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Oploswedstrijd: Wie heeft er ooit gehoord van de Duitse 

studiecomponist Gottfried Steckbauer? Het zullen er niet 

veel zijn. Voor velen 

wordt het daarom een 

eerste kennismaking. 

De studie is niet fijn-

zinnig. Maar dat is 

ook wel eens leuk.  

Wit speelt en wint. In 

plaats van “wit begint 

en wint” kun je ook 

zeggen wit geeft mat 

in 7 (want mat in 

meer is ook moge-

lijk). Maakt het iets 

moeilijker maar wel duidelijker. De opgave is wel mooi! 

Oplossing: 1. Pe4+, Kg4 2. Pf2+, Kg3 3. Tg5+, Lxg5 4. 

Ph1+, Kg4 5. Lh3+, Kxh3 6. Kf3, c1D 7. Pf2#. 
 

Interne competitie: In de 2e ronde van de interne ditmaal 19 

partijen. Tom Bus herstelde zich daarin van een nederlaag 

een week eerder. Nu won hij van Michiel Blok. Nieuw in de 

interne is Marga Bles die doorstroomde vanuit de beginners-

cursus. Heeft u trouwens al gereageerd of u aan de ASV-

bekerstrijd gaat meedoen? Dan kunnen we daarvoor ook 

binnenkort gaan loten en kunnen de echte cupfighters weer 

hun klasse laten zien. 
 

OSKA: De strijd om de Open Arnhemse schaaktitel afgelo-

pen weekend waarbij in de A-groep tevens de OSBO-titel op 

het spel stond ligt alweer achter ons. Het was op zich een 

mooi en goed verlopen toernooi. Alleen het aantal van in 

totaal 66 deelnemers bleef achter bij de verwachtingen. Dat 

waren er toch weer 6 minder dan in 2018 toen we er 72 had-

den. We denken dan ook met enige weemoed terug aan bv 

2013 met 120 deelnemers en 2014 met 110 deelnemers en 90 

schakers in 2015. Ook toen een dalend aantal maar toch 

beduidend meer dan we nu mochten verwelkomen. Jammer 

want zo’n toernooi aan het begin van het seizoen is toch een 

mooi moment om het schaakritme weer te testen. Een gemis-

te kans voor de afwezigen dus. Voor zover ik kon nagaan is 

dit zelfs het enige weekendtoernooi in het gehele OSBO-

gebied. Dat zou dan toch deelnemers moeten trekken zou je 

zeggen van spelers die juist die ene kans dat een dergelijk 

toernooi in onze regio wordt gehouden zouden willen waar-

nemen. Want op zo’n manier gaan dit soort toernooien van-

zelf verdwijnen als schakers wegblijven. Degenen die er wel 

waren die doe ik nu tekort. Dat waren de diehards, de echte 

fanatiekelingen, die eventueel onderbroken door een bye van 

vrijdagavond tot zondag eind van de middag achter het 

schaakbord te vinden waren en volop strijd leverden. Zo 

begon vrijdagavond het OSKA met 4 titelhouders, regerend 

kampioen, IM Thomas Beerdsen, GM Ruud Janssen, IM 

Nico Zwirs en WGM Anne Haast. Zij nam in de openings-

ronde een bye maar de andere favorieten bleven overeind al 

had met name Ruud Janssen het niet gemakkelijk tegen onze 

eigen Mick van Randtwijk. Janssen moest in het eindspel 

hard werken voor de winst maar dit lukte hem tenslotte wel. 

Zwirs won van Ruben Hogenhout. Naast deze favorieten zijn 

er natuurlijk nog een stel spelers in het achtervolgende veld 

die het de toppers bijzonder lastig kunnen maken. Voor de 

overige ASV-ers in de A-groep was het in de 1e ronde uit-

eindelijk geen beste start. Peter Boel ging onderuit terwijl 

Tom Bus en Otto Wilgenhof niet verder kwamen dan remise. 

In de A-groep ook oud-ASV-er Martin Weijsenfeld die in-

tussen bij De Elster Toren speelt. Zo begon de zaterdag met 

drie zware ronden op het programma. Thomas, Nico en 

Anne wonnen hun ochtendpartijen. Ruud Janssen daarente-

gen verzuimde de winst veilig te stellen waarna zijn tegen-

stander ontsnapte naar remise. De ASV-ers deden goede 

zaken. Otto won in het eindspel waarin hij een stuk tegen 

een pion meer had. Peter Boel was in zijn partij de betere en 

won langzaam maar zeker. Mick sloot al in het vroeg mid-

denspel de vijandelijke dame in. Tom Bus kreeg het punt 

cadeau. Zijn tegenstander kwam niet en bleek bij navraag 

niet geheel fit te zijn terwijl Ruben Hogenhout een vrije 

ronde opnam. Dan de middagronde waarin de beide clubge-

noten Nico Zwirs en Thomas Beerdsen er een mooi duel van 

maakten dat uiteindelijk in remise eindigde. Ruud Janssen 

(winst op Tom Bus nadat deze een kwaliteit achter kwam) en 

Anne Haast profiteerden door hun partijen te winnen. Peter 

Boel kwam op 2 punten door winst. Mick verloor na een 

scherpe partijopzet terwijl Otto een vrije ronde opnam. In de 

4e ronde op zaterdagavond nam Thomas een voorschot op de 

titel via winst op Ruud Janssen daar waar Nico Zwirs remise 

speelde en Anne niet in actie kwam. Van de ASV-ers namen 

zowel Peter Boel als Tom Bus een bye op. Otto Wilgenhof 

had de vrije middag geen goed gedaan want in deze avond-

ronde verloor hij behoorlijk rap en ook Ruben Hogenhout 

ging ten onder. In ronde 5 maakten de toppers geen fout en 

sloegen de aanvallen van hun achtervolgers op deze zondag-

ochtend af. Peter Boel kwam door winst op 3½ punt op een 

gedeelde 3e plaats. Ook Tom won, hij kwam zo op 3 punten. 

Mick speelde remise en ook Otto voegde nog een half punt 

aan zijn totaal toe en zag daarna meteen van het spelen van 

de slotronde af. Zo werd 2½ uit 5 zijn eindtotaal. Ruben 

Hogenhout kwam helemaal niet meer in actie en eindigde op 

1 punt. De slotronde dan…. zou Thomas weer de open Arn-

hemse schaaktitel voor zich opeisen evenals de titel van 

OSBO-kampioen. Het werd een razend spannend slot. Tho-

mas trof Anne Haast en die kwam gaandeweg beter te staan 

en leek volgens insiders zelfs de betere kansen te hebben. 

Winst leek op een gegeven moment zelfs binnen bereik maar 

het verzandde en Thomas profiteerde optimaal met de volle 

winst. Met 5½ uit 6 werd Thomas – geen woorden maar 

daden – weer winnaar van het OSKA voor de 3e keer op rij 

en weer OSBO-kampioen. Deze laatste prijs kreeg hij uitge-

reikt door OSBO-bestuurslid André van Kuijk. Als 2e ein-

digde Nico Zwirs die na afloop lachend vroeg of de nummer 
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2 ook niet op de beker kon komen alsof hij weinig vertrou-

wen had dat er in de hegemonie van zijn clubgenoot ooit een 

einde zou komen….! Ruud Janssen werd nummer 3 met 4½ 

punt gevolgd door Wageninger Kees Stap die met 4 punten 

knap vierde werd. Tom Bus werd samen met Peter Boel de 

beste ASV-ers met 3½ punt op een gedeelde 5e plaats. Tom 

speelde deze slotronde remise terwijl Peter verloor van de 

sterke Nico Zwirs. Mick vijzelde zijn score met winst op 

naar 3 punten.  

Ook in groep B was er veel strijd. Zouden de ASV-ers zich 

kunnen mengen bij de hoogste plaatsen. In de openingsronde 

startten eerst Toon Janssen en Nico Schoenmakers met de 

volle winst. Later op de avond voegde ook Theo Koeweiden 

zich bij dit duo. Vadim van Kuijk maakte het kwartet vol. 

Ook hij won zijn openingspartij. Wisse Witmans, André van 

Kuijk en Cesar Eisma verloren de 1e ronde. Heel mooi was 

het weerzien met oud-ASV-er Ignace Rood die ook in de B-

groep meespeelde. Hij volgt ASV nog op de voet na zijn 

verhuizing naar het westen van het land en voelt zich nog 

zeer betrokken met het wel en wee van onze vereniging. Het 

was mooi om weer eens bij te praten. In de ochtendronde op 

zaterdag scoorden Vadim van Kuijk en Toon Janssen hun 2e 

winstpunt. Nico Schoenmakers lukte dit niet. Hij verloor. 

Theo Koeweiden nam een vrije ronde op en stond daarmee 

op 1½ punt. Wisse deelde het punt met André van Kuijk. Zo 

waren beiden van de nul af. Cesar verloor helaas opnieuw. In 

de middagronde wisten zowel Toon als Vadim hun ongesla-

gen status niet te handhaven. Beiden verloren. Nico 

Schoenmakers achterhaalde hen door winst. Een prima remi-

se was er voor Theo Koeweiden die daarmee ook op 2 pun-

ten kwam. André van Kuijk pakte in deze 3e ronde zijn 

tweede halfje. Cesar kwam van de nul af door een remise 

daar waar Wisse verloor en op een half punt bleef staan. Om 

in de avondronde weer wat vat te krijgen op de 2 koplopers 

moest er gewonnen worden door de 4 achtervolgende ASV-

ers. Dit lukte alleen Toon Janssen. Hij kwam daarmee op 3 

punten en kwam daarmee op een gedeelde 3e plaats. Zowel 

Vadim als Theo verloren terwijl Nico deze avondronde even 

lekker languit op de bank verkoos met een vrije ronde boven 

een mogelijk zware partij. André van Kuijk verloor en bleef 

op 1 punt staan. Wisse boekte zijn eerste zege alleen ging dit 

ten koste van Cesar. Dan de zondag, ook de slotdag in deze 

groep. Toon Janssen verspeelde hierin de aansluiting voor-

goed door een nederlaag. Vadim kwam door winst naast hem 

ook op 3 punten evenals Nico die met een remise dit punten-

aantal bereikte. Remise was er voor Theo Koeweiden die zo 

op 2½ punt kwam. Wisse verloor deze ochtendronde maar 

goed nieuws was er onderin waar zowel André als Cesar 

wonnen en stegen zo wat op de ranglijst. De slotronde dan 

op zondagmiddag. Wie werd de beste ASV-er in deze groep 

want voor de ereplaatsen kon men haast niet in aanmerking 

komen. Het werden Toon en Vadim die onderling remise 

speelden en op 3½ uit 6 eindigden. Nico verloor en bleef 

daarmee op 3 punten staan. Theo verloor eveneens en ein-

digde op 2½ punt. Een degelijke remise bracht André van 

Kuijk op 2½ punt. Cesar verloor en eindigde daarmee op 1½ 

punt maar deed weer veel toernooiervaring op.  

Dank tenslotte aan Huub Blom voor de wedstrijdleiding. 

Volgend jaar doen we het weer maar dan hopelijk met meer 

deelnemers. 
 

Gouda: Naast het OSKA waren er natuurlijk meerdere toer-

nooien in Nederland. Eén daarvan was het Open Kampioen-

schap van Gouda waar 2 ASV-ers aan deelnamen t.w. Jaap 

Vogel en Paul de Freytas. Er waren in dit rapidtoernooi maar 

liefst 180 deelnemers waaronder 24 titelhouders. Uitermate 

sterk bezet dus! Jaap speelde in groep A en begon met een 

valse start met 2 nederlagen. Hoewel “valse start”….. als je 

bedenkt dat dit verliespartijen waren tegen IM Koen Leen-

houts (2425) en GM Alder Escobar Forero (2504). Na deze 

titelhouders kwam Jaap op gang en scoorde in de resterende 

5 partijen 4 punten waarbij winst in de slotronde op IM Fred 

Slingerland (2297). Met deze 4 punten eindigde Jaap gelijk 

met bv GM John van der Wiel en een half punt boven de 

GM’s Nijboer en Peng. Ook Paul de Freytas speelde een 

goed toernooi in groep B. Heel regelmatig scoorde hij zijn 

punten (met zwart won hij al zijn 3 partijen) en zo eindigde 

hij met 5 uit 7 op een prima gedeelde 6e plaats. 
 

Senioren Dieren: Het eerste toernooi in Dieren was dit jaar 

begin juli weer het Open kampioenschap voor senioren en 

veteranen. Het was de 47e editie. Naast de hoofdgroep (ra-

ting 1900 en hoger) waren er natuurlijk de vele andere groe-

pen met daarin ook weer de nodige ASV-ers. Ik neem de 

resultaten van onze clubgenoten vanzelfsprekend even met u 

door. Jaap Vogel speelde in de hoofdgroep en speelde daar 

steeds in de subtop. Hij startte met 1½ uit 2 om vervolgens 

in ronde 3 remise te spelen tegen de koploper van dat mo-

ment Toon van Lanen die als enige speler met 2 uit 2 aan de 

leiding ging. In ronde 4 zakte Jaap wat terug na een verlies-

partij. In ronde 5 trof hij oud-ASV-er Fokke Jonkman. Deze 

partij eindigde in remise, eenzelfde resultaat kwam ook in 

ronde 6 op het wedstrijdformulier. In de slotronde pakte Jaap 

nog een keer de volle winst zodat hij in dit kampioenschap 

op een 2e plaats eindigde. Met 4 uit 7 eindigde hij op een 

gedeelde 5e plaats. In de ranglijst van het Veteranenkampi-

oenschap werd hij 2e. Dan de resultaten in de andere groepen 

die als altijd pas op maandag beginnen daar waar de hoofd-

groep er dan al 2 partijen op heeft zitten. In groep 1 leverden 

Désiré Fassaert en Barth Plomp een prima prestatie. Met 3 

uit 5 eindigden beiden op een gedeelde 2e plaats een half 

punt achter de groepswinnaar. Het onderlinge duel tussen 

beide ASV-ers werd in de 4e ronde door Désiré met zwart 

gewonnen. Daardoor kwam hij na die ronde op een gedeelde 

1e plaats terecht maar hij wist dat in de slotronde niet vast te 

houden na verlies tegen een achtervolger die daarmee 

groepswinnaar werd. Ruud Wille eindigde wat tegenvallend 

achterin deze groep met slechts 2 uit 5. In groep 2 eindigde 

Piet de Mol net onder de 50%. Ook hij scoorde 2 uit 5. Toon 

Janssen eindigde in de plus in groep 3. Hij kwam tot 3 uit 5 

en dat was goed voor een gedeelde 3e plaats. In groep 7 wist 

Hans Derendorp door winst in de laatste 2 ronden zijn posi-

tie aanmerkelijk te verbeteren. Dat leverde hem met 3 uit 5 

een gedeelde 2e plaats op. Het beste resultaat bewaren we 

voor het laatst. Jan Zuidema won groep 8 overtuigen met de 

score van 5 uit 5. Zo liet hij iedereen kansloos. Als altijd is 

dit een prachtig toernooi waar vele oude bekenden elkaar 

weer treffen en waar dan mooie verhalen, oude herinnerin-

gen en fraaie anekdotes voor de dag komen. Voor wie het al 

wil vastleggen: het 48e seniorentoernooi vindt komend jaar 

plaats van zaterdag 11 juli c.q. maandag 13 juli tot en met 

vrijdag 17 juli 2020 in Dieren, aldus de toernooisite. 
 

Uitslagen interne competitie 2e ronde (5 september 2019): 

Bus - Blok 1-0; Plomp - de Kort 1-0; R. Wille - G. Hendriks 

0-1; Gerdsen - van Vucht ½-½; Eggink - Boonstra ½-½; van 

Amerongen - de Mol ½-½; Peters - Kusters 1-0; van Belle - 

V. van Kuijk 0-1; Witmans - Kooij ½-½; van Buren - Ver-

meer ½-½; A. van Kuijk - Arends ½-½; Kees van Keulen - 

Kooman 1-0; Bijlsma - de Munnik 1-0; Derendorp - Zuide-

ma 1-0; Hieltjes - Eisma 1-0; van Lotringen - Meijer 1-0; 

Stomphorst - Rijmer 0-1; Stibbe - Hartogh Heijs 1-0; Die-

kema - Marga Bles 1-0.  
 


