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Oploswedstrijd: De eerste opgave in een nieuw seizoen. 

Eentje om weer in vorm te komen. Wikman - Kanko uit de 

Finse competitie 

(1975). Wit speelt en 

wint. Een beetje on-

verwacht, maar mis-

schien zou je in je 

eigen partij hetzelfde 

spelen. Niet moeilijk 

dus. Maar wat op het 

eerste gezicht simpel 

leek daar moest men 

bij nader inzien toch 

even wat dieper na-

denken voordat de 

winnende zet werd gevonden. Oplossing: 1. Td1. 
 

Simultaan: Clubkampioen Jaap Amesz en bekerwinnaar 

Michiel Blok namen vorige week in onze traditionele simul-

taan de uitdaging aan tegen 

uiteindelijk 24 spelers. Het 

werd een avondvullend pro-

gramma waarbij beide kam-

pioenen de winst niet zomaar 

voor het grijpen hadden. Het 

was dan ook al na twaalven 

toen het laatste resultaat tot 

stand kwam. Het resultaat 

van beiden was uitstekend. 

Jaap won namelijk al zijn 12 

partijen. Michiel moest zich 

twee keer gewonnen geven. 

Quirine Naber en Jan Groen 

snoepten hem het volle punt 

af. Zijn score kwam daarmee 

op 10 uit 12. Aardig was ook 

dat een drietal cursisten van 

de beginnerscursus van Kees 

van Keulen zich waagden aan 

deze simultaan. Zij deden het 

zeker niet onverdienstelijk. 
 

Klaar voor de start!!: Na de 

eerste 2 wat meer vrijblijven-

de speelavonden gaat het nu 

echt beginnen. Waar voor de liefhebbers (bij het sluiten van 

deze editie waren er al 80 aanmeldingen) morgenavond ons 

weekendtoernooi start met de strijd om het Open Kampioen-

schap van Arnhem en de winst in de Hoofdklasse van de 

OSBO-kamp, beginnen we vanavond met de eerste ronde 

van een nieuwe interne competitie. Er staan in dit nieuwe 

seizoen maar liefst 36 interne ronden te wachten afgewisseld 

met de 5 rapidavonden, het snelschaakkampioenschap en de 

2 Fischer Random Chessavonden. Er is dus weer voldoende 

te beleven tot en met 5 juli 2018 wanneer we het seizoen 

afsluiten. Maar zover is het natuurlijk nog lang niet. Eerst 

genieten van de ruim 40 clubavonden. Ik wens iedereen 

daarbij heel veel succes maar vooral heel veel schaakplezier 

met zijn allen! De jaarkalender met de indeling voor het 

komende seizoen houdt u nog even van ons tegoed. U kunt 

ervan uitgaan dat we eerst een week of 8 alleen voor de 

interne competitie spelen voordat we eind oktober de eerste 

rapidavond hebben. 
 

Kroegschaaktoernooi: Op zondag 10 september vindt we-

derom het Kroegschaaktoernooi in de Arnhemse binnenstad 

plaats dat wordt georganiseerd door Xadya en Peter van 

Bruxvoort. Aanmelden kan via Xadya: xadyavb@gmail.com. 

Het verzamelpunt is ook nu bij Café Meijers aan de Beek-

straat. Daar worden de deelnemers om 12.00 uur verwacht. 

Kom dus ook gezellig schaken bij diverse café’s in de Arn-

hemse binnenstad!! 
 

Steenstraat: Met de ondersteuning van diverse ASV-ers vond 

afgelopen zaterdag de jaarlijkse schaakdemo in de Steen-

straat plaats bij de verswinkels. Het was weer een mooi 

succes! Schaken op straat blijft immers altijd leuk om te 

doen nabij het winkelende publiek die veelvuldig bleven 

kijken om het schaaktafereel te aanschouwen. Voor de deur 

van vier van onze adverteerders in ASV-Nieuws t.w. Bloem-

sierkunst Futura, Slagerij Putman, Bakker Koenen en ’t 

Zuivelhoekje werd volop geschaakt. Het was gelukkig ook 

prima schaakweer voor zo’n buitenactiviteit. Leuk zijn dan 

altijd de positieve reacties. Natuurlijk was er ook nu weer de 

nodige serieuze interesse van kijkers aan wie dan ook een 

folder met informatie over onze vereniging werd uitgereikt. 

Wie weet of we de komende weken weer nieuwe gezichten 

mogen verwelkomen. We hebben ons als vereniging weer 

aan het publiek getoond! Dat blijft altijd belangrijk!! De 

winkeliers zijn enthousiast en deze demo in de Steenstraat 

staat volgend jaar gegarandeerd weer op de kalender. Het 

blijft immers een prachtige propaganda voor het schaken. 
 

Schaaktafels: Afgelopen zondag zijn de twee door het wijk-

platform “Arnhem6811” gedoneerde schaaktafels op ludieke 

wijze in gebruik genomen. GM Jan Timman en wethouder 

Martijn Leisink namen met een partij de schaaktafel op het 

Johnny van Doornplein in gebruik. Toen ik de wethouder 

een paar dagen voor de partij vroeg of hij er al helemaal 

klaar voor was schudde hij zijn hoofd en zei “nee, ik maak 

me geen enkele illusie”. Hij werd zondag bijgestaan door 

zijn dochter Jasmijn die lid is van De Toren. Met de zet 1. d4 

nam het duo de schaaktafel officieel in gebruik. Beiden kon-

den niet verhinderen dat Timman al snel met zwart het initia-

tief nam. Een vorkje kostte al rap een stuk en dat bleef zo tot 

het eindspel. Een paardvork was de inleiding tot mat. Het 

resultaat was natuurlijk niet belangrijk maar de schaaktafels 

openen de mogelijkheid voor het publiek om zo op straat een 

partijtje te spelen. Wel moet men zelf stukken meenemen 

natuurlijk! Het tweede deel vond plaats nabij de andere 

Resultaten ASV-simultaan: 
Jaap Amesz asv-elo 2275 

(Clubkampioen 2016-2017) 
tegenstander uitslag asv-elo 
Rob Huberts 0-1 1902 
Siert Huizinga 0-1 1765 
Oscar Mercan 0-1  1704 
Jan Vermeer 0-1 1604 
Theo Koeweiden 0-1  1550 
Kees van Keulen 0-1 1465 
Hans Meijer 0-1  1328 
Jan Sanders 0-1  1250 
Bob Hartogh Heijs 0-1  1233 
Werner Gubbels 0-1  1188 
Philip Stibbe 0-1  1128 
Mena Tadros 0-1       -- 

Totale score 12 uit 12 
 

Michiel Blok     asv-elo 2221 
(Bekerwinnaar 2016-2017) 

tegenstander uitslag asv-elo 
Désiré Fassaert 0-1 1858 
Quirine Naber 1-0 1797 
Jan Groen 1-0 1732 
Jacques Boonstra 0-1 1708 
Hub Kusters 0-1  1693 
Rob van Belle 0-1  1670 
Wisse Witmans 0-1 1639 
Bob Kooij 0-1  1599 
Hendrik v. Buren 0-1  1512 
Robert-Jan Kuyper 0-1    -- 
Cesar Eisma 0-1    -- 
Marina Kralli 0-1    -- 

Totale score 10 uit 12 



schaaktafel die op het Gele Rijders Plein is geplaatst. Daar 

werden door Jan Timman op instructieve wijze op de 

schaaktafel en tevens op een demonstratiebord, zodat ieder-

een het goed kon zien, enkele prachtige leerzame schaak-

fragmenten getoond! Een aardige anekdote was nog dat bij 

de plaatsing van de schaaktafels een klein foutje was ge-

maakt. Eén van de tafels was, ongetwijfeld door niet-

schakers, verkeerd geplaatst waardoor het veld h1 opeens 

een zwart veld was. Maar dit euvel was tijdig verholpen. Al 

met al is Arnhem weer een stukje meer schaakstad gewor-

den. Dank hiervoor aan het initiatief van Arnhem6811!! 
 

Goirle: Voordat ik met u het schaken in de zomerperiode 

oppak begin ik eerst met het actuele nieuws om dat maar 

meteen vanaf het begin bij te houden. Zo speelden Quirine 

Naber en Steven Braun afgelopen weekend mee in het 

Goirles Weekend Kampioenschap samen met nog 74 andere 

schakers. Beide ASV-ers speelden in groep B. Steven zette 

vanaf het begin de toon en won meteen de eerste 2 ronden en 

speelde zo steeds rond de 1e plaats maar werd door een remi-

se in de slotronde net voorbijgestreefd en eindigde zo op een 

gedeelde 2e t/m 4e plaats met 4½ uit 6. Quirine, die in deze 

B-groep op Elo als eerste was geplaatst, volgde daar vlak 

achter op een gedeelde 5e t/m 9e plaats met 4 uit 6. Zij startte 

met 2 remises en moest toen even wat terrein goedmaken. 

Dat lukte vrij aardig maar ze kwam net niet zover dat ze de 

koplopers nog kon bedreigen. 
 

Zomertoernooien: Dan in deze EP een eerste terugblik op de 

resultaten van onze clubgenoten bij de zomertoernooien. Dit 

zal ik afwisselen met het actuele nieuws uit de toernooien 

die intussen al in het nieuwe seizoen zijn gespeeld. 
 

Borne: Waarom zouden we de terugblik op de zomerse re-

sultaten niet eerst bij het behaalde succes beginnen in plaats 

van de toernooivolgorde aan te houden….? Inderdaad want 

in het Open Nederlandse Jeugd Kampioenschap in Borne dat 

van 7 t/m 12 augustus werd gehouden, daar wist onze Mick 

van Randtwijk de titel in de B-categorie (geboren in 2001 of 

later) in de wacht te slepen. Hij werd weliswaar gedeeld 

eerste met 8 uit 9 samen met de Chinees Wenzhi Dai maar 

behaalde de titel op basis van het onderlinge resultaat. In de 

slotronde had Mick een halfje nodig maar raakte een pion 

achter en kwam moeilijk te staan. Het was op dat moment 

alle hens aan dek voor Mick, aldus het toernooibulletin. Zijn 

concurrent had intussen gewonnen. Mick verdedigde zich in 

het verdere vervolg goed en won de pion terug waarna tot 

remise werd besloten. De titel was binnen. Een mooi succes 

na een paar lastige toernooien waar de resultaten wat ach-

terwege bleven. Mick heeft zich hiermee nu meteen geplaatst 

voor het gesloten NK in zijn leeftijdscategorie. Mick, profi-

ciat!! In een volgende ASV-Nieuws komt Mick met een 

partij op dit toernooi terug! 
 

Amsterdam: Als eerste zomertoernooi startte op zaterdag 8 

juli het Science Park Amsterdam Chess tournament. Onder 

de deelnemers 2 ASV-er te weten Bob Beeke en Quirine 

Naber. Beiden speelden een prima toernooi. Bob kwam in 

groep A tot een eindscore van 5½ uit 9 en was daarmee 

uiteindelijk toch weer dichtbij een meesternorm. Na een 

sterke start van 3 uit 4 waarbij alleen tegen GM Vitaly 

Kunin (2571) werd verloren trof hij in ronde 5 in Mikhail 

Uliybin weer een Russische GM. Maar naast deze 2 nederla-

gen bleef Bob goed scoren en zo meldde hij tegen het eind 

van het toernooi in een mailtje dat het inderdaad prima ging. 

“Ik doe niet echt geniale dingen maar ben wel taai en maak 

weinig echte fouten. De meeste zwakkere tegenstanders 

vallen dan vroeg of laat wel een keer om”, aldus Bob in deze 

mail. In theorie kon hij op dat moment nog een meesternorm 

halen maar dan moest hij nog wel 2 titelhouders krijgen 

waarvan 1 buitenlander. En goed scoren uiteraard. Dat eerste 

lukte aanvankelijk wel. Hij won in ronde 8 van de Duitse IM 

Tereick met een rating van 2410. Maar helaas in de slotronde 

ging het mis. Bob verloor met wit van de Nederlandse IM 

Robby Kevlishvili (2425). Heel jammer natuurlijk!! Zo 

dichtbij en dan toch net tekort komen voor een tweede mees-

terresultaat. Maar vroeg of laat gaat dit zeker komen!! Met 

een TPR van 2399 ruim boven zijn Elo kan hij zeker tevre-

den zijn. Quirine Naber won groep C ongedeeld met een 

score van 7½ uit 9. Een fraai succes!! Vanaf ronde 4 was ze 

steeds op een (gedeelde) eerste plaats te vinden en stond dit 

niet meer af. Ze bleef ongeslagen met 6 keer winst en 3 

remises en met een TPR van bijna 2000 zijn de cijfers zon-

der meer zeer positief. 
 

Seniorentoernooi: Toen het toernooi in Amsterdam in de 

laatste fase was begon op zaterdag 15 juli alweer de hoofd-

groep van het 45e Seniorentoernooi. Opnieuw was de locatie 

Dieren. Toch hoor ik spelers, soms met enige weemoed, nog 

steeds praten over het Bilderbergtoernooi. Want daar in 

Oosterbeek heeft het toernooi natuurlijk zijn bekendheid 

gekregen. In de uit 18 spelers bestaande hoofdgroep zien we 

alleen Dirk Hoogland in de uitslagen terug. Hij kwam tot een 

vrij regelmatig opgebouwde score van 3½ uit 7. Helemaal 

tevreden was Dirk niet. Het had allemaal net even wat beter 

gekund was zijn conclusie. ’s-Maandags startten ook de 

overige groepen en daar namen ook diverse ASV-ers aan 

deel. In groep 1 kwam Désiré Fassaert tot 2½ uit 5 via 5 

remises. In geen enkele partij heeft er echt meer ingezeten 

maar minder stond hij ook nergens. Een logisch resultaat 

derhalve. In groep 2 kwam ook Siert Huizinga tot 2½ punt. 

Het leek wel of de ASV-ers patent hadden op deze score 

want in groep 4 kwam ook Walter Manschot tot deze score. 

Bob Kooij en Hendrik van Buren weken hier in groep 5 

vanaf. Bob werd in deze groep 2e met een score van 3½ uit 5 

en Hendrik kwam tot 3 punten. Voor beiden een prima resul-

taat. Ook Ko Kooman in groep kwam met 3 punten boven de 

50% uit. Alleen Jan Zuidema in groep 7 haalde de 50% net 

niet. Hij bleef op 2 punten steken. Het was als altijd weer 

een gezellig toernooi waar door de spelers vele herinnerin-

gen werden opgehaald. Daarmee was het schaken in Dieren 

nog niet gedaan want een paar dagen later zou het Open 

Nederlands Kampioenschap daar starten. Daar kom ik in een 

volgende EP op terug want ook daar troffen we weer vele 

ASV-ers onder de deelnemers aan. 
 

Praag: Nico Schoenmakers speelde deze zomervakantie 

alweer zijn 26e tienkamp in Praag. Hij scoorde in zijn sterk 

bezette groep, waarin hij op rating als negende was geplaatst, 

drie remises en zes nederlagen. “Er zat dit jaar gewoonweg 

niet meer in. Een aantal Tsjechische en Zweedse ‘jonge 

honden’ en enkele zeer ervaren schakers waren mij dit keer 

duidelijk de baas”, aldus Nico in zijn mail aan uw redacteur. 

Maar onze ASV-er komt in deze stad natuurlijk niet alleen 

voor het schaken maar vermaakt zich altijd ook op een ande-

re wijze. Zo bezocht hij dit jaar in het prachtige oude raad-

huis de schilderijententoonstelling “On the Road” van no-

belprijs-voor-de-literatuur-winnaar Bob Dylan. Deze was 

zeer de moeite waard. Bob is een zeer verdienstelijk schilder, 

een kwaliteit van hem die nog niet echt bekend is. Zijn boe-

kenkast vulde Nico aan met de (schilder)kunstboeken “The 

Drawn Blank Series” en “The Beaten Path” van de hand van 

Dylan.  


