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Oploswedstrijd: De tweezet van de Hagenaar Kamstra maakte een eind aan de oploswedstrijd in het
afgelopen
seizoen.
Kamstra had geen grote
bekendheid,
maar
maakte soms mooie
dingen. Voor dit probleem kreeg hij een
eervolle
vermelding.
Wit geeft mat in twee
zetten. Oplossing: 1.
d2-d4. Met deze moeilijke probleemstelling
op 25 juni, die door niemand
Eindstand oploswedstrijd
goed werd opgelost, sloten we
seizoen 2009-2010
dus de oploswedstrijd in het Léon van Tol
19
voorbije seizoen af. In de eind- Henk Kelderman
18
18
stand eindigde Léon van Tol als Hein van Vlerken
17
eerste. Léon gefeliciteerd!! Hij Wouter van Rijn
Jan
Vermeer
16
bleef het illustere duo Henk Harm Steenhuis
15
Kelderman en Hein van Vlerken Peter Boel
14
slechts 1 punt voor. Een com- Horst Eder
12
pliment aan deze twee kanjers is Desire Fassaert
12
10
zeker op zijn plaats. Vanavond Barth Plomp
7
beginnen we weer met de eerste Dick Hajee
Tony Hogerhorst
7
stelling in een nieuw seizoen van Guust Homs
7
onze oploswedstrijd. Hendrik Otto Wilgenhof
6
van Buren zal ons ongetwijfeld Tom Bentvelzen
5
4
weer fraaie stellingen voorscho- René van Alfen
Martijn Boele
4
telen!
Gerard Viets
Remco Gerlich

4
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Welkom: Zo beste mensen de Ko Kooman
3
zomerstop zit er al weer op. Het Siert Huizinga
2
is weer voorbij gevlogen. Het Theo Jurrius
2
2
was dan ook maar een korte Wim Peters
2
clubloze periode want het waren Anne Paul Taal
immers maar 5 donderdagavon- Jochem Woestenburg 2
Jan Diekema
1
den die u bij ASV heeft moeten Liedewij van Eijk
1
missen. Maar toch wel prettig Robbie Gerhardus
1
om even afstand te nemen, niet- Daan Holtackers
1
waar?! Ik hoop dat u een prettige Koen Maassen vd Brink 1
1
vakantie heeft gehad. Vorige Fred Reulink
1
week zijn we het nieuwe seizoen Pim Rijmer
Bent Schleipfenbauer
1
alweer gestart met een vrije Frits Wiggerts
1
speelavond waarin door een Jan Zuidema
1
aantal werd gevluggerd terwijl
anderen de voorkeur gaven aan rapidpartijen. Er waren deze
eerste avond al 30 leden aanwezig. Een mooi aantal. Dat
belooft dus wat voor het nieuwe seizoen als er nu al zo gretig
wordt begonnen. Ik blik met u nog even terug. Aan het eind
van het afgelopen seizoen was Nederland nog volledig in de
ban van het WK-voetbal. Ook één van onze laatste clubavonden trof de Oranjegekte toen ons landje moest spelen.
De belangstelling voor het schaken was toen gering. Uiteindelijk ging de Oranjezon ten onder in Zuid-Afrika. De vuvuzela’s, het lawaaiige stukje plastic, dat ons deze WK teister-

de, heeft ongetwijfeld zijn weg gevonden richting de grijze
kliko. Het evenement lijkt alweer ver achter ons. Hoogste
tijd dus nu weer om met uw wekelijkse bulletin En Passant
te starten. Daarin zal ik u weer bijpraten over alles wat ASV
aangaat. In de eerste weken zal dat nog wat gemengd zijn
tussen actueel en wat ouder nieuws maar deze weken moet
ik overbruggen voordat de eerste teamwedstrijden op 25
september van start gaan. Maar ook het nieuws van de diverse zomertoernooien zijn natuurlijk belangrijk voor de historische verslaglegging. Overigens, neemt u nog deel aan het
Open Schaak Kampioenschap van Arnhem, het eerste toernooi in dit nieuwe seizoen dat ASV organiseert in het weekend van 3-5 september. Een mooie gelegenheid om aan uw
schaakvorm te werken! U kunt zich aanmelden bij uw redacteur. Een week later (10-12 september) kunt u trouwens ook
nog spelen in het Open Apeldoorns Schaak Kampioenschap,
het jaarlijkse weekendtoernooi in het denksportcentrum in
Apeldoorn. Er valt dus al meteen genoeg te beleven. Ik wens
u weer heel veel schaakplezier in het nieuwe seizoen!!
Simultaan: Na de vrije speelavond van vorige week gaan we
op de 2e clubavond verder met de traditionele strijd tussen de
clubkampioen en de bekerwinnaar tegen de rest van ASV.
Helaas is clubkampioen Wouter van Rijn op vakantie. In
nummer twee Guust Homs is natuurlijk een uitstekende
vervanger gevonden. Bekerwinnaar Peter Boel zal de strijd
wel kunnen aangaan. Volgende week beginnen we met de 1e
ronde van de interne competitie. Dat onderbreken we pas
eind oktober voor de 1e rapidavond. Het complete seizoensoverzicht krijgt u binnenkort natuurlijk uitgereikt dan weet u
precies hoe het nieuwe seizoen er uit ziet!
In Memoriam: Tijdens onze zomerstop is op woensdag 14
juli op 83-jarige leeftijd ons lid Henk Wille overleden. Besturen liep als een rode draad door zijn leven. Het was zijn
lust en zijn leven. Bovenal was hij ook al ruim 50 jaar lid
van ASV. Weinigen zullen hem kennen als actief schaker
hoewel hij dat zeker in zijn beginjaren was. Tijd om zelf veel
te spelen was er niet daarvoor namen de bestuursfuncties te
veel tijd in beslag. Dat begon al in 1959 bij de Bondswedstrijden in Doetinchem en kreeg daarna min of meer automatisch een vervolg in het bestuur van de KNSB op een moment dat hij ook al bestuurslid van de OSBO was. In zijn 28jarig bestuurslidmaatschap in de KNSB was hij 14 jaar voorzitter van onze landelijke schaakbond. Daarna kwamen er
ook nog functies in de Gymnastiekbond, de Nederlandse
Sport Federatie en later ook de Gelderse Sport Federatie.
Ondanks de vele bestuurlijke werkzaamheden was zijn betrokkenheid bij onze vereniging groot. Altijd nieuwsgierig
naar de resultaten van de teams en de spelers en regelmatig
belangstellend toeschouwer bij de thuiswedstrijden en bij
toernooien.
De crematieplechtigheid werd door zeer veel mensen bijgewoond. Ook de blijken van medeleven die wij via kaarten, email etc. mochten ontvangen hebben zijn voor ons een
enorme steun geweest. Onze dank daarvoor is groot!
Lies Wille, Erik, Conny en Ruud.

Guust Homs Fischer Random Chesskampioen 2008-2010:
Door de feestdagen op de laatste donderdag van december
werd tijdens de seizoenen 2008-2009 en 2009-2010 slechts
één avond Fischer Random Chess gespeeld en wel op de
laatste clubavond van het seizoen. Het Fischer Randomkampioenschap is hierdoor over twee jaar bepaald. Guust
Homs toonde zich dit Eindstand Fischer Random Chess
keer de sterkste. Met een
2008-2010:
7½
score van 4 uit 4, een 1 Guust Homs
6½
Bobby, tijdens de tweede 2 Theo Jurrius
6½
avond en winst op zijn 2 Ruud Wille
van Belle
4½ uit 7
directe
concurrenten, 45 Rob
Siert Huizinga
4 uit 6
Theo Jurrius en Ruud 5Tom Bentvelzen
4
Wille, werd Guust met 5 Remco Gerlich
4
een vol punt voorsprong 8 Koen Maassen vd Brink 3½ uit 4
3½
de terechte Fischer Ran- 8 Martin Weijsenfeld
10
Anne
Paul
Taal
3
uit 4
dom-kampioen
200810 Theo Koeweiden
3 uit 4
2010. Guust, gefelici- 10 Hein van Vlerken
3 uit 7
teerd met deze titel! 10 Tony Hogerhorst
3
Organisator
Nico 10 Henk Kuiphof
3
2½ uit 3
Schoenmakers kreeg 8 15 Wouter van Rijn
2½ uit 4
juli jl. twee vragen voor- 15 Zekria Amani
2½ uit 4
gelegd, die hij graag 15 Desiré Fassaert
15 Ko Kooman
2½ uit 4
alsnog van een antwoord 15 Jan Vermeer
2½
voorziet.
Vraag
1: 20 Jochem Woestenburg 2 uit 2
“Waarom doe je de inde- 20 Bert Sigmond
2 uit 3
2 uit 3
ling handmatig en niet 20 Ruud Verhoef
met de computer van 20 Xadya van Bruxvoort 2 uit 4
Paul de Freijtas
2 uit 4
Martin?”
Antwoord: 20
20 Robbie Gerardus
2 uit 4
“Omdat Bobby het zo 20 Hendrik van Buren
2 uit 7
heeft gewild. Bobby 20 Jan Groen
2 uit 7
hield immers niet van 28 Martijn Boele
1½ uit 3
1 uit 1
computers.” Vraag 2: 29 Daan Holtackers
1 uit 2
“Waarom start ik niet 29 Nico Schoenmakers
Peter van Deursen
1 uit 3
met twee punten als ik de 29
29 Dick Hajee
1 uit 3
eerste avond heb gemist 29 Ernst Singendonk
1 uit 4
en pas de tweede avond 29 Tje Wing Au
1 uit 4
1 uit 4
meedoe”.
Antwoord: 29 Jelmer Visser
0 uit 1
“Omdat Bobby het zo 36 Tijs van Dijk
0 uit 3
heeft gewild. Fischerran- 36 Arif Dundar
36 Lion de Kok
0 uit 4
domkampioen
wordt 36 Henk Kelderman
0 uit 7
alleen hij, die hiervoor
ook alle ronden heeft gestreden.” Nico Schoenmakers
Schaken op de (Steen)straat: Zo in het prille seizoen was
ASV meteen actief met het werven van leden door in de
Steenstraat voor de deur van een aantal adverteerders te gaan
schaken. Bloemsierkunst Futura, Keurslager Putman, Luxe
bakkerij Ten Hoopen, Derkzen, groenten en fruit en ’t Zuivelhoekje boden ASV wederom de gelegenheid om via deze
schaakdemo reclame te maken voor onze club. Gelukkig
waren vele ASV-ers bereid om met deze demo te helpen en
dat moet ook wel om de tafels bij deze 5 winkeliers steeds
bezet te houden. In de loop van de dag kwamen er nog meer
clubgenoten kijken en speelden meteen ook een partijtje
mee. Zo speelden de ASV-ers op het trottoir voor de winkels
tegen elkaar maar ook tegen belangstellenden, want daar
gaat het natuurlijk om! Het was bovendien lekker schaakweer. Het blijkt elke keer weer dat het schaken op straat tot
vele leuke en positieve reacties leidt bij het winkelende publiek die langs kwamen voor hun dagelijkse boodschappen
of op weg waren richting binnenstad. Ook al kan men nauwelijks schaken, het schaken en zeker het snelschaken is
voor kijkers altijd spectaculair. Misschien heeft dit weer
nieuwe schaakliefhebbers enthousiast gemaakt voor het
spelen bij een club. We zullen dat gauw genoeg weten. In
ieder geval stond ASV weer mooi in het middelpunt van de
belangstelling. De winkeliers hebben het zeker weer leuk
gevonden en uit hun reacties na afloop bleek mij wel dat dit
zeker voor herhaling vatbaar is. Daarbij blijft het niet met

onze schaakdemo’s want ook dit najaar zal ASV ook nog
twee keer in de bibliotheek actief zijn om via die weg het
schaken en ASV onder de aandacht te brengen. Dat doen we
eerst op zaterdag 18 september van 12-15 uur in de bibliotheek Presikhaaf aan de Laan van Presikhaaf en daarna op 16
oktober van 13-16 uur in de bibliotheek in hartje centrum in
de Koningstraat.
Even terug: Na dit actuele item over het schaken in de Steenstraat gaan we nu weer even terug naar het einde van het
vorige seizoen (toen de laatste EP al was verschenen) met
het open toernooi in Hilversum en het Straatschaaktoernooi
bij verschillende cafés in Arnhem.
Hilversum: Evenals vorig jaar nam ASV-er Paul Tulfer aan
het HSG-open in Hilversum. Dit toernooi werd in de periode van 26 juni t/m 4 juli gespeeld. Vorig jaar speelde Paul
nog in de B-groep, dit keer probeerde hij het in groep A. Het
betekende een zware opgave voor hem in dit 9-rondige open
toernooi. Kleine momenten in partijen maken dan soms net
het verschil. Dat moest Paul dan ook ervaren. Stellingen
waarbij remise mogelijk leek gingen door een mindere zet
net verloren. Twee partijen eindigden in remise. Samen met
een bye en een punt door het oneven aantal spelers in de
groep kwam Paul uit op 2½ punt.
Schaken op Straat: Op zondag 4 juli werd voor de achtste
keer het enige echte Arnheme Straat Schaaktoernooi gehouden. Ook onder de naam als het Kroegentoernooi van Arnhem staat dit wel bekend. En de regelmatige deelnemers
weten dat meedoen aan dit gezellige toernooi met daarbij
natuurlijk een drankje veel belangrijker is dan het winnen.
Juist die gezelligheid van het schaken op het terras bij het
winkelende publiek op deze koopzondag mocht uw redacteur
nu eens zelf ervaren. Het beviel hem goed! Er werd wederom gespeeld bij een aantal bekende kroegen en café’s in de
binnenstad van Arnhem te weten De Wacht, ‘t Moortgat,
Nieuwstad, Streetcafé, Meijers, Flater, Babo en Spring. Het
toernooi werd gewonnen door Ruud Janssen die in de 7e en
laatste ronde zijn naaste belager Fitzgerald Krudde terugwees. Ruud Janssen won het toernooi met 6½ uit 7. Peter
Boel eindigde met Jeroen van Onzen met 6 uit 7 op een
gedeelde 2e plaats. Beiden verloren van eindwinnaar Janssen. Het ASV-gehalte was groot bij dit toernooi want op een
gedeelde 4e plaats treffen we Dirk Hoogland aan samen met
Fitzgerald Krudde met 5½ uit 7. Het onderlinge duel had
Dirk van onze vroegere clubgenoot verloren. Maar liefst 5
ASV-ers bezetten de gedeelde 6e plaats met 5 uit 7. Dit waren Wouter van Rijn, Remco de Leeuw, Theo Jurrius, Martin
Weijsenfeld en Richard van der Wel. Gaan we de lijst verder
naar beneden dan treffen we ons dubbellid Robert Verkruissen aan met 4½ punt en Daan Holtackers alsmede Koen
Maassen van den Brink met 4 punten. Koen kwam de laatste
partij niet meer in actie. Horst Eder, Theo Koeweiden, Ruud
Wille kwamen niet aan de 50% en bleven op 3 punten steken. Zij snapten tenminste dat het die middag niet alleen om
de punten ging. Remco Gerlich scoorde 3 uit 5 maar moest
daarna eerder weg. Liedewij van Eijk en André de Groot
tenslotte bleven op 2 punten steken. Maar nogmaals, de
gezelligheid stond voorop, het resultaat was minder belangrijk. Dank aan de organisatoren Jeroen van Onzen en Richard van der Wel en anderen voor dit leuke schaakevenement! Op 3 juli 2011 is de volgende versie van dit gezellige
kroegentoernooi!! Noteer deze datum dus alvast!!
Uitslagen interne competitie 34e ronde (1 juli 2010):
Weijsenfeld - Boele 0-1; Fassaert - R. Wille ½-½; Steenhuis
– Hogerhorst 0-1; Kuiphof – Vermeer 1-0; Groen – Menger
1-0; Aarntzen – Zuidema ½-½; Hartogh Heijs–Veerman 0-1;
Koeweiden – van Vlerken 1-0; Kelderman – Meijer 0-1.

