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50e jaargang no. 33      donderdag 6 oktober 2011 
Oploswedstrijd: Iets uit de oude doos: van Steinitz (1861) en onze 
goede vriend N.N. is ook weer van de partij. Wat kan die man toch 

mooi verliezen. Wit (Steinitz) 
speelt en wint. Oplossing: 1. 
Td1-d8+, Dc8xd8 2. De3-e6+, 
Kg8-h7 3. Tf6xh6+, gxh6 4. 
De6-f7 mat. 
 
Ledenoverzicht: Daags na het 
verschijnen van de vorige EP, 
waarin ik een ledenoverzicht 
had opgenomen met verenigin-
gen met meer dan 100 leden, 
kreeg ik van de KNSB een 
mailtje dat er een fout was 
gemaakt. De ledenaantallen van 

ASV en De Toren waren per abuis verwisseld. Met de juiste cijfers 
heeft ASV per 14 september jl. dus 142 leden en De Toren 144. 
ASV staat daarmee dus gewoon 5e en De Toren is 4e landelijk ge-
zien, posities die men ook al in de stand per 1 augustus 2010 innam. 
Ere wie ere toekomt nietwaar!! Feit blijft dat er 2 Arnhemse vereni-
gingen in de top 5 van Nederland voorkomen en dat is toch zeker 
iets om trots op te zijn. 
 
Externe competitie: Vorige week had ik alle ASV-teams doorgeno-
men die in de 1e t/m 3e klasse OSBO uitkomen. Ik was dus gebleven 
bij de samenstelling van onze teams die in de vierde klasse van de 

OSBO gaan spelen. 
Vorig jaar waren dit 
nog 5 teams maar 
voor het komende 
seizoen blijft dit tot 
3 teams beperkt. Dit 
komt omdat 2 teams 
naar de 3e klasse 
mochten promove-
ren doordat andere 
verenigingen daar-
van af hebben ge-
zien. ASV wil die 
kans zeker waarne-
men. ASV-9 en 
ASV-10 gaan het 
dus in de 3e klasse 
proberen. ASV-11j 
is het nieuwe team 
dat het in de compe-
titie gaat proberen. 
Dit jeugdteam zal de 
thuiswedstrijden op 
vrijdagavond gaan 
spelen. We zijn 
natuurlijk reuze 

benieuwd hoe dit competitiedebuut gaat uitpakken en of daarmee de 
instroom naar de seniorencompetitie wordt gestimuleerd. Belangrijk 
is natuurlijk dat er de nodige ervaring wordt opgedaan. Het jeugd-
team speelt in dezelfde poule als ASV-13. Dat team zag vorig jaar 
het levenslicht en kunnen we door dat er nu een jeugdteam bij de 
senioren meespeelt ook komend seizoen handhaven. ASV-13 is ook 
nu weer een team dat in verschillende samenstellingen aan de com-
petitie zal deelnemen. Ik eindig het overzicht met ons seniorenteam, 
ASV-12. Daarin twee mutaties ten opzichte van vorige jaargang. 

Bob Hartogh Heijs zag af van een vaste plaats in het 
team en zal alleen als invaller beschikbaar zijn. Ver-
der speelt Andries van Foreest niet meer voor ASV. 
Hij is geen lid meer door een verhuizing naar Heiloo. 
Nieuw in het team zijn Frans Veerman en Jan San-
ders. Laatstgenoemde speelde al eerder voor de seni-
oren. A.s. dinsdag 11 oktober spelen onze eerste 
teams hun openingswedstrijd. Dit zijn ASV-7 dat op 
bezoek gaat bij Theothorne-1 in Dieren en ASV-13 
dat naar SMB-5 in Nijmegen afreist. Op het verdere 
programma in de 1e ronde kom ik volgende week 
terug. Ik wens alle teams weer heel veel succes. U 
kunt er in En Passant alles over lezen.  
 
ASV-bekercompetitie: Binnenkort willen we weer 
starten met de strijd om de ASV-beker. Voor onze 
wedstrijdleider is het dus van belang dat u doorgeeft 
of u al dan niet wilt deelnemen. Een overzicht ligt op 
de wedstrijdtafel waarop u dit kunt aangeven In de 
komende weken zal worden. Gespeeld wordt ook dit 
seizoen eer in 2 groepen, de Kroongroep en de Be-
kergroep. De winnaar van de bekergroep plaatst zich 
met de laatste zeven van de Kroongroep voor de 
kwartfinales in die groep. Bekerpartijen tellen ook 
mee voor de interne en kunnen gewoon op de club-
avonden gespeeld worden. Per ronde wordt een uiter-
ste datum aangegeven voor het spelen van de partij. 
Aanmelden per mail is ook mogelijk via: mar-
tin.josina@kpnplanet.nl. 
 
Mierlo: Op zondag 25 september jl. nam ons C-
jeugdteam deel aan het Open NK-rapid in het Bra-
bantse Mierlo. Even een stukje historie: voor de 34e 
keer organiseerde de Schaakvereniging Mier-
lo‐Geldrop traditiegetrouw op de laatste zondag van 
september haar jeugdschaaktoernooi. Het toernooi is 
al voor het 14e jaar op rij door de KNSB aangewezen 
om hieraan de titel “Open NK Rapidschaak voor 
jeugdteams” te mogen verbinden. Dit jaar namen 
maar liefst 63 teams deel in de 4 leeftijdscategoriën. 
In de C-groep speelden 11 teams. Het C-team van 
ASV nam aan dit toernooi deel in een compleet 
nieuwe samenstelling: Xadya van Bruxvoort, Tom-
Verberk, Alain van der Velden en Floris van Capel-
leveen. Xadya en Tom zijn gewend om in de C-
categorie te spelen, maar Alain is nog een D-speler 
en Floris zelfs een E-speler. Toch zijn zij al sterk 
genoeg om hoger te spelen! Xadya liet op het eerste 
bord weer zien dat ze tegen de Nederlandse top aan-
zit. Ze kon het elke speler lastig maken, vocht als een 
leeuw als de stelling daarom vroeg en scoorde uitein-
delijk 2½ uit 6. Tom speelde zeer afwisselend. Prach-
tige, rustig opgezette partijen wisselde hij af met 
partijen met veel blunders. De laatste ronde was 
hierbij het meest opmerkelijk. Beide spelers gaven 
meerdere stukken weg, maar Tom kwam uiteindelijk 
als overwinnaar uit de bus. Tom scoorde 3 uit 6. 
Alain speelde voor het eerst een toernooi, maar is een 
goede aanwinst voor ASV. Stoïcijns zet hij zijn te-
genstanders vast en speelde veel goede partijen. 
Alain voert vaak mooie combinaties uit. Zo offerde 
hij in de derde ronde een loper om met een paardvork 

OSBO 4e klasse B Samenstelling ASV-11j 
1 ASV-11j Pieter Verhoef 1208 
2 UVS-5 Floris van Capelleveen    -- 
3 De Toren-9 Teun Gal     -- 
4 ASV-13 Brian Hieltjes    -- 
5 Tornado-2 Jean Lewin    -- 
6 SMB-5 Alain van der Velden    -- 
7 PION-5 Teamleider: Martijn Boele 
8 De Toren-11 Samenstelling ASV-13 
 Jan Zuidema 1499 
 André de Groot 1375 
 Bob Sanders 1358 
 Arif Dundar 1076 
 René de Goey   937 
 Philip Stibbe    -- 
 Jelmer Visser    -- 
 Teamleider Erik Wille 
OSBO 4e klasse C Samenstelling ASV-12 
1 ASV-12 Frans Veerman 1502 
2 Zevenaar-3 Hans Meijer 1442 
3 Wisch Jan Sanders 1346 
4 Voorst-4 Hein van Vlerken 1273 
5 Theothorne-2 Henk Kelderman 1262 
6 De Schaakmaat-5j Wim Peters   860 
7 De Toren-10 Teamleider Ruud Wille 
8 Groenlo 



de dame van zijn tegenstander te winnen. In de slotronde hield hij 
zijn tegenspeler, die vier jaar ouder en 500 ratingpunten meer had, 
goed in bedwang. Helaas moest hij het in deze zeer sterk gespeelde 
partij toch in het toreneindspel afleggen. Dat is net die ervaring. 
Alain scoorde 2 uit 6. Floris is dus een E-speler en speelde alleen 
maar tegen jeugd die veel ouder en -op papier- veel beter waren dan 
hij. Maar Floris bewees dat hij ook in deze klasse al mee kan! 
Tweemaal zette hij een tegenstander in mooie koningsaanvallen 
mat. De techniek van Floris lijkt met de week te verbeteren! Hij 
scoorde 3 uit 6. Alle spelers hadden in de 4e ronde een bye, omdat 
er een oneven aantal teams was." ASV-C eindigde dit toernooi op 
de 9e plaats.     Martijn Boele  
 
Rhenen: Afgelopen zaterdag werd in Rhenen het 10e rapidtoernooi 
gehouden dat werd georganiseerd door de plaatselijke schaakvere-
niging. Al jaren een kleinschalig toernooi maar wel altijd heel gezel-
lig. Aan dit toernooi namen 42 schakers deel. Favoriet waren de 
Veenendalers Stefan Bekker (2217) en Erik van den Dikkenberg 
(2204). Aan dit toernooi namen 6 ASV-ers deel. Als club waren we 
dus goed vertegenwoordigd afgereisd. Stefan Bekker was bij dit 
toernooi de sterkste en daar liet hij geen twijfel over bestaan. Hij 
won dan ook met een score van 7 uit 7. De strijd om de 2e plaats 
was geheel open. Na 4 ronden had niet alleen Bekker maar ook onze 
eigen Koen Maassen van den Brink een 100% score. Koen had in 
die 4e ronde gewonnen van de eerder genoemde van den Dikken-
berg. Met 2 torens voor de dame en 2 gevaarlijke vrijpionnen in het 
centrum besliste hij de partij in zijn voordeel. Een ronde eerder had 
Koen wat gelukkig gewonnen van zijn clubgenoot Désiré Fassaert. 
Deze had een remiseaanbod afgeslagen omdat hij een fractie beter 
stond. Maar in het vervolg gooide hij zijn stelling in 1 zet weg. Hij 
verloor een kwaliteit en zag de stelling toen ineenstorten. Koen 
kwam dus zoals gezegd na 4 ronden ongeslagen aan de gedeelde 
leiding. Daarachter had Ruud Wille 3½ punt verzameld. Hij stond 
daarmee 3e. Zijn enige halfje had hij in de 2e ronde moeten afstaan 
aan clubgenoot Marco Braam. Niet zomaar een vlotte remise maar 
een leuke partij waarin Ruud met wit steeds aanvalskansen had maar 
waarin Marco keurig verdedigde. In het eindspel met dame en toren 
maar voor Ruud 2 pionnen meer koos hij gezien de tijd en allerlei 
eeuwig schaakdreigingen voor de puntendeling. Achter Ruud ston-
den na de 4e ronde 6 spelers met 3 punten. Hieronder niet alleen 
Désiré maar ook Jochem Woestenburg. Désiré had dus een vol punt 
verloren aan Koen maar won de 3 andere partijen tot dan toe. Jo-
chem verloor opvallend genoeg al meteen in de 1e ronde. Zijn veel 
lager gerate tegenstander speelde een dijk van een partij en profi-
teerde van de slechte positie van de koning van Jochem en deed dit 
op bijzonder knappe wijze. Jochem, die op Elo als derde was ge-
plaatst, herstelde zich goed en won daarna 3 keer op rij. In de 5e 
ronde moest Koen het dus opnemen tegen zijn medekoploper Stefan 
Bekker. Koen verloor en Stefan nam een beslissende voorsprong. In 
deze ronde troffen ook Jochem en Ruud elkaar. De remisemarge 
werd in deze partij niet overschreden en nadat eerst Jochem remise 
had afgeslagen bood hij het even later zelf aan. Désiré was door 
winst intussen op 4 punten gekomen. In de 6e ronde moest Ruud het 
tegen de koploper opnemen. In een van zijn kant slecht gespeelde 
partij verloor hij een stuk en daarmee ook de partij. Ook Désiré 
verloor. Hij moest het punt afstaan aan van den Dikkenberg. Jochem 
en Koen daarentegen wonnen beiden hun partij wel en kwamen 
daarmee op respectievelijk 4½ en 5 punten. In de slotronde pakte 
Koen de ongedeelde 2e plaats met 5½ uit 7 door een remise tegen 
Jochem. Koen had een sterk toernooi gespeeld. Hij had ook de 
meeste weerstandspunten en dat zegt al voldoende! Bekker won ook 
de slotpartij tegen van den Dikkenberg die hierdoor gedeeld derde 
werd samen met 5 spelers waaronder ook Jochem. Ruud kwam met 
enig geluk aan een remise in de laatste ronde en eindigde samen met 
onder meer Désiré op 4½ uit 7. Twee ASV-spelers heb ik in dit 
verslag nog te weinig naar voren laten komen. Marco Braam begon 
het toernooi goed met 1½ uit 2 maar hij verloor daarna 2 keer voor-
dat hij in de 5e ronde via een overwinning op zijn clubgenoot Ko 
Kooman weer op het goede spoor kwam. De 6e ronde verloor hij 
weer maar in de slotronde won hij na een “meedogenloze aanval”. 
De glimlach hierbij, toen hij dit uw redacteur na afloop van het 
toernooi vertelde genietend van een biertje, verraadde echter ge-
noeg. Wel was hij blij dat hij toch nog op 3½ uit 7 was geëindigd. 
Bij Ko wilde het niet zo lukken zaterdag. Eerst was hij naar de ver-
keerde locatie gereden maar met behulp van enkele hulpvaardige 
dorpsbewoners was hij toch net op tijd bij de speelzaal aangekomen. 

Maar in het toernooi zat het niet mee: de eerste drie 
ronden gingen verloren. “Na de soep ga ik oogsten” 
was Ko nog vol vertrouwen over het vervolg van het 
toernooi na de lunch. Na zijn winst in de 4e ronde 
leek dit inderdaad waarheid te worden maar Marco 
wilde daar toch niet aan meewerken in de 5e ronde. In 
de 6e ronde won Ko weer wel maar hij sloot het toer-
nooi toch weer af met een nederlaag. Zo eindigde hij 
op 2 uit 7 en dat viel hem toch wat tegen. Het was 
niettemin weer een leuk en goed georganiseerd toer-
nooi. 
 
Goch: Tony Hogerhorst nam afgelopen weekend deel 
aan een internationaal open toernooi in het Duitse 
Goch, net over de grens even voorbij Nijmegen. Het 
toernooi was verspreid over 4 dagen. Het evenement 
begon al vorige week donderdag maar Tony nam 
voor die ronde een bye op om in ieder geval nog 
gewoon voor de interne competitie bij ASV te kun-
nen spelen. Dus op vrijdag, zaterdag en zondag ston-
den er voor Tony nog 2 partijen per dag op het pro-
gramma. Opvallend bij de puntentelling was dat er 
voor een winstpartij 3 punten werden toegekend en 
bij een remise 1 punt. Vergelijkbaar met het voetbal-
len dus! Het werd niet het toernooi wat hij ervan had 
gehoopt. Met 2 overwinningen en 4 verliespartijen 
eindigde Tony in de staart van het klassement dus op 
6 punten.  
 
De Nieuwe OSBOde: In het verleden verscheen ge-
durende vele schaakseizoenen de OSBO-de, een 
mededelingenblad met allerlei schaakinformatie die 
in uw regionale bond speelde. Dit blad is een aantal 
jaren geleden mede vanwege het kostenaspect beëin-
digd. Toch bleef de wens naar een bulletin voor de 
leden van de OSBO bestaan. Het bestuur van de 
Oostelijke Schaakbond heeft daarom de afgelopen 
tijd veel werk verzet en vele vrijwilligers bereid 
gevonden om mee te werken aan een nieuw bulletin. 
Het eerste exemplaar is onlangs verschenen. In dit 
bulletin staan artikelen over de OSBO, maar er is ook 
een vaste rubriek over schaakproblemen, een gewel-
dige column van onze eigen Marco Braam, een serie 
over "de geschiedenis van het schaakspel", verslagen 
over de OSBO-jeugd en het NK Blitz, een verhaal 
van Theo de Jong (die ook voor Matten schrijft) over 
schaken, vrouwen en drank en nog veel meer lezens-
waardigs. Omdat het te kostbaar is om de ruim 2.400 
leden allemaal een gratis papieren exemplaar aan te 
bieden, heeft de OSBO ervoor gekozen om een pdf-
versie via de OSBO-site (www.osbo.nl) beschikbaar 
te stellen. Degenen die liever een papieren versie 
willen hebben kunnen dit bestellen tegen een prijs 
van € 2,75 per exemplaar bij uw secretaris Ruud 
Wille. Hij zorgt er dan voor dat u het exemplaar 
krijgt. De Nieuwe OSBOde (DNO) zal 3 tot 4 maal 
per jaar verschijnen. Suggesties en opmerkingen 
worden door de OSBO zeer op prijs gesteld en zijn 
altijd welkom. Veel leesplezier!!  
 
Uitslagen interne competitie 5e ronde (29 september 
2011): 
van Rijn–F. Schleipfenbauer 1-0; Karssen–Boel 0-1; 
Woestenburg – Maassen van den Brink ½-½; Knui-
man – Taal ½-½; Hogerhorst – R. Wille 0-1; Huizin-
ga – Verhoef ½-½; Fassaert – Huberts ½-½; Vermeer 
– Hajee 1-0; Boonstra – van Belle 1-0; Dijkstra – van 
Buren ½-½; Corbeel – Steenhuis 0-1; Koeweiden – 
Aarntzen 0-1; B. Schleipfenbauer – Manschot ½-½; 
Rietbergen – Eder ½-½; de Kok – Kooman 0-1; Zui-
dema – B. Sanders 0-1; de Groot–Derendorp 0-1; 
Lourens – Meijer 1-0; J. Sanders – Kelderman 0-1; 
Kees van Keulen – Hartogh Heijs 1-0; Wijman – 
Koen van Keulen 1-0; Diekema – van Vlerken 1-0; 
de Goey – Stibbe 0-1; Visser – Hageman 0-1. 


