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51e jaargang no. 26      donderdag 16 augustus 2012 
Start van een nieuw seizoen!: Wat ging het weer snel voorbij. De 
zomerstop waarin Activiteitencentrum Schreuder gedurende 5 
donderdagavonden voor ons gesloten bleef ligt inmiddels achter 
ons. Ik hoop dat u een prettige vakantie heeft gehad. Na onze 
laatste clubavond op 5 juli gingen veel van onze leden over op 
zomerschaak. Er waren immers weer heel veel toernooien deze 
zomer dus van een echte pauze was voor sommigen dan ook 
geen sprake. Ik zal u daar de komende weken verslag van gaan 
doen want het is, zoals u begrijpt, de hoogste tijd om weer aan 
een nieuwe serie En Passant’s te beginnen. Natuurlijk doe ik dat 
weer met plezier, hoewel ik wel weer even op gang moet komen. 
Ongetwijfeld zal er ook dit komende seizoen wekelijks weer 
veel te melden zijn met zoveel teams in de competitie en de 
actieve deelname van onze clubgenoten aan de vele toernooien. 
Ik hoop hierover natuurlijk weer veel gegevens van u te mogen 
ontvangen. Dat zou ik zeer op prijs stellen. De eerste En Passant 
van het nieuwe seizoen dus. Terwijl deze zondag buiten de zon 
uitbundig schijnt zit ik achter de PC weer de eerste 2 kantjes vol 
te typen. In de komende En Passant’s zal ik, zoals gezegd, met u 
terugblikken op de resultaten van onze clubgenoten bij de ver-
schillende zomertoernooien zoals Oosterbeek, Dieren en Vlis-
singen maar ook de andere toernooien komen natuurlijk aan bod. 
De eerste nummers zullen dus, zoals u de laatste jaren gewend 
bent, een mengelmoes worden van al wat ouder nieuws en actue-
le berichten. Ik begin deze En Passant dan ook maar gewoon 
waar ik was gebleven na het laatste nummer van 28 juni dat net 
voor de zomerstop verscheen. De komende weken worden 
daarmee overbrugd voordat de eerste teamwedstrijden van onze 
4 zaterdagteams weer van start gaan. En dat is eerder dan u 
denkt want zij spelen al op zaterdag 15 september a.s. 
Vanavond dus onze eerste clubavond van het seizoen. Een vrije 
speelavond waarin u wat kunt vluggeren, rapid of gewoon even 
gezellig aan de bar wat kunt bijkletsen. Wat u maar wilt dus! 
Volgende week gaan we verder met de jaarlijkse simultaan 
waarin u uw schaakkracht kunt meten met de clubkampioen en 
de bekerkampioen van het afgelopen seizoen. Op 30 augustus 
beginnen we dan weer met een nieuw seizoen in de interne com-
petitie. Natuurlijk krijgt u ook binnenkort weer een jaaroverzicht 
maar dat is nog niet helemaal compleet. 
Op vrijdag 31 augustus begint ons weekendtoernooi met de strijd 
om het Open Schaak Kampioenschap van Arnhem, het eerste 
toernooi in dit nieuwe seizoen dat ASV zal organiseren. U bent 
van harte welkom als deelnemer in het Lorentz Ondernemers-
centrum. Een mooie gelegenheid om uw schaakvorm te testen! 
U kunt zich bij mij aanmelden. Vorig jaar namen er maar liefst 
127 schakers deel. Het aantal aanmeldingen staat nu (zondag jl. 
red.) nog pas op 22 deelnemers, daarmee lopen we iets achter op 
vorig jaar rond deze tijd maar dat zal vast snel veranderen. 
Ik wens u weer heel veel succes en vooral veel schaakplezier in 
het nieuwe schaakseizoen. 
 
Steenstraat: Onze eerste activiteit dit seizoen betreft de jaarlijkse 
schaakdemo in de Steenstraat. Meteen maar proberen dus of dit 
nieuwe leden kan lokken. Dit doen we op zaterdag 25 augustus 
a.s. Dan wordt er tussen 11.00 en 15.00 uur weer geschaakt voor 
de deur van 5 van onze adverteerders in ASV-Nieuws. Bloem-
sierkunst Futura, Keurslager Putman, Bakkerij Ten Hoopen, 
Derkzen, Groenten en Fruit en ’t Zuivelhoekje bieden ons deze 
mogelijkheid om reclame te maken voor onze vereniging. Komt 
u ons ook helpen om alle borden voor deze 5 winkels bezet te 
houden met het spelen tegen elkaar maar natuurlijk ook tegen 
belangstellend publiek. U kunt zich bij mij aanmelden ook al 

kunt u mogelijk niet de gehele tijd aanwezig zijn. Alle 
hulp is welkom. Degenen die al eerder hebben deelge-
nomen weten hoe gezellig zo’n demo is. 
 
Oploswedstrijd: Harm Steen-
huis is afgelopen seizoen 
winnaar geworden van de 
wekelijkse oploswedstrijd. Hij 
bleef Tijs van Dijk 2 punten 
voor. Ook de hoge klassering 
van Hein van Vlerken is na-
tuurlijk uitstekend te noemen. 
Ook in het nieuwe seizoen 
zullen wij u weer voor de 
nodige opgaven stellen. Hen-
drik van Buren zal ongetwij-
feld vele leuke maar soms ook 
moeilijke opgaven uitzoeken. 
U heeft nog de oplossingen 
tegoed van de stellingen die 
op de laatste 2 donderdagen in 
het afgelopen seizoen opge-
lost moesten worden. De 
stelling die u op donderdag 28 
juni voorgeschoteld kreeg was 
vrij eenvoudig. Het betrof een 
stand uit de partij Reissman–
Domitz, gespeeld in Varna 
1962. Kon Domitz, aan zet, 
de partij nog redden? Zo ja, 

hoe...? Oplossing: Zwart 
speelt 1...Pb4. Dit dreigt 
...Pd5+ mat. Wit moet dus g4 spelen. Daarna is er weinig 
meer aan de hand omdat zwart pion a6 slaat. Ook op de 
laatste clubavond op 5 juli was er nog een probleemstel-
ling. En wel eentje uit eigen werk. Een mooi slot van de 
wekelijkse schaakopgaven van dit seizoen. De stelling is 

van Martijn Boele die 
zich in het maken van 
schaakproblemen aan 
het bekwamen is. Deze 
stelling is de eerste 
driezetter die hij ooit 
creëerde. Wit aan zet 
geeft mat in 3 zetten. 
Oplossing: Sleutelzet: 1. 
Td3-e3! Dit dreigt 2. 
Te3-e7 mat. Zwart kan 
1.…Db1-e4 spelen. Dan 
volgt natuurlijk 2. 

Eindstand oploswedstrijd 
seizoen 2011 - 2012: 

Harm Steenhuis 25 
Tijs van Dijk 23 
Hein van Vlerken 22 
Leon van Tol 18 
Otto Wilgenhof 18 
Peter Boel 16 
Horst Eder 16 
Wouter van Rijn 16 
Koen Maassen vd Brink 15 
Henk Kelderman 14 
Désiré Fassaert 13 
Tony Hogerhorst 13 
Jean Lewin 13 
Bryan Hieltjes 12 
Kees van Keulen 12 
Koen van Keulen 10 
Barth Plomp 10 
Guust Homs 9 
Jan Vermeer 8 
Siert Huizinga 7 
Anne Paul Taal 7 
Ko Kooman 5 
Richard van der Wel 5 
Jan Groen 4 
Bent Schleipfenbauer 4 
Alain van der Velden 4 
Jan Zuidema 4 
Bob Kooij 3 
Pieter Verhoef 3 
Xadya van Bruxvoort 2 
Hans van Capelleveen 2 
Nico Schoenmakers 2 
Philip Stibbe 2 
Theo Jurrius 2 
Jelmer Visser 2 
Jochem Woestenburg 2 
Jan Diekema 1 
Remco Gerlich 1 
Henk Karssen 1 
Hans Meijer 1 
Wim Peters 1 
Jan Sanders 1 
Frank Schleipfenbauer 1 
Gerard Viets 1 



Te3xe4 waarna 3. Te4-e7 mat alsnog niet te voorkomen valt. 
Een andere verdediging is 1….Pg2xe3. Dit faalt op 2. Lf1xa6. 
Dreigt niet alleen 3. La6-b5 mat maar ook 3. La6-c8 mat. Alleen 
3. La6-b5 kan zwart nog verhinderen met bv. 2....Db1-d3 of 
2....Db1xb2 of 2...Pe3xd5 maar 3. La6-c8 mat is onontkoombaar. 
 
EK-toto: Met veel enthousiasme werd door een grote groep 
leden deelgenomen aan de ASV-EK-toto, een prachtig initiatief 
van Wouter van Rijn. Natuurlijk hoopten we allen stilletjes op 
Nederlands succes maar Oranje verbleekte al heel snel. In de 
voorspellingen was ook Spanje vaak als eindwinnaar getipt. Uit 
de voorronde, waarin de uitslagen voorspeld moesten worden, 
kwam Jan Knuiman met een kleine voorsprong naar voren. Van-
af de kwartfinale ging het om het voorspellen van de landen die 
zich wisten te plaatsen t/m de winnaar van de finale en de top-
scorer. Ruud Wille nam de koppositie over en stond deze, ook 
tot zijn eigen verrassing, niet meer af en werd met 162 punten 
eindwinnaar voor Theo van Amerongen die 2e werd met 141 
punten. Wouter van Rijn en Rob Huberts eindigden op een ge-
deelde 3e plaats (130 punten). De beste jeugdspeler die met een 
prijs naar huis ging was Cas Hummelen (129 punten). Hij werd 
met Hans van Capelleveen heel knap gedeeld 5e. Het is zeker 

voor herhaling vatbaar! 
 
FischerRandomChess: Op de 
slotavond van het voorbije 
seizoen werd de 2e speelavond 
in het FischerRandomChess-
kampioenschap 2011-2012 
gehouden Wouter van Rijn 
werd de terechte winnaar on-
danks een reglementair punt in 
ronde 5. Zijn tegenstander stond 
ten onrechte aangekruist maar 
was niet aanwezig. Wouter 
behaalde 6½ punt en bleef 
hiermee 1½ punt voor op num-
mer 2 Jochem Woestenburg. 
Tony Hogerhorst en Jan Ver-
meer werden samen verdienste-
lijk gedeeld 3e. De volledige 
eindstand treft u hiernaast aan. 
 
Schaken op Straat: Het was 
weer vreselijk gezellig tijdens 
de 10e editie van het enige 
echte Arnhemse Straat Schaak-
toernooi op zondag 1 juli jl. in 
de Arnhemse binnenstad ter 
hoogte van een aantal bekende 
kroegen en café’s De Wacht, ‘t 
Moortgat, Nieuwstad, Meijers, 
Flater, Babo en Njoy. Er namen 
47 schakers deel, dat was een 
fractie minder dan vorig jaar. 

Het winkelende publiek op deze koopzondag keek soms wat 
verbaasd toe naar al die schakers op de terrassen van deze café’s. 
Het blijft altijd een apart gebeuren, zo schaken in de buitenlucht. 
Een prima methode om het schaken op deze manier in de picture 
te brengen. Het toernooi leverde een overwinning op voor GM 
Ruud Janssen met 6½ uit 7. Ook een grootmeester moet het 
enige echte “Kroegentoernooi van Arnhem” op zijn palmares 
hebben staan nietwaar….?! Janssen stond alleen aan IM Willy 
Hendriks een remise af. Sander Berkhout eindigde heel sterk met 
6 uit 7 op de 2e plaats. Hij ging t/m de vijfde ronde samen met 
Remco de Leeuw gelijk op met Ruud Janssen maar vanaf ronde 
6, waarin Remco en Sander tegen elkaar remise speelden, pakte 
Janssen de 1e plaats om deze niet meer af te staan. Hij hield in de 
slotronde Remco van zich af terwijl het niet meer tot een duel 
tegen Sander zou komen. Jochem Woestenburg werd gedeeld 3e 
met 5½ punt. Hij startte ongelukkig met een nederlaag, daarna 
volgde een prima remise tegen oud-ASV-er Fitzgerald Krudde. 
Daarna denderde Jochem door en won vervolgens vijf keer op 
rij. Met 5 punten treffen we naast Willy Hendriks onze clubge-
noten Remco de Leeuw en Bob Beeke aan. De winnaar van 
vorig jaar Peter Boel bleef dit keer op 4½ punt steken. Al in de 

2e ronde moest hij het punt tegen Bob Beeke inleveren. 
Ook Richard van der Wel en Koen Maassen van den 
Brink kwamen tot dit puntentotaal. Gaan we de ranglijst 
verder naar beneden dan treffen we Dirk Hoogland, 
Theo Jurrius, Siert Huizinga en Ruud Wille net boven de 
middenmoot aan op 4 punten. Marco Braam scoorde 3 
punten evenals Clemens Wijman. Twee ASV-ers moes-
ten het met nog minder doen maar zij hadden zich ook 
uitstekend vermaakt. André de Groot en Ko Kooman 
bleven op 2 punten steken. Daar waar het toernooi ’s-
ochtends bij café Meijers was geopend, werden de prij-
zen aan het eind van deze geslaagde dag uitgereikt bij 
Het Moortgat. De resultaten moet u net zoals elk jaar 
maar nemen voor wat het waard is. De gezelligheid on-
der het genot van een biertje stond natuurlijk voorop, de 
eindscores waren zoals altijd minder belangrijk hoewel 
het elk jaar toch wat serieuzer lijkt te worden. Dank aan 
de organisatoren Jeroen van Onzen, Richard van der 
Wel, Jeroen Kruiver en anderen die deze 10e editie van 
dit kroegentoernooi mogelijk maakten! Zij willen het 
stokje na 10 jaar nu overdragen aan anderen. Wie neemt 
de handschoen op want zo’n leuk evenement mag toch 
niet verdwijnen!! 
 
Haarlem: Schaakvereniging Het Witte Paard organiseer-
de in het weekend van 6 t/m 8 juli jl. het 11e ROC Nova 
College schaaktoernooi. Met 180 deelnemers werd het 
maximum aantal schakers bereikt. Een fantastisch aantal 
natuurlijk voor een weekendtoernooi. In de A-groep 
namen 2 ASV-ers deel. Bob Beeke kreeg weer 3 titel-
houders te verwerken. Wat hem in Maastricht eerder dit 
jaar wel lukte om een grootmeester te verslaan kreeg hij 
dit keer niet voor elkaar. Wel wist hij de GM Zhaoqin 
Peng met zwart op remise te houden. Verder in het toer-
nooi trof Bob nog twee keer een meester. Misschien had 
hij hier bij de pech dat hij beiden met zwart trof. IM 
Thomas Willemze (2363) won in een zwaarbevochten 
Siciliaanse partij. Bob kreeg een bekend stukoffer voor 
de kiezen met als compensatie een machtig paard voor 
de witspeler en een verkrampte koningsstelling voor de 
zwartspeler. Bob leek te capituleren toen hij iets te snel 
het stuk teruggaf maar met enig kunst- en vliegwerk wist 
hij een remiseachtig dubbeltoreneindspel te bereiken. 
Willemze hield de druk echter op de stelling en in tijd-
nood ging Bob alsnog onderuit. Dit speelde zich alle-
maal af in de 4e partij toen Bob met 2½ uit 3 net achter 4 
koplopers op een gedeelde 5e plaats stond tussen grote 
jongens als de bekende Zweedse GM Ulf Andersson. 
Door deze nederlaag in de 4e partij zakte Bob weliswaar 
wat maar in de 5e ronde werd met wit weer gewonnen 
zodat hij met een punt achterstand op de koplopers 
mooie uitzichten had op een hoge klassering. Alleen in 
die slotronde trof hij in de jeugdige Christov Kleijn 
(2450) weer een IM. Bob redde het niet en eindigde dus 
met 3½ uit 6 op een gedeelde 18e plaats in een groep van 
66 deelnemers. Ook Pascal Losekoot speelde in de A-
groep. Hij trof de eerder genoemde Peng in de openings-
ronde en verloor deze partij. Heel regelmatig bouwde hij 
daarna zijn score op tot 2½ punt (incl. een bye in de 4e 
ronde) tot in de slotronde weer een titelhouder t.w. IM 
Jochanan Afek hem te sterk af was. Toch presteerden 
onze beide ASV-ers gezien hun TPR naar behoren. 
 
Uitslagen interne competitie 35e ronde (28 juni 2012): 
Tot slot van deze eerste EP in dit nieuwe seizoen hierbij 
nog de uitslagen van de slotronde van de interne compe-
titie van afgelopen jaargang. Dan liggen ook deze uitsla-
gen voor de historie van ASV vast. 
Homs – Karssen 1-0; Bentvelzen – Vermeer 0-1; R. 
Wille – Knuiman 1-0; Hogerhorst – Weijsenfeld 1-0; 
Huizinga – Glazenburg ½-½; Kuiphof – van Belle ½-½; 
van Buren – B. Schleipfenbauer ½-½; de Groot – Veer-
man 1-0; Derendorp – Kooman 1-0; van Deursen – Kees 
van Keulen 1-0; Wijman – Stibbe 1-0; Koen van Keulen 
– van Vlerken 1-0; Rijmer – Hageman ½-½. 

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

1. Wouter van Rijn 6½ uit 7 
2. Jochem Woestenburg  5 
3. Tony Hogerhorst 4½ uit 7 
3. Jan Vermeer 4½ 
5. Siert Huizinga 4 uit 7 
5. Tom Bentvelzen 4 
5. Henk Kuiphof 4 
8. Guust Homs 3½ uit 4 
8. Ruud Verhoef 3½ uit 4 
10. Dirk Hoogland 3 uit 3 
10. Ruud Wille 3 uit 3 
10. Martijn Boele 3 uit 4 
10. Désiré Fassaert 3 uit 4 
10. Jan Groen 3 uit 4 
10. Ko Kooman 3 uit 6 
10. Jelmer Visser 3 uit 6 
10. Kees van Keulen 3 
18. Rob Huberts 2½ uit 4 
18. Theo Jurrius 2½ uit 5 
20. Tom Verberk 2 uit 2 
20. Rob van Belle 2 uit 3 
20. Dick Vliek 2 uit 4 
20. Koen van Keulen 2 uit 5 
20. Bob Hartogh Heys 2 
20. Hein van Vlerken 2 
26. Pieter Verhoef 1 uit 1 
26. Theo van Amerongen 1 uit 2 
26. Clemens Wijman 1 uit 2 
26. Hendrik van Buren 1 uit 4 
26. Theo Koeweiden  1 uit 5 
26. Hans Derendorp 1 uit 6 
32. Bert Sigmond ½ uit 3 
33. Peter van Deursen 0 uit 1 
33. André de Groot 0 uit 1 
33. Bryan Hieltjes 0 uit 1 
33. Jaap Glazenburg 0 uit 2 
33. Danny Hageman 0 uit 4 
33. Henk Kelderman 0 uit 4 


