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48e jaargang no. 28      donderdag 17 september 2009 
Oploswedstrijd: Niet alleen in het Russische leger werd 

schaak gespeeld. 
De stand is uit de 
Offiziers Schach-
zeitung uit 1904. 
Dit was een 

schaaktijdschrift 
voor het Oosten-
rijkse leger. Kom 
daar nu eens om. 
De stand geeft het 
slot van een studie 
van de Oostenrijker  
Hermann Neistadtl 
(1862–1909). Hij 
was een van de 

twee eerste Oostenrijkse studiecomponisten, die enige faam 
verwierven. De ander, Jozef Krejcik, lukte dat overigens nog 
iets beter. Hoe moet wit voortzetten om de winst binnen te 
halen. Oplossing: 1. Pd4, Ld8 2. Pc6, Lc7 3. Kb7 en de 
loper vindt nergens meer een goed heenkomen. 
 
Nieuwe gezichten: Maar liefst 60 schakers namen deel aan 
de 2e ronde van de interne competitie. Een prachtig aantal. 
Daaronder ook weer 2 nieuwe gezichten. Remco Menger 
nam vorige week deel aan ons weekendtoernooi. Hoewel hij 
momenteel in Arnhem woonachtig is, is hij nog lid van Het 
Kasteel uit Wijchen. Mogelijk komt hij nu vast voor ASV 
spelen. Verder nam Cor Hopman aan de interne deel. Hij 
speelde eerder voor de Arnhemse vereniging Metamorfose 
dat maar kort heeft bestaan. Ook hen wensen wij veel 
schaakplezier bij ASV! 
 
Training: Maandag a.s. starten de trainingen voor de mid-
dengroep (niveau ELO tot ca. 1850). Docent is Pascal Lose-
koot. Het lesprogramma is te vinden op 
http://pascaltraintasv.blogspot.com/. Nieuw dit trainingsjaar 
is, dat er ook partijen in de vorm van youtubefilmpjes zullen 
worden geanalyseerd en op het blog worden geplaatst. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met trainingscoör-
dinator Nico Schoenmakers. Hij is telefonisch bereikbaar 
onder nummer 0316-265475 (na 19.00 uur) en per mail: 
nicoschoenmakers@kpnplanet.nl. U kunt zich voor deze 
groep nog aanmelden. Er zijn nog plaatsen over. 
 
Schaakdemo: In het kader van het promoten van ASV waren 
Hendrik van Buren, Jan Vermeer, Paul de Freytas en Ruud 
Wille afgelopen zaterdag present bij de Bibliotheek op Pre-
sikhaaf. Ook vorig jaar hebben we dit een keer in deze wijk 
gedaan maar toen viel de belangstelling tegen. Maar met 
nieuw enthousiasme zijn we zaterdag opnieuw gestart. Daar 
waren natuurlijk een paar redenen voor aan te voeren. Im-
mers de bibliotheek zit inmiddels in een gloednieuwe locatie 
maar belangrijker nog het feit dat ASV zijn intrek heeft 
genomen in een speelruimte nabij de wijk Presikhaaf. En dan 
moet je je laten zien aan de wijkbewoners. Voldoende argu-

menten dus om het weer te proberen. Maar ook dit keer was 
het bibliotheekbezoek en daarmee ook de belangstelling voor 
onze demo niet groot. Natuurlijk zijn een aantal belangstel-
lenden, waaronder enkele jeugdspelers, voorzien van een 
folder en wie weet zien we binnenkort iemand terug bij 
ASV. Dan is de middag zeker geslaagd. Leuk was ook de 
stand die door de bibliotheek speciaal was gemaakt bestaan-
de uit allerlei schaakboeken met een aankondiging van deze 
schaakdemo. Natuurlijk stonden we ook in het jaarprogram-
ma vermeld van de bibliotheek waarin alle activiteiten zijn 
opgenomen. Helaas leidde dat dus nog niet tot veel belang-
stellenden. In de loop van de middag kwamen ook Horst 
Eder en René van Alfen even binnenlopen zodat er toch het 
nodige is geschaakt. Ook al was het resultaat niet groot, toch 
is het van belang dat we ons laten zien in Presikhaaf. Op 
zaterdag 17 oktober gaan we weer verder met onze schaak-
demo’s. Dan is van 13-16 uur de bibliotheek in de Ko-
ningstraat in hartje centrum aan de beurt. Want ASV zal zich 
steeds maar weer laten zien!! 
 
Nog meer training: Zoals u wellicht weet staat de schaak-
bond een nieuwe filosofie voor waarin schaken wordt gepre-
senteerd als een “meesterlijke sport”. Omdat vooral bij seni-
oren de trainingstraditie ontbreekt, probeert de KNSB aller-
lei activiteiten op dit gebied te ontwikkelen. Herman 
Grooten is in dit verband benaderd om een serie lezingen te 
houden rondom de achtergronden van de meest gespeelde 
openingssystemen. In deze reeks worden openingen bespro-
ken aan de hand van karakteristieke pionnenstructuren en 
stereotiepe stellingsbeelden. Het uitgangspunt van deze 
benadering is om het begrip te vergroten van de typische 
stellingen die horen bij de diverse openingen. Na afloop 
wordt een reader beschikbaar gesteld met een uitgebreid 
overzicht van wat in de lezing behandeld gaat worden. Te-
vens wordt ook het nodige extra studiemateriaal in een rea-
der toegevoegd. De eerste lezing zal gaan over de wellicht 
meest complexe opening: het Siciliaans. In deze lezing zal 
het voornamelijk gaan over een aantal veelvoorkomende 
thema’s. Daarbij zullen enkele richtlijnen worden aangereikt 
om door het oerwoud aan varianten te gaan zien hoe u de 
verschillende stellingen zo goed mogelijk kunt behandelen. 
Elke clubschaker is van harte uitgenodigd om deze lezing bij 
te wonen. De kosten zijn € 12,50 waarvoor u ook de reader 
ontvangt. De lezing “Begrijp wat u doet!”  wordt gehouden 
op: vrijdagavond 9 oktober van 19.45–22.15 uur in het 
Olympuscollege (ingang Zeegsingel). De lezing richt zich op 
gevorderde clubschakers met een speelsterkte tussen 1600 en 
2200. Iedereen is overigens welkom, aldus de flyer. Uw 
redacteur heeft zich al aangemeld maar die begrijpt dan ook 
zelden wat ie doet….?! 
 
De Toren: A.s. zaterdag organiseert De Toren in het kader 
van het 25-jarig bestaan een Denksportmanifestatie in het 
Olympus-college. Dus als u niets te doen heeft loop daar dan 
eens binnen want er is van alles te doen. Meer info kunt u 
vinden op de site van De Toren. 



Dieren: Na het actuele nieuws nu weer even terug naar toer-
nooinieuws van deze zomer want ook dat verdient een com-
plete vermelding. Ik ben gebleven bij Dieren. En wie Dieren 
zegt weet in schakend Nederland meteen waar over gespro-
ken wordt want dit toernooi is toch een begrip geworden in 
al die jaren dat het toernooi in de gemeente Rheden wordt 
gespeeld. Er werd een nieuw deelnemersrecord gevestigd 
van maar liefst 527 schakers. Ook waren er dit jaar veel 
ASV-ers actief in Dieren. En ze deden het waarachtig niet 
slecht. Maar liefst 26 ASV-ers namen er deel. Dat is opmer-
kelijk veel. Zij komen in het nieuwe seizoen dus afgetraind 
aan de start. Twee ASV-ers sprongen eruit met een gedeelde 
toernooizege in hun groep. Dat waren in de Reservegroep B 
Abbes Dekker en in het Zesrondige toernooi Martin Weij-
senfeld. Om met Abbes te beginnen. Hij werd in zijn groep 
gedeeld 1e met een score van 7 uit 9 en dat terwijl hij duide-
lijk even op gang moest komen want in de eerste 2 ronden 
verspeelde hij al 1½ punt maar toen hij eenmaal op stoom 
was won hij zomaar 6 partijen op rij om in de laatste ronde 
met een remise het toernooi te besluiten. Een geweldig resul-
taat. Ook Harold Boom deed het in deze groep uitstekend. 
Hij begon evenals Abbes met ½ uit 2 en won toen 5 keer op 
rij. De strijd om de 1e plaats moest hij toen na een nederlaag 
in de voorlaatste ronde laten varen. Maar met 6 uit 9 kan hij 
zeker op een goed toernooi terugzien. Ook Martin Weijsen-
feld leverde zoals gezegd. een uitstekende prestatie. Met 5 
uit 6 werd hij gedeeld 1e in de 1e groep van het Zesrondig 
toernooi. Alleen de partij tegen medekoploper Bob Merx 
(Voerendaal) ging verloren maar Martin zette daar bijvoor-
beeld wel een zege tegen clubgenoot Daan Holtackers te-
genover en hij bleef ook Sjoerd van Roosmalen een half punt 
voor. Sjoerd speelde net even teveel remise om een rol van 
betekenis te kunnen spelen. Ook hij won van een clubge-
noot. In de openingsronde moest Eric Hartman zijn meerdere 
in hem erkennen. Daan Holtackers eindigde op 3½ uit 6 en 
Eric op 2½ uit 5. Hij was de slotronde verhinderd. In de 
strijd om het Open NK was de 15-jarige GM Anish Giri de 
smaakmaker maar ook de deelname van Jan Timman gaf het 
toernooi de nodige extra glans. Erwin l’Ami won het toer-
nooi uiteindelijk. In deze hoofdgroep trof onze ASV-er 
meteen in de 1e ronde GM Friso Nijboer. Deze moest er wel 
hard voor werken maar Otto bleef uiteindelijk met lege han-
den. Pas in de vijfde ronde toen Otto met 1 uit 4 in de onder-
ste regionen stond begon hij aan een gedegen opmars met 
maar liefst 4 overwinningen op rij waaronder tegen Wage-
ningen Sander van Eijk. Daar waar Otto het toernooi met een 
GM begon trof Otto in de slotronde met een score van 5 uit 8 
opnieuw een GM t.w. Andrey Vovk. Deze won pas in het 
verre eindspel zodat Otto op 5 punten bleef steken. Een 
plusscore, dus voldoende reden om positief op dit toernooi 
terug te kijken. In de Reservegroep speelde Martijn Boele 
zich in de kijker. Met 3 overwinningen op rij zette hij zich 
meteen in de kopgroep. Helaas wierpen 2 nederlagen op rij 
hem daarna terug maar 2 daaropvolgende winstpartijen 
brachten hem terug tot 5 uit 7, een punt achter de koplopers. 
Een mooi slotaccoord zat er niet in maar met 5½ uit 9 en een 
TPR van 2042 leverde het toernooi in ieder geval Elowinst 
op. Ons dubbellid Henny Haggeman ging Martijn zelfs na de 
slotronde nog voorbij. Met 6 uit 9 speelde hij een toernooi 
als nooit tevoren. Zijn resultaat zal in Doetinchem, waarvoor 
hij in de externe competitie uitkomt, ongetwijfeld met ge-
noegen zijn gevolgd. Erika Belle en Ruud Wille deelden met 
4 uit 9 net een plaats onder de middenmoot. Erika via een 
vrij regelmatig opgebouwde score maar Ruud speelde te 
wisselvallig en scoorde met zwart maar 1 uit 5. Tony Hoger-
horst viel met 3½ uit 9 wat tegen. Wel won hij tegen Désiré 
Fassaert het onderlinge duel. Deze speelde onder zijn niveau 
en kwam niet verder dan 3 punten. Ook de eindscore van 

Robert Verkruissen en Tjé Wing Au viel tegen. Zij eindig-
den op 2½ punt in deze sterke groep. Het ASV-succes in de 
Reservegroep B kon u reeds lezen. In de Reservegroep C 
waren er geen ASV-ers te vinden. Mogelijk gaven zij de 
voorkeur aan het zesrondig toernooi. Daarvan zijn de resulta-
ten van onze clubgenoten in de 1e groep daarvan al beschre-
ven. In de 2e groep van dit zesrondige toernooi treffen we 
Patrick van Waardenburg in de subtop aan met 4 uit 6. Te-
vreden met zijn spel was hij zeker niet. Bij Walter Manschot 
was het winnen of verliezen. Dat deed hij dan ook beiden 
drie maal. Remise was er niet bij. Maar omdat hij met 3 uit 4 
begon en de laatste 2 partijen verloor was het een gewone 
50% score daar waar er mogelijk iets meer ingezeten heeft. 
Liedewij van Eijk bracht het in deze groep tot 1½ punt. De 
vierkampen dan. Een mooie gelegenheid voor hen die net 
even geen tijd hebben voor een volledig toernooi maar er op 
deze wijze toch echt bij horen. Ook hier treffen we 7 ASV-
ers aan. Frank Schleipfenbauer was onverslaanbaar in groep 
B met 3 uit 3 en een TPR van maar liefst 2779!! Daar kwam 
Gerben Hendriks niet aan in groep D. Hij scoorde daarin 
slechts een half puntje. Siert Huizinga en Ruud Verhoef 
eindigden op plaats 1 en 2 in groep G. Siert was dat gezien 
zijn Elo ook wel haast verplicht maar een misstap is gauw 
gemaakt. Siert scoorde 2½ punt en speelde remise tegen 
Ruud Verhoef. Deze eindigde op 2 punten. In groep L 
scoorde Marco Braam 2 uit 3. Hij verloor alleen van de 
groepswinnaar. Een gedeelde winst was er ook voor Henk 
Kuiphof met 2 uit 3 in groep M. Horst Eder won groep M 
ongeslagen en ongedeeld met 2 uit 3. In het rapidtoernooi 
dat op de vrije zondagmiddag stond gepland eindigden Ko 
Kooman en Theo Koeweiden met 4 uit 7. Het was weer een 
mooi toernooi geweest. 
 
Enschede: Begin augustus werden in Enschede de Open 
Nederlandse Jeugdkampioenschappen gehouden. Ook ASV 
sloot zich aan bij het schaakkamp waar de Toren een belang-
rijke rol vervult. Maar ook André de Groot maakte deel uit 
van de begeleiding. Voor de vier deelnemende ASV-
jeugdspelers een prachtige toernooiervaring om een week 
met elkaar op te trekken, zich voor te bereiden, partijen na te 
spelen etc. etc. Daaruit zijn vele leermomenten gekomen om 
nog beter te gaan schaken. Onze trainers zullen hier in dit 
nieuwe seizoen weer verder aan gaan werken. Het doel van 
de deelname aan dit schaakkamp is dan ook volledig uitge-
voerd. De resultaten waren dan ook nog wat ondergeschikt. 
Toch kunnen onze jeugdspelers terugkijken op een goed 
toernooi. Zo boekte Rick van Betuw in de sterke C-groep 2½ 
uit 9. In de D-groep scoorde Fabian Engelhardt 5 uit 13 en 
Xadia van Bruxvoort 4 uit 13. In de E-groep behaalde Fran-
ka van Betuw een uitstekende 50% score met 6½ uit 13. 
 
Uitslagen interne competitie 2e ronde (10 september 2009): 
van Rijn-Hendriks 1-0; Woestenburg-Gerlich ½-½; Boel-
Jurrius 1-0; P. Schoenmakers-Plomp 1-0; Hoogland-de Frey-
tas ½-½; Abrahamse-Taal 0-1; Weijsenfeld-van Amerongen 
1-0; van Alfen-Hogerhorst ½-½; R. Wille-Fassaert ½-½; 
Dijkstra-Huberts ½-½; Verhoef-Marks 1-0; Boonstra-
Steenhuis ½-½; Gerhardus-Boom 1-0; Groen-van Belle 0-1; 
Au-Hajee 1-0; Vermeer-van Waardenburg ½-½; Koeweiden-
van Buren 0-1; van Dijk – Kuiphof 1-0; Eder-Hopman ½-½; 
Kooman-Veerman 1-0; van Eijk-Sigmond 0-1; Manschot-de 
Munnik 1-0; Zuidema-Meijer 1-0; Singendonk - Zunnebeld 
0-1; Menger-B. Sanders 0-1; Kelderman-de Kok 0-1; J. 
Sanders-van Vlerken 1-0; Diekema-Stomphorst 0-1; Rijmer-
Stibbe 1-0; Viets-Visser 1-0. 


