
 

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 
46e jaargang no. 28      donderdag 13 september 2007 
Oploswedstrijd: Ook vorige week was de opgave niet al te 

moeilijk. Het betrof 
een stand uit de partij 
Janovski - Samisch 
gespeeld in het toer-
nooi van Mariënbad 
1925. Wit speelt en 
wint. Een zet is goed 
genoeg voor de 
hoofdprijs. Oplos-
sing: 1. Dh6.  
 
In Memoriam: Kort 
voor de eerste ronde 
van de interne com-

petitie 2007-2008 bereikte ons het droeve bericht dat op 4 
september ons lid Jacob Zandbergen op 82-jarige leeftijd is 
overleden. Met het overlijden van Jacob Zandbergen is een 
echte liefhebber heengegaan. Hij sloeg gedurende een groot 
aantal jaren maar zelden een clubavond over. Ook was 
Zandbergen een van de trouwe spelers van het veteranen-
team van onze club. De laatste seizoenen was hij steeds 
kopman van dit bijzondere team van voornamelijk 80-
plussers. Jacob Zandbergen leefde vanaf het allereerste 
begin van zijn lidmaatschap bij ASV enorm mee met het 
wel en wee van zijn club. Naast schaken waren fietsen en 
bridge passies van de immer goed gehumeurde Zandbergen. 
ASV heeft een schaakliefhebber, maar bovenal een warme 
persoonlijkheid verloren. Jacob, we zullen je missen. Rust 
zacht.      Bestuur ASV 
 
Interne competitie: Wat een ongelofelijk begin! Aan de 1e 
ronde van de interne competitie werd maar liefst door 58 
schakers deelgenomen. Ik denk een record in de ASV-
geschiedenis. Menige vereniging zou hier jaloers op zijn. 
Daaronder meteen ook een aantal nieuwe gezichten. Zo 
kwam Remco Gerlich vanuit Groningen, waar hij voor de 
kleine vereniging S.V. Z! uitkwam, naar onze club. Verder 
verhuisde Theo Kroon vanuit Amsterdam naar Arnhem. Hij 
speelde voordien bij Caïssa. Velen van u zullen SMB-er 
Désire Fassaert kennen. Hij nam al veelvuldig deel aan 
ASV-toernooien. Nu heeft hij wat meer tijd om te schaken. 
Dit deed hem besluiten om bij ASV als dubbellid aan de 
interne te gaan deelnemen. Extern blijft hij voor SMB spe-
len. Koen Maassen van den Brink kwam ook weer terug in 
de regio waar zijn roots liggen. Hij speelde in Groningen bij 
SISSA. Daar zal Theodoor Keizer, die al wat langer intern 
bij ASV speelt, komend seizoen zeker nog blijven spelen. 
Immers, SISSA promoveerde naar de 2e klasse KNSB en dat 
is natuurlijk een mooie uitdaging. Wij wensen hem daarbij 
veel succes en zullen hem natuurlijk met belangstelling 

volgen! Jan Sanders speelde al eerder bij Theothorne in 
Dieren maar ASV was even wat dichterbij huis vandaar zijn 
keuze voor onze club. Rahimi Jalaluddim, een kennis van 
ons lid Zekria Amani, kwam het voor het eerst in clubver-
band proberen. Voor hem was het nog even wennen. Wim 
de Jong daarentegen is een oude bekende. Door een verhui-
zing besloot hij ASV enkele jaren geleden te verlaten maar 
het bloedt kruipt waar het niet gaan kan en hij kwam terug. 
Ook Sjoerd van Roosmalen, die na zijn verhuizing naar Elst 
intern enkele jaren bij De Elster Toren speelde besloot weer 
aan de interne bij ASV te gaan deelnemen. Dat maakt de 
concurrentie om het clubkampioenschap alleen maar groter 
en de competitie daarmee nog spannender! Tot slot besloten 
Ton van Eck en Etienne Torregrosa, die in juni al enkele 
weken bij ASV meespeelden, definitief lid te worden van 
onze vereniging. Wij wensen alle nieuwkomers veel plezier 
en succes bij onze vereniging. 
 
Externe competitie: A.s. zaterdag is de aftrap van een nieuw 
competitieseizoen. Na het voorgaande succesvolle jaar be-
ginnen we nu weer gewoon van voren af aan. Immers, resul-
taten in het verleden behaald tellen niet meer. In deze En 
Passant een voorbeschouwing op het seizoen van onze eer-
ste vier (zaterdag)teams. Aan de overige 7 teams, die pas in 
de tweede helft van oktober met hun competitie starten, zal 
ik in een volgende EP aandacht schenken. Daarmee gaat 
ASV de competitie dus in met maar liefst 11 teams, ja u 
leest het goed ELF teams!!! Ook dat is een record in de 
ASV-geschiedenis. Het gaat dus goed met onze vereniging, 
dat kunnen we vanaf deze plaats gerust stellen. Daar waar 
andere verenigingen steeds meer moeite hebben om hun 
teams samen te stellen loopt het hier als een trein. Misschien 
dat de vele activiteiten daarmee hun vruchten beginnen af te 
werpen. Onze zaterdagteams openen het seizoen met een 
thuiswedstrijd a.s. zaterdag vanaf 13.00 uur in het Lo-
rentz Ondernemerscentrum, IJsselburcht 3. ASV-1 treft 
in de openingsronde het Amsterdamse VAS-2, met ASV één 
van de grootste verenigingen in Nederland. Dit team promo-
veerde uit de 3e klasse maar kan zich gezien de gemiddelde 
Elo meteen met de beste meten. Het wordt dus meteen een 
belangrijke wedstrijd. ASV-1 eindigde afgelopen jaar als 
KNSB 2e klasse A:     gem. Elo    Samenstelling ASV-1 Elo
1 ASV-1 2153 1 Leon van Tol 2217 
2 VAS 2 2167 2 Otto Wilgenhof 2216 
3 HSG 2 2127 3 Eelco de Vries 2209 
4 SISSA 2042 4 Remco de Leeuw 2188 
5 Unitas 2 1986 5 Wouter van Rijn 2152 
6 Lewenborg 2081 6 Sander Berkhout 2144 
7 Homburg A’doorn 2 2181 7 Peter Boel 2081 
8 Dion Hardenberg 2104 8 John Sloots 2015 
9 Dr. Max Euwe 2174 9 Richard v.d. Wel (TL) 1986 
10 Fischer Z 2135 



nummer 2 achter het sterke BSG. Of ons eerste weer een rol 
in de top zal gaan spelen wachten we met spanning af. Af-
gaande op de speelsterkte van de teams is naast VAS-2 ook 
Homburg Apeldoorn-2 zeker een team om rekening mee te 
houden evenals HSG-2 uit Hilversum. Verder zal Dr. Max 
Euwe, dat uit de 1e klasse degradeerde, dit natuurlijk zo snel 
mogelijk weer willen goedmaken. Verder zijn verrassingen 
natuurlijk niet uitgesloten. ASV-1 speelt het komende sei-
zoen in dezelfde samenstelling als in de afgelopen jaargang. 
ASV-2 speelt de laatste jaren steeds een voorname rol in de 
promotiestrijd maar telkens greep men uiteindelijk ook naast 

de titel. Elke keer was er wel een team die onze reserves de 
baas was. Dit jaar is De Toren onmiskenbaar de grote favo-
riet. Onze zuiderburen versterkten zich enorm met de komst 
van IM Willy Hendriks (Elo 2411) en FM Theo Hommeles 
(Elo 2385). Dan heb je 2 spelers in huis die voor de nodige 
extra bordpunten kunnen zorgen en daarmee wedstrijden 
kunnen beslissen. Ons tweede opent het seizoen tegen Alte-
veer, dat uit de 2e klasse degradeerde. Vorige week speelde 
invaller Paul de Freytas hierin met zwart reeds vooruit. In 
een toreneindspel werd het na eeuwig schaak remise. Ook 
Zeist is een degradant in deze poule. In de samenstelling van 
het team vinden we diverse veranderingen. Frank Schleip-
fenbauer droeg het teamleiderschap over aan Daan Holtac-
kers. Clubkampioen Bert Buisman verruilde ASV-3 voor 
ASV-2 terwijl Fred Reulink dit seizoen weer vast in ASV-2 
te vinden is. Dit ging ten koste van Fokke Jonkman en Cees 
Sep die een team lager in ASV-3 gaan spelen maar dat is 
altijd nog op hetzelfde (3e klasse KNSB)-niveau. ASV speelt 
dit jaar namelijk met maar liefst drie teams in de landelijke 
competitie. Ook dat is natuurlijk een hoogtepunt in de club-
historie. Dit is te danken aan het onverwachte succes van 
ASV-3, vorig seizoen zo verrassend winnaar van de OSBO-
Promotieklasse. Voor ASV-3, dat opnieuw onder leiding zal 

staan van Martin Weijsenfeld, zal handhaven in eerste in-
stantie voorop staan. De in dit team aanwezige routine moet 
daarvoor zorgen. Amersfoort is daarbij zaterdag de eerste 
tegenstander. Dit team wist zich met Willem Bor, Dimitri 
van Leent en Wouter Waagmeester behoorlijk te versterken 
waardoor het meteen op Elo het sterkste team in deze poule 
werd en daarmee ook favoriet voor de titel. Het wordt dus 
meteen een zware klus voor ons derde. Naast Bert Buisman 
speelt ook Bijan Zahmat niet meer in ASV-3. Hij blijft in de 
Promotieklasse OSBO spelen, nu voor ASV-4. Om maar 
meteen met dit team door te gaan. ASV-4 wist zich vorig 
jaar als beste nummer 2 te verzekeren van promotie naar de 
OSBO-promotieklasse zodat ASV toch in deze klasse verte-

genwoordigd bleef. In deze klasse zijn dit jaar 2 plaatsen 
voor promotie beschikbaar. Dit was te danken aan de goede 
prestatie van Veenendaal in het afgelopen seizoen dat als 3e 

eindigde in de ranglijst van de gepromoveerde teams. Dit 
leverde de OSBO een extra promotieplaats op. Hoewel de 
definitieve opstellingen van de teams in deze poule nog niet 
bekend zijn, zijn gelet op eerdere seizoenen Meppel en Ben-
nekom favoriet maar er zijn meer kapers op de kust zoals 
Schaakstad Apeldoorn-4 en Wageningen-2. Dat maakt de 
afloop van het schaakseizoen in de Promotieklasse meteen 
ook zo onvoorspelbaar. Ook PSV/Dodo en Het Kasteel 
wisten zich danig te versterken. Voor ASV-4 is het zaak 
boven de degradatiestreep te blijven. Dit gevecht moet men 
aangaan met UVS-2, PION-2 en Zutphen. Voor ASV-4 
wordt het dus een zwaar seizoen. Tegen PSV/Dodo zal er 
zaterdag meteen een goed resultaat neergezet moeten wor-
den! Een goed begin is het halve werk. 
Tot zover deze eerste blik op een nieuw competitieseizoen. 
Volgende week de eerste verslagen.  
 
Weekendtoernooi: Een week na ons eigen OSKA stond het 
ROC Aventus weekendtoernooi op het programma waarin 
het open Apeldoorns Kampioenschap werd betwist. Dit 
toernooi kent altijd een sterke bezetting met grootmeesters 
en meesters. In de A-groep nam ook ASV-er Paul de Freytas 
deel. Hij verloor in de 1e ronde van Twan Burg, vorige week 
nog winnaar in Arnhem. Twan kende ook nu weer een goed 
toernooi want hij werd uiteindelijk samen met GM Friso 
Nijboer gedeeld eerste met 5 uit 6. Paul speelde een wissel-
vallig toernooi. Ook de 2e ronde werd verloren maar hij 
herstelde zich door winst in de 3e ronde en een remise in de 
4e ronde op zaterdagavond. Met 1½ uit 4 ging hij dus de 
laatste speeldag in. Dit leverde hem nog een vol punt op. 
Met 2½ uit 6 eindigde hij net onder de middenmoot in deze 
uit 61 spelers bestaande sterke A-groep. Een resultaat waar 
hij niet echt tevreden mee zal zijn geweest. Ons dubbellid 
Robert Verkruissen was vooral ook bij de organisatie be-
trokken. Een combinatie die voor het spelen van een goed 
toernooi niet bevorderlijk is. Hij speelde nog wel 5 partijen 
waarin hij met wit 2 remises boekte. Aan het toernooi na-
men zo’n 100 schakers deel, waaronder ook veel spelers die 
een week eerder ook in Arnhem actief waren.  
 
Uitslagen interne competitie 1e ronde (6 september 2007):  
van Roosmalen-Tangarife 1-0; Sloots-Plomp ½-½; Hendriks 
- Taal 1-0; R. Wille - Woestenburg 1-0; Kroon-Hogerhorst 
1-0; Hartman-Gerlich 0-1; Huizinga-Verkooyen 1-0; Keizer 
-Fassaert 0-1; Vermeer-Dekker 0-1; van Amerongen-
Verhoef ½-½; Boom-van Buren ½-½; Hajee-Maassen van 
den Brink 0-1; Dijkstra–P. Schoenmakers 0-1; Steenhuis-
Marks ½-½; van Belle-Braam 0-1; Bentvelzen-Groen 0-1; 
Boonstra-Au 1-0; Kuiphof-Velders ½-½; Jalaluddim-
Veerman 1-0; Manschot-Kooman 1-0; Koeweiden - Ariëns 
0-1; Egging-Meijer 1-0; Zunnebeld-van der Krogt 1-0; Sin-
gendonk-Bijlsma 1-0; van Eck-Kelderman 1-0; Hartogh 
Heys-de Kok 0-1; J. Sanders-van Vlerken 1-0; Verbost-de 
Jong 0-1; Torregrosa-Stibbe 0-1. 

KNSB 3e klasse C:     gem. Elo      Samenstelling: Elo
1 ASV 2 2041 1 Sjoerd van Roosmalen 2153 
2 Alteveer 2000 2 Bert Buisman 2070 
3 Zeist-2  1946 3 Koert van Bemmel 2048 
4 Heemsteedse S.C. 2050 4 Frank Schleipfenbauer 2030 
5 Moira-Domtoren ???? 5 Fred Reulink 2026 
6 Paul Keres 3 1976 6 Daan Holtackers (TL) 2009 
7 Zukertort A’v een 3 1947 7 Theo Jurrius 2007 
8 De Toren Arnhem 2105 8 Vincent de Jong 1984 
9 UVS 2064  
10 Caissa 2 2039  

KNSB 3e Klasse B:  gem. Elo  Samenstelling: Elo
1 ASV 3  1934 1 Kees Sep 1973 
2 Amersfoort  2097 2 Gonzalo Tangarife 1973 
3 Almelo  1996 3 Paul de Freytas 1956 
4 ESGOO 2  2014 4 Ivo van der Gouw 1934 
5 Doetinchem  1999 5 Fokke Jonkman 1932 
6 Spassky's  1904 6 Barth Plomp 1921 
7 DSC Drachten  1917 7 Ruud Wille 1914 
8 Dion Hardenberg 2 1847 8 Martin Weijsenfeld (TL) 1873 
9 Dr. Max Euwe 2 2021 
10 Staunton 1950 

OSBO-Promotieklasse Samenstelling Elo
1 ASV 4 1 Erik Wille 1974 
2 PSV DoDO 2 Anne Paul Taal 1930 
3 Zutphen 3 Erika Belle 1930 
4 Het Kasteel 4 Jan Knuiman 1922 
5 Meppel 5 Gerben Hendriks 1873 
6 Bennekom 6 Siert Huizinga 1855 
7 Schaakstad 4 7 Murat Duman 1842 
8 PION 2 8 Bijan Zahmat 1715 
9 UVS 2 
10 Wageningen 2 


