze.  
 
Schaken Overdag: A.s. dinsdag begint er weer een nieuw 
seizoen van het Daglichtschaak. Steeds op de eerste dins-
dagmiddag van de maand behalve in januari dan is het een 
weekje later. Of te wel concreet: 5 september, 3 oktober, 7 
november, 5 december (ja ook op Sinterklaasdag want de 
goedheiligman komt bij de senioren toch pas ’s-avonds), 9 
januari, 6 februari, 6 maart, 3 april en 1 mei. Verder blijft 
alles bij het oude. Dit schaakgebeuren is weer in vertrouwde 
handen van Jan Vermeer. Het inschrijfgeld is nog steeds € 
13,50 voor een heel seizoen of 3 euro per keer. Er wordt 
nog steeds om 14.00 uur begonnen waarbij gespeeld wordt 
in dezelfde vorm met 3 rapidpartijen per middag. Ook de 
speellocatie bleef onveranderd het Nivon-gebouw aan de 
Molenbeekstraat. Wij hopen op een grote belangstelling! 

 
OSKA: Morgenavond begint de strijd om het Open 
Arnhems Schaak Kampioenschap. Het aantal deelnemers 
dat vorig jaar deelnam lijken we nu niet te halen maar de 
verwachting dat we zeker tot 100 schakers komen lijkt 
gerechtvaardigd. Afgelopen maandagavond, bij het 
afronden van deze EP, stond de teller op 80. Een lager 
deelnemertal zal zeker niet betekenen dat de strijd er minder 
spannend om zal zijn. De hoogste Elo in de A-groep heeft 
Willy Hendriks (2417), die onlangs in Dieren bij het Open 
Kampioenschap van Nederland een grootmeesterresultaat 
behaalde en bij ASV de topgroep training geeft. Hij moet 
dus proberen titelverdediger Stefan Kuipers (2193) te 
onttronen. Aardig is ook de deelname van Ton Timman 
(2194), inderdaad de broer van….. Nog net iets hoger op de 
deelnemerslijst staat verder nog Matthieu Freeke uit 
Terneuzen met 2206. Mocht u niet deelnemen kom dan 
gerust een kijkje nemen. De opening wordt morgenavond 
om ongeveer 19.15 uur verricht door wethouder mevrouw 
Weeda die ondermeer sport en economische zaken in haar 
portefeuille heeft. Passend dus bij het schaaktoernooi en het 
spelen in een ondernemerscentrum. Na de ronde op vrijdag 
staan er zaterdag 3 speelronden op het programma en vanaf 
9.30 uur op zondagochtend beginnen de laatste 2 ronden. 
Ook is alles er weer op gericht om het toernooi live op 
internet te krijgen. Zo kunt u partijen, uitslagen en standen 
thuis goed volgen. Op zondag hopen wij voorts dat de 
schaakstand met boeken etc van “De Beste Zet” van Johan 
van Mil en Erika Sziva er zal zijn. In ieder geval zal er 
zondagmiddag wel een stand worden ingericht met 
Schaakkunst, waarbij de vele mogelijkheden die de 
combinatie schaken en kunst bieden zullen worden belicht. 
Echt de moeite waard dus om het toernooi te bezoeken. Het 
is altijd weer een forse klus om het toernooi te organiseren 
maar met veel mensen die een bijdrage leveren gaan we als 
vereniging zeker weer zorgen voor een mooi toernooi. 
 
Dieren: Het Open Kampioenschap van Nederland en de 
overige groepen werd dit jaar in de warmste julimaand 
gespeeld van deze eeuw. Zeker in de eerste speelweek was 
het met temperaturen buiten van ver over de dertig graden 
tropisch warm in Sporthal Theothorne. In de sporthal was 
het zelfs nog warmer. Wat bezielt een schaker om met die 
temperaturen achter een schaakbord te gaan zitten. Menig-
een zou het schaakvolk voor gek verklaren. Maar de liefde 
voor het spelletje gaat soms wel heel ver. Er waren dit jaar 
veel ASV-ers die aan dit toernooi deelnamen. En dat was 
een mooie constatering.  Zo waren Sjoerd van Roosmalen 
en Daan Holtackers van de partij in de hoofdgroep waarin 
om de Open Nederlandse titel werd gestreden. Sjoerd deed 



dat niet onverdienstelijk met een score van 4½ uit 8 met 2 
volle punten in de 8e en 9e ronde. In de vierde ronde moest 
hij verstek laten gaan. Bij Daan lukte het duidelijk minder. 
Hij eindigde op 2½ uit 9 maar kreeg een vol punt door een 
bye vanwege het oneven aantal spelers op dat moment. 
Daan was zeker niet tevreden maar relativeerde zijn score 
wel. De Reservegroep A dan. Een groep ook die elk jaar 
sterker lijkt te worden. In die groep was het Erika Belle die 
met prima spel een hele goede indruk achterliet. Haar score 
was 5½ uit 9 en dat was dik verdiend. Slechts 1 partij ging 
er verloren. De andere ASV-ers in deze groep eindigden 
onder de 50%. Ruud Wille bleef op 4 uit 9 steken en dat 
kwam vooral omdat hij met zwart geen enkel punt wist te 
scoren. Tegenvallend was ook het resultaat van Paul de 
Freytas. De start was nog goed met 2 uit 3 maar 4 nederla-
gen op rij deed een goede klassering helemaal in duigen 
vallen. Maar de 1½ uit 2 in de laatste 2 ronden kon het toer-
nooi niet meer goedmaken. Voor Henny Haggeman verliep 
het toernooi helemaal desastreus. Pas bij een score van ½ uit 
5 volgden 2 zeges en was er weer even hoop op een goed 
slot maar er kon geen vervolg aan worden gegeven want 
ook de laatste 2 ronden gingen weer verloren. Drie ASV-ers 
in de B-groep deden niets voor elkaar onder. Zowel Robert 
Naasz als Tony Hogerhorst maar ook Harold Boom eindig-
den op een hele goede score van 6 uit 9 op een gedeelde 8e 
plaats en vielen daarmee in de prijzen. Zowel Tony als 
Harold kwamen met een eindsprint met drie overwinningen 
op deze 6 punten uit. Robert had na 6 ronden 1½ punt meer 
dan zijn clubgenoten en deed toen ook goed mee in de top 
van deze groep maar kon in de laatste drie ronden nog maar 
1½ punt aan zijn totaal toevoegen. Albert Marks vinden we 
beduidend lager op de ranglijst terug. Met 3 uit 9 bleef hij 
ver onder zijn niveau. Tjé Wing Au haakte na 4 ronden met 
1½ punt af. In de C-groep hield Theo Koeweiden lang in de 
kopgroep stand. Met het ingaan van de 6e ronde had hij 4 
punten verzameld en leek hij op een hoge klassering af te 
stevenen. Helaas ging het daarna minder en kon hij nog 
slechts 2 remises behalen. In het zesrondig toernooi wordt 
jaarlijks in 2 groepen gespeeld. Voor de eerste groep gold 
geen Elogrens. Martin Weijsenfeld kon terugkijken op een 
goed toernooi. Met 4 uit 6 eindigde hij op een gedeelde 6e 
plaats. De nederlagen waren ook tegen de spelers met een 
Elo van 2078 en 2082. Geen schande dus. Henk Kuiphof en 
Eric Hartman eindigden in deze groep op 2½ uit 6, waarbij 
Henk een punt cadeau kreeg vanwege een bye door een 
oneven aantal deelnemers. In de 2e groep van dit zesrondig 
toernooi kon Walter Manschot terugkijken op een uitste-
kend toernooi. Met 4½ uit 6 werd hij vierde en bleef boven-
dien ongeslagen. Abbes Dekker had zich ook meer van het 
toernooi voorgesteld. Diverse malen werd een goede tot 
gewonnen stelling weggegeven. In de slotronde gunde hij 
een  jeugdspeler in een gewonnen stelling een half punt. 2 
uit 6 werd zijn eindresultaat Ook was het bijzonder leuk dat 
Henk Kelderman deelnam. Vele jaren zat hij aan de andere 
kant bij de organisatie achter de wedstrijdtafel. Nu gewoon 
als schaker. Dit leverde hem slechts een half punt op uit 6 
partijen maar dat mocht de pret niet drukken. Gezegd moet 
worden dat hij vaak veel qua Elo sterkere tegenstanders trof. 
Om het verhaal compleet te maken nog de nevenactivitei-
ten. Daar speelde Wouter van Rijn op de rustdag (als ze 
tenminste toch niet voor het rapidtoernooi kozen). Met 5 uit 
7 werd Wouter gedeeld vijfde. In de B-groep speelde Ko 
Kooman mee. Hij scoorde hierin 3 uit 7. Bij het snelschaken 
won Wouter van Rijn de D-groep met 6 punten maar hij 
was niet zo goed uit de voorronden gekomen vandaar ook 
de uiteindelijke klassering in deze D-groep. Tjé Wing Au 

eindigde in deze groep op 1 punt. In de E-groep behaalde 
Richard van der Wel 4 punten. In groep I bleef Theo Koe-
weiden puntloos. Tot zover alle resultaten. De belangstel-
ling van niet spelende leden was geweldig. Elke dag trof ik 
wel clubgenoten die even naar Dieren kwamen om een 
steuntje in de rug te geven. Persoonlijk vond ik dat echt 
geweldig. Dank voor deze morele steun en belangstelling!! 
 
Vlissingen: Na Dieren vertrok het schaakcircus door naar 
Zeeland waar Vlissingen de nieuwe speellocatie werd. Het 
10e Hogeschool Zeeland schaaktoernooi alweer waar over-
dag heerlijk een plekje aan het strand kan worden gezocht 
om aan het eind van de dag naar de speelzaal te gaan. Dus 
een uitstekende combinatie van vakantie en schaken. Daar 
speelde ook ASV-er Rogier van Gemert (KNSB-Elo 1725) 
mee. Het deelnemersveld kwam uit in één grote groep van 
250 schakers. Nadeel daarvan is altijd de grote elo-
verschillen. Rogier begon goed met een score van 2 uit 3 
maar zakte daarna terug door 3 nederlangen op rij. In de 
slotfase herstelde hij zich goed door 2½ uit 3 aan zijn totaal 
toe te voegen. Daardoor kon hij met zijn 50% score van 4½ 
uit 9 en een TPR van 1835 nog tevreden terugkijken op dit 
toernooi. 
 
Hengelo: Met een uitstekend resultaat verraste Kasper Uit-
hof bij zijn optreden in de sterk bezette A-groep van de 
Open Jeugkampioenschappen, ook wel bekend onder de 
naam Euro Chess tournament gelet op het internationale 
tintje dat het toernooi de laatste jaren heeft meegekregen. 
Het resultaat van Kasper in dit toernooi dat ook dit jaar 
weer in Hengelo plaatsvond is des te meer opvallend daar 
hij, sinds hij in Delft studeert, eigenlijk nauwelijks meer 
schaakt. Hij heeft zich in de studentenstad nog niet aange-
sloten bij een schaakvereniging en bij ASV komt hij nu 
vanzelfsprekend ook nauwelijks meer. Met zijn Elo van 
1593 was hij als 66e geplaatst in een veld van 72 deelne-
mers. Uiteindelijk eindigde hij op een gedeelde 23e plaats 
met 5 uit 9 en en TPR van 1919 temidden van diverse spe-
lers die de Elo van 1900 of zelfs 2000 al ruim waren gepas-
seerd. De cijfers spreken boekdelen. Echt een hele goede 
prestatie in zijn laatste jaar als jeugdspeler. Volgend jaar is 
hij te oud voor deelname. Ook André de Groot maakte het 
toernooi van nabij mee. Zijn ervaringen leest u in een vol-
gende EP.  
 
Banyoles: Wouter van Rijn heeft zijn deelname in de A-
groep van het toernooi in Spanje met 4½ uit 9 afgesloten. 
Het was een wat wisselvallig toernooi. Zoals ik vorige week 
al aangaf trof onze ASV-er na zijn overwinning in de ope-
ningsronde in de 2e ronde GM Persson (2549). Deze Zweed 
was uiteindelijk één van de zes spelers die gedeeld eerste 
werd samen met onder meer Kortsnoj en Tiviakov. Maar dat 
even terzijde. Ook in de derde ronde volgde een nederlaag. 
Dit keer tegen een op papier minder sterke Spanjaard. Daar-
na volgde een sterke serie van Wouter waarin hij maar liefst 
3½ uit 4 scoorde. Met deze tussensprint kwam Wouter op  
4½ uit 7 en lag een goede eindklassering in het verschiet. 
Helaas ging het in de laatste 2 ronden mis. Eerst bleek een 
Spaanse meester (2480) te sterk en in de slotronde verloor 
Wouter van Elwin Osterwald van het Amsterdamse Caïssa. 
Wellicht kunnen we meer over de ervaringen van Wouter 
bij dit buitenlandse avontuur lezen in ASV-Nieuws. Eigen-
lijk geldt dit voor alle ASV-ers die deze zomer aan toer-
nooien hebben deelgenomen. Ongetwijfeld zullen er partij-
en of fragmenten zijn die de moeite waard zijn om getoond 



te worden in ASV-Nieuws. Dus ik hoop dat jullie Ignace 
zullen overspoelen met kopij. 


