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52e jaargang no. 29      donderdag 12 september 2013
Oploswedstrijd: Ook in het nieuwe seizoen krijgen jullie af 

en toe te maken met 
tweezetten. Dus ook 
vorige week moesten 
jullie er aan geloven. 
Deze is uit 1986 van de 
Rus Lobusov. Wit speelt 
en geeft mat in 2 zetten. 
Oplossing: 1. Pd6. 
 
Training: Volgende week 
donderdag maakt de 
interne competitie voor 
één keer plaats voor een 

wel heel bijzondere clubavond die in de vorm van een trai-
ningsmarkt gaat plaatsvinden. Het thema van deze avond 
betreft niemand minder dan schaaklegende Bobby Fischer. 
Dit mag u niet missen. Ook huisschakers zijn bij deze avond, 
die ook gewoon om 20.00 uur begint, van harte welkom. 
Internationaal schaakmeester en schaakdocent Willy Hen-
driks  verzorgt een workshop van een uur voor de speelsterk-
te van Elo 1850 tot 2200. Het thema is: kunnen pionnen 
onderbroken worden? Overwegingen bij een beroemde 
Fischer-combinatie. Willy behandelt een aantal opgaven en 
bespreekt deze vervolgens. Verder vertelt hij het nodige over 
zijn programma van het komend seizoen. De workshop is 
een soort proeve van zijn werkwijze. 
Schaakdocent en probleemredacteur van Schaakmagazine 
Pascal Losekoot verzorgt eveneens een workshop van een 
uur. Wereldkampioen Fischer was een uitstekende aanvaller. 
In deze minitraining van een uur legt Pascal de basisprinci-
pes van de koningsaanval uit aan de hand van enkele par-
tijvoorbeelden van Fischer, waarna de deelnemers zelf aan 
de slag kunnen met enkele stellingen. Het niveau is verge-
lijkbaar met dat van de reguliere middengroeptraining: be-
stemd voor schakers met een rating van met een speelsterkte 
tot Elo circa 1800/1850. 
Schaaktrainers en ASV-ers Hendrik van Buren, Harm 
Steenhuis en Léon van Tol behandelen in een workshop 
voor schakers met een Elo <1450 het thema: Wat deed Fi-
scher niet goed? Aan de hand van partijvoorbeelden (in-
slaan op b2, Koningsgambiet) worden fouten van Fischer die 
de wereld rond gingen besproken. 
Verder wordt deze avond een lezing over Bobby Fischer 
gehouden en wordt de deelnemers volop de gelegenheid 
geboden het geleerde in de workshops op het schaakbord in 
de praktijk te brengen. 
Voor de trainingsavonden op de maandagavond (aanvang 
19.30 uur) hebben we ook dit seizoen weer de beschikking 
over de grote vergaderzaal in het Lorentz Ondernemerscen-
trum. In overleg met de docenten zijn de volgende data vast-
gesteld. 
Trainingsdata Topgroep o.l.v. Willy Hendriks: 30 septem-
ber; 28 oktober; 18 november; 16 december; 13 januari; 10 
februari; 10 maart; 14 april. 
Trainingsdata Middengroep o.l.v. Pascal Losekoot: 23 sep-
tember; 4 november; 25 november; 6 januari; 3 februari; 3 
maart; 31 maart; 12 mei. 

Trainingen Liefhebbersgroep o.l.v. Hendrik van Buren, 
Harm Steenhuis en Léon van Tol: 16 september; 14 oktober; 
11 november; 2 december; 27 januari; 24 februari; 24 maart; 
28 april.  
Er zal in de verschillende groepen weer voor een interessant 
programma worden gezorgd. Het is dan ook zeker de moeite 
om aan deze trainingen deel te nemen. Meer informatie kunt 
u verkrijgen bij onze gewaardeerde trainingscoördinator 
Nico Schoenmakers. Wij hopen natuurlijk dat de trainings-
markt net even dat duwtje in de rug kan zijn om aan de trai-
ningen in één van de groepen op de maandagavond mee te 
gaan doen. Ik kan het van harte aanbevelen!! 
 
Simultaan: Vorig jaar kregen wij de gelegenheid om op 
Winkelcentrum Presikhaaf een simultaan te organiseren 
waar Hans Böhm de simultaangever werd. Het werd een 
mooi evenement voor het winkelende publiek. De contacten 
met het winkelcentrum en het evenementenbureau dat dit 
soort zaken coördineert zijn natuurlijk gebleven en dat heeft 
erin geresulteerd dat we daar opnieuw een simultaan gaan 
houden. Op zaterdag 28 september, aanvang 13.00 uur, zal 
WGM Bianca Muhren deze simultaan verzorgen aan onge-
veer 20 borden. Wij hopen natuurlijk op veel belangstelling.  
 
OSKA: We kunnen weer terugkijken op een prachtig week-
endtoernooi. Het prachtige aantal van 120 schakers, mooi 

verdeeld over de 2 groepen (62 in A en 58 in 
B) bevolkten van vrijdagavond t/m zondag-
middag het Grand Café van het Color Busi-
ness Centre Lorentz Arnhem. Als we het 
vergelijken met de deelnemersaantallen in 
voorgaande jaren (zie tabel hiernaast) dan 
kunnen we hier zeker heel tevreden mee zijn! 
Het was in ieder geval ruim meer dan vorig 
jaar. Helaas was de toernooiwinnaar van 
vorig jaar, Joost Wempe, niet van de partij. 
Hij had graag willen meedoen om zo een 
poging te wagen zijn titel te verdedigen maar 

de tijd ontbrak, zo mailde hij uw redacteur. Wie weet mogen 
we hem volgend jaar weer verwelkomen! Stefan Colijn, 
vorig jaar met Wempe gedeeld winnaar was wel van de 
partij. Met 6 titelhouders te weten grootmeester Ruud Jans-
sen op Elo nog voorafgegaan door de Duitse IM Bernard 
Kohlweijer, het duo Stefan Kuipers en Merijn van Delft van 
Schaakstad Apeldoorn, Wageninger Sander van Eijk en 
Frank Kroeze uit Enschede zorgden voor een sterke top. 
Maar ook diverse sterke jeugdspelers zoals o.a. Jorden van 
Foreest, Lars Vereggen, Bart von Meijenfeldt maakten het 
OSKA sterker bezet dan ooit. Een spannend toernooiverloop 
was dan ook vooraf de verwachting. Het liep toch wat an-
ders. De strijd was eigenlijk al na 5 ronden zo goed als ge-
speeld. Ruud Janssen had op dat moment met een score van 
5 uit 5 al een vol punt voorsprong genomen. In de slotronde 
probeerde Stefan Kuipers het niet meer en met een korte 
remise stelde Ruud met een score van 5½ uit 6 de titel veilig. 
Een uitstekende en terechte Open Kampioen van Arnhem. 
Deze titel pakte hij ook al in 2002. Toen nog als IM, intussen 
grootmeester. Ook mag hij zich OSBO-kampioen noemen 
omdat de strijd in de hoofdklasse aan ons toernooi was ge-

Deelnemers  
OSKA: 

2013 120 
2012 96 
2011 127 
2010 91 
2009 115 
2008 127 
2007 153 
2006 108 
2005 121 
2004 89 
2003 93 
2002 69 



koppeld. Wellicht was het toernooi daarom ook heel sterk 
bezet. Ruud Janssen liet de concurrentie dus ruim achter 
zich. Alleen in de 4e ronde kwam hij in gevaar. Dat was in 
de partij tegen Merijn van Delft. Janssen moest allerlei ge-
kunstelde zetten spelen en stond op een gegeven moment 
niet best. Na een fout in de slotfase van Merijn kon Ruud 
echter alsnog profiteren. Hij was heel tevreden met de toer-
nooiwinst want gezien de tegenstand was het niet vanzelf-
sprekend dat hij deze titelstrijd wel even op zijn naam zou 
brengen. Achter hem ontstond nog wel een strijd om de 2e 
plaats. Doordat ook van Delft remise speelde tegen Mees 
van Osch kwamen ook zij net als Stefan Kuipers op 4½ punt. 
Maar ook in de achtervolgende groep kwamen via winst in 
de slotronde nog 5 spelers op dit puntenaantal. Zo eindigden 
er maar liefst 8 spelers op een gedeelde 2e plaats. Uit ons 
eerste team namen Bob Beeke, Léon van Tol en Otto Wil-
genhof deel. Zowel Bob als Léon hadden in de slotronde nog 
kans om in de prijzen te vallen maar beiden gingen ten on-
der. Bob verloor van IM Frank Kroeze en Léon van jeugd-
speler Lars Vereggen. Zo bleven beide ASV-ers op 3½ punt 
steken. Dat het in de slotronde mis ging was wellicht een 
teleurstelling, toch konden zij terugkijken op een goed toer-
nooi. Léon zorgde voor winst op een titelhouder in de per-
soon van IM Sander van Eijk voor een mooi resultaat. Na 
een moeilijke partij was er een dubbel lopereindspel ont-
staan. Het werd heel lang heel zorgvuldig manoeuvreren. 
Een fout leverde Léon tenslotte een pion op waarna hij voor 
de winst kon gaan die hij dan ook na misschien wel meer 
dan 150 zetten binnenhaalde. In die 2e ronde zorgden ook 
Bob Beeke en Otto Wilgenhof bijna voor een surprise tegen 
resp. Kuipers en van Delft maar zij lieten een goede moge-
lijkheid op succes liggen. Otto, die uiteindelijk met 4 punten 
de beste ASV-er werd dit toernooi, ging later ook nog een 
keer heel ongelukkig ten onder tegen van Eijk. Ook Peter 
Boel eindigde naast Bob en Léon op 3½ punt. Hij moest 
door verlies in de openingsronde van een achterstand terug-
komen. Remco Gerlich en Gonzalo Tangarife, laatstge-
noemde is weer terug bij ASV, kwamen keurig op 50% uit. 
Bent Schleipfenbauer deed het bij zijn debuut in deze A-
groep ook niet slecht met 2½ punt. Pieter Verhoef, onze 
tweede jeugdspeler in deze groep kwam tot 1½ punt. Wouter 
Abrahamse en Martin Weijsenfeld waren niet tevreden over 
hun spel en sloten het toernooi dan ook tegenvallend met 
resp. 2 en 1½ punt af. Jan Knuiman tenslotte haakte na de 1e 
ronde ziek af. In de B-groep gold voor de bij SV Zevenaar 
spelende Toon Janssen hetzelfde als zijn naamgenoot in 
groep A. Ook hij begon met 5 uit 5 om met een salonremise 
de eindzege in de slotronde veilig te stellen. De strijd achter 
deze winnaar van de B-groep was spannender. Nico 
Schoenmakers kwam uiteindelijk met nog drie spelers tot 4½ 
punt op een uitstekende 2e plaats. Ook Ron Brachten, dit 
seizoen nieuw bij ASV, deed goede zaken. Met 4 uit 6 viel 
hij net buiten de prijzen. De klassering in de subtop mocht er 
zeker wezen. Verder treffen we in deze groep Dick Vliek in 
de middenmoot aan op 3 punten. Remco Menger, ook weer 
terug bij ASV, kwam tot 1½ punt evenals Kazem Mollahos-
seini. Ko Kooman bleef op 1 punt steken. Hein van Vlerken, 
de nestor bij dit toernooi, verdiende een compliment voor 
zijn deelname maar kwam helaas niet tot scoren. Siert Hui-
zinga haakte na de 3e ronde om gezondheidsredenen af. Het 
was alles bij elkaar genomen weer een geweldig mooi toer-
nooi. Veel tevredenheid dus na afloop over het verloop van 
dit evenement. Diverse spelers gaven al aan volgend jaar 
weer van de partij te zijn! En dat is een goed teken! Op onze 
site kunt u de partijen, foto’s en de rondeverslagen nog eens 
op uw gemak bekijken.  
 
Oosterbeek: Het Bilderbergtoernooi, dat dit jaar voor de 41e 
keer werd gehouden, neemt bij de zomertoernooien altijd een 
bijzondere plaats in. De senioren die elkaar hier jaarlijks 
treffen genieten dan met volle teugen van de ontmoetingen 
met hun jaargenoten waarbij de vele herinneringen uit hun 

rijke schaakverleden nog maar weer eens naar boven worden 
gehaald. Het leverde vaak prachtige verhalen op. Natuurlijk 
werd er ook geschaakt want daarvoor waren de ruim 160 
senioren weer naar Oosterbeek gekomen. De hoofdgroep, die 
traditioneel 2 dagen eerder van start ging dan de overige 
groepen, kende namens ASV alleen de deelname van ons 
dubbellid Henny Haggeman. In deze groep, waarin om het 
Veteranen en Seniorenkampioenschap van Nederland werd 
gestreden, bracht hij het heel verdienstelijk tot 3 uit 7. Alle 
andere groepen, steeds met 10-12 spelers van ongeveer ge-
lijke sterkte, startten op maandag 8 juli. In de 12 groepen 
troffen we verschillende ASV-ers aan. Zo waren Désiré 
Fassaert en Ruud Wille in groep 1 ingedeeld. Zij moesten 
zich beiden met louter remises tevreden stellen. Désiré 
kwam met 4 puntendelingen tot 2 uit 5 en Ruud bleef tegen-
vallend op 1½ punt steken. In deze groep ook 2 oud-ASV-
ers. Paul Tulfer en Henk van Kortenhof deden het beter dan 
onze clubgenoten want zij eindigden beiden op 3 punten op 
een gedeelde 2e plaats. Siert bracht het in groep 2 tot 1 uit 5 
ook al met 2 remises. Werd er dan helemaal niet gewonnen 
door onze clubgenoten zult u zich wellicht afvragen. Jazeker, 
daarvoor zorgde in groep 6 Hub Kusters. Hij deelde welis-
waar ook 3 keer het punt maar zorgde ook voor een zege. 
Daarmee werd hij met 2½ uit 5 gedeeld 3e in zijn groep. Al 
veel remises moet ik dus melden. Ging het er dan zo vrede-
lievend aan toe? Nee, dat was zeker niet het geval maar na 
zware strijd bleef het evenwicht toch vaak niet verbroken. 
Ook in groep 7 was er de felbegeerde winst al moest hij er 
wel tot de slotronde op wachten. Twee remises gingen er aan 
vooraf. Dus 2 uit 5 werd zijn deel. Bob Kooij liet zien hoe 
het wel moet. Gewoon zonder dralen 4 stevige winstpartijen. 
Daartegenover stond 1 verliespartij maar 4 uit 5 was vol-
doende voor de eindzege in groep 8. Volgend jaar komen we 
hem zeker in een hogere groep weer tegen. Oud-ASV-er 
Frans Veerman bracht het in groep 9 heel verdienstelijk tot 3 
uit 5. Ook bij Ko Kooman was het alles of niets. De balans 
sloeg in groep 10 in zijn voordeel uit. 3 keer winst en 2 keer 
verlies, waarmee hij gedeeld 3e werd. Voor Hans Derendorp 
was er minder succes in groep 11. Zijn score van 1½ uit 5 
viel wat tegen. Zo alles overziende boekten onze clubgeno-
ten wisselende resultaten. Het schaakplezier stond voorop. 
Volgend jaar staat Oosterbeek weer vast in de kalender! 
 
Praag: Nico Schoenmakers speelde dit jaar van 21 t/m 26 juli 
voor de 22e keer een tienkamp bij de International Chess 
Holiday in Praag. We kunnen dus gerust stellen dat Nico 
intussen kind aan huis is daar in Tsjechië. Op 3 dagen werd 
’s-morgens en ’s-middags een ronde gespeeld, op de andere 
3 dagen was er 1 ronde gepland in de middaguren. Toch een 
pittig programma! Zijn eindscore in een groep met een ra-
tinggemiddelde van 1933 bedroeg 3½ punt uit 9. Daarvan 2 
uit 4 met wit en 1½ uit 5 via drie remises met zwart. In de 
tweede ronde nam Nico in een aanvalspartij te veel risico en 
in de vijfde ronde liet hij een opgelegde winst liggen. Hier-
mee is de score onder de 50% verklaard. Hoogtepunt dit jaar 
was, aldus Nico, evenwel het bijwonen van een optreden van 
Leonard Cohen in de O2-Arena. De oude meester (Montreal, 
21 september 1934) was groots. Een tip voor de muzieklief-
hebbers onder de ASV-ers. 18 en 20 september a.s. treedt de 
nu nog 78-jarige Cohen op in Ahoy Rotterdam en Ziggo 
Dome Amsterdam. Gaat het zien! 
 
Uitslagen interne competitie 2e ronde (5 september 2013): 
Beeke - Nadison 1-0; Hogerhorst - Knuiman 0-1; R. Wille - 
van Amerongen 1-0; Huizinga - Fassaert 1-0; van der Lee - 
Huberts 0-1; Marks - Groen 1-0; Vermeer - Steenhuis 0-1; 
van Belle - van Bruxvoort 1-0; Brachten - Kusters 0-1; de 
Kok - Kooij ½-½; van Buren - Kooman 1-0; Zuidema - De-
rendorp 0-1; B. Sanders - Hageman 1-0; Kees van Keulen - 
Wijman 0-1; Gubbels - Meijer 0-1; Kelderman - Stibbe 0-1; 
van Vlerken - Visser 1-0; Mollahosseini - E. Wille 0-1. 


