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48e jaargang no. 27      donderdag 10 september 2009 
Oploswedstrijd: John van der Wiel was een speler, die nogal 

eens onderschat 
werd. Hij had 
altijd frisse idee-
en en heeft ook 
een paar interna-
tionale toernooi-
en gewonnen. 
Ook hier (het 
toernooi in Graz 
1981) liet hij 
leuke dingen 
zien. In de dia-
gramstand (met 
wit tegen Messa) 
won hij snel. 

Oplossing: 1. Th2, Da3 of c3 2. Th3, Db2 3. Tb3 en dat 
kost zwart de dame. 
 
Schaaktrainingen: Vanaf maandag 21 september a.s. gaan de 
schaaktrainingen voor het nieuwe seizoen 2009-2010 weer 
van start. Zoals u inmiddels van ons gewend bent, kunnen 
trainingen bij ASV op 3 niveaus worden gevolgd. Niveau 
huisschaker of ELO tot ca. 1.450 (startersgroep), niveau 
ELO tot ca. 1.850 (middengroep) en niveau ELO tot ca. 
2.200 (topgroep). De trainingen op maandagavond bestaan 
uit 8 lessen in de periode van september tot half mei. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met trainingscoör-
dinator Nico Schoenmakers. Hij is telefonisch bereikbaar 
onder nummer 0316- 265 475 (na 19.00 uur) en per mail: 
nicoschoenmakers@kpnplanet.nl. Alvast veel plezier bij de 
schaaktrainingen toegewenst. 
 
Bibliotheek: ASV is ook jaarlijks in de Bibliotheek te vin-
den. A.s. zaterdag doen we dit weer en nu in de pas geope-
nende vestiging van de bibliotheek op Presikhaaf. Een mooie 
locatie maar voor ASV ook gunstig gelegen ten opzichte van 
onze nieuwe speellocatie. Veel mensen uit die wijk kunnen 
immers potentiële leden zijn. We beginnen daar om 12.00 
uur en zullen er tot 15.00 uur zijn. Als u een potje wilt mee-
schaken dan kan dat altijd. Van ASV zullen Hendrik van 
Buren, Paul de Freytas, Jan Vermeer en Ruud Wille aanwe-
zig zijn. 
 
Nieuwe gezichten: Hoogste tijd om u even bij te praten want 
het is altijd leuk om een aantal nieuwe spelers te introduce-
ren. Ik begin bij Dirk Hoogland die voor de zomerstop al 
eens binnen kwam lopen en inmiddels zijn keuze voor ASV 
heeft gemaakt. Hij speelde in het verleden voor Krimpen aan 
den IJssel voor hij naar het buitenland vertrok. Hij zal in de 
externe voor ASV-1 uitkomen. Vorige week bij de eerste 
ronde van de interne mochten we nog een paar spelers ver-
welkomen. Wouter Abrahamse speelde eerder in Amster-
dam. De laatste jaren was hij alleen in het bedrijfsschaken 

actief maar nu wil hij toch de draad van het clubschaken 
weer oppakken. Een goede keus natuurlijk. Tom van Ham 
verhuisde onlangs naar Arnhem en vond via internet ASV. 
Hij was eerder lid van De Oppositie in Heiloo. Gerard Viets 
en Pim Rijmer volgden de cursus in de Startersgroep bij 
ASV en werden zo enthousiast dat zij ook het schaken bij 
een club wel eens wilden ervaren. Heel leuk om te zien dat 
de doorstroming vanuit deze groep succes heeft. Waar spe-
lers komen daar vertrekken ook spelers. Dat geldt ook voor 
ASV. Dat Vincent de Jong extern niet meer voor ASV zou 
uitkomen was al langer de verwachting. De afstand vanuit 
het Westen naar ASV was voor hem te groot. Ook Erika 
Belle vertrok bij ASV. Zij gaat bij Velp spelen. Pieter van 
der Zwan die vorig jaar bij ASV binnenkwam gaf toch de 
voorkeur aan een kleinere vereniging en gaat bij De Sleutel-
zet spelen. Umit Duman is een jaar naar Amerika voor zijn 
studie maar die zien we volgend jaar zeker weer terug. Jan 
Willem Welberg en John Bijlsma hebben het schaken voor 
dit moment even gelaten voor wat het was. Ook Eric Lange-
dijk bedankte voorlopig als (dubbel)lid vanwege de woonaf-
stand. Alle nieuwkomers wensen wij veel schaakplezier bij 
onze vereniging! 
 
Weekendtoernooi: We kunnen weer terugkijken op een ge-
slaagd toernooi. Een vol Grand Café van het Lorentz met 
zo’n 115 deelnemers zorgde afgelopen weekend voor een 
gezellige sfeer. Leuk was ook weer de deelname van een 
aantal jeugdspelers van het talententeam uit Groningen, die 
ons toernooi de laatste jaren als opening van het seizoen 
beschouwen. Zij werden onder meer ondersteund door GM 
Sipke Ernst die de partijen met hun analyseerde. Met zo’n 
aanpak maakt deze jeugd snel vorderingen. De sterke A-
groep leverde veel strijd. In de voorbeschouwing in de vori-
ge EP noemde ik Willy Hendriks (2428), Stefan Kuipers, 
Elo 2319 (winnaar in 2005) en Cor van Dongen (2337) als 
kanshebbers waarbij Willy de meeste kansen werden toege-
dicht. Hij was immers eerste op rating geplaatst. Na het 
verschijnen van die EP kwamen Joost Michielsen, Elo 2358 
(toernooiwinnaar in 2004) en Sander van Eijk (2336) er vlak 
voor het toernooi als kanshebbers nog bij. Daarmee hadden 
we in dit 8e weekendtoernooi drie eerdere winnaars onder de 
deelnemers. Immers ook Wouter van Rijn won het toernooi 
al eens en wel in 2006! Maar niet alleen in de top maar op 
elk niveau werd hard strijd geleverd. Willy Hendriks werd 
uiteindelijk de verdiende winnaar met een score van 5½ uit 
6. Op een half punt werd hij gevolgd door Stefan Kuipers 
met 5 punten. Een gedeelde derde plaats was er voor een 
groep van 7 spelers met 4½ punt waaronder Michielsen en 
van Eijk. Laatstgenoemde verspeelde al in de 2e ronde een 
vol punt tegen Veenendaler Stefan Bekker. Een remise in de 
5e ronde tegen Kuipers bracht hem daarmee niet meer aan de 
top terug. Michielsen had aanvankelijk de beste papieren. 
Hij won de eerste vier ronden daar waar Hendriks en Kui-
pers in die 4e ronde onderling remise speelden. Willy had in 



deze partij steeds een plusje. Na pionwinst restte een lastig 
toreneindspel, waarin hij de winstweg niet vond. Stefan 
Kuipers promoveerde juist op hetzelfde moment en dwong 
daarmee remise af. In de 5e ronde moest Willy dus met zwart 
Joost van de troon zien te stoten. Hij slaagde in deze opzet. 
Hij zocht de aanval op de koningsstelling van Michielsen, 
maar gebruikte daarbij wel veel tijd maar bleef messcherp. 
Met wat offers werd de aanval kracht bijgezet. Michielsen 
staakte de strijd toen de aanval niet te stuiten was. Hendriks 
veroverde daarmee de koppositie, die hij moest delen met 
Bram van der Velden. Deze kwam in een door Willy voorbe-
reidde variant terecht en kwam snel minder te staan. Nauw-
gezet verdedigen hield hem echter in de partij. Maar in het 
resterende eindspel met dame tegen toren en een loper haal-
de Willy het punt binnen waarmee onze trainer de nieuwe 
open kampioen van Arnhem werd. Hoe deden de ASV-ers 
het in dit toernooi. In de A-groep kon geen rol worden ge-
speeld om de titel. Beste ASV-ers werden de kersverse 
ASV-er Dirk Hoogland en Jochem Woestenburg, beiden met 
3½ uit 6. In dit deelnemersveld zeker geen slecht resultaat. 
Winst in de slotronde had beiden zelfs op een gedeelde 2e 
plaats gebracht. Nu verloren ze hun laatste partij. Voor Dirk 
was dit het eerste toernooi in jaren. Vooral het weer opdoen 
van het schaakritme was een belangrijk gegeven. Dirk liet 
zien een aanwinst voor ASV te zijn. Ook Jochem toonde dat 
zijn sterke optreden van vorig jaar geen toeval was. Ook 
Kees Sep kon terugkijken op een goed toernooi. Met 3 uit 6 
eindigde hij op 50% maar de 2 verliespartijen waren wel 
tegen eindwinnaar Willy Hendriks en tegen Sander van Eijk. 
In die partij was remise zelfs binnen handbereik maar tijd-
nood brak hem in een toreneindspel op. Ook Wouter van 
Rijn kwam tot 3 punten. Hij verloor tegen Stefan Kuipers 
(2319) en Mattieu Freeke (2266). Beide keren ging het in het 
eindspel mis. Ook Peter Boel moest in Freeke zijn meerdere 
erkennen. Verder verloor hij van Cor van Dongen. Dus ook 
voor hem 2 spelers met een beduidend hogere Elo. Verder 
trof hij 2 ASV-ers. Tegen Paul de Freytas werd gewonnen 
maar Martin Weijsenfeld snoepte hem het punt af. Ook Peter 
eindigde zo op 3 punten. Gerben Hendriks was met zijn 2½ 
punt niet echt tevreden. Leon van Tol was als joker onver-
slaanbaar en won beide partijen die hij als invaller speelde. 
Ook Martin Weijsenfeld, Siert Huizinga en Frank Schleip-
fenbauer behaalden 2 punten maar hadden daar 6 partijen 
voor nodig. Paul de Freytas mist de vorm op dit moment ook 
nog. Hij bleef via 3 remises op 1½ punt steken. Ook René 
van Alfen, onlangs nog zo goed op dreef in Wenen, kwam 
nu niet verder dan 1½ punt. In de B-groep vielen er wel 
ASV-ers in de prijzen. Nico Schoenmakers en Ruud Verhoef 
eisten een gedeelde tweede plaats in deze groep voor zich 
op. Zo blijkt de ASV-training bij Nico toch zijn effect te 
hebben! Met een score van 4½ uit 6 bleven zij een half punt-
je achter Wageninger Jan Hendrik Neuteboom die door 
winst in de slotronde de eerste plaats pakte daar waar Nico 
het punt deelde in het onderlinge duel met clubgenoot Ruud 
Verhoef. In een ander onderling duel had Nico in de 5e ron-
de goede zaken gedaan in de strijd om de bovenste plaatsen 
door te winnen van Albert Marks. Deze viel hierdoor terug 
op de ranglijst en eindigde uiteindelijk op 3½ punt. Op Elo 
was Albert als 2e geplaatst maar dat kwam er dit weekend 
niet uit. Abbes Dekker viel met zijn plaats in de middenmoot 
met 3 uit 6 wat tegen. Daar waar hij in Dieren nog de ene na 
de andere partij won haperde de machine nu. Ook Theo 
Koeweiden kwam via een regelmatig opgebouwde score uit 
op 3 punten. Voor Liedewij van Eijk was het spelen van een 
weekendtoernooi weer een leerzame ervaring. In de ope-
ningsronde deed zij goede zaken door Horst Eder te ver-

slaan. Deze viel die ronde in om daarmee het oneven aantal 
spelers op te heffen. Liedewij pakte in de laatste ronde nog 
een halfje. Met de bye in de 4e ronde eindigde ze daarmee 
op 2 punten. Als u nog meer wilt lezen over het toernooi. Op 
onze site staan alle rondeverslagen en heel veel partijen om 
na te spelen. Zo kwam er een mooi einde aan een fraai toer-
nooi. Natuurlijk willen we volgend jaar in het eerste week-
end van september het seizoen opnieuw op deze wijze met 
ons weekendtoernooi openen. Daar moeten we maar een 
mooie traditie van maken! 
 
Klok: ASV is weer 2 DGT-klokken rijker. Deze werden 
onlangs gesponsord door Jeroen Buiter, die de catering ver-
zorgd in het Lorentz Ondernemerscentrum. De tekst op de 
klokken luidt dan ook PALAVER (de naam van zijn cate-
ringbedrijf) en GRAND CAFE LORENTZ. Voor ASV weer 
een welkome aanvulling op ons schaakmateriaal! 
 
Denksportmanifestatie: Op 19 september a.s. organiseert de 
De Toren in het Olympus-college van 10-18 uur allerlei 
schaakactiviteiten in het kader van het 25-jarig jubileum 
zoals een inloopschaaksimultaan door WGM Bianca 
Muhren, Fantasieschaak, bij de Nederlandse Bond van 
Schaakprobleemvrienden kunt u uiteenlopende schaakpro-
blemen oplossen met kans op leuke prijsjes. Verder kunnen 
de bezoekers op een ongedwongen manier een potje snel- of 
rapidschaak spelen en genieten van de sfeer tijdens deze 
spelletjesdag. Daarnaast is er nog meer spelaanbod zoals 
dammen, bridgen, go, wargames, magic thegathering en nog 
heel veel bord en kaartspelen. 
 
NIVON: Het Daglichtschaak en het NIVON kunnen in één 
adem worden genoemd. Deze schaakactiviteit op de dins-
dagmiddag wordt immers in deze locatie aan de Molen-
beekstraat 26A gehouden. En dat zal ook komend seizoen 
weer gebeuren. De data zijn al bekend. 6 oktober, 3 novem-
ber, 1 december, 5 januari, 2 februari, 2 maart steeds vanaf 
14.00 uur. Vorige week was er open dag waarvoor Jan Ver-
meer, die ook de leiding heeft over het Daglichtschaak, dit 
en natuurlijk ook ASV onder de aandacht heeft gebracht van 
het aanwezige publiek. 
 
ASV-Nieuws: Natuurlijk zal ook ASV-Nieuws dit nieuwe 
seizoen weer zes keer verschijnen zoals u de laatste jaren 
gewend bent. Hier kunt u al uw verhalen, partijfragmenten 
weer kwijt. Onze redacteur Robert Naasz ontvangt uw kopij 
graag. De verschijningsdata zijn als volgt: 24 september 
2009; 19 november 2009; 28 januari 2010; 18 maart 2010; 
27 mei 2010 en 8 juli 2010. Natuurlijk ligt de deadline voor 
het inleveren van kopij steeds een week eerder. ASV-Nieuws 
vormt, zo blijkt, een uitstekend koppel met En Passant. Het 
eerste nummer van ASV-Nieuws verschijnt dus alweer 24 
september. Dus volgende week is de deadline. 
 
Uitslagen interne competitie 1e ronde (3 september 2009: 
Wilgenhof – Boel 0-1; de Freytas – P. Schoenmakers ½-½; 
Huizinga – Abrahamse 1-0; Taal – Weijsenfeld 1-0; van 
Amerongen – R. Wille ½-½; Huberts – Fassaert ½-½; Marks 
– Gerhardus 1-0; Boom – Boonstra 0-1; van Belle – Au 0-1; 
van Waardenburg – Groen 0-1; Vermeer – Hajee 0-1; Kuip-
hof – Koeweiden ½-½; van Ham – van Buren ½-½; Veer-
man – Wiggerts ½-½; Rietbergen – Kooman 0-1; de Mnnik 
– van Eijk 0-1; Singendonk – Meijer 0-1; Zunnebeld – Zui-
dema 0-1; B. Sanders – Kelderman 1-0; Stomphorst – J. 
Sanders 0-1; van Vlerken – Stibbe1-0; Viets – Rijmer 0-1; 
Visser – van Dijk 0-1. 


