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Oploswedstrijd: Een werkje van Purevkav, dat tevens een 
instructieve waarde heeft. Wit speelt en wint. Oplossing: 1. 

e6, d5 2. f4 en 
dan mag er van 
mij enz. ge-
schreven wor-
den, aldus Hen-
drik van Buren. 
De witte pion 

promoveert 
eerder. 
 
ASV-Beker: De 
strijd om de 
ASV-beker kan 
weer beginnen. 
Wie worden de 

opvolgers van Wouter van Rijn in de Kroongroep en Hedser 
Dijkstra in de Bekergroep of weten zij hun bekerwinst van 
afgelopen seizoen te consolideren. We zijn reuze benieuwd 
wie zich dit jaar als cupfighter ontpopt! De loting in beide 
groepen staan inmiddels op onze site maar komt vanzelf-
sprekend ook op de wedstrijdtafel te liggen. Maak vooral 
tijdig een afspraak met uw tegenstander dan kunnen we de 
planning van de diverse ronden tenminste tijdig halen.  
 
Daglichtschaak: Met de zeer bevredigende opkomst van 
vijftien schakers is het Daglichtschaak onder leiding van 
organisator Jan Vermeer vorige week dinsdagmiddag van 
start gegaan met een gevarieerd gezelschap. Zo was er een 
nieuwe deelnemer die via de OSBO-site kennis had geno-
men van het Daglichtschaak. Bas van Riel kennen we al wat 
langer. Hij speelt ook wel eens mee in ons weekendtoernooi. 
Elk jaar doet hij maar één keer mee aan het Daglichtschaak. 
Hij woont immers in Australië en is altijd rond deze periode 
in Nederland. Verheugend was natuurlijk ook de deelname 
van good-old Henk Kelderman. Verder kwamen bijna alle 
oude vertrouwde gezichten weer opdagen. Op deze dag 
lieten Dick Hajee en Albert Marks zien dat zij titelaspiraties 
hebben. Nijmegenaar Rob Cornips haalde 2 punten, maar de 
laatste ronde die middag moest hij verstek laten gaan. Horst 
Eder en Ko Kooman deden het ook goed met twee punten. 
In de B-groep hebben zich vier man, waaronder Henk Kel-
derman, met één punt aan kop gevestigd. De volgende ronde 
van het Daglichtschaak in het NIVON-gebouw aan de Mo-
lenbeekstraat 26A vindt plaats op dinsdag 3 november a.s. 
 
Nieuw gezicht: Afgelopen donderdag mochten we Mahmud 
Hosseini verwelkomen. Hij speelde eerder in Limburg voor 
de schaakvereniging Bergen uit Nieuw Bergen. Na een ver-
huizing naar Arnhem zocht hij opnieuw een schaakclub en 
vond die in ASV. Het clubschaak is hem dus niet vreemd 

alleen is ASV beduidend groter dan zijn vorige vereniging. 
Maar ook hij zal zeker zijn plaatsje bij onze vereniging  
vinden. Wij wensen hem veel schaakplezier bij ASV. 
Iemand die we de komende maanden niet op onze club-
avonden zullen treffen is Jonathan van der Krogt. Hij groet 
ons bij deze. Hij is inmiddels met enkele andere studiegeno-
ten voor drie maanden afgereisd naar Oyugis in Kenia. Hij 
gaat daar eerst voor zijn opleiding Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening negen weken meeleven bij Oyugis Integra-
ted Project (www.oip-nederland.nl) in Oyugis. Het defini-
tieve programma is nog niet bekend maar ze zullen zich daar 
voegen bij 'The Social Department'. In Oyugis is de 
HIV/AIDS problematiek nadrukkelijk aanwezig en waar-
schijnlijk gaan ze zich daar mee bezig houden. Na die perio-
de gaan ze nog een maand reizen. Ze zijn er tenslotte toch. 
Mocht u zijn belevenissen willen volgen dan kunt u een 
kijkje nemen op www.jonathanvdk.waarbenjij.nu. Over een 
paar maand zien we hem zeker weer terug bij ASV!! 
 
Bibliotheek: ASV blijft zich aan het publiek tonen! Na onze 
eerste schaakdemo eind augustus, net voor het begin van het 
seizoen, bij de winkeliers in de Steenstraat volgde medio 
september de bibliotheek van Presikhaaf. Nu is het oktober. 
Hoogste tijd voor weer een nieuwe schaakdemo. Dus is het 
a.s. zaterdag de beurt aan de bibliotheek van de Koningstraat 
in hartje centrum. Vanaf 13.00 uur staat ASV weer in de hal 
bij de ingang om reclame te maken voor onze vereniging. 
We hopen ASV daarmee weer in de picture te brengen van 
het winkelende en in dit geval vooral boekenlezende pu-
bliek. Wilt u een partijtje meespelen kom gerust langs. De 
demo duurt tot 16.00 uur. Paul de Freytas, Jan Vermeer en 
Ruud Wille zullen met de belangstellenden een partijtje 
spelen en natuurlijk alles vertellen over ASV!! 
 
Externe competitie: Deze week is de OSBO-competitie in de 
eerste t/m 4e klasse van start gegaan. Zo speelde afgelopen 
maandag ASV-8 al uit tegen Bennekom-3, terwijl een dag 
later ASV-6 te gast was bij Doetinchem-2 en ASV-10 die-
zelfde avond in Het Dorp speelde bij De Sleutelzet. Resulta-
ten hiervan volgen in de volgende EP daar dit nummer toen 
reeds was afgesloten. 
Vanavond speelt ASV-9 thuis tegen De Cirkel-2 uit Ede. 
Ook morgenavond kunt u terecht in ons clubgebouw in 
Activiteitencentrum Schreuder. Dan worden er twee wed-
strijden door ASV-teams gespeeld. ASV-5 speelt thuis tegen 
de jeugd van De Toren-4j en ASV-11 tegen de jeugd van 
Variant-2j . U bent dus morgen van harte welkom om onze 
teams aan te moedigen maar ook om gewoon een partijtje te 
spelen en gezellig wat te komen drinken. Volgende week 
donderdag sluit ASV-7 de eerste competitieronde af met een 
thuiswedstrijd tegen het Nijmeegse UVS-4. 
 



“Begrijp wat u doet”: Onder deze uitnodigende titel gaf IM 
Herman Grooten afgelopen vrijdagavond een boeiende 
voordracht in het Olympus College. In deze lezing stond het 
Siciliaans, één van de meest complexe maar ook zeker één 
van de meest populaire openingen die er bestaat, centraal. 
Grooten vertelde zijn verhaal met een groot en aanstekelijk 
enthousiasme aan de hand van een aantal fraaie aanvalspar-
tijen en de nodige anekdotes uit de rijke schaakgeschiedenis. 
Het was jammer dat het aantal deelnemers bij ongeveer 20 
bleef steken. Een veel te gering aantal want Herman 
Grooten weet als ervaren schaaktrainer de aanwezigen met 
een interessant verhaal zeer te boeien en dat alleen al ver-
dient een veel grotere belangstelling. De ASV-deelname 
bleef nu beperkt tot uw redacteur en ons dubbellid Patrick 
van Waardenburg. In de voorbereiding van deze voordracht 
zijn door Herman Grooten heel wat uurtjes gestoken Zo 
kregen de deelnemers bij deze lezing een uitgebreide reader 
van meer dan 30 pagina’s uitgereikt met onder meer een 
overzicht wat in de lezing behandeld is. Ik kan met zeker-
heid zeggen dat de thuisblijvers ongelijk hebben gekregen 
ook al hoort het Siciliaans mogelijk niet tot uw repertoire. 
 
ASV ontmoet Afghanen: Aanvankelijk zou ASV a.s. zater-
dag een wedstrijd spelen tussen ASV en een aantal in Arn-
hem woonachtige Afghanen met ons lid Zekria Amani als 
animator van deze ontmoeting. De geplande speeldag bleek 
uiteindelijk toch niet goed uit te komen zodat de wedstrijd 
naar een nog nader te bepalen tijdstip is verschoven. 
 
KNSB-beker: Inmiddels is er geloot voor de landelijke be-
kercompetitie waarvoor ASV-1 uitkomt. De eerste ronde 
heeft ons bekerteam al “overleeft” want daarvoor is ons 
team vrijgeloot. In de 2e ronde zal men in een uitwedstrijd 
uitkomen tegen de winnaar van de wedstrijd De Combinatie 
(Asten) – Zevenaar. Begin november weten we meer welke 
van beide teams ASV zal treffen. Mocht dit Zevenaar wor-
den dan wordt dit meteen een pittige tegenstander want dit 
team heeft immers Vincent Rothuis en Guust Homs in de 
gelederen.  
 
NK-Bedrijvenschaak: Op zaterdag 3 oktober jl. werd in de 
kantine van het TNT-hoofdpostkantoor in Den Haag het 
NK-Bedrijvenschaak gespeeld waar de 27 deelnemende 
teams in 7 ronden rapid het kampioenschap moesten uitma-
ken. Voor de deelnemers was het even wennen aan het bij-
zondere speeltempo van tien minuten per speler per partij, 
met voor elke zet vijf seconden extra. Een soort rapidpartij 
dus, maar met ruimschoots de mogelijkheid om verlies door 
tijdsoverschrijding te voorkomen. De vertegenwoordigers 
van het ICT-bedrijf SOGETI met in hun midden GM Mat-
thew Sadler staken uiteindelijk met kop en schouders boven 
de rest uit en wonnen alle 7 ronden en verdedigden hun titel 
zo met glans. Ook ASV was met 2 spelers in dit kampioen-
schap van de partij. Remco de Leeuw vertegenwoordigde de 
kleuren van de Rabobank. Hij zat aan het eerste bord en had 
dus behoorlijk pittige tegenstand. De gemiddelde rating van 
zijn tegenstanders zal zo’n 2200 geweest zijn. De bekendste 
tegenstanders waren Matthew Sadler, dat voor Remco ook 
zijn enige nederlaag betekende en Chiel van Oosterom waar 
Remco een keurige remise tegen speelde. Remco scoorde in 
totaal 3½ uit 6 met een TPR van 2216. Het Rabo-viertal 
bestond uit vijf personen zodat er dus werd gerouleerd. 
“Over het algemeen speelde ik solide, en was tevreden over 
zowel mijn spel als mijn resultaat”, aldus Remco. De tweede 
ASV-er in dit toernooi was Jochem Woestenburg. Hij zat 
aan het eerste bord van het team van het Ministerie van 
Justitie. Dit ministerie deed zelfs met 2 teams mee aan dit 

toernooi. Aanvankelijk zou ook Sjoerd van Roosmalen deel 
uitmaken van het eerste team maar hij moest op het laatste 
moment afhaken. Jochem kende een slechte dag. De vorm 
was er niet en hij trof natuurlijk aan het eerste bord ook nog 
eens sterke tegenstand. Zo behaalde Jochem uiteindelijk een 
score van 1 uit 7, ver onder zijn normale niveau natuurlijk.  
 
Velp: Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Velp-
se Schaakvereniging werd op 2 vrijdagavonden het kampi-
oenschap van de gemeente Rheden betwist in 6 ronden ra-
pid. Aan deze titelstrijd mochten ook schakers van andere 
verenigingen deelnemen mits men maar in de gemeente 
Rheden woonachtig was. Na een spannende strijd ging de 
titel naar de 16-jarige Jan van Dorp. Hij woont in Velp en 
speelt voor De Toren. Hij won de beslissende tie-break van 
Arie Huijsman. Beiden eindigden na de 6 ronden met 5 
punten op de eerste plaats. Voormalig ASV-er Erika Belle 
werd met 3½ uit 6 gedeeld 3e. Siert Huizinga eindigde met 3 
punten in de middenmoot. Hij verloor in de 2e ronde van de 
eindwinnaar. Walter Manschot, ons dubbellid, die voor 
Velp-1 in de externe uitkomt, behaalde in deze sterke 1e 
groep 2 punten. In groep 2 leek de titel lange tijd te gaan 
naar Hans Meijer. Hij begon met 4 winstpartijen op rij en 
niets leek hem meer tegen te kunnen houden maar in de 
laatste 2 ronden werd hij toch nog voorbij gestreefd. Maar 
Hans werd toch knap 3e met 4½ uit 6. Het toernooi verliep 
in een goede en ontspannen sfeer. Barth Plomp kwam als 
arbiter dan ook niet voor lastige opgaven te staan. 
 
Uitslagen interne competitie 6e ronde (8 oktober 2009): 
van Roosmalen–Hoogland 1-0; P. Schoenmakers–Boel 1-0; 
Woestenburg – Jurrius ½-½; Plomp – Knuiman 0-1; Boele – 
E. Wille 1-0; Abrahamse – de Freytas 1-0; Weijsenfeld – 
Huizinga 0-1; Verhoef – Hogerhorst 0-1; R. Wille – Dekker 
1-0; Fassaert – van Alfen 0-1; Boonstra – Marks ½-½; 
Dijkstra – Gerhardus 0-1; Au – Boom ½-½; Hajee – van 
Belle 0-1; Bentvelzen – Vermeer ½-½; Kuiphof – van 
Waardenburg 1-0; van Buren – Veerman 1-0; Eder - Koe-
weiden 1-0; Kooman – van Eijk ½-½; Hosseini – Sigmond 
0-1; de Munnik – Zuidema 1-0; Ariëns – Meijer 1-0; de Kok 
– B. Sanders 1-0; J. Sanders – Menger 0-1; Hartogh Heijs – 
Kelderman 1-0; Stomphorst – Rijmer 1-0; van Vlerken – 
Viets ½-½; Stibbe – Peters 1-0. 
De interne competitie is nu zes ronden onderweg. Vanzelf-
sprekend is er nog weinig te zeggen over wie titelkandidaten 
zijn. Wel is duidelijk wie goed van start gegaan zijn. In de 
A-groep valt een aantal spelers op. Allereerst Jan Knuiman. 
De speler van ASV-5 viert zijn rentree in de interne compe-
titie met vier zeges op rij. Paul Schoenmakers doet met maar 
een halfje minder nauwelijks voor hem onder. Peter Boel, 
die voor het eerst deelneemt aan de interne heeft inmiddels 5 
uit 7 (inclusief een externe winstpartij). Peter is een grote 
aanwinst voor onze interne. Niet alleen om zijn schaakkwa-
liteit, maar zeker ook vanwege zijn aantrekkelijke spel. In de 
B-groep is Tijs van Dijk opmerkelijk goed gestart met drie 
zeges. Ruud Verhoef en Tjé Wing Au met 3½ uit 5 en Dick 
Hajee met 4 uit 6 zijn ook toppers in deze groep. In groep C 
is Walter Manschot als een speer uit de startblokken geko-
men. Vier zeges brengen hem meteen aan kop in deze groep. 
Nieuwkomer Pim Rijmer doet het met 5 uit 6 ook uitste-
kend. Bob Sanders met 4 uit 6 en nieuwkomer Remco Men-
ger en Lion de Kok zijn met 3½ uit 5 ook al vroeg in het 
seizoen in vorm. Zoals u weet wordt de ranglijst per groep 
vastgesteld op basis van TPR, waarbij over het gehele sei-
zoen tenminste 25 partijen (intern+extern)  gespeeld moeten 
zijn. 


