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Oploswedstrijd: Studies zijn vaak leerzaam, maar onge-
schikt voor de clubavond omdat er een zettenreeks van 15-

20 zetten nodig is. 
Daarom geven we dit 
jaar af en toe het slot 
van een studie. Zo ook 
hier. Het is het slot van 
een studie van Grigo-
riev uit 1937. Wit aan 
zet houdt remise. Een 
variant met 1...g2 en 2. 
Kh2 met remise ligt 
teveel voor de hand 
dus die zochten we 
niet. Oplossing: 1. Tg4 
(...g2 2.Kh2 is dus 
remise). Op de derde 

rij bereikt zwart dan ook niets. Alleen over de f-lijn kan hij 
wat proberen. 1...Tf8 2. Tf4+, Txf4 en pat. 
 
Geboorte: Blij nieuws ontving uw secretaris recentelijk. Op 
5 september jl. werd Alexander geboren, zoon van onze 
ASV-Nieuwsredacteur Robert Naasz en Alette Ligtenbarg. 
Wij feliciteren de ouders hiermee vanzelfsprekend van har-
te. Natuurlijk hopen wij ook dat Alexander de beginselen 
van het schaakspel snel worden bijgebracht, zodat wij hem 
over enkele jaren bij ASV mogen verwelkomen! 
 
Nieuw: Bij de start van onze interne competitie mochten we 
vorige week Guust Homs weer bij ASV verwelkomen. Zoals 
velen weten speelde hij al eerder bij ASV. In teamverband 
zal hij dit komende seizoen gewoon voor Zevenaar blijven 
uitkomen. Ook Paul Tulfer keerde terug bij ASV. Hij kwam 
al eerder uit voor onze vereniging en zal dit ook nu weer in 
teamverband gaan doen. Wij wensen beiden veel plezier bij 
ASV!! Een andere mutatie betrof de definitieve overgang 
van onze trainer Pascal Losekoot naar ASV. Vorig seizoen 
was hij slechts als dubbellid beschikbaar voor ASV-4. Dit 
jaar zal hij een vaste plek in een KNSB-team van ASV gaan 
innemen. Helaas verloren we dit jaar ook enkele leden. En 
dat waren zeker niet de minsten. Verhuizing was de oorzaak 
van hun vertrek. Bij Ignace Rood zat dit er al aan te komen. 
Onze oud-redacteur van ASV-Nieuws vertrekt naar Sassen-
heim voor zijn werk. Bert Buisman verhuisde naar Heino en 
gaat extern bij ENO in Nijverdal spelen. Verder vertrok vrij 
onverwacht Gonzalo Tangarife vanuit Arnhem naar Apel-
doorn. Fokke Jonkman zal een jaar niet voor ASV actief 
zijn. Hij begon een studie en om die reden gaat hij komend 
seizoen dichterbij huis in Meppel extern spelen. Tenslotte 
stopt Bijan Zahmat voorlopig met schaken vanwege zijn 
studie in Nijmegen waar hij mogelijk ook gaat wonen.  
De eerste competitieronde leverde overigens vorige week 
meteen een opkomst van 50 schakers op. Een mooi begin en 
dat kan de komende weken alleen maar groeien! 
 
Schaaktrainingen: Ook dit seizoen zullen er in diverse groe-
pen weer trainingen worden gegeven. Maandag 22 septem-
ber a.s. gaan de schaaktrainingen van start met de lessen 
voor de middengroep (elo <1850). Pascal Losekoot zal dit 
weer verzorgen. Een week later, maandag 29 september, 
start ook de training voor de topgroep (elo <2200) onder 
leiding van Willy Hendriks. De trainingen voor de starters-
groep (elo <1450) gaan op maandag 10 november van start. 
Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met 

trainingscoördinator Nico Schoenmakers. Hij is telefonisch 
bereikbaar op nummer 0316 - 265475 (na 19.00 uur) of per 
mail: nicoschoenmakers@kpnplanet.nl. 
 
Bibliotheek: U weet het inmiddels. De bibliotheek is voor 
ASV een vaste plek om onze vereniging onder de aandacht 
te brengen. Afgelopen zaterdag gebeurde dit voor het eerst 
in de vestiging nabij winkelcentrum Presikhaaf. Het vaste 
team Hendrik van Buren, Jan Vermeer, Paul de Freytas en 
Ruud Wille maakten de bezoekers aan deze bibliotheek 
attent op ASV en probeerden ze aan het schaken te krijgen. 
De belangstelling was helaas niet groot en beperkte zich 
vooral tot jeugdspelers en een enkele senior waarvan we 
natuurlijk hopen dat ze de weg naar ASV zullen weten te 
vinden. Daarbij blijft het niet want op zaterdag 11 oktober is 
ASV weer present bij de bibliotheek aan de Koningstraat, 
een dag later aldaar gevolgd door een lezing van Hendrik 
van Buren over schaken in de middeleeuwen. U ziet het: we 
blijven actief. Daar kunt u op rekenen! 
 
Dieren: In de eerste EP van dit seizoen begon ik met het 
overzicht van de toernooien waar ASV-ers als deelnemer bij 
betrokken waren. Ik was gestrand bij het toernooi in Dieren, 
een begrip in Schakend Nederland waar al jarenlang de 
bondswedstrijden plaatsvinden en om het Open Kampioen-
schap van Nederland wordt gestreden. Dit keer waren er in 
de periode van 21-31 juli iets meer dan 500 schakers op dit 
toernooi afgekomen. Hieronder zo’n 20 clubgenoten. Een 
teken dat dit toernooi in deze regio een belangrijke rol ver-
vuld. Een thuiswedstrijd speelde Otto Wilgenhof. In de 
hoofdgroep eindigde hij op een keurige 4½ uit 9. Hij kreeg 
daarbij ook nog eens 2 grootmeesters voor de kiezen. Friso 
Nijboer en Sipke Ernst bleken te sterk. Ook tegen IM Wohl 
moest Otto het onderspit delven. Maar als het niet tegen 
titelhouders ging stond Otto zijn mannetje en scoorde hierin 
uitstekend. Maar liefst 8 ASV-ers namen het in reservegroep 
A op, een groep die elk jaar sterker lijkt te worden. Een rol 
in de top kon geen van allen bereiken. Erika Belle en Robert 
Verkruissen brachten het er nog het beste van af met een 
score van 5 uit 9. Paul Schoenmakers eindigde op 4½ uit 9. 
Het mag duidelijk zijn dat de anderen dus onder de 50% 
bleven steken. Hiervan begon Paul de Freytas nog met 2 uit 
3 maar daarna kwam de klad er in. 1½ uit 2 in de laatste 2 
ronden maakten het toernooi nog wat draaglijk. Ook Désiré 
Fassaert, Ruud Wille en Gerben Hendriks eindigden op 4 uit 
9. Désiré speelde onder meer remise tegen Erika en Robert. 
Ruud verspeelde een 50% score door in de slotronde een 
ogenschijnlijk gewonnen eindspel niet te winnen en de stel-
ling in remise liet verzanden. Gerben moest in de laatste 
ronde zelfs een reglementaire nederlaag incasseren. Niets-
vermoedend kwam hij tegen enen de speelzaal binnenlopen 
toen hij merkte dat de ronde op de slotdag al om 11 uur was 
begonnen. Een beetje zuur want hij was het toernooi juist 
met prima spel uitstekend begonnen met 3½ uit 5. Henny 
Haggeman bleef op 3½ punt hangen. In de Reservegroep B 
speelde Tony Hogerhorst een rol van betekenis. Steeds was 
hij in de top te vinden. Via 2 uit 2 kwam hij op 4 uit 5 en 
later op 6 uit 8. De slotronde ging dus om een plaats in de 
top maar zijn sterk spelende tegenstandster hield hem hier 
van af. Tjé Wing Au kon Tony lang bijhouden. Tot 3½ uit 5 
verliep het toernooi voor hem uitstekend maar 2 nederlagen 
op rij wierpen hem terug. Toch kwam Tjé Wing nog op 5 
punten uit. Het resultaat van Albert Marks viel wat tegen. 
Tot 2½ uit 4 ging het nog best goed maar in de volgende 4 



ronden volgden maar liefst 3 verliespartijen en een remise. 
Uiteindelijk eindigde hij op 4 uit 9. In het zesrondig toer-
nooi, dat in de eerste speelweek werd gehouden, konden we 
ook geen indrukwekkende prestaties van onze clubgenoten 
waarnemen. Sjoerd van Roosmalen en Daan Holtackers 
eindigden beiden op 4 uit 6 zonder in de top van de rangrijst 
gespeeld te hebben. Martin Weijsenfeld begon met 2 neder-
lagen maar wist zich daarna gelukkig nog te herstellen en 
eindigde zo op 3½ uit 6. Eric Hartman kwam helemaal niet 
tot winst en moest zijn score beperken tot 5 remises. Hij 
belandde op 2½ uit 6 net onder de middenmoot. Eenzelfde 
klassering was er voor Walter Manschot weggelegd. Ook in 
deze groep speelde Eric Langedijk die wij onlangs op onze 
clubavonden mochten begroeten. Hij kwam tot een score 
van 3 uit 6. Theo Koeweiden klasseerde zich als beste ASV-
er in groep 2 van dit zesrondige toernooi. Hij bracht het tot 
3½ punt. In een onderling duel won hij van Frans Veerman. 
Deze eindigde nu op 3 punten evenals Henk Kuiphof. Voor 
Liedewij van Eijk, die zich evenals Eric Langedijk pas on-
langs bij ASV meldde, bracht het in groep 2 tot 1 uit 6. Wel 
deed ze hiermee belangrijke toernooi-ervaring op. Later 
speelde ze ook nog mee in een vierkamp. In groep 8 scoorde 
ze een ½ uit 3. Er waren nog meer ASV-ers die een vier-
kamp speelden. Siert Huizinga werd met 2 uit 3 tweede in 
groep 2 en Ruud Verhoef won groep 4 overtuigend met 2½ 
uit 3. 
 
ONJK: Enschede stond dit jaar centraal als speellocatie voor 
het Euro Chessjeugdtoernooi dat in de week na Dieren werd 
gespeeld. Hengelo voor dit Open Nederlandsee Jeugdkam-
pioenschap de vaste plaats gedurende vele jaren maar daar 
was men uitgegroeid waardoor werd uitgeweken naar de 
Universiteit van Twente. Voor het eerst sinds vele jaren 
waren ook weer schakers van de ASV-jeugd aanwezig op dit 
jeugdkamp waar André de Groot ook deel van uitmaakte. 
De deelname van de ASV-jeugd bleef nog beperkt tot twee 
maar ze waren er in ieder geval. Kasper Bredius wist 5 pun-
ten te scoren uit 13 partijen In de E-groep speelde Franka 
van Betuw mee. Haar totaal van 5½ uit 13 was zeker niet 
onverdienstelijk. Ik hoop volgend jaar nog meer ASV-jeugd 
bij dit toernooi aan te treffen!! 
 
NATO-kampioenschap: Wouter van Rijn nam begin augus-
tus deel aan het NATO-kampioenschap, een toernooi voor 
defensiepersoneel uit verschillende landen dat dit keer in 
België werd gehouden. Nederland is uiteindelijk op de 9e 
plaats geëindigd. Het team was niet zo sterk als vorig jaar, er 
ontbraken veel spelers. Turkije werd op de slotdag kampi-
oen door met een 100% score die dag Duitsland voorbij te 
gaan. Polen haalde nog evenveel punten als de Duitsers, 
maar Duitsland had meer weerstandspunten waardoor Duits-
land 2e werd. Wouter speelde een goed toernooi: hij haalde 
ongeslagen 4½ uit 7 en had de Duitsers extra pijn kunnen 
doen door in de laatste ronde (net als vorig jaar tegen Mark 
Helbig) te winnen. Wouter had dit op meerdere momenten 
kunnen winnen, maar door tijdsgebrek en af en toe schaak-
blindheid kon hij het helaas niet verzilveren. Wel won hij de 
schoonheidsprijs tegen Karl Koopmeiner in de 4e ronde (die 
partij komt ongetwijfeld in ASVnieuws). Vorig jaar was 
Wouter ook onderdeel van de schoonheidsprijs, maar toen 
als verliezer tegen Philipp Mai, ook uit Duitsland. Waarom 
juist die partij de schoonheidsprijs kreeg weet Wouter niet, 
maar dat doet ook verder niet ter zake. Ook won Wouter nog 
een ratingprijs (<2158, een beetje rare grens, maar goed) in 
het snelschaaktoernooi waar hij 7½ uit 11 haalde. Bij dat 
toernooi waren meer Nederlanders aanwezig. Het was een 
erg gezellig en goed georganiseerd toernooi. Er namen 18 
landen (incl. het Nato-team) deel, terwijl dat er vorig jaar 
maar ongeveer 10 waren. Volgend jaar wordt het toernooi in 
Hammelburg in Duitsland gehouden. Denemarken heeft 
tijdens het toernooi bevestigd het te organiseren in 2010 en 
zo waren er nog wel landen die het in de toekomst willen 
organiseren. 
 
Glazenburg: Wellicht kent u de schaakvereniging Glazen-
burg nog. Inmiddels enige jaren geleden opgeheven maar 
vroeger gesitueerd in Rheden. Op zaterdag 30 augustus jl. 
vertrok Ko Kooman in gezelschap van onze OSBO-
competitieleider Huub Blom naar het Overijsselse Borne, 

waar Jaap Glazenburg momenteel woont en schaakt. Ko had 
met Huub afgesproken dat laatstgenoemde naar zijn huis-
adres zou komen en zo fungeerde Ko als chauffeur voor 
onze regionale wedstrijdleider. Jaap Glazenburg organiseert 
jaarlijks een klein toernooitje bij hem thuis met leden van 
zijn oude club en kennissen. Het huiskamertoernooitje was 
typisch Glazenburg: goed georganiseerd en veel aandacht 
voor de inwendige mens! De ontvangst met koffie en koek 
was de eerste lekkernij gevolgd door een zeer uitgebreide 
lunch die na 3 ronden rapid prima smaakte. Voor Ko was er 
een hoofdrol weggelegd in dit toernooi. Hij won in de slot-
ronde van één van de twee koplopers dit natuurlijk tot grote 
vreugde van de ander die daarmee ongedeeld eerste werd. 
Huub werd tweede met 5 punten. Ko werd vijfde met 3 
punten. Dit kwam tot stand door overwinningen op de 2 
deelnemers met een lagere rating en de eerder genoemde 
overwinning in de laatste ronde op een van de 2 koplopers. 
Dat was ook zijn beste partij. Tegen Huub speelde Ko een 
goede partij, maar moest een onverdiende nederlaag incasse-
ren. Zijn resultaten waren al met al bevredigend en hij kijkt 
dan ook terug op een warme maar bovenal gezellige en 
geslaagde schaakzaterdag.   Ko Kooman 
 
Tilburg: In de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in hartje 
Tilburg werd van 22-24 augustus het Stukkenjagers Week-
endtoernooi gehouden. ASV-er Paul de Freytas reisde af 
naar Tilburg en nam in dit toernooi deel in de B-groep (elo 
tot 2000). Paul bracht het via een regelmatig opgebouwde 
score tot een puntentotaal van 3½ uit 6, goed voor een ge-
deelde 21e plaats in deze uit 90 schakers tellende groep. 
Toch was Paul niet echt tevreden. Remises tegen op papier 
mindere tegenstanders vielen toch wat tegen. Het was een 
geslaagd evenement met bijna 200 schakers. 
 
Apeldoorn: Een week na Arnhem stond in Apeldoorn alweer 
het volgende weekendtoernooi in het OSBO-gebied op het 
programma. Hier waren 95 schakers actief waaronder een 
aantal die we ook in Arnhem aantroffen. De echte toernooi-
schakers dus!! In groep A speelde Robert Verkruissen, wed-
strijdleider bij Schaakstad Apeldoorn maar ook dubbellid bij 
ASV, het toernooi van zijn leven. Hij boekte enkele prima 
resultaten tegen op papier beduidend sterkere tegenstanders. 
Woorden als IM-norm werden al gehoord in de wandelgan-
gen, al dan niet uitgesproken met een biertje in de hand, 
aldus de toernooisite. In de slotronde trof Robert IM Zara-
gatski (2433). Bij deze speler ging in de 4e ronde zijn mo-
bieltje af en dat betekende dus een nul. Voor Robert bleek 
deze IM even teveel van het goede maar sloot een knap 
gespeeld toernooi af met 3½ uit 6. Robert is dus in topvorm 
dus zijn tegenstanders in de interne van ASV zijn gewaar-
schuwd. Oud-ASV-er Gonzalo Tangarife kwam tot 2½ punt. 
In de B-groep eindigden Koen Maassen van den Brink en 
Tjé Wing Au op een uitstekende gedeelde 2e plaats met 4½ 
uit 6. Koen verloor weliswaar in de openingsronde op vrij-
dagavond en nam een bye op zaterdagochtend maar de reste-
rende 4 ronden werden allen in winst omgezet. Tjé Wing 
won de 1e ronde, nam ook een bye op zaterdagochtend en 
verloor daarna de 3e ronde van SMB-er Valentijn Phijffer. 
De resterende 3 ronden werden allen in winst omgezet. 
Ondanks zijn score bleef Koen met zijn TPR van 1781 ach-
ter op zijn Elo van 1827. Het verlies in de 1e ronde telde dus 
zwaar. Tjé Wing had een TPR van 1851, ruim hoger dan 
zijn Elo van 1750. Voor onze ASV-ers zal de eindscore 
zeker een mooie stimulans zijn in dit nog prille seizoen! 
 
Uitslagen interne competitie 1e ronde (11 september 2008): 
Homs – van Roosmalen 1-0; Jurrius – de Freytas 0-1; Hen-
driks – P. Schoenmakers ½-½; Huizinga – Knuiman 1-0; 
Weijsenfeld – Langedijk 1-0; R. Wille – Gerlich 0-1; Fas-
saert – Boele ½-½; Hogerhorst – Boonstra 0-1; van Belle – 
N. Schoenmakers 1-0; Dijkstra – Braam ½-½; Hajee - Wig-
gerts 1-0; Marks – Steenhuis 0-1; Bentvelzen – Au 1-0; 
Kuiphof – Vermeer ½-½; van der Zwan – van Dijk ½-½; 
van Buren – Eder 1-0; Veerman – Velders 0-1; van Eck – 
Ariëns 1-0; Bijlsma – Kooman 0-1; Meijer – van Maanen ½-
½; Hartogh Heijs – Stomphorst 1-0; Kelderman – J. Sanders 
½-½; Peters – Stibbe 1-0; Diekema – van Vlerken 1-0; van 
Eijk – Visser 1-0. 


