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50e jaargang no. 26      donderdag 18 augustus 2011 
We gaan beginnen!!: Het is weer zover. Heeft u er allemaal 
zin in?? De zomerstop met slechts 5 clubloze donderdag-
avonden ligt inmiddels achter ons. Het is dan ook weer 
voorbij gevlogen. Ik moet zeggen dat het wel even lekker 
was dat er een poosje geen wekelijks bulletin van de persen 
hoefde te rollen. Voor uw redacteur was het nu dus wel weer 
even wennen om achter het toetsenbord van zijn PC te krui-
pen voor de eerste En Passant van het nieuwe seizoen. Ik zal 
u natuurlijk opnieuw wekelijks op de hoogte houden van de 
vele wetenswaardigheden en alle resultaten van onze ASV-
ers of dit nu in teamverband is of in de vele toernooien die 
Nederland rijk is. Ik hoop natuurlijk wel dat u mij voorziet 
van de nodige informatie. Dat maakt het maken van een 
wekelijks bulletin wat eenvoudiger nietwaar! Bedankt dus 
alvast bij voorbaat! Ik hoop dat u een prettige vakantie heeft 
gehad al dan niet achter het schaakbord tijdens één van de 
vele zomertoernooien die de schaakkalender rijk is. Het mag 
duidelijk zijn dat het dan ook voor mij vaste prik was om 
elke avond op de diverse toernooisites van bv. Amsterdam, 
Bilderberg, Dieren, Vlissingen en Borne even de resultaten 
van de ASV-ers te bekijken. In de komende En Passant’s zal 
ik met u terugblikken op de resultaten van onze clubgenoten 
bij deze verschillende zomertoernooien. De eerste nummers 
zullen dus een mix worden van al wat ouder nieuws en actu-
ele berichten. Ik pak in deze En Passant de draad dus ge-
woon weer op daar waar ik ben gebleven. Alles wat geweest 
is sinds de verschijning van het laatste nummer op 30 juni 
komt aan bod zodat het ook uit historisch oogpunt wordt 
vastgelegd. De komende weken worden daarmee overbrugd 
voordat de eerste teamwedstrijden van onze 4 zaterdagteams 
weer van start gaan. En dat is alweer op zaterdag 17 septem-
ber a.s. 
Vanavond gaan we het nieuwe seizoen starten met een vrije 
speelavond waarin kan worden gevluggerd terwijl anderen 
mogelijk liever de voorkeur geven aan een wat langzamer 
speeltempo met wat rapidpartijen. Maar ook even gezellig 
bijpraten aan de bar onder het genot van een drankje is zeker 
een goede keuze Het is dus geheel aan u om deze eerste 
avond op een ontspannende en gezellige wijze door te ko-
men. Volgende week wordt het al wat serieuzer want dan 
kunt u in een simultaan het de clubkampioen en de verlie-
zend finalist van de bekercompetitie lastig maken. Daarover 
volgende week meer. Op 1 september beginnen we dan weer 
met de interne competitie. Overigens, neemt u nog deel aan 
het Open Schaak Kampioenschap van Arnhem, het eerste 
toernooi in dit nieuwe seizoen dat ASV organiseert in het 
weekend van 2 t/m 4 september in het Lorentz Onderne-
merscentrum?? Een mooie gelegenheid om aan uw schaak-
vorm te werken! U kunt zich bij mij aanmelden. Vorig jaar 
namen er 91 schakers aan dit OSKA deel. De teller staat 
inmiddels (zondag jl. Red.) op 42 deelnemers.  
Ik wens u weer heel veel succes en vooral veel schaakplezier 
in het nieuwe schaakseizoen. 
 

Steenstraat: Op zaterdag 27 augustus a.s. wordt er tussen 
11.00 en 15.00 uur weer geschaakt voor de deur van vijf van 
onze adverteerders in de Steenstraat. Bloemsierkunst Futura, 
Keurslager Putman, Bakkerij Ten Hoopen, Derkzen, Groen-
ten en Fruit en ’t Zuivelhoekje bieden ons deze mogelijkheid 
om op die manier reclame te maken voor onze vereniging. 
Een vernieuwde Steenstraat ook want deze gezellige winkel-
straat onderging de afgelopen maanden een complete meta-
morfose. Vrijwilligers zijn hierbij gewenst om alle borden 
bezet te houden en tegen belangstellend publiek te spelen. U 
kunt zich bij mij aanmelden ook al kunt u niet de hele tijd 
van de partij zijn. Degenen die al eerder hebben deelgeno-
men weten hoe gezellig het schaken is in deze winkelstraat. 
 
Oploswedstrijd: Eerst maar eens beginnen met de opgave 
van 30 juni jl., de laatste 
stelling in de wekelijkse 
oploswedstrijd van het 
afgelopen seizoen. Het 
was een tweezet. De 

opgave was als volgt. “Niet 
schrikken maar wit geeft mat in 
twee zetten”! Het ging om een 
probleem uit 1968 van Joeri 
Pavlov. Oplossing: 1. Lc5. 
In de eindstand van het afgelo-
pen seizoen, die hiernaast is 
weergegeven eindigde Léon van 
Tol na een spannende strijd met 
Peter Boel en Tijs van Dijk 
evenals vorig seizoen als eerste. 
Léon gefeliciteerd!! Peter en 
Tijs deelden de 2e plaats. In de 
top van de eindrangschikking 
vinden we Hein van Vlerken en 
Henk Kelderman weer terug. 
Op bewonderenswaardige wijze 
gaan zij elke week aan de slag 
om de oplossing te vinden 
waarbij elke mogelijkheid de 
revue passeert tot de goede 
variant of sleutelzet is gevon-
den. Het is een compliment 
waard. Vanzelfsprekend zal de 
oploswedstrijd ook in het nieu-
we seizoen weer als een gezellig 
en onderhoudend intermezzo 

Eindstand oploswedstrijd 
seizoen 2010 - 2011: 

Leon van Tol 30 
Peter Boel 27 
Tijs van Dijk 27 
Hein van Vlerken 21 
Henk Kelderman 20 
Otto Wilgenhof 15 
Harm Steenhuis 14 
Horst Eder 12 
Guust Homs 11 
Koen Maassen vd Brink 11 
Désiré Fassaert 8 
Jan Vermeer 8 
Barth Plomp 7 
Tom Bentvelzen 6 
Martijn Boele 6 
Wouter van Rijn 6 
Bent Schleipfenbauer 6 
Wim Peters 4 
Anne Paul Taal 4 
Daan Holtackers 3 
Siert Huizinga 3 
Kees van Keulen 3 
Hans Meijer 3 
René van Alfen 2 
Marco Braam 2 
Remco Gerlich 2 
Tony Hogerhorst 2 
Theo Jurrius 2 
Ko Kooman 2 
Frits Wiggerts 2 
André de Groot 1 
Dick Hajee 1 
Bob Hartogh Heijs 1 
Kees van Keulen 1 
Koen van Keulen 1 
Henk Kuiphof 1 
Philip Stibbe 1 
Jelmer Visser 1 
Richard van der Wel 1 
Jochem Woestenburg 1 



fungeren tijdens onze clubavonden. Hendrik van Buren zal u 
als vanouds met de nodige moeilijke maar ook met minder 
moeilijke stellingen confronteren. Daaronder natuurlijk weer 
lastige tweezetten maar ook fraaie combinaties en andere 
partijstellingen. Voor elk wat wils dus! Er is weer wekelijks 
prijs en degenen die in de ladderstand steeds 12 punten bij 
elkaar verzamelen krijgen een fles wijn. Het is dus de moeite 
waard om hieraan deel te nemen. 
 
Guust Homs Fischerrandom kampioen 2010-2011: Het afge-
lopen seizoen werd 
op 7 juli op onze 
laatste clubavond 
afgesloten met een 
gezellige avond Fi-
scher Random Chess. 
Dit kampioenschap 
kende het afgelopen 
seizoen een spannen-
de ontknoping. Léon 
van Tol had bij aan-
vang van de laatste 
ronde een half punt 
voorsprong op Guust 
Homs. Guust won 
zijn partij tegen Jan 
Vermeer vlot, waarna 
het wachten was op 
het resultaat van 
Léon tegen Wouter 
van Rijn. Wouter 
wist in het midden-
spel de partij naar 
zijn hand te zetten en 
het volle punt binnen 
te halen, waarmee hij 
samen met Léon 
gedeeld tweede werd. 
Guust werd daardoor 
winnaar, een titel die 
door hem ook bij de 
vorige editie van het 
Fischer Random 
Chess in de wacht 
werd gesleept. Een 
bijzondere vermel-
ding verdienen de 
jeugdspeler Bent 
Schleipfenbauer met 
een knappe score van 
4½ uit 7 en Wouter 
Abrahamse en Robert Naasz, die deze tweede FRC-avond 
beiden een Bobby (4 uit 4) scoorden. Ook komend seizoen 
zullen er weer twee FischerRandom-avonden in het jaarpro-
gramma worden opgenomen.  
 
Haarlem: Het ROC NOVA-weekendtoernooi in Haarlem, 
dat net voor onze zomerstop van 1 t/m 3 juli werd gehouden 
was voor Tony Hogerhorst er eentje in een lange reeks toer-
nooien, die hij in al die weken daarvoor had gespeeld. Aan-
vankelijk verliep het toernooi voorspoedig voor onze ASV-
er. In de B-groep van dit toernooi maakte hij na 3 ronden 
nog deel uit van een groep schakers die met 2½ uit 3 op een 
gedeelde 1e plaats stond. Enige toernooimoeheid was daarna 
echter merkbaar. Na een nederlaag op de zaterdagavond in 
de 4e ronde kon hij op zondag ook nog maar een remise uit 

de 2 gespeelde partijen slepen. Met 3 uit 6 eindigde Tony 
daarmee in de middenmoot. 
 
Schaken op Straat: De 9e editie van het enige echte Arnhem-
se Straat Schaaktoernooi heeft op zondag 3 juli jl. een over-
winning opgeleverd voor onze eigen Peter Boel met een 
geweldige score van 6½ uit 7. Vorig jaar was Peter al ge-
deeld 2e geworden, dit keer lukte het hem dus om dit enige 
echte “Kroegentoernooi van Arnhem” op zijn erelijst bij te 
schrijven. De beslissing viel in de 6e ronde toen hij in een 
rechtstreeks duel medekoploper Bram van der Velden ver-
sloeg. Voor de 9e keer stonden dus een aantal bekende kroe-
gen en café’s in de binnenstad van Arnhem te weten De 
Wacht, ‘t Moortgat, Nieuwstad, Meijers, Flater, Babo en 
Spring garant voor een oergezellig rapidtoernooi. Voor het 
merendeel van de regelmatige deelnemers is meedoen met 
daarbij natuurlijk een drankje veel belangrijker dan het win-
nen maar de inzet blijft toch altijd winst. Daar zijn we toch 
schakers voor! De gezelligheid van het schaken op het terras 
bij het winkelende publiek op de koopzondag leverde ook 
weer mooie reacties op. Het schaken kwam zo ook weer 
mooi in de belangstelling. ASV was met 17 schakers weer 
prima vertegenwoordigd in dit 58 schakers tellende deelne-
mersveld. Achter Peter Boel eindigde met een vol punt ach-
terstand een groepje van 6 spelers met 5½ uit 7 op een ge-
deelde 2e plaats. Hiervan maakte ook Remco de Leeuw deel 
uit. Met 5 uit 7 treffen we in de eindrangschikking Léon van 
Tol en Siert Huizinga aan. Beiden verloren 2 partijen. Zo 
verloor Léon o.a. van Theo Jurrius en moest Siert zijn meer-
dere erkennen in de eerder genoemde van der Velden. Gaan 
we de ranglijst verder naar beneden dan treffen we Koen 
Maassen van den Brink, Daan Holtackers, Ruud Wille en 
Robert Verkruissen aan. Zij kwamen tot 4½ punt. Opvallend 
was dat Koen, Daan en Ruud allen in de slotronde een neder-
laag leden en daarmee een hoge klassering verspeelden. Dirk 
Hoogland en Theo Jurrius volgden, wellicht iets tegenval-
lend met 4 punten. Marco Braam bleef met 3½ uit 7 net op 
50%. De overige ASV-ers moesten het met minder doen. Zo 
waren er 3 punten voor: Theo Koeweiden, René van Alfen, 
Horst Eder en Liedewij van Eijk. André de Groot kwam pas 
in de laatste 3 ronden na een paar biertjes op stoom. Daarin 
werden 2½ punt gescoord. Daar stonden 4 nullen in de be-
ginfase tegenover. Clemens Wijman, die een paar dagen na 
die Straatschaak onze clubavond kwam bezoeken, scoorde 2 
punten. De resultaten moet u maar nemen voor wat het 
waard is. Nogmaals, de gezelligheid stond voorop, de eind-
scores waren minder belangrijk. Dank aan de organisatoren 
Jeroen van Onzen, Richard van der Wel, Jeroen Kruiver en 
anderen dit leuke schaakevenement weer mogelijk maakten! 
Op zondag 1 juli 2012 zal de 10e editie van dit kroegentoer-
nooi worden gehouden!! De organisatie wil dan nog één keer 
groots uitpakken voordat ze de organisatie aan anderen wil-
len overdragen. Noteer deze datum dus alvast!! 
 
Uitslagen interne competitie 35e ronde (30 juni 2011):  
Tot slot van deze eerste EP van het nieuwe seizoen hierbij 
nog de uitslagen van de slotronde van de interne competitie 
van afgelopen jaargang. Dan liggen, om het zo maar te zeg-
gen, ook deze uitslagen voor het nageslacht vast. 
Boel – van Alfen 1-0; Weijsenfeld – Braam 1-0; R. Wille – 
Hogerhorst ½-½; Marks–Huizinga 0-1; Naasz–Fassaert 0-1; 
Vermeer – Au ½-½; Hajee – Groen 1-0; van Belle - Bentvel-
zen 1-0; Aarntzen – Wiggerts 1-0; Koeweiden - Langenheim 
1-0; Rijmer – Eder ½-½; Kooman – Viets 1-0; Derendorp – 
Kees van Keulen ½-½; Meijer – Visser 0-1; Stibbe – Har-
togh Heijs 1-0; van Vlerken – B. Schleipfenbauer 0-1. 

Eindstand Fischer Random Chess 
Seizoen 2010-2011 na 8 ronden: 

1. Guust Homs 6½ 
2. Wouter van Rijn 6 (uit 7) 
2. Léon van Tol 6 (uit 7) 
4. Hans van Capelleveen 5 
4. Tony Hogerhorst 5 
6. Koen Maassen vd Brink 4½ (uit 7) 
6. Bent Schleipfenbauer 4½ (uit 7) 
6. Siert Huizinga 4½ 
9. Robert Naasz 4 (uit 4) 
9. Wouter Abrahamse 4 (uit 4) 
9. Jan Vermeer 4 
12. Martijn Boele 3½ (uit 4) 
12. Henk Kelderman 3½ 
12. Henk Kuiphof 3½ 
15. Hans Meijer 3 (uit 4) 
15. Anne Paul Taal 3 (uit 4) 
15. Hein van Vlerken 3 
15. Patrick v Waardenburg 3 (uit 4) 
19. Tom Bentvelzen 2½ 
19. Ko Kooman 2½ 
19. Martin Weijsenfeld 2½ 
22. Max Timmers 2 (uit 2) 
22. Rob van Belle 2 (uit 3) 
22. Arend Tiecken 2 (uit 3) 
22. Hendrik van Buren 2 (uit 4) 
22. Ton van Eck 2 (uit 4) 
27. Nico Schoenmakers 1½ (uit 3) 
28. Theo van Amerongen 1 (uit 1) 
28. Dick Hajee 1 (uit 2) 
28. Julian van de l'Ilse 1 (uit 2) 
28. Theo Koeweiden 1 (uit 2) 
28. Bob Sanders 1 (uit 2) 
28. Robbie Gerhardus 1 (uit 4) 
28. Jan Groen 1 (uit 4) 
28. Kees van Keulen 1 (uit 4) 
28. Wim Peters 1 (uit 4) 
28. Bert Sigmond 1 (uit 4) 
28. Jan Zuidema 1 (uit 4) 
39. Floris van Cappelleveen ½ (uit 2) 
39. Thijs Stomphorst ½ (uit 3) 
39. Clemens Wijman ½ (uit 3) 
42. Bryan Hieltjes 0 (uit 1) 
42. Fabian Engelhardt 0 (uit 2) 
42. Jan Timmers 0 (uit 2) 
42. Hans Derendorp 0 (uit 3) 
42. Andries van Foreest 0 (uit 3) 
42. Jelmer Visser 0 (uit 4) 


