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55e jaargang no. 28
Oploswedstrijd: Vorige week was er opnieuw een tweezet,
die door een duo is
gecomponeerd: Dombrovskis en Yerochin.
Het is een tweezet uit
1976. Wit geeft mat in
2 zetten. Oplossing: de
sleutelzet is 1. Pe6-f4.
Kroegschaak: A.s zondag 11 september vindt
vanaf 12.30 uur het
Kroegschaaktoernooi
weer in de Arnhemse
binnenstad plaats. U
kunt zich daarvoor aanmelden bij Xadya van Bruxvoort via:
xadyavb@gmail.com. Doet u ook mee dan wordt ook dit
weer een gezellige schaakhappening!
OSKA: Het weekendtoernooi waarin de strijd om de Open
Arnhemse schaaktitel op het spel stond ligt alweer achter
ons. Afgelopen weekend was het Grand Café in het Lorentz
gezellig gevuld met 77 schakers die fel om de puntjes streden. Het was dit jaar alweer voor de 15e keer dat dit toernooi
in de vorm van een weekendtoernooi werd gespeeld. Een
mooi succes natuurlijk, daar kunnen we zeker trots op zijn. Ik
duik even in het verleden naar 2002 toen Ruud Janssen bij de
eerste weekendversie, toen nog als IM en nu al geruime tijd
GM, de torenhoge favoriet was. Dit was hij 15 jaar later bij
dit toernooi opnieuw. Maar waar hij in 2002 met 6 uit 6 onbedreigd winnaar werd ging het dit keer heel wat moeizamer.
Daarover later meer. Het toernooi trok dit jaar duidelijk minder deelnemers. Zo bleven we op 77 schakers steken. De
dalende lijn zette zich helaas verder door. In 2013 nog 120
schakers, een jaar later in 2014 waren het er 110, vorig jaar
90 en nu dus zoals gezegd 77 spelers. Toernooien zijn er
heden ten dage meer dan genoeg dus er valt voor de schakers
veel te kiezen. Dat is mooi natuurlijk maar als organisatie
kan dit wel eens wat lastig zijn. Zo koos de winnaar van
vorig jaar Thomas Beerdsen voor het Goch Open, net over de
grens waar meerdere landgenoten te vinden waren. En dat
was natuurlijk jammer want zo kon hij zijn titel niet verdedigen. Ruud Janssen was dus opnieuw favoriet met IM David
Miedema van UVS op rating als tweede geplaatst. Deze liet
meteen in de 1e ronde al een halfje liggen en werd kansloos
voor succes na verlies in ronde 3 tegen Mees van Osch. Deze
had wel de goede toernooivorm en bleef tot het laatst meedoen om de titel. Ruud Janssen moest er hard voor werken.
Dat bleek al meteen in de 1e ronde waar pas in het verre
eindspel de winst werd veilig gesteld. En in de 2e ronde was
Otto Wilgenhof in een stelling met een pion meer dichtbij de
winst maar wist Janssen in het eindspel er toch nog een remise uit het vuur te slepen. De beste start dit toernooi had de
Griekse speler Giorgios Ketzetzis, die voor de Haagse
schaakclub Schaakhuis uitkomt in de 3e klasse KNSB. Onbekend in deze regio maar hij liet enkele sterke staaltjes schaak
zien. Hij had na 4 ronden als enige nog een 100% score. Zou
deze Griekse speler de titel gaan opeisen…? Ruud Janssen
trof hem in ronde 5. In deze partij liet Ruud zien dat hij al-
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leen aanspraak wilde maken op de titel. Hij bracht zijn tegenstander in een lastige stelling. Kwaliteitswinst deed vervolgens de rest. Zo kwamen Ruud Janssen en Mees van Osch na
5 ronden aan de leiding met het onderlinge duel in de slotronde nog voor de boeg. Een heuse finale dus!! Op een half
punt werden zij gevolgd door Ketzetzis die dus nog langszij
kon komen als de koplopers remise zouden spelen. Die remise kwam er inderdaad. In het eindspel met zware stukken
kwam Mees in de problemen en moest enkele pionnen inleveren waardoor Ruud de partij naar winst leek te spelen maar
eeuwig schaak deed de partij toch in remise eindigen. Ketzetzis slaagde er niet in zijn partij te winnen. Hij bleef op
remise steken tegen Jasel Lopez van het Amsterdamse Caïssa
(2240). Zo eindigden Ruud Janssen en Mees van Osch met 5
uit 6 op een gedeelde eerste plaats met 5 uit 6 gevolgd door
Ketzetzis en Wageninger Stefan Bekker met 4½ punt op een
gedeelde 3e plaats. Lopez completeerde het vijftal als prijswinnaar met 4 uit 6. Een spannende strijd dus bovenin!!
Ruud Janssen werd op basis van meer weerstandspunten tot
Open Arnhems kampioen uitgeroepen!! Achter genoemde
spelers eindigde een groepje van maar liefst 10 spelers op 3½
uit 6. Dit geeft wel aan hoe scherp de strijd was geweest.
Daaronder drie ASV-ers t.w. Otto Wilgenhof, Pieter Verhoef
en Peter Boel. Otto verspeelde zijn kansen na verlies in ronde
4 tegen Mees van Osch. Pieter speelde een goed toernooi en
hield bv. Stefan Bekker, clubgenoot Otto Wilgenhof en
Amersfoorter Dimitri van Leent (2204) op remise. Peter Boel
was van ons drietal wellicht nog het minst tevreden. “Ik speel
hier altijd een slecht toernooi”, aldus Peter na afloop. Vooral
de 2e speeldag liet zijn sporen na. Eerst ondervond Peter de
schaakkracht van onze Griekse deelnemer en ook de middagpartij ging verloren. De bye op de zaterdagavond kwam
daarom niet slecht uit. Met 2 winstpartijen op zondag herstelde Peter zich en kwam zo op 3½ punt uit. Quirine Naber
en Jeroen van Ginneken bleven dit toernooi op 1½ uit 6 steken. Om altijd een even aantal spelers te krijgen, zodat iedereen ingedeeld kon worden, speelde in deze A-groep Tony
Hogerhorst één partij mee en scoorde daarin het volle punt.
Ruud Wille speelde 2 partijen dat hem een half punt opleverde. In de B-groep konden de ASV-ers niet om de hoofdprijzen meespelen. Het meest dichtbij kwamen nog Nico
Schoenmakers en ons dubbellid Steven Braun. Zij verloren
echter beiden in de slotronde en bleven zo op 3½ punt steken
daar waar winst nog een gedeelde 3e plaats had opgeleverd.
Steven begon prima met 2½ uit 3 maar verloor in de 4e ronde
wat ongelukkig door tijdsoverschrijding in een stelling met
een loper tegen een toren en een randpion voor zijn tegenstander. Mede daardoor raakte hij te ver achterop. Nico
speelde net even teveel remises om een rol te kunnen spelen.
Oscar Mercan kende een slechte start met 2 verliespartijen
maar herstelde zich nog tot een eindscore van 3 uit 6. Ook
Dick Vliek scoorde 3 punten via een vrij regelmatig opgebouwde score. Theo Koeweiden en Ko Kooman vinden we in
het eindklassement terug met 2½ punt. Hendrik van Buren
verspeelde enkele goede stellingen en bleef zo op 2 punten,
via 4 remises, steken. Het spelen van een weekendtoernooi
viel hem bepaald niet mee. “Het was echt afzien”, aldus
Hendrik na afloop. Een groot compliment verdiend zeker
Werner Gubbels die weliswaar puntloos bleef maar de strijd

steeds vol goede moed aanging en ook verschillende keren
een goede stelling op het bord kreeg. De fase na het middenspel richting eindspel werd hem dan fataal. Net even dat
stukje extra ervaring brak hem dan op. Maar zijn enthousiasme is een voorbeeld voor velen!! In deze groep zorgden
Frans Veerman met een invalbeurt met een remise en André
de Groot met een verliespartij voor een complete indeling
zodat niemand aan de kant hoefde toe te kijken!! Het was al
met al weer een gezellig en geslaagd toernooi. Ondanks de
daling in het deelnemersaantal gaan we vol goede moed met
het OSKA verder. En ik hoop dan met meer ASV-ers!!
Seniorentoernooi: In de terugblik op de schaaktoernooien
van deze zomer neemt het Senioren- en Veteranenkampioenschap natuurlijk een belangrijke plaats in. Daar waar het
Bilderbergtoernooi jarenlang in één adem werd genoemd met
het seniorentoernooi kwam daar dit jaar, na 43 jaar, plotsklaps een einde aan. De zaalruimte was in dit Oosterbeekse
hotel niet meer beschikbaar. Zo moest het toernooi opeens
verkassen. Gelukkig vond de organisatie van het seniorentoernooi voor de 44e editie onderdak in zalencentrum Theothorne in Dieren dat bij de schakers natuurlijk al vele jaren
bekend is als speellocatie van het ONK en de Bondswedstrijden. Zo bleef het seniorentoernooi gelukkig ook behouden
binnen het OSBO-gebied. Een aantal vast deelnemers haakte
vermoedelijk door het gemis van de entourage en overnachtingsmogelijkheden in het hotel bij de speelzaal helaas af. De
verhuizing van Oosterbeek naar Dieren weerhield veel ASVers er niet van om het toernooi te laten schieten. Het maximum aantal van 124 schakers werd al bereikt voor sluiting
van de inschrijvingstermijn. Meer deelnemers waren niet
mogelijk in de beschikbare ruimte. In de hoofdgroep, waarin
werd gestreden om het Senioren- en Veteranenkampioenschap vinden we Jaap Vogel, Dirk Hoogland en Désiré Fassaert onder de deelnemers. Jaap startte sterk met 3 uit 4 en
stond daarmee een half punt achter koploper IM Nico Schouten tegen wie Jaap in de 4e ronde met wit remise speelde. De
andere remise was in de 2e ronde, ook met wit, tegen Luuk
de Ruijter van PION Groesbeek die uiteindelijk de veteranentitel op zijn naam schreef met 5½ uit 7. Jaap zakte na de
4e ronde terug. Eerst door verlies tegen Jan Selten, met 5½
uit 7 de latere seniorenkampioen, en in de 6e rond verloor
Jaap opnieuw, nu tegen oud-ASV-er Fokke Jonkman. Met
winst in de slotronde eindigde Jaap met 4 uit 7 op een gedeelde 6e plaats. Dirk Hoogland begon goed met 2 uit 2,
waaronder winst in de 2e ronde op Désiré Fassaert. Daarna
kwam de klad erin hoewel dat niet tegen de minsten was
namelijk tegen de eerder genoemde Schouten, Selten en
verder tegen Ad van den Berg. Tegen deze drie sterke spelers
bleef Dirk puntloos en daarmee was zijn toernooi eigenlijk
gespeeld. In de 2 ronden die nog volgden werd nog 1 keer
winst geboekt maar met 3 uit 7 was Dirk zeker niet tevreden.
Hoe verging het Désiré dan. Hij verraste in de 1e ronde met
een winst op een 2000+ speler. Dirk liet dat zoals gezegd een
ronde later niet gebeuren. Met enkele degelijke remises eindigde Désiré uiteindelijk op 2½ uit 7. Naast deze hoofdgroep
waren er natuurlijk ook nog de vele andere groepen in het
open toernooi. Ik loop de groepen waarin ASV-ers in voorkomen even met u door. In groep 2 speelde Siert Huizinga.
Hij had in deze groep de laagste rating maar daarbij moet
gezegd worden dat de onderlinge verschillen op dit punt
gering waren. Siert scoorde 2½ uit 5. Een degelijke middenmootpositie dus! Eenzelfde score behaalde ons dubbellid
Walter Manschot in groep 4. In deze groep waren er opvallend veel remises. Maar liefst 21 partijen van de 30 die er
gespeeld waren eindigden in een puntendeling. Ook in groep
5 veel remises: maar liefst 19 stuks!! Bob Kooij behaalde in
deze groep 2 punten. In groep 8 tenslotte boekte Ko Kooman
een score van 3½ uit 6. In de openingsronde versloeg hij oud
Kamervoorzitter Dick Dolman en in ronde 3 ook nog clubgenoot Hans Derendorp. Daarmee ging Ko na 3 ronden met
100% en een punt voorsprong aan de leiding. Niets aan de
hand zo leek het althans….?! Hans Derendorp volgde in een

groepje daarachter met 2 punten. Of Ko het daarna iets te
makkelijk opnam zullen we wel nooit te weten komen. In
ronde 4 volgde een remise en na verlies in de slotronde
moest hij zijn leidende positie toch nog prijsgeven. Hans
Derendorp volgde op een gedeelde 4e plaats met 3 uit 5 met 3
keer winst met wit. De 2 partijen met zwart in ronde 3 en 4
gingen verloren. Zo waren er dit jaar maar 8 open groepen en
dat was beduidend minder dan in de Oosterbeekse periode.
Aan de andere kant mogen we blij zijn dat er een alternatief
gevonden is en het toernooi dus behouden bleef.
Praag 2016: Nico Schoenmakers speelde deze zomer zijn
vijfentwintigste tienkamp tijdens de International Chess
Holiday in Praag. Hij kijkt met gemengde gevoelens op zijn
resultaten terug. Er werd weliswaar winst geboekt tegen een
1900-plus speler en er waren goede remises tegen 1900, 2000
en 2100-plus spelers. Echter de drie partijen tegen spelers
met een lagere rating gingen alle verloren. Hierdoor eindigde
Nico in zijn kandidatentoernooi op een achtste plaats met 3
uit 9 en een TPR van 1787. Op cultureel gebied genoot hij dit
jaar van een uitvoering van Mozart’s opera Don Giovanni in
het Ständetheater, alwaar in 1787 ook de allereerste uitvoering met Wolfgang Amadeus Mozart als dirigent plaatsvond.
Daarnaast woonde Nico een optreden van Jazz Efterrätt in
Reduta bij. Deze jazzclub staat inmiddels in de toptien van ‘s
werelds jazzclubs.
Den Haag: Jochem Woestenburg en Marco Braam trof ik aan
onder de deelnemers van het rapidtoernooi “schaken aan de
kust” waarvan de 4e editie van dit toernooi werd gespeeld op
zaterdag 15 augustus jl. Jochem was op rating als 2e geplaatst. Hoewel in de aankondiging staat vermeld dat er 7
ronden gespeeld zouden worden kom ik slechts een
(eind)stand(?) tegen na 6 ronden. Dus daar moeten we maar
even van uit gaan. Jochem stond op deze lijst als gedeeld 3e
met 9 punten. Hoe kan dat zult u zich afvragen. Welnu, de
puntentelling bij dit toernooi is anders dan gebruikelijk nl. 3
punten voor winst en 1 voor een remise. Marco Braam eindigde vlak achter het groepje “9-punters” met dus 8 punten
tussen allerlei spelers met een hogere rating!! Gezelligheid
stond voorop met een biertje in de hand, muziek op de achtergrond en lekker buiten schaken met uitzicht op zee. Daar
zullen onze beide clubgenoten ongetwijfeld optimaal van
hebben genoten.
Leiden: Op zaterdag 27 augustus nam Anne Paul Taal samen
met zijn maatje Ton van Vliet deel aan het 9e Kroeg en Lopertoernooi voor tweetallen dat werd georganiseerd door het
Leidsch Schaakgenootschap (LSG). Dit duo eindigde op 5½
bordpunt uit 14 partijen in de 2e helft van de eindstand. Het
was zeker een sterk bezet toernooi met deelname van enkele
grootmeesters dus of er meer ingezeten heeft dat vertelt het
verhaal niet. In de eindstand treffen we ook oud-ASV-er
Heico Kerkmeester aan die met zijn zoon een duo vormde.
Zij scoorden 7 bordpunten. Er waren maar liefst 80 tweetallen van de partij. Een prachtig aantal!! Dit evenement in de
Leidse binnenstad voerde langs een tiental befaamde kroegen
en bood de deelnemers de gelegenheid om onder het genot
van een drankje op ongedwongen wijze kennis te maken met
het oude Leiden, de Leidse grachten en de sfeervolle kroegen
met tussendoor natuurlijk een partijtje schaak!!
Uitslagen interne competitie 1e ronde (1 september 2016):
Amesz - Hoogland ½-½; Knuiman - Plomp ½-½; Reulink van de Linde 1-0; R. Wille - Fassaert ½-½; Hogerhorst Hooning ½-½; Huizinga - van Amerongen 0-1; Mercan - de
Mol 0-1; Naber - Kusters 1-0; van Belle - Boonstra ½-½;
Marks - Vermeer 1-0; Velders - Kooij ½-½; Eder - van Buren 1-0; Koeweiden - Koen van Keulen 0-1; Veerman - Witmans 1-0; Kooman - Kees van Keulen 1-0; de Groot - Wijman ½-½; Derendorp - Schunck 0-1; Stomphorst - van
Lotringen ½-½; Gubbels - J. Sanders 0-1; Diekema - Visser
0-1; Maas - Droop 1-0; Samman - Zuidema 0-1.

