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49e jaargang no. 28      donderdag 9 september 2010 
Oploswedstrijd: Een fragment uit de competitie van de DDR 
in 1956. Kestler – Pesch. Wit staat een stuk achter. Maar hij 

heeft natuurlijk wel 
wat compensatie. Hoe 
haalde hij de remise 
binnen. Oplossing: 1 
Th8+, Kxh8 2. Dh6+, 
Dxh6 en het is pat. 
 

Schaaktrainingen 
2010-2011: Vanaf 
maandag 20 september 
a.s. gaan de schaak-
trainingen bij ASV 
weer van start. Zoals u 
van ons gewend bent, 

kunnen trainingen op 3 niveaus worden gevolgd t.w. niveau 
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 peri-
ode van september tot half mei. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met onze trainingscoördinator Nico 
Schoenmakers. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 
0316-265 475 (na 19.00 uur) en per mail: nicoschoenma-
kers@kpnplanet.nl. Alvast veel plezier bij de schaaktrainin-
gen toegewenst.    Nico Schoenmakers 
 
Jaarprogramma: Vorige week is het jaaroverzicht beschik-
baar gesteld voor het nieuwe seizoen. Aan de hand daarvan 
weet u precies wanneer de interne ronden zijn, de rapid-
avonden, het Fischer Random Chess etc. Voor elk wat wils 
dus zoals u gewend bent!! Er staan maar liefst 35 ronden 
voor de interne gepland. Er is dus ruimschoots de gelegen-
heid om aan uw Elo te werken. Ook op Bevrijdingsdag, 
donderdag 5 mei 2011, is er gewoon een clubavond en wordt 
er voor de interne gespeeld. Mochten er zich nog wijzigin-
gen voordoen in het schema dan wordt u hiervan natuurlijk 
via EP op de hoogte gehouden. Het jaaroverzicht ligt bij de 
indelingslijsten op de wedstrijdtafel. 
 
Nieuwe gezichten: Afgelopen donderdag mochten wij An-
dries van Foreest verwelkomen. Mede door zijn actief scha-
kende kleinkinderen heeft hij het schaken weer opgepakt. De 
Bondswedstrijden onlangs in Dieren was weer het eerste 
toernooi in lange tijd. Ook het clubschaak wilde hij wel weer 
eens proberen. Hij nam vorige week meteen deel aan de 
interne en won daarbij de eerste partij. Andries, veel schaak-
plezier bij ASV toegewenst! Voorts keert Umit Duman weer 
terug bij ASV na een studiejaar in Amerika. Daarentegen 
bedankte Marc van Uem aan het eind van het afgelopen 
seizoen als lid. Hij speelde afgelopen jaar nog vast mee in 
ASV-9 maar kon toch onvoldoende plezier terugvinden in 
het schaken en bovendien kon hij door zijn werk onvoldoen-
de tijd vinden voor het bezoeken van de clubavonden. Tobi-
as van Leeuwen studeert inmiddels in Groningen en haakte 
mede daardoor (voorlopig) af als lid van ASV. Ook enkele 
jeugdspelers haakten voor de zomerstop af. 

Ledenoverzicht: Zoals u ziet in het voorgaande stukje. Muta-
ties in het ledenbestand blijven altijd maar doorgaan. Het is 
dan ook wel eens aardig om te weten waar wij als vereniging 
landelijk gezien nu eigenlijk staan met ons ledenbestand. Uit 
een bij de KNSB opgevraagd overzicht van 1 augustus jl. 
bleek daarbij dat ASV op een vijfde plaats staat net achter 
stadgenoot De Toren. Arnhem doet het landelijk dus met 2 
verenigingen in de top 10 en dus zelfs bij de eerste vijf meer 
dan uitstekend. Dat blijkt ook wel uit het aantal teams (ASV 

met 12 en De Toren met 
11 teams) waarmee 
beide verenigingen in de 
competitie uitkomen. 
Als we het overzicht 
nog eens wat uitvoeriger 
bekijken dan heeft, zoals 
u ziet, het Amsterdamse 
Caïssa met afstand de 
meeste leden. Dit is 
ontstaan doordat de 
Amsterdamse schaak-

vereniging Max Euwe in 2009 besloot zich op te heffen en 
op te gaan in Caïssa. Bijna alle leden van Euwe zijn toen lid 
geworden van Caïssa en dit heeft ertoe geleid dat dit de 
grootste schaakvereniging van Nederland werd. Nummer 2, 
VAS, eveneens uit Amsterdam, behoort ook al jaren tot de 
grootste schaakverenigingen van Nederland. Deze vereni-
ging werd opgericht in 1822 en kent dan ook een rijke 
schaakhistorie. De Kennemer Combinatie is een samenwer-
kingsverband van de schaakverenigingen Bloemendaal, Het 
Spaarne, Heemstede en jeugdschaakclub ChessCool. De 
verenigingen zijn op zich zelfstandig maar in de externe 
competitie komt men gezamenlijk uit onder de naam Ken-
nemer Combinatie. Ik kom zeker in de toekomst op dit over-
zicht terug want het is aardig om te zien hoe het ledenver-
loop bij de diverse verenigingen tot uiting komt. 
 
OSKA: Ons weekendtoernooi telde vorige week 91 deelne-
mers. Dat was ruim minder dan in 2009 toen we nog 115 
schakers in het Lorentz Ondernemerscentrum mochten be-
groeten. Waar de oorzaak van de verminderde belangstelling 
lag blijft gissen. Concurrentie is er elk weekend wel daar-
voor is de schaakkalender dan ook heel vol. Het geeft de 
toernooischaker wel veel keuze in het spelen van bv. rapid of 
een gewone partij in weekendvorm. Ook al bleef het deel-
nemersaantal achter we kunnen toch terugkijken op een 
mooi toernooi met een goede winnaar. SMB-er Jaap Houben 
werd met 5½ uit 6 eerste en onttroonde de kampioen van 
vorig jaar Willy Hendriks. Onze eigen Otto Wilgenhof 
moest in de slotronde door een nederlaag tegen Hendriks 
afhaken in de strijd om de eerste plaats. Willy werd daardoor 
op een half punt van de eindwinnaar ongedeeld 2e. Otto 
moest nu genoegen nemen met een gedeelde 3e plaats met 
4½ uit 6. Otto speelde een uitstekend toernooi en had zich 
helemaal gefocust op de eindzege. Hij kwam dus heel dicht-
bij! Vooraf telde de deelnemerslijst 3 titelhouders. Naast 
Hendriks waren dit IM Alexander Kabatianski en GM 

Overzicht ledenbestand KNSB 
per 1 augustus 2010: 

Nr. Naam Vereniging Aantal 
1 Caïssa (Amsterdam) 217 
2 VAS (Amsterdam) 163 
3 Kennemer Combinatie 154 
4 De Toren 141 
5 ASV 138 
6 Bussums S.G. 133 
7 HWP Haarlem 131 
8 S.V. Leiderdorp 130 
9 Delftsche S.C. 130 
10 De Waagtoren (Alkmaar) 128 



Andrei Orlov. Laatstgenoemde liet echter niets meer van 
zich horen en mengde zich niet op het strijdtoneel. Een 
slechte zaak. Maar ook al is men Internationaal Meester dan 
wil dat niet zeggen dat men ook zomaar automatisch boven-
aan komt. Zo versloeg Wilgenhof in de 3e ronde Kabatianski 
en werd Hendriks in de vierde ronde op een nul getrakteerd 
tegen Houben. Willy kwam bovendien in de 2e ronde al goed 
weg tegen de Apeldoornse jeugdspeler Armen Hachijan. In 
de vijfde ronde troffen Otto Wilgenhof en Jaap Houben 
elkaar. Beiden hadden met 4 uit 4 een 100% score en gingen 
daarmee met een vol punt voorsprong op o.a. de beide mees-
ters aan de leiding. Bij winst van een van beiden zou dit al 
een beslissing in het toernooi kunnen betekenen. In een partij 
waar al snel veel werd geruild bleef een eindspel over met 
paard tegen loper. Het werd daarmee remise en zo kwam 
Willy Hendriks via winst nog een halfje dichterbij. In de 
slotronde won Houben tamelijk eenvoudig van Hachijan en 
kon toen rustig wachten hoe de partij Hendriks en Wilgenhof 
zou aflopen. In de tijdnoodfase won Willy Hendriks waar-
door deze zoals gezegd de 2e plaats pakte voor Otto Wilgen-
hof. Hoe deden de andere ASV-ers het. Remco Gerlich ein-
digde heel knap op een gedeelde vijfde plaats met 4 uit 6. 
Hij won onder meer van zijn clubgenoten Dirk Hoogland en 
Frank Schleipfenbauer. Martijn Boele eindigde ook boven de 
50%. Hij opende weliswaar met een nederlaag maar kwam 
uiteindelijk op 3½ uit 6 terecht. Frank Schleipfenbauer leek 
ook op de goede weg naar een plusscore maar zijn partij uit 
de 5e ronde waarin hij met zwart met duidelijk voordeel uit 
de opening kwam leverde uiteindelijk niet meer dan remise 
op en dat was toch een lichte tegenvaller. In de slotronde 
verloor hij zoals gezegd van clubgenoot Gerlich. Zo bleef hij 
op 3 uit 6 steken. Eenzelfde score behaalde Dirk Hoogland. 
Na een nederlaag tegen Martin Weijsenfeld in de 1e ronde en 
een bye leek het toernooi een slecht verloop te krijgen toen 
ook het punt moest worden gelaten aan Remco Gerlich. 
Maar in de resterende 3 ronden volgde toch 2½ punt. Ook 
Peter Boel en Wouter van Rijn, nog twee spelers uit ons 
eerste, zullen weinig goede herinneringen aan het toernooi 
behouden. Peter verloor ook van Weijsenfeld maar redde 
zijn toernooi nog met winstpartijen in ronde 5 en 6 waardoor 
hij ook op 3 uit 6 eindigde. Wouter bleef op 2½ punt steken. 
Die score had hij al na 4 ronden bereikt (met onder meer een 
zege op clubgenoot René van Alfen. De laatste 2 partijen 
gingen dus verloren. Ook Koen Maassen van den Brink en 
René van Alfen kwamen op deze score uit. Voor Koen was 
dit ongeveer overeenkomstig zijn Elo, voor René zal dit wat 
Elowinst betekenen gezien zijn positieve TPR. In groep B 
was Tony Hogerhorst op Elo als eerste geplaatst. Maar het 
blijft altijd moeilijk om dit waar te maken. Er zijn altijd de 
nodige kapers op de kust. Na een overwinning in de 1e ronde 
verspeelde Tony de aansluiting met de top door een neder-
laag tegen de latere winnaar Phillippe Friesen (UVS) (5½ uit 
6) en een remise in de 3e ronde tegen Hans Eshuis (SMB). 
Tony moest dus in de achtervolging en deed dat door 3 
winstpartijen. Daarmee eindigde hij op 4½ uit 6. Oud ASV-
er Paul de Freytas hield de strijd in de kop lang vol maar hij 
speelde net even teveel remises waardoor hij samen met 
Tony en de eerder genoemde Eshuis op een gedeelde 3e 
plaats eindigde met 4½ punt. Ook Albert Marks deed lang 
mee in de top van het klassement en kreeg in de slotronde 
nog de kans om Friesen van de troon te stoten op wie hij een 
half punt achterstand had. Friesen hield stand en versloeg 
Albert die daardoor naar een gedeelde 6e plaats duikelde en 
naast de prijzen viel. Nico Schoenmakers eindigde op 3½ uit 
6 en dat viel gezien zijn Elo wat tegen. Ko Kooman daaren-
tegen speelde een uitstekend toernooi. De cijfers geven dit 
duidelijk aan. Met een TPR van 1731 bleef hij ruim boven 
zijn Elo van 1456. Hij eindigde keurig in de middenmoot op 
3 uit 6. Van Marco Braam en Ruud Verhoef zou gezien hun 

speelsterkte zeker een plusscore verwacht mogen worden. 
Helaas, het bleef bij 3 uit 6. Remco Menger deed het met 2½ 
punt weer goed terwijl ook Theo Koeweiden iets achter bleef 
bij een te verwachten score. Frans Veerman moest na zater-
dag met 1½ punt ziek afhaken. Ook Xadyia van Bruxvoort 
eindigde het toernooi niet geheel fit. Ook zij behaalde 1½ 
punt en deed weer veel ervaring op in het spelen van zo’n 
toernooi. Die ervaring pakte ook Bent Schleipfenbauer mee. 
Hun enthousiasme zal ongetwijfeld snel verbetering van hun 
schaakniveau te zien geven. Al met al was het weer een 
geslaagd toernooi. Voor wie meer wil zien verwijs ik naar 
onze site waar alle uitslagen en heel veel partijen te zien zijn. 
Dank aan de vrijwilligers die al deze partijen meeschreven 
en zo ervoor zorgden dat de thuisblijvers het toernooi kon-
den volgen. Het was weer fijn om te doen. Volgend jaar 
maar weer, nietwaar…?! 
 
Meppel: Na het succes van vorig jaar werd op zaterdag 28 
augustus jl. de tweede versie gehouden van Blitz Meppel, 
met als inzet het Nederlands Kampioenschap Snelschaken. 
Gespeeld werd in de buitenlucht op het Kerkplein in hartje 
Meppel. Het toernooi was met ruim 110 deelnemers, waar-
onder 5 schaakgrootmeesters, goed en sterk bezet. Het re-
genachtige weer zorgde 's-ochtends nog wel voor een extra 
uitdaging voor de deelnemers aan het buitenevenement, 
maar in de loop van de dag brak gelukkig de zon door. Er 
werd te midden van het winkelende publiek en onder bege-
leiding van up-tempo muziek geschaakt om de titel en na 
afloop konden alle deelnemers genieten van een heerlijke 
barbecue. Ook voor het publiek is het kijken naar het snel-
schaken altijd interessant en vaak spectaculair. Daar waar, 
zoals u in de vorige EP kon lezen, diezelfde dag 7 ASV-ers 
naar Dortmund waren afgereisd, namen onze clubgenoten 
Koen Maassen van den Brink en Tony Hogerhorst deel aan 
dit snelschaakevenement in Meppel. U ziet het: ASV is 
overal aanwezig!! Gespeeld werden eerst 3 voorronden in 
poules van 6 spelers. Hierin scoorde Koen 9½ uit 15 en 
plaatste zich daarmee voor de finalegroep 3 en trof daarin 
zelfs nog erkende snelschakers als GM Yge Visser en Erik 
Hoeksema. In deze groep eindigde Koen uiteindelijk op een 
9e plaats met 2½ uit 9. Tony kwam via 9 uit 15 uit de voor-
ronde net een groep lager uit dan Koen. In deze finalegroep 
4 eindigde hij op een 8e plaats met 3 uit 9. In de hoogste 
finalegroep eindigden Sipke Ernst en Jan Timman op de 
respectievelijk 1e en 2e plaats. Aanvankelijk startte het toer-
nooi overigens zonder titelverdediger Jan Timman, want die 
ontdekte tot zijn schrik dat de intercity naar Groningen niet 
in Meppel stopte. Later was hij er wel en kreeg als soort 
compensatie 2½ uit 5 voor zijn gemiste eerste voorrondezes-
kamp. Timman en Ernst mochten in een finaletweekamp 
uitmaken wie zich toernooiwinnaar mocht noemen. Sipke 
Ernst bleek na 4 partijen met 2½-1½ de sterkste. Een heerlij-
ke barbecue voor alle deelnemers, verzorgd door de plaatse-
lijke slager, sloot een gezellige schaakdag af. 
 
Uitslagen interne competitie 1e ronde (2 september 2010): 
Homs – van Tol 0-1; Boel – van Rijn 0-1; Woestenburg – 
Gerlich ½-½; P. Schoenmakers – Boele 1-0; Maassen van 
den Brink – Abrahamse 1-0; Weijsenfeld – Huizinga 1-0; 
van Alfen – Verhoef 1-0; van Amerongen – van Belle ½-½; 
Marks – Steenhuis 1-0; Groen – Naasz ½-½; Boom - Ver-
meer ½-½; Kuiphof – Hajee ½-½; Veerman–Aarntzen ½-½; 
Wiggerts – van Buren ½-½; Koeweiden – Manschot 0-1; 
Eder – Rietbergen ½-½; de Kok – Menger 1-0; Meijer – 
Kooman 0-1; Zuidema – B. Sanders 1-0; Hartogh Heijs – 
Noordhuis 1-0; Kelderman – Rijmer 1-0; van Vlerken – van 
Foreest 0-1; Visser – B. Schleipfenbauer 0-1. 


