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Oploswedstrijd: Een stand uit het correspondentieschaak en 
wel het Baltische Zee toernooi. Hierbij streden 15 ploegen 
uit alle landen, die aan de Baltische Zee grensden om de 

winst. Hier een frag-
ment uit de partij Ma-
lyshko (Polen) - Wag-
ner (Duitsland). Zwart 
speelde en won. 
Oplossing: 1…Te8xe1 
2. Td1xe1, Pf6-g4! 
Zwart wint daarmee de 
partij want hij dreigt 
niet alleen mat op h2 
maar ook damewinst 
via …Lxd4. 
 
OSKA: Ook ons 
weekendtoernooi ligt 

alweer achter ons. Het Open Schaakkampioenschap van 
Arnhem of kortweg OSKA was afgelopen weekend weer een 
groot succes. Met 110 schakers, weliswaar een fractie lager 
dan in 2013 (toen 120), bijeen in het mooie Grand Café van 
het Lorentz werd het een mooie happening. Begin augustus 
had deze zaal een complete metamorfose ondergaan qua 
inrichting dus het was even passen en meten hoe we dit 
zouden doen. Maar dat lukte prima en toen de spelers op 
vrijdagavond eenmaal de strijd aangingen liep het als een 
trein. Uit de eerste aanmeldingen viel er vooraf geen echte 
titelfavoriet aan te wijzen. Er waren 7 spelers met een rating 
van 2300+ met daarbij 3 IM’s Willy Hendriks, Frank Kroeze 
en Stefan Kuipers. Geweldig was ook de deelname van Anne 
Haast, Nederlands kampioene en recent nog deel uitmakend 
van het Olympiadeteam in Noorwegen. Met deze 7 hoogst 
gerate spelers zou zich zeker een spannende strijd gaan ont-
wikkelen was de verwachting. Met daarachter wat outsiders 
die zeker voor een verrassing konden zorgen. De winnaar 
stond dus bepaald niet vast. Dat veranderde totaal toen 2 
dagen voor de toernooistart opeens een mailtje binnenkwam 
van het grote Nederlandse talent Jorden van Foreest die met 
zijn 15 jaar onlangs in het bezit kwam van de Meestertitel en 
intussen al een Elo heeft van 2483!! Dat maakte de voorspel-
lingen dus opeens heel anders. Jorden van Foreest was op-
eens de grote favoriet en zo werd het toernooi vrijdagavond 
gestart. Eén voor één haakten de anderen af. In ronde 1 ver-
speelde Frank Kroeze meteen een halfje, een ronde later was 
het Anne Haast die verloor van ons dubbellid Pascal Lose-
koot. In de 3e ronde verloor oud-winnaar Stefan Kuipers en 
speelde Willy Hendriks remise. In de 4e ronde ondervond 
Willy zelf wat voor talent Jorden is. Willy werd langzaam 
maar zeker kansloos gelaten. Daarmee stond Jorden na za-
terdagavond met 4 uit 4 alleen aan kop gevolgd door een 
drietal jeugdige achtervolgers met 3½ punt. De titelhouders 
hadden, zoals vermeld, al averij opgelopen. Op zondagoch-
tend in de 5e ronde moest Jorden zijn eerste remise toestaan 
tegen Utrechter Tycho Dijkhuis. Van de andere 2 achtervol-
gers kwam Wageninger Stefan Bekker op gelijke hoogte met 
van Foreest na winst op Apeldoorner Nico Zwirs. Zo werd 
het een spannende slotronde tussen de 2 koplopers. Het werd 
een boeiend duel waarin Stefan Bekker na lange strijd, mede 
onder de druk van de tijd,verloor. Jorden kreeg het in de 
slotronde dus zeker niet cadeau maar mag zich de nieuwe 
Open kampioen van Arnhem noemen! Peter Boel was de 
beste ASV-er in deze A-groep. Hij scoorde 4 uit 6. Na een 

remise in de openingsronde volgden op zaterdag 2 winstpar-
tijen waaronder tegen clubgenoot Pieter Verhoef. Met deze 
score was het een mooi moment om op zaterdagavond even 
te genieten van een vrije ronde via een bye om er zo op zon-
dag weer volop tegen aan te gaan. In de 5e ronde op zondag-
ochtend trof hij in Mischa Senders een nieuw talent uit de 
opleiding van HMC Calder uit Den Bosch. Deze wist Peter 
af te troeven. Maar met een zege in de slotronde sloot Peter 
het toernooi op 4 punten af. Dit was goed voor een gedeelde 
8e plaats. Otto Wilgenhof en Pascal Losekoot eindigden vlak 
achter Peter op 3½ punt. In hun onderlinge duel had Pascal 
in het eindspel remise verspeeld waar Otto van profiteerde. 
Otto had in de 2e ronde de opkomende jeugd van zich afge-
houden door Bent Schleipfenbauer te verslaan. Ook Pascal 
speelde een goed toernooi getuige de prima TPR. De winst 
op Anne Haast was natuurlijk een mooie opstekerIn de slot-
ronde moest Otto zijn meerdere erkennen in Willy Hendriks. 
Léon van Tol eindigde met 3 punten in de middenmoot. 
Onze beide jeugdspelers in deze groep Peter Verhoef en 
Bent Schleipfenbauer eindigden op 2½ punt. Ruud Verhoef 
moest zich met 2 punten tevreden stellen. In de achterhoede 
vinden we terug: René van Alfen (1½), oud ASV-er Paul de 
Freytas (1); Martin Weijsenfeld (1); Paul Schoenmakers (1). 
Dank verder aan de ASV-ers die een partijtje in deze groep 
meespeelden om de indeling even te maken zodat iedereen 
kon spelen. Hoe verging het verder de ASV-ers in de B-
groep? Daarin ging Tony Hogerhorst sterk van start. Na 3 
winstpartijen stond hij gedeeld 1e en kreeg hij in de 
avondronde op zaterdag de latere eindwinnaar Jonas Hilwer-
da uit Groningen als tegenstander. Tony wist dit 11-jarige 
talent met wit aardig in de verdrukking te brengen maar kon 
niet toeslaan. Zwart verdedigde zich taai, wist zich aan de 
druk te ontworstelen waarna Tony geen verweer had tegen 
de opkomende zwarte vrijpionnen. Het was meteen het 
breekpunt want ook de volgende ronde ging het mis. Na een 
afwikkeling liet Tony rokade achterwege waarna zijn koning 
even later in het centrum niet meer in veiligheid kwam. 
Doordat Tony in de slotronde vanwege zijn werk niet kon 
spelen eindigde hij op 3 uit 6. Ook Dick Vliek en Theo 
Koeweiden kwamen tot deze score. Twee ASV-ers gingen 
dit drietal voorbij. Quirine Naber speelde een prima toernooi 
en scoorde 3½ uit 6 met een mooie TPR ruim boven haar 
Elo. Na een nederlaag in de 4e ronde miste ze de aansluiting 
met de top. Ook Oscar Mercan kwam tot 3½ punt vooral 
dankzij 2 winstpartijen op de slotdag. Verder in het klasse-
ment vinden we Siert Huizinga met 2½ (uit 3) terug. Ook 
Ron Brachten en Remco Menger kwamen tot dit puntenaan-
tal van 2½. Nico Schoenmakers viel na een start van 2 uit 3 
zwaar terug door de laatste 3 partijen te verliezen. Ko 
Kooman verloor na zijn bye eerst 3 keer om op de slotdag 
toch nog 1½ punt te pakken. Ook 2 punten dus voor hem! 
Bryan Hieltjes speelde in deze groep als invaller (om zo een 
even aantal te krijgen waardoor niemand teleurgesteld hoef-
de te worden) heel verdienstelijk en behaalde 2 uit 3. 
 
WK-poule: Het is alweer even geleden en het oranje-
zonnetje is intussen ook alweer wat verbleekt maar in de 
zomermaanden tijdens het WK in Brazilië stond deze hoog 
aan de hemel. Misschien heeft u de uitschakeling van Oranje 
intussen wel helemaal uit uw geheugen verbannen. Maar om 
uw geheugen toch even op te frissen. Ook ASV deed bij dit 
voetbalgebeuren, na het succes van een eerdere EK-poule, 
op zijn eigen wijze daar nu via een WK-poule aan mee. Bij 



Wouter van Rijn was de organisatie hiervan opnieuw in 
vertrouwde handen en vele ASV-ers waagden zich aan het 
voorspellen van de uitslagen. Vaak viel dat niet mee natuur-
lijk. Het is altijd lastig om het chauvinisme en de persoonlij-
ke voorkeur even aan de kant te zetten en tot reële voorspel-
lingen te komen maar uiteindelijk komen, laten we maar 
zeggen, de mensen met het meeste voetbalinzicht toch boven 
drijven. Bij de start van ons nieuwe schaakseizoen werden 
de prijzen uitgereikt. Winnaar van deze WK-poule werd 
Richard van der Wel. Hij toonde zich de beste met zijn voor-
spellingen en won het eindklassement met 240 punten. Hij 
bleef Peter van Bruxvoort, die 223 punten, scoorde, net voor. 
Een 3e plaats was er voor Tom Bentvelzen met 217 punten. 
Ook voor de beste 2 spelers uit onze ASV-jeugd bij deze 
voetbalpoule waren er prijzen. Deze eer was weggelegd voor 
Cas Hummelen en Luc Reijnier. Zij eindigden beiden op 181 
punten. En waar mensen aan de top van de ranglijst staan 
daar eindigt er ook altijd eentje als laatste. Misschien zelfs 
met de meeste voetbalkennis maar dat de uitslagen heel 
ongelukkig net dit keer even de verkeerde kant opvielen. Zo 
werd deze laatste plaats ingenomen door Siert Huizinga. Hij 
kreeg daarvoor de rode lantaarn uitgereikt. Het enthousiasme 
was groot dus bij het volgende EK in 2016 zal er zeker weer 
zo’n poule komen!! 
 
Dieren: Dan nu weer een vervolg op de zomertoernooien. 
Want vorige week werd me al gevraagd “wanneer schrijf je 
wat over Dieren”. Tja, ik moet het nieuws nu eenmaal een 
beetje spreiden in deze nog competitieloze periode. Vandaar 
dus! Dieren is een begrip in de schaakwereld. Dat is een ding 
dat zeker is. Op elk niveau kan geschaakt worden. Zo be-
volkten in de laatste 10 dagen van juli meer dan 400 scha-
kers sporthal Theothorne. Natuurlijk gaat veel aandacht uit 
naar de hoofdgroep waarin wordt gestreden om de titel Open 
kampioen van Nederland. De Rus Ikonnikov pakte uiteinde-
lijk deze titel na spannende strijd. Ik beperk me nu echter tot 
de resultaten van onze clubgenoten. In de hoofdgroep speel-
de Pascal Losekoot een sterk toernooi. Zijn TPR van 2335 
zegt in dit verband meer dan genoeg. Jaap Vogel trof de 
latere kampioen Ikonnikov in de openingsronde. Jaap zette 
hem dus op het goede spoor. De 4½ punt was voor onze 
routinier een degelijke eindscore. Otto Wilgenhof bleef hier-
bij achter. Hij eindigde op 3 punten en dat was te weinig 
voor zijn doen. In Reservegroep A speelde Bent Schleipfen-
bauer een ijzersterk toernooi. Hij bracht het tot een gedeelde 
7e plaats met 6 uit 9!! Désiré Fassaert eindigde net boven de 
50% op 5 uit 8. Hij moest 1 partij aan zich voorbij laten 
gaan. Dus ook voor hem een prima score. Hij werd gevolgd 
door Pieter Verhoef en Ruud Wille met 4½ punt. Henk Kars-
sen miste de vorm en eindigde op 3½ punt. In Reservegroep 
B waren Harold Boom en Theo Koeweiden steeds net onder 
de top te vinden. Harold bleef ongeslagen en eindigde op een 
gedeelde 4e plek met 6½ punt. Theo stond na ronde 7 met 
5½ punt nog gedeeld 3e maar kwam in de laatste 2 ronden 
niet meer tot scoren. Toch ook een uitstekend toernooi voor 
hem. Albert Marks bouwde zijn score heel regelmatig op en 
bracht het tot 4½ punt. Dick Vliek en Oscar Mercan vinden 
we in deze groep terug op 4 punten. In Reservegroep C was 
er een bescheiden rol voor de ASV-ers weggelegd. Ko 
Kooman en Hans Derendorp behaalden 4 punten. Zoals 
gezegd biedt Dieren voor iedereen wat. Voor wie aan één 
speelweek genoeg had, was er het zesrondig toernooi. Gon-
zalo Tangarife speelde als enige ASV-er in groep 1 en begon 
sterk met 3 uit 3 maar kon zijn positie in de top niet handha-
ven. Hij verloor 2x op rij en met een remise in de slotronde 
beëindigde hij het toernooi. Zijn 3½ uit 6 viel dan achteraf 
wellicht iets tegen. Xadya van Bruxvoort bracht het in groep 
2 tot 4 uit 6 en dat was goed voor een gedeelde 4e plaats. Een 
mooie prestatie. Diverse ASV-ers volgden nog in één van de 
vele vierkampen. Een mooi opstapje naar één van de groe-
pen die ik al de revue liet passeren waarbij alvast iets van de 
toernooisfeer kon worden geproefd. Frank Schleipfenbauer 
boekte in groep 1 een prima zege in de openingsronde maar 
daar bleef het bij. Barth Plomp pakte 1½ punt in groep 3. 
Martin Weijsenfeld werd gedeeld 1e in groep 6 met 2 uit 3. 
Tony Hogerhorst werd met 1½ uit 3 gedeeld 2e in groep 8. 

Siert Huizinga schreef met 2½ uit 3 groep 9 op zijn naam. 
Walter Manschot moest zich met 1 punt tevreden stellen in 
groep 14. Quirine Naber viel met een gedeelde 2e plaats met 
1½ punt in de prijzen in groep 15. Jan Zuidema heeft nu 
meer tijd om te schaken en dat zullen zijn tegenstanders 
weten. Hij deelde de 1e plaats in groep 16 met 2 uit 3. Bob 
Sanders bracht het heel vredelievend met 3 remises tot een 2e 
plek in groep 17. Kees van Keulen stuurde mij zijn eigen 
verhaal (dank daarvoor Red.!!)over zijn belevenissen in 
groep 18. “Toen ik Dieren begon, had ik juist een serie van 
vijf verliespartijen achter de rug. Dat moest toch anders 
kunnen! Hoewel ik helemaal niet de indruk had zo slecht 
"gespeeld" te hebben, kan ik er niet omheen het slecht "ge-
daan" te hebben. Kortom, ik was tot de tanden toe gewa-
pend. Helaas, het mocht niet helpen. In de eerste pot deed 
mijn tegenstandster het positioneel gewoon beter. Ruud 
kwam de volgende dag prompt met twee studieboeken voor 
mij uit zijn schier oneindige verzameling. Hij heeft gelukkig 
de hoop op beter voor mij nog niet opgegeven. De volgende 
dag: een foutenfestival over en weer. Alleen maakte ik één 
fout meer dan mijn tegenstander. Dat waren er inmiddels 
zeven op een rij. Kunt u zich voorstellen hoe het voelt als je 
dan thuis komt en geconfronteerd wordt met de brede smile 
van Koen? De derde partij was tegen de koploper van dat 
moment. Je zou er toch haast niet aan durven beginnen! 
Maar ja, het kan verkeren. Het werd zo'n beetje mijn beste 
partij in een heel lange periode. Met een loperoffer op het 
eind ging mijn tegenstander zes of zeven zetten later mat! 
Toen ik thuiskwam, lag er een dikke chocolademedaille! 
Komen jullie maar op komend seizoen!, aldus Kees”. We 
zullen het zien…! Wisse Witmans pakte met 3 uit 3 de volle 
buit in groep 21. Het succes in deze groep werd compleet 
door de 2e plaats van Danny Hageman met 1½ punt. In totaal 
waren er maar liefst 23 vierkampen. Belangstelling was er 
hiervoor dus volop. Bij de nevenactiviteiten heeft het snel-
schaken altijd de nodige belangstelling met als inzet de Open 
snelschaaktitel van de OSBO. Het was mooi om Hans Böhm 
weer eens aan het werk te zien in een snelschaaktoernooi. 
Dirk Hoogland en Otto Wilgenhof brachten het tot finale-
groep 1. Dirk eindigde in deze groep op 3 punten, Otto 
bracht het tot 2½ punt. Het onderlinge duel werd door Dirk 
gewonnen. Dirk mocht als OSBO-voorzitter de door de 
OSBO beschikbaar gestelde prijs uitreiken aan de 18 jarige 
winnaar Tjark Vos. In groep 2 werd Michiel Blok 3e met 3½ 
punt, Richard van der Wel 4e in groep 3 met 3 punten, Tony 
Hogerhorst werd 3e in groep 4 met 4 punten. Drie ASV-ers 
treffen we aan in groep 5. Bent Schleipfenbauer behaalde 3 
punten, Theo Koeweiden 2½ en Dick Vliek ½. Maar ook in 
groep 6 was ASV goed vertegenwoordigd. Désiré Fassaert 
werd 2e met 5 punten, Oscar Mercan en Horst Eder gedeeld 
3e met 4 punten en Jan Vermeer sloot de rij met 1 punt. Het 
hield niet op want groep 7 telde nog meer clubgenoten. Voor 
de statistiek: ons dubbellid Henk Karssen won met 6½, ge-
volgd door Hub Kusters met 5, Rob Huberts 4, Kazem Mol-
lahosseini 3 en Tamara Liscaljet 1½. Daarmee hebben we 
alle groepen gehad. Henk Karssen tenslotte wist Erwin 
L’Ami in de simultaan op de rustdag een remise af te snoe-
pen. Niet onvermeld mogen blijven de mooie dagverslagen 
van de hand van Peter Boel die de persdienst voor zijn reke-
ning nam. Zeker de moeite waard om nog eens te bekijken. 
Ik denk dat ik hiermee alles gehad heb wat genoemd moest 
worden. Het Dieren-gevoel is met dit geweldige toernooi 
maar weer eens dubbel en dwars bevestigd!  
 
Uitslagen interne competitie 1e ronde (4 september 2014): 
Knuiman - Woestenburg ½-½; R. Wille - Karssen 0-1; P. 
Schoenmakers - Fassaert ½-½; Huizinga - Huberts 0-1; van 
Amerongen - Hogerhorst 0-1; van der Lee - de Mol 0-1; 
Groen - Marks ½-½; de Lange - Boom 0-1; Bentvelzen - 
Passchier 0-1; Peters - van Belle ½-½; Vermeer - Vliek 1-0; 
Mercan - van Buren 1-0; Manschot - Eder ½-½; Corbeel - 
Koen van Keulen ½-½; Naber - Arends 1-0; de Kok - 
Schunck 1-0; Kooman - Derendorp 1-0; Wijman - Zuidema 
1-0; Kees van Keulen - B. Sanders 0-1; Meijer - van Deursen 
0-1; Hageman - Rijmer 0-1; Hartogh Heijs - Diekema 0-1; 
Viets - Gubbels ½-½; Visser - Stibbe ½-½. 


