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Van de redactie 
De redactie bedankt alle leden, die via het interview van Cesar Eisma hebben bijgedragen aan het jubileumnum-
mer van dit blad. 

Voorwoord 
Samen is leuker! Het is de titel van het beleidsplan 2020-2023 van ASV. Makkelijk opgeschreven, maar een titel 
is al snel een loze kreet. Bij ASV is Samen echt leuker. Dat wordt met deze extra editie van ASV-Nieuws wel 
weer bewezen. Het idee voor dit nummer kwam uit de koker van Cesar Eisma. Achtergrond hiervoor was het 
130-jarig jubileum op 31 oktober 2021, dat in stilte voorbijging, omdat er nog voldoende reden was om niet in 
grote groepen samen te komen. Ook later kwam het er (nog) niet van om dit heugelijke moment luister bij te 
zetten. 
 
Het idee van Cesar om een groot aantal ASV-ers te interviewen en die interviews samen te brengen in deze spe-
ciale editie van ASV-Nieuws is een manier om met terugwerkende kracht het genoemde jubileum te vieren op 
een manier die bij ASV past. We zijn immers samen ASV en wat is het leuk om via deze interviews onze clubge-
noten nog beter te leren kennen. En op deze manier maakten we de speciale editie ook samen. Al lag het over-
grote deel van de uitvoering natuurlijk bij de initiatiefnemer. Wij zijn Cesar Eisma enorm dankbaar voor zijn in-
zet. Aan deze special zal veel plezier beleefd worden. Het nummer bevat overigens ook nog een aantal artike-
len, waarin wordt stilgestaan bij belangrijke momenten in de laatste dertig jaar van ASV. Dit als een bescheiden 
vervolg op ons jubileumboek dat in 1991 bij het 100-jarig bestaan uitkwam. Ook staan we in foto’s nog even stil 
bij een selectie van activiteiten uit de afgelopen dertig jaar. 
 
Ik vind het mooi dat een idee van een van onze leden heeft geleid tot een samenwerking tussen veel ASV-ers. 
Aan die samenwerking is het te danken dat je nu aan het genieten bent van verhalen van, voor en over ASV-ers.  
 
Ik wens jullie veel leesplezier! 
 
Erik Wille 
Voorzitter ASV 

Activiteiten door de jaren heen 
In de dertig jaar sinds 1991 heeft ASV heel veel acti-
viteiten georganiseerd. Uiteraard veel toernooien, 
maar ook veel activiteiten gericht op publiciteit. 
Denk aan simultaans op straat of in het winkelcen-
trum, demo’s op de Steenstraat, de opening van Ro-
zet. Het voert te ver om alles te noemen of zelfs 
maar te laten zien. Verspreid over dit blad in chrono-
logische volgorde een fotoserie van de nodige ge-
beurtenissen die met name de laatste 20 jaar ge-
beurd zijn. We hadden nog verschillende pagina’s 
kunnen vullen. 

Voetbaltoernooi Wodanseck 2001 
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Het is altijd aardig om de ledenaantallen te vergelijken zowel van ASV zelf over een 
reeks van jaren maar ook aan de hand van de KNSB-gegevens. Om met dit laatste te 
beginnen: De laatste paar jaar volgt ASV de Amsterdamse verenigingen VAS, Caïssa 
en Amsterdam-West in de top van het klassement van het grootste aantal leden per 
vereniging. Zoals u vanuit eerdere artikelen weet vraagt ASV jaarlijks per 1 oktober 
bij het Bondsbureau van de KNSB gegevens op van het aantal leden per vereniging 
zodat landelijk gezien een beeld kan worden verkregen hoe ASV er voor staat en wel-
ke positie we innemen. De keuze voor een overzicht per 1 oktober is, als altijd, een 
goed moment omdat dan de meeste mutaties aan het begin van het seizoen bij veel 
verenigingen zijn verwerkt. Maar het blijft natuurlijk een momentopname. Toen we 
voor de eerste keer naar dit overzicht vroegen hadden we geen enkel idee waar we 
landelijk stonden. Het gaf toen meteen een positief beeld dat ASV zeker een rol van 
betekenis speelde. 
 
De lijst per 1 oktober 2022 geeft aan dat ASV na de coronaperiode heeft laten zien 
dat we ons uitstekend stand houden in de top en zelfs zijn gestegen. Daar waar ASV 
in het overzicht over 2021 toen nog een plaatsje van 3 naar 4 zakte omdat het Am-
sterdamse VAS ons toen voorbij denderde. Maar die vierde plaats met 167 leden 
stemde ons op dat moment zeker tevreden temeer verwacht mocht worden dat een 
verdere ledenstijging mogelijk is. Dit laatste kwam uit want in het recente overzicht 
van 1 oktober 2022 zagen we ASV op een gedeelde tweede plaats uitkomen samen 
met Amsterdam-West met maar liefst 193 leden. Zo’n groot aantal leden heeft ASV 
niet eerder gehad. Een mijlpaal in de ASV-historie dus. De grens van 200 leden is 
daarmee in zicht. Dat is op zich geen doel op zich maar het zou wel mooi zijn als we 
dit aantal kunnen bereiken.  
 
In de tabel hiernaast ziet u de aantallen vanaf 1980. Als we daarin het jubileumjaar 
1991, “ASV-100-jaar”, vergelijken met het huidige aantal leden dan was 1991 ook een 
goed jaar waarin ook de jeugd een belangrijke basis vormde. Een verschuiving is in al 
die jaren duidelijk zichtbaar.  
Het grote aantal schakende kinderen was toen we onze jeugdafdeling gescheiden van 
ASV in Arnhem Zuid op de vrijdagavond hadden. Met ingang van seizoen 1995-1996 
stopten we in Zuid en ging de jeugdafdeling naar De Opbouw voorafgaand aan de 
clubavond, zoals nu. De jeugd in Zuid ging naar De Toren. Daar is dus de verklaring 
van de ledendaling in 1995. In al die jaren is er een duidelijke stijging van het aantal 
senioren te noteren. Positief is ook de verjonging van het ledenbestand na corona. 
Nadien hebben we er veel twintigers en dertigers bij gekregen. 
Gezien de tussenstand per 1 oktober zal de eindstand per 31 december vast en zeker 
weer winst te zien geven ten opzichte van eind 2021. 
 
Gezien het enthousiasme wat we momenteel bij ASV tegenkomen met de komst van 
allerlei nieuwkomers, wat al dan niet te danken is aan de Netflixserie The Queens 
Gambit, is een verdere stijging van ASV in de toekomst zeker niet uitgesloten. Van 
deze succesfactor profiteert niet elke vereniging zo blijkt uit het ledenoverzicht. De laatste tijd zijn het vooral 
nieuwkomers die on-line speelden en het toch een keer bij een schaakclub wilden proberen. Misschien is dat ook 
een goede ontwikkeling vanuit corona door het clubleven op te zoeken, zo van “we hebben in die periode al lang 
genoeg thuis gezeten”. Een goede keus natuurlijk want je hoeft het ene, het on-line spelen, niet te laten zonder 
het ander, het lid worden bij een club, te gaan doen. 

Ledenontwikkeling ASV 
door Ruud Wille 

Ledenverloop ASV: 
(vermelde aantallen steeds 

per 31 december) 
 Totaal senior jeugd 
2021  180  151   29 
2020  165  138   27 
2019  170  140   30 
2018  169  138   31 
2017  150  127   23 
2016  160  126   34 
2015  160  125   35 
2014  150  124   26 
2013  146  115   31 
2012  142  110   32 
2011  145  116   29 
2010  141  112   29 
2009  143  113   30 
2008  147  110   37 
2007  148  111   37 
2006  139  106   33 
2005  152  108   44 
2004  144  103   41 
2003  129    95   34 
2002  119    90   29 
2001  113    91   22 
2000  119    95   24 
1999  118    88   30 
1998  131    84   47 
1997  123    88   35 
1996  130    94   36 
1995  110    97   13 
1994  136    97   39 
1993  132    87   45 
1992  148    91   57 
1991  167    99   68 
1990  152  100   52 
1989  138    96   42 
1988  137    91   46 
1987  147  108   39 
1986  166  110   56 
1985  164    96   68 
1984  165    87   78 
1983  168  100   68 
1982  157    96   61 
1981  135    85   50 
1980  125    72   53 
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In de top 10 van het KNSB-overzicht per 1 oktober 2022 vinden we nog een OSBO-vereniging nl. Schaakstad Apel-
doorn met 163 leden op plaats 6. De stijging kwam aanvankelijk door de fusie met De Schaakmaat enkele jaren 
geleden. Maar de stijging zet zich daar nu ook verder door!! Ook onze schaakvrienden uit Wageningen tellen met 
104 leden een aantal boven de 100 leden en nemen daarmee een uitstekende gedeelde 20e plaats in.  
 
Het overzicht geeft een mooi beeld geeft hoe het ledental in de verschillende verenigingen zich in het afgelopen 
jaren heeft ontwikkeld. Bekijk het maar eens op uw gemak. Waar de ene vereniging zich hersteld van een daling 
in een eerder jaar blijft een andere club redelijk constant. Maar ook dalingen komen voor. Ongetwijfeld zal in 
sommige gevallen de schaakloze periode door corona hier mee te maken hebben. En of deze verenigingen zich 
komend jaar of in de verdere toekomst zich zullen weten te herstellen zal moeten uitwijzen. Ik zal het voor u bij-
houden. Een duidelijke stijging kent ook het Haagse DD met intussen 159 leden. 
 
Veel clubs met meer dan 100 leden kennen een vrij stabiel niveau maar er zijn ook uitzonderingen. De jeugdclub 
Magnus Leidsche Rijn kende in 2017 een topklassering maar moest daarna het nodige inleveren maar krabbelt 
intussen weer wat op. Dat geldt ook voor Almere dat in 2019 nog op een 5e plaats stond maar intussen op een 
gedeelde 13e plek te vinden is. De Delftsche Schaakclub en het Leidse LSG zijn ook clubs die zich al jaren in de top 
10 bevinden. De club uit Delft is het niveau van 2018 alweer voorbij en staat net binnen de top-5. LSG blijft rede-
lijk stabiel de laatste jaren en staat weer op het niveau van oktober 2017.  
 
Onder de clubs met 100 of meer leden heb ik verenigingen vermeld die eerder 100 leden hebben gehad maar nu 
zijn teruggezakt. Ook daar zijn voorbeelden van. Zo steeg Zukertort Amstelveen in een jaar tijd van 82 naar 125 
en staat in de huidige lijst op de 12e plaats. 
 
Volgend jaar bekijken we weer een nieuwe landelijke lijst om te zien hoe de stand van zaken dan is. 
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Vroeger heb ik van een oudere broer leren schaken. Daarna altijd huisschaker gebleven. Van m'n broers verloor 
ik meestal; ze waren naar hun aard "genadeloos". Op de middelbare school (toen nog de hbs) ook wel gespeeld, 
maar verder dan de positie van reserve voor het team dat een keer tweede van het schoolteamtoernooi van de 
stad Utrecht werd, heb ik het nooit gebracht. Toen mijn ouders waren overleden, gaf ik aan dat ik het schaak-
bord wel wilde meenemen. Mijn broers reageerden heel direct: "Tuurlijk; dat schaakbord hoort bij jou." Wat ik 
mij niet had gerealiseerd,was dat ik kennelijk altijd degene was die het initiatief voor een potje schaak nam. Het 
staat nu op mijn bureau.  
Ik had best naar een schaakvereniging gewild, maar tijdens mijn betaald-werkzame leven kwam het er niet van. 
Er waren met een drukke baan, een druk gezin, en het nodige vrijwilligerswerk (ik heb heel wat baantjes gehad) 
teveel hogere prioriteiten. Maar ik heb altijd geroepen: "Als ik met pensioen ben, ga ik lid van een schaakvereni-
ging worden. En dat voornemen heb ik waargemaakt. Het was volstrekt toevallig dat ik bij ASV terechtkwam. Ik 
woonde namelijk in Arnhem-Zuid en had bij De Toren langsgegaan als ik op maandagavond niet in een cantorij 
(kerkkoor) zong - en nog zing - en dat ook nog op het kerkorgel begeleid. En dus kwam ik als "tweede keus" bij 
ASV terecht. Uiteraard werd ik allervriendelijkst door Ruud ontvangen. En zo ben ik gebleven, en ik heb er nooit 
spijt van gehad.  
Wat tegenviel? Ik had gedacht nog wel een paar fikse sprongen op de ratingladder (bij aanvang had ik helemaal 
geen rating) zou maken. Zo oud was ik toch niet! Welnu, het is er nooit van gekomen. Dat was een bittere tegen-
valler. Ik blijf een beginner, goed voor de liefhebbersgroep, maar verder: ho maar! Na mijn eerste seizoen (alleen 
de tweede helft) won ik wel de pen voor de grootste ratingstijger, maar ja, dat krijg je ervan als je wordt inge-
schaald op het niveau van iemand die amper kan schaken, maar zo erg was het nu ook weer niet. Zo heb ik in de 
loop der jaren ook nog wel één of twee keer de pen verdiend voor de best-presterende van een extern team 
(heb vaak op de laagste borden gespeeld), won ik een keer de pennenset voor de ASV'er van het jaar, en kreeg ik 
een pennenset bij mijn afscheid als vice-voorzitter. Kortom, een kast vol pennen! 
Maar ja, voor een schaak-loopbaanbeschrijving heeft Erik mij niet gevraagd. Het gaat om de schaaklessen op 
donderdagavond.  
NB Jaartallen en dergelijke zijn van mij in dit stukje niet te verwachten. Ik vergeet ze alle, registreer er geen één; 
doe er ook mijn best niet voor. Net zoals bij het invullen van onderwerpen in e-mails; doe ik ook niet. 
Ik zag dat er zo nu en dan schaaklessen aan volwassenen werden gegeven, parallel aan de interne competitie. 
Dat ging dan om vier lessen. Ik was in dat soort dingen duidelijk. Daar doe ik niet aan mee. Ik heb een levenlang 
niet aan clubschaak meegedaan, ik laat me de mogelijkheid een potje schaak te spelen niet afnemen. Ik ben niet 
naar een schaakclub gegaan om me weer te laten onderdompelen in bestuurlijke of andere randwerkzaamhe-
den. Wat ik verder zag, was dat er nogal wat ouders van jeugdclubleden langdurig zaten te wachten tot hun 
kroost klaar was. Dat moest anders! Vandaar een mailtje aan al die ouders en verzorgers. "Ik wil schaaklessen 
geven aan volwassenen die nog helemaal van begin af aan moeten leren schaken. Dat doe ik terwijl u op uw 
(klein)kind zit te wachten." En - dacht ik bij mezelf - ik houd er op een zodanig tijdstip mee op, dat ik kan mee-
doen aan de Interne. Doelstelling was heel simpel: "Als u straks met (niet tegen) uw kind of kleinkind een potje 
kunt schaken, dan is mijn doel bereikt." Dus niks ledenwerving, niks hogere ratings. Mijn eerste les begon ik al-
tijd met: "Sorry, maar u wordt nooit clubkampioen; daar bent u veel te oud voor! En als uw kind blijft schaken, 
zal het straks alleen maar van u winnen." Maar wat een vreugde heeft het mij gegeven, toen ik mijn zoon had 
leren schaken, dat hij mij na verloop van tijd in rating verre voorbij snelde. Zo hoort het en ik kan ervan genieten 
en neem de schampere opmerkingen, die ik wegens mijn allerbelabberdste spel over mij uitgestort krijg, voor 
lief. En zo is het gekomen. 
Ik ben beroepsmatig geen onderwijsgever geweest; daar vond mijn vader mij te driftig voor, maar kom wel uit 
een onderwijsnest. Lesgeven vond ik leuk. Zo geef ik ook rondleidingen door het kasteel en park Rosendael en 
doe dat als een docent! Ik verbaasde me er over, als ik soms betere schakers zag die weleens aanschoven, dat 
sommigen van hen werkelijk niet in staat zijn iets basic uit te leggen. Ze maken het direct veel te moeilijk. Vier 
lessen!?? Uitgesloten dat je in zo'n bestek iemand alle regels kunt bijbrengen. Dat werden er dus sowieso zes, 
waarbij we na die zes lessen gewoon doorgingen tot ... we weer aan een nieuwe cursus begonnen. Waren het in 
het begin vooral ouders van jeugdleden, langzamerhand visten we niet meer in die put en werden nieuwe kandi- 

Niet kunnen schaken en dan toch les geven 
door Kees van Keulen 
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daten van overal en nergens gehaald. Opvallend, schrijf 
ik wat bestraffend, nieuwe aanwas werd zelden aange-
leverd door ASV-leden. Er vlogen tientallen e-mailtjes 
heen en weer (zoals u merkt, ik schrijf teksten per 
strekkende meter), en vooral Erik was er meester in om 
wervende stukjes in allerlei kranten en bladen te krij-
gen. Deelnemers aan groep 1 stroomden, als we met 
een nieuwe cursus begonnen, door naar groep 2, waar 
ze les krijgen op het niveau van het Stappenboekje deel 
2, met Theo van Lotringen als lesgever, respectievelijk 
voor de echte volhouders groep 3, op het niveau van 
Stappenboekje delen 3 en 4, onder leiding van Bart de 
Kort. Hij weet volhouders echt aan zich te binden. 
Iedere keer lukte het wel weer een nieuwe groep uit de 
grond te stampen (zo'n drie keer per jaar. En enige 
trots geeft het toch te mogen vaststellen dat er inmid-
dels een groep is die bij mij heeft leren schaken, en 
inmiddels lid is van ASV en meedoet aan de interne en 
externe competitie. 
Hoe ik dat lesgeven deed? Welnu, onvoorbereid, uit mijn hoofd, en met veel praktische oefeningetjes, die ik ter plekke ver-
zon. Goed om te zien hoe moeilijk bijvoorbeeld het verschil is tussen schaak,mat en pat. Dus eindeloos spelletjes met een K 
+ D tegen een K alleen, enzovoort. Ik heb ook wel een aantal documenten gemaakt, die het afgelopen jaar in ASV-nieuws 
hebben gestaan, waarin ik moeilijke onderwerpen zo begrijpelijk mogelijk voor beginners uitlegde: wanneer winst/verlies/
remise, wanneer mag je wel/niet rokeren, en-passant-slaan, enzovoort. De lessen moesten en zouden voor mij en de cursis-
ten leuk en ontspannen zijn. En als iemand een keer een les miste, nou, dan kwam ik de volgende les toch een half uur eer-
der om met de cursist in te halen wat zij/hij had gemist! En iedere week konden alle deelnemers/neemsters een e-mail ont-
vangen met een samenvatting van de vorige les en een aankondiging van wat we de komende les zouden gaan doen. Ik 
moet er honderden hebben geschreven. Over SPAM gesproken. En zo coördineerde ik dat hele gebeuren. Er waren goede 
redenen - in de privé sfeer - om met dit lesgeven op te houden. Dat coördineren kon ik zonder enige pijn in het hart over-
dragen. Maar lesgeven ...... Maar ik heb alle vertrouwen in Samantha, die deze rollen van mij heeft overgenomen, en Jan 
Zuidema die in het verleden als reserve-lesgever fungeerde, en nu Samantha bij het lesgeven ondersteunt. 
Nogmaals, ik heb het niet gedaan om toekomstige kampioenen te creëren of leden voor ASV te werven, dat was voor mij 
bijzaak, maar om het (groot)ouders mogelijk te maken dat ze een leuk potje kunnen spelen met hun (klein)kinderen. En als 
ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren, is het mij goed! 
En zo kan ik nog altijd, als mijn zoon weer eens een potje wint of in rating stijgt, naar waarheid roepen: "Maar hij heeft van 
mij leren schaken." En mijn rating dan? Nou, ik neem graag een voorbeeld aan sommige super-senioren, die ondanks alles, 
toch plezier behouden in het schaken. Die rating doet er toch niet toe! 

Steenstraat 90 | 6828 CN | Arnhem 

026-4425368 | info@slagerijputman.nl 
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Het is vandaag zondag 27 november. Ruim een week geleden (donderdag 17 november) mailde onze onvolpre-
zen voorzitter, Erik Wille, onder het kopje ‘Verzoekje’ of ik een stukje wilde schrijven voor een speciale editie van 
ASV-Nieuws. Onderwerp: de schaaktrainingen voor senioren. 

In eerste instantie leek mij dit nog best wel een opgave. Immers, hoe betrouwbaar is mijn geheugen over een 
activiteit die zestien jaar geleden is opgestart? 

Op mijn vraag op weg naar de contactdag van de Motiefgroep schaken van 19 november aan onze onvermoeiba-
re secretaris, Ruud Wille, in welk jaar het schaaktrainingsjubileumweekeinde ook alweer werd gehouden ver-
wees hij mij naar ASV-Nieuws. Ook merkte Ruud op, dat hij ons (oude) weekbulletin En Passant steevast gebruik-
te voor het opstellen van het jaarverslag ten behoeve van de algemene ledenvergadering. “Dit wordt de komen-
de keer lastiger voor mij, aangezien En Passant niet meer verschijnt”, aldus Ruud. 

Dit geeft meteen ook weer voer voor één of meer artikelen over hoe we de geschiedschrijving over onze flore-
rende vereniging borgen. Berichtgeving via de ASV-site en via FaceBook, prachtig en prima uiteraard en daaren-
boven snel en actueel. Maar vind maar eens iets terug als je er naar op zoek bent en niet (meer) weet wanneer 
dat speelde?! 

Je komt nog wel eens tegen, dat een dorpje of stad in een of ander document van pak-en-beet twaalf eeuwen 
geleden zou zijn genoemd en dat dit dorpje of deze 
stad dus al zeker twaalf eeuwen oud is. Maar hoe be-
trouwbaar is zo’n bron die zo oud is eigenlijk? “Wie 
het weet mag het zeggen…”. 

Ik laat dit onderwerp voor nu verder rusten. Maar ik 
denk wel dat het goed is hier verder over na te den-
ken. 

Voor het onderstaande stukje geschiedschrijving over 
de schaaktrainingen voor senioren citeer ik uit En Pas-
sant 1, 7 en 11 uit 2006 en ASV-Nieuws van juli 2018. 
Deze bronnen zijn ontsloten en raadpleegbaar via de 
ASV-website.   

 EP 1 - 2006 
Eén van de items uit het beleidsplan 2003-2006 is 
schaaktraining voor senioren. Het ASV-bestuur heeft 
besloten dit jaar een serieuze start met dit item te ma-
ken. Op 9 februari a.s. starten de lessen voor schakers met een speelsterkte tot Elo circa 1400/1450. De cursus 
bestaat uit 6 lessen van 1 uur per les. De kosten bedragen 5 euro voor 6 lessen. De kosten van het lesmateriaal is 
in dit bedrag begrepen. De lessen vinden plaats op donderdagavond van 18.45 tot 19.45 uur in het scoutingge-
bouw. De lesdata zijn in beginsel 9 februari, 2 maart, 30 maart, 27 april, 11 mei en 1 juni 2006. Het doet ons bij-
zonder plezier, dat Hendrik van Buren zich bereid heeft verklaard de lessen te verzorgen. Hendrik kennende zul-
len de lessen niet alleen leerzaam zijn, maar ook doorspekt met de nodige schaakgeschiedenis en schaakanekdo-
tes. Cursisten kunnen zich via het inschrijfformulier, dat op de wedstrijdtafel komt te liggen, voor deze schaak-
cursus aanmelden. Informatie over de cursus voor senioren met een speelsterkte tot een Elo van ± 1800/1850 
volgt op een later moment. Hetzelfde geldt voor schaaktraining voor de top van onze vereniging. 

EP 7 - 2006 
Het succes was de eerste cursusavond groot. Bijna 20 belangstellenden, waaronder naast enkele ASV-ers ook 
veel ouders van jeugdleden maar ook enkele geïnteresseerden die zich naar aanleiding van een krantenartikel 
aanmeldden, luisterden aandachtig naar wat Hendrik van Buren te vertellen had. Op de voor hem bekende wijze 
wist hij zijn publiek aan de hand van de nodige stellingen te boeien.  

Schaaktrainingen voor senioren bij ASV 
door  Nico Schoenmakers 

Trainingsmarkt 2016-2017 
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Op 2 maart is de volgende cursusavond. Twee cursisten, Lion de Kok en Bon te Braak namen meteen ook deel 
aan de interne competitie. We hopen natuurlijk dat het hen bevalt bij ASV en dat we ze als lid mogen begroeten. 

EP 11 - 2006 
Afgelopen maand is een start gemaakt met de schaaktraining voor schakers met een speelsterkte tot een Elo van 
ca. 1450. De komende maand willen we starten met de training voor de middengroep en de top. Deze trainingen 
gaan plaatsvinden op maandagavond in de maanden april en mei. De trainingen worden verzorgd door 2 gedi-
plomeerde trainers die het vak verstaan, te weten Pascal Losekoot voor de ASV-er met een Elo tot 1850 en Willy 
Hendriks voor de ASV-er met een Elo vanaf 1850. De trainingen vinden plaats in het Lorentz Kennisintensief On-
dernemerscentrum, IJsselburcht 3. Het aanvangstijdstip is 19.30 uur. Verder start vanavond een cursus voor ge-
ïnteresseerden die het schaakspel willen leren. Deze cursus wordt verzorgd door Hendrik van Buren. Meer infor-
matie kunt u verkrijgen bij één van uw bestuursleden. Folders met nadere informatie liggen vanaf vanavond op 
de wedstrijdtafel. 

ASV-Nieuws juli 2018 - Schaaktrainingsjubileumweekeinde 26 en 27 mei 2018  
Quote van trainingsdag 1 - 26 mei Anne Paul Taal: “Je kan het beste je hele leven in bed liggen en hopen dat je er 
niet uitvalt!?”  
Quote van trainingsdag 2 - 27 mei Anne Paul Taal: “Je moet altijd eerst kauwen, voordat je doorslikt.” 

Tijdens één van zijn schaaktrainingen in het voorjaar 
van 2017 merkte docent Pascal Losekoot op, dat in 
2018 de 100e schaaktraining plaats zou vinden. Hij 
deed de suggestie hierbij stil te staan middels een 
schaaktrainingsweekeinde. Een locatiezoektocht leid-
de ons via hotel Het Hoge Duin in schaakmekka Wijk 
aan Zee, een viersterrenhotel op de Veluwe uiteinde-
lijk naar het rustieke landgoed Halsaf in Babberich.  

Het thema van de trainingen was: Trainingsmetho-
den. Hierbij kwam een aantal manieren om te trai-
nen aan bod. Zowel meer traditionele vormen (met 
een boek en bord en stukken erbij) als meer moder-
ne (met gebruik van computer en internet).  

Een greep uit de onderwerpen: diverse manieren om tactiek te oefenen; openingsstudie in combinatie met spe-
len op internet; gebruik databases bij openingsstudie; partij-analyse en gebruik computerprogramma's; meeden-
ken met live-partijen; dingen leren en toepassen proberen te koppelen.  

Daarnaast waren er diverse activiteiten, zoals een tweetallentoernooi, een teamwedstrijd met consultatie, een 
wandeling, waarbij de prachtige, bosrijke omgeving werd verkend, en (uiteraard) (snel)schaken.  

De schaaktrainingen voor senioren maken inmiddels zestien jaar vast onderdeel uit van het rijke  activiteitenpro-
gramma van ASV. Zelf kijk ik er met plezier op terug, dat ik aan de basis van deze succesvolle ASV-activiteit heb 
mogen staan.  
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Rijke traditie aan verhuizingen 
Verhuizingen zijn voor schaakclubs altijd ingrijpende gebeurtenissen. Onderstaand het verhaal over de twee ver-
huizingen die ASV sinds het 100-jarig bestaan in 1991 meemaakte. Maar eerst nog even de verhuishistorie uit de 
eerste 100 jaar aanstippen. Dat staat allemaal natuurlijk al veel uitgebreider in het jubileumboek ‘ASV 1891-
1991’. Gaan we terug naar het begin, dan lezen we in genoemd jubileumboek dat ASV de eerste negen maanden 
speelde in Hotel De Pauw aan de Pauwstraat. Vervolgens nam ASV tot 1895 haar intrek in de directiekamer van 
Musis Sacrum. Daarna huisde onze club tot de zomer van 1908 in Restaurant Place Royal aan het Koningsplein.  
 
Verhuizen zit ASV kennelijk in het bloed. Van 1908 tot 1918 werd gespeeld in Café Nationaal aan de Bakker-
straat. Daarna volgde twee jaar in de Geldersche Industrieele Club aan het Nieuwe Plein. Vervolgens twee jaar 
in Café Centraal en daarna ruim anderhalf jaar in de bovenzaal van Café Riche. In februari 1924 kwam er rust. 
ASV speelde in die tijd op woensdagavond en zondagochtend. Tot 1936 zou gespeeld worden in de Groote Soci-
ëteit aan de Koningsstraat.  
 
Hierna volgde in de oorlogsjaren Hotel Bristol, Hotel Oranje-Nassau en direct na de oorlog in Café De Passage 
naast V&D (of wat daar direct na de oorlog nog van over was). Een jaar later ging ASV terug naar Café Nationaal. 
Daar bleef ASV opnieuw tien jaar. Daarna kwam de club in Maison André aan de Roggestraat (ingang Velper-
poortlangstraat) terecht. Een half jaar later keerde ASV kort terug in café De Passage om vervolgens in 1958 te 
vertrekken naar het ABC-koffiehuis aan de Trans. Weinig licht, veel geluid en rook die niet weg kon, zorgden 
voor een volgende verhuizing. Vanaf seizoen 1964-1965 speelde ASV in Cultureel Centrum De Coehoorn. Na de 
fusie van ASV met De Koningsloper in 1972 trok de fusieclub ASV in bij GOVA in het Girokantoor aan de Velper-
weg. Dat leidde al snel tot gemor, omdat ASV in feite te gast waren en ook de strenge beveiliging bij toegang 
van het Girokantoor (zonder geldige legitimatie kwam je niet binnen) werd als storend ervaren. In 1978 deed 
ASV een gouden stap. Vanaf januari van dat jaar had ASV clubavond in de kantine van de Heidemij aan de Lo-
vinklaan. Een periode van bloei begon.  
 
In 1985 volgde een onaangename aankondiging van de Heidemij. Vanwege de beveiliging van het gebouw kon-
den we niet langer terecht. In januari 1986 werd besloten onze intrek te nemen in het OHRA-kantoor aan de 
Groningensingel in Arnhem Zuid en dat ook nog eens op de dinsdagavond. Een keuze die ingegeven was door 
gebrek aan alternatieven. Arnhemmers over de brug krijgen (zeker in 
die tijd hield voor geboren Arnhemmers Arnhem op aan de noord-
kant van de Rijn), bleek al een probleem en de verschuiving van de 
clubavond van donderdag naar dinsdag zorgde voor veel afhakers. Al 
snel was duidelijk dat ASV wat anders moest. In maart 1986 stuurde 
toenmalig voorzitter Hendrik van Buren een brief aan de leden, dat 
de keuze niet goed geweest was en dat een poging gedaan zou wor-
den onderdak te vinden in het KAB-gebouw. De leden bleken echter 
niet enthousiast over dat onderkomen, dus werd er verder gezocht. 
In mei 1986 kwam ons lid Henri Lenferink (later wethouder van Arn-
hem en nu burgemeester van Leiden) met de gouden tip: Het FNV-
gebouw De Opbouw aan de Velperweg bleek een ideaal clubgebouw 
met één grote en enkele kleinere zalen en een haast te gezellige kan-
tine. In augustus 1986 startte ASV daar en daarmee keerde het terug 
op de vertrouwde donderdagavond en in Arnhem-Noord. Met die 
verhuizing kwam er ook rust op het front van zaalruimte zoeken, 
want ASV zou er tot de zomer van 2004 blijven. Zo lang geen verhui-
zing was nog nooit in de historie van ASV voorgekomen. 

Clublokalen 
door Erik Wille 

De Opbouw 
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Verhuizing 2004 
ASV vierde haar 100-jarig bestaan in ‘De Opbouw’ aan de Vel-
perweg. Toen ASV daar op 21 augustus 1986 haar intrek nam, 
deed het gebouw dienst als FNV-kantoor. Jaren later vertrok 
het FNV en ging het pand over in handen van de welzijnsorga-
nisatie Stichting Rijnstad. ASV was verknocht aan die thuisha-
ven. Dat had verschillende redenen. De grote speelzaal was 
uitstekend geschikt om te schaken. Er was veel ruimte; het 
licht was goed en ook was er geen hinder van rumoer. Dat 
kwam mede doordat er een aparte kantine was. Die kantine 
met de FNV-vrijwilligers Wim Burgers en Jan de Groot en later 
Steve Winterdal achter de bar was ook nog eens erg gezellig. 
Geen donderdag werd de deur van het gebouw voor half twee 
’s-nachts dichtgetrokken. De aankondiging dat ASV het pand 
moest verlaten, sloeg dan ook in als een bom. 
 
In een gesprek tussen het ASV-bestuur en Rijnstad werd ons op 
19 juni 2003 meegedeeld dat Rijnstad het contract per 1 janua-
ri 2004 zou gaan beëindigen. De reden die er achter zat, was 
waarschijnlijk tweeledig. De hoofdreden was dat er nieuw-
bouwplannen waren op de hoek van de Arbeidstraat en de Ro-
sendaalsestraat. Volkshuisvesting kon daar alleen maar appar-
tementen gaan bouwen als er voldoende parkeergelegenheid 
zou zijn. Daarom kwam er een bod op de grond waar onze 
speelzaal stond, met de bedoeling daar parkeergelegenheid te 
creëren. Dat bod kwam Rijnstad goed uit, want de financiële 
situatie van de welzijnsorganisatie was niet rooskleurig. Zo 
werd ASV de dupe van de wijkverbeteringsplannen voor Kla-
rendal. 
 
Een hectische periode volgde. Allereerst was er het juridische 
aspect. ASV had een huurcontract, dat jaarlijks op 18 augustus 
stilzwijgend met een jaar verlengd werd. Ook stond in het 
huurcontract dat Rijnstad drie maanden voor die datum beëin-
diging van het huurcontract schriftelijk moest aankondigen. Dat 
was niet gebeurd. Uiteindelijk werd in pais en vree overeenge-
komen dat ASV na het seizoen 2003-2004 De Opbouw zou ver-
laten.  

ASV 1 in De Opbouw 

ASV 2 in De Opbouw 

Bar in De Opbouw 

ASV-jeugd met Theo Jurrius 
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Terwijl de onderhandelingen met Rijnstad over het einde van het 
contract nog liepen, werd ook de zoektocht naar een nieuw club-
lokaal voorbereid. Er kwam een checklist van voorwaarden waar 
het clublokaal aan moest voldoen.  
 
Onderstaand een overzicht van belangrijke en minder belangrijke 
wensen: 

Ligging: Arnhem-Noord 
 Goed bereikbaar met openbaar vervoer (bus 

en evt. trein) 
 Voldoende parkeergelegenheid 
Beschikbaar: Donderdag 18.00 – ca. 00.30 uur 
Periode: van ca. 3e week augustus tot en met laatste 

week juni  (vijf weken zomerstop) 
Ruimte: Eén (bij voorkeur met tafels en stoelen ingerichte) ruimte van 140 - 150m² (De Opbouw was 

136,8 m²), waarbij een met schuifwanden deelbare ruimte voor ons zeer gunstig zou zijn. 
 Toegankelijk voor invaliden en minder goed ter been zijnde mensen 

Voldoende licht 
 Goed meubilair (we hebben zelf evt. 20 grote opklapbare kantinetafels) 
 Geen geluidsoverlast die niet door ons te beïnvloeden is 
 Veilige opslag van schaakmateriaal 
Kantine: Aanvaardbare prijzen 
 Assortiment: minimaal koffie/thee, limonades/bier/wijn  
Huurprijs: Indien mogelijk vergelijkbaar met de huidige huurprijs  

(ca. 50 euro per avond) 
Contractduur: Tenminste vijf jaar 
Aanvullende wensen: 
 Extra zaaltjes aanwezig voor vergaderingen en jeugdtraining 
 Kantine gescheiden van speelzaal 
 

Voor schakers is het wensenlijstje niet zo spectaculair. Het probleem was echter dat geen enkele verhuurder van 
zalen ervaring had met schaken en schakers. En dan heb je al snel verschil van inzicht als het om licht, geluid, 
maar ook om de eindtijd gaat. 
 
Na een eigen inventarisatie van zalen in Arnhem-Noord kwamen we tot een lijst van vijf alternatieven, die we 
overigens geen van allen kenden. Dat was al een voorbode van een zoektocht vol verrassingen. Ruud en Erik Wil-
le startten op vrijdag 6 februari 2004 hun rondgang langs de geselecteerde potentiële nieuwe clublokalen. “De 
Schaapsdrift” was het eerste zaaltje dat aan een toetsing onderworpen werd. “De Schaapsdrift” was een zaaltje 
achter de Willibrorduskerk. De kerk staat aan de Oude Velperweg en het zaaltje lag aan Schaapsdrift. We werden 
ontvangen door een 76-jarige paragnost die het beheer had over de zaal (of beter het zaaltje). De zaal was een 
derde kleiner dan De Opbouw, wat niet handig is als je wil groeien. Direct bij de entree van de zaal was een bar-
retje van ruim een meter breed en een werkruimte achter de bar, waar alleen slanke barkeepers konden werken. 
We hadden ons oordeel snel klaar. Deze zaal was hooguit in noodgevallen en dan zo kort mogelijk een alterna-
tief. Een penetrante wierooklucht stimuleerde ons enorm om het bezoek zo snel mogelijk af te sluiten.  
 
We zetten onze zoektocht voort op dinsdag 10 februari. Twee bezoeken stonden die avond gepland. We begon-
nen op een voor ons mysterieuze plek. Op het winkelcentrum Amsterdamse Hoek aan de Amsterdamseweg 
moest het clublokaal van de Arnhemse schietvereniging (ASV) zijn. Intrekken bij een naamgenoot leek ons een 
mooie gedachte, maar we hadden geen idee waar het gebouw moest zijn. We ontdekten na wat zoekwerk een 
deur die niet bij de winkels hoorde. We openden de deur en keken vervolgens langs een steile trap de diepte in. 
Tot zover onze eisen over toegankelijkheid. Onderaan de trap bleken we terechtgekomen te zijn in de gewelven 
van de voormalige Stoombierbrouwerij De Kroon (zie foto uit 1900, bron: Gelders Archief). We werden daar al-
lerhartelijkst ontvangen en vrijwel alles wat we aanroerden bleek bespreekbaar, zelfs de huurprijs.  

Interne competitie in De Opbouw 
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Het clublokaal van de schietvereniging bleek over een uiterst gezellige kantine te beschikken. Buiten dat de toe-
gankelijkheid een ‘no go’ opleverde, was ook het licht nog eens heel slecht. En dat is alleen een voordeel als je 
net een slechte zet gedaan hebt. We vonden het jammer dat er zo geen samenwerking met het andere ASV mo-
gelijk was, want we voelden ons enorm welkom. Vol goede moed reden we door naar het volgende adres. Dit-
maal was de nieuwbouw van Scoutingvereniging St. 
Christophorus Lichtdraagsters aan de Monnikensteeg 
het doel van onze missie. Over dit gloednieuwe scou-
tinggebouw waren we meteen enthousiast. Ook het 
bestuur van de scoutingvereniging bleek alleraardigst 
en coöperatief. Zoals jullie verderop zullen lezen, 
maakten we op dit moment een inschattingsfout. De 
druk van het moeten vinden van een nieuw onderko-
men voor ASV in combinatie met een gloednieuw nog 
niet voor scoutingdoeleinden ingericht gebouw deden 
ons op een roze wolk belanden. Boven was een grote 
zaal en op drukke avonden konden we ook nog uitwij-
ken naar twee kleinere zalen beneden. Bovendien 
werd ons een beeld geschetst dat vrijwel alles mogelijk was. Er waren twee problemen. De toegankelijkheid 
voor gehandicapten en mensen die slecht ter been waren, was beperkt tot de benedenzaal. Ons werd echter de 
toezegging gedaan dat ook de bovenste zaal toegankelijk gemaakt zou worden. Het tweede probleem was het 
ontbreken van meubilair. Dat probleem zou oplosbaar moeten zijn. Daarom spraken we af dat we onze rond-
gang door Arnhem-Noord zouden afmaken en dan de week erna weer contact zouden opnemen.  
 
De volgende dag gingen we ’s-middags naar Zorgcentrum Waalstaete aan de IJssellaan. Daar bekeken we de 
recreatiezaal, een prachtige lichte zaal. Een belangrijke beperking van deze locatie was echter dat de voordeur 
van het gebouw om 20 uur dichtging en dat die alleen door het verplegend personeel te openen was. We spra-
ken af dat we in maart verder zouden horen wat wel en niet kon. Waalstaete had geen ervaring met verhuur 
aan externe partijen en moest op basis van ons verhaal daar eerst beleid op maken. Het contact in maart zou er 
echter nooit komen, want onze contactpersoon belde nog dezelfde middag met de verrassende boodschap dat 
ze besloten hadden niet aan externe verhuur te gaan doen.  
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Ruud en ik voltooiden diezelfde avond ons ‘rondje langs de zalen’. We gingen op visite bij tafeltennisvereniging 
Oldra die hun clubgebouw hadden in de sportzaal van de voormalige Saksen Weimarkazerne. Voor mij was het 
jeugdsentiment, want ik bracht daar vier maanden van mijn diensttijd door. De zaal was twee keer zo groot als 
De Opbouw, dus dat paste bij onze wens om als club door te groeien. Een breekpunt was echter al meteen dat de 
zaal op donderdag al bezet was. We konden op dinsdagavond terecht of de club die er op donderdag huisde, zou 
bereid moeten zijn om naar de dinsdagavond te switchen. Daarnaast was er een extreem kleine kantine, die we 
zelf moesten bemannen, maar waar de opbrengst voor Oldra was.  
 
Na onze oriëntatietocht was wel duidelijk dat het scou-
tinggebouw aan de Monnikensteeg het enige alterna-
tief was, waarin we op relatief korte termijn goed uit 
de voeten zouden kunnen. We startten daarop de on-
derhandelingen met het bestuur van de scoutingvere-
niging en we wisten goede afspraken te maken. Ook 
hadden beide besturen wel een klik met elkaar, dus 
een mooie samenwerking leek geboren. ASV kreeg de 
beschikking over drie zalen. Om daar te kunnen scha-
ken, zou ASV meubilair aanschaffen en de vrijwilligers 
van de Scoutingvereniging zouden voor een tientje ex-
tra huur per week zorgen dat wij in een met tafels en 
stoelen ingerichte zaal zouden komen. Ook werd afge-
sproken dat er voor barbezetting gezorgd zou worden, 
waarbij de kantineomzet dan voor de Scoutingvereni-
ging was. Bovendien hadden we een huurprijs van 40 
euro per avond (exclusief het tientje voor het klaar-
zetten van de zalen) uitonderhandeld, waardoor de 
verhuizing ook geen consequenties had voor de hoog-
te van de contributie. Voor ASV was dat een goede 
deal. 
 
Nu was het eerst aan de leden om de zaal te bekijken. 
De reacties op de speciale kijkavond waren overwe-
gend positief en zo werd op 17 juni 2004 op een extra 
algemene ledenvergadering besloten dat ASV haar 
intrek zou nemen in het scoutinggebouw pal naast het 
voormalige Vitesseterrein aan de Monnikensteeg. 
 
Op 19 augustus 2004 was het dan zover. Met een vrije 
speelavond begin het seizoen 2004-2005 in het nieu-
we speellokaal. Dat was voor iedereen wennen, te 
meer daar het uiterlijk van de speelzalen beduidend 
anders was dan tijdens de kijkavond. Het Scoutinggebouw was inmiddels logischerwijze ook als scoutinggebouw 
ingericht. Attributen als totempalen, maar ook hun meubilair maakte de beschikbare ruimte kleiner. De boven-
verdieping was bovendien gehalveerd om de kantine te kunnen creëren. We wisten dat die ingreep zou gaan 
plaatsvinden, maar het viel ons toch tegen hoeveel ruimte om te schaken hiermee verloren ging. De eerste avon-
den richtten we zelf de speelzalen in. Dat was een heel gesjouw. Er was namelijk alleen opslagruimte op de bo-
venverdieping en de benedenverdieping en juist de middelste zaal bleek de voorkeur te hebben van de meeste 
schakers. Het sjouwen van de zware tafels door het trappenhuis was geen pretje, maar gelukkig hadden we dat 
vanaf de derde clubavond uitbesteed.  
 
Althans dat was de afspraak. Toen het bestuur van ASV de plattegrond met de gewenste tafelopstelling bij de 
beheerder van het gebouw aanleverden, kregen we de boodschap dat de Scoutingvereniging geen vrijwilligers 
had weten te vinden en dat we zelf de zalen maar moesten klaarzetten. Die mededeling zorgde voor een flinke 
scheur in de samenwerking met de Scoutingvereniging. Niet op het persoonlijke vlak. Daar klikte het prima, maar 

Interne in scoutinggebouw 2 

Interne in scoutinggebouw 1 



december 2022                           ASV Nieuws 

16 

 

 

zakelijk veranderde dit de verhoudingen. Toen wij onze teleurstelling over deze mededeling uitspraken, verzake-
lijkte het tot dan gemoedelijke contact. De Scoutingvereniging stelde zich meer en meer op als ‘huurbaas’ en 
sprak ons met enige regelmaat aan op het niet op de goede manier achterlaten van het gebouw. Tegelijkertijd 
gaf het niet thuis als ASV hen aansprak op de gemaakte afspraken, die voor de Scoutingvereniging aan hun zijde 
duidelijk niet in beton gegoten waren.  
 
In november kregen we in een evaluatiegesprek de vraag of we een van de zalen wilden inleveren, zodat die aan 
een andere huurder verhuurd kon worden. Ook moesten 20 stoelen van ons vervangen worden door beter sta-
pelbare stoelen en onze materiaalkasten moesten weg. De druk op het bestuur kwam echter niet alleen uit die 
hoek. Ook van de leden kwamen al de eerste morrende geluiden. Zo schreef Gerrit Verbost een brief, waarin hij 
zijn zorg uitsprak. Het spelen in verschillende zalen, het traplopen voor ouderen en slechter ter been zijnde le-
den en de gebrekkige hygiëne op de toiletten waren bron van onvrede.  
 
De zorgen over het speellokaal werden voor het bestuur steeds groter. Het gebeurde zo nu en dan dat er een 
sigarettenpeuk gevonden werd op de damestoiletten op de begane grond. Het bestuur kreeg dan foto’s van de 
‘plaats delict’. Nu was de begane grond een tussenverdieping, waar ASV niet schaakte en waar we dus ook geen 
zicht op hadden. Voorbijgangers konden daar zo het gebouw in zonder dat wij het merkten. Het bestuur was er 
dan ook allerminst zeker van dat ASV-ers stiekem rookten op het damestoilet. Voorzover wij dat wisten, werd er 
boven bij de deur naast de bar gerookt. De scouting kreeg intussen een groeiend vrijwilligersprobleem, waar-
door de tijden dat de bar open was korter werden. Uiteindelijk moesten Richard van der Wel en Theo Jurrius 
zelfs bijspringen om te zorgen dat de bar open bleef. Ook het openen en sluiten van het gebouw door de beheer-
der werd afgeschaft en ASV kreeg zelf een sleutel (en ook de niet door ons gewenste verantwoordelijkheid voor 
het gebouw). De overleggen met het bestuur van de scoutingvereniging verliepen nog altijd wel in goede harmo-
nie, maar ook bij het bestuur van ASV werd de wens om weer een ander clublokaal te vinden groter. In de zomer 
van 2006 stuurde het bestuur van de scoutingvereniging ASV een boze brief na het opnieuw vinden van een siga-
rettenpeuk. Er werd een boeteregeling aangekondigd, waarin ASV voor de eerste drie keer dat peuken gevonden 
werden een boete van 50 euro per overtreding zou krijgen. Daarna zou de boete bij elke overtreding 50 euro 
hoger worden. Die aankondiging vertroebelde de zakelijke (en zeker niet de persoonlijke) verhoudingen tussen 
de twee clubs flink.  
 
Op de ledenvergadering op 1 februari 2007 constateerde de vergadering bovendien dat er ook een praktisch pro-
bleem begon te ontstaan. ASV groeide flink en de ruimte in het Scoutinggebouw beperkt onze groeimogelijkhe-
den. De voorzitter van ASV lanceerde in die vergadering de kreet ‘actief opletten’. Erik Wille bedoelde daarmee 
dat we nog niet heel actief aan het zoeken zijn naar andere speelruimte, maar dat we wel opletten of zich kan-
sen aandienen. 
 
In april 2008 besloot het bestuur om echt om te gaan zien naar een nieuw clublokaal. We gingen van de ‘actief 
opletten’-modus over naar actief zoeken. We zochten hiervoor eerst contact met de gemeente Arnhem. Daar 
troffen we uitermate behulpzame ambtenaren, maar een rondgang langs diverse zalen leverde geen resultaat 
op. Zo bezochten Ruud en Erik Wille in het najaar van 2008 een wijkcentrum aan de Trans in hartje centrum. Bui-
ten dat de zaal te klein was, is het op donderdagavond niet mogelijk dichtbij te parkeren. Ook het Hoofdkwartier 
G72 aan de Oude Kraan bleek niet geschikt. Op Sportcentrum Valkenhuizen was de vergaderruimte onder sport-
school Physique ook al niet wat we zochten. Zo was dit traject ondanks alle inspanningen van de gemeente niet 
succesvol.  
 
De zorgen bleven dus en een alternatief vinden voor onze huisvesting was niet eenvoudig. Soms is de factor toe-
val echter bepalend bij de oplossing van complexe problemen. Zo ook nu. Onze secretaris, Ruud Wille, bracht 
eind 2008 op een zaterdag zijn auto naar de Mazdagarage op de Vlamoven. Daar zag hij pal naast de garage Acti-
viteitencentrum Schreuder op de plek waar tot voor kort een drukkerij zat. Met enige reserve belde Ruud met-
een met broer Erik.  “Het zal wel niets zijn op zo’n afgelegen plek”. We besloten echter toch contact te leggen en 
eerst maar eens te zien of daar een zaal te huren was en hoe het eruit zag, want dat was van buiten lastig in te 
schatten. De week erna zochten we contact en toen begon de bal te rollen. De leiding van het Activiteitencen-
trum was erg enthousiast en we hadden dan ook meteen een klik. We besloten een kijkavond te organiseren 
aan het begin van 2009. En op 29 januari 2009 stond op de agenda van de ledenvergadering een voorstel van het 
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bestuur om per 7 mei 2009 onze intrek te nemen in onze hui-
dige speellocatie. Na de lange periode in De Opbouw hebben 
we gelukkig opnieuw een stek gevonden waar we intussen 
alweer lang en tot volle tevredenheid ons thuis hebben. 
 
De verhuizing naar Activiteitencentrum Schreuder, dat inmid-
dels Dagbesteding Het Pleijwerk heet, zorgde wel voor een 
nieuwe tak van sport qua vrijwilligerswerk, want ASV zorgt 
sinds het begin zelf voor het kantinebeheer. De veel hogere 
huur wordt daardoor enigszins gecompenseerd door de kan-
tine-opbrengst. Inmiddels zijn ook alle zaterdagactiviteiten 
naar Het Pleijwerk verhuisd. Na 20 geweldige jaren in Lo-
rentz Ondernemerscentrum was het deze zomer niet langer 
mogelijk om onder goede schaakcondities voor onze zater-
dagactiviteiten daar te blijven. We koesteren de mooie her-
inneringen aan die prachtige speelzaal en we hebben geluk-
kig een uitstekend alternatief in ons reguliere clublokaal. Dat 
we met al onze activiteiten terechtkunnen bij Elver is te dan-
ken aan de fantastische samenwerking van de leiding van 
Het Pleijwerk. Niets is ze teveel en “nee” is maar zelden een 
antwoord op onze vragen. 
 
Als voorzitter heb ik twee verhuizingen meegemaakt. De ver-
antwoordelijkheid woog in die perioden extra zwaar. Terug-
kijkend kunnen we concluderen dat we na De Opbouw geluk-
kig weer goed terechtgekomen zijn. Na het teruglezen van de 
verhuishistorie van ASV realiseer ik me dat het sinds 1986 
eigenlijk erg rustig is aan het verhuisfront. Laat dat vooral 
nog lang zo blijven.  

Activiteitencentrum Schreuder 

Bar in Schreuder 

Eerste clubavond in Schreuder 

Jeugd in Schreuder 
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In de zomer van 2004 verhuisde ASV van De Opbouw naar het Scoutinggebouw aan de Monnikensteeg. Vanuit 
de toen nog actieve Promotiecommissie (adviescommissie van het bestuur) kwam het idee om met een massa-
kamp aan 26 borden tegen een andere club afscheid te nemen van ons clublokaal aan de Velperweg 13. Het be-
stuur pakte de handschoen op en benaderde Wageningen of er interesse was in zo’n vriendschappelijke match. 
Daar kwam een positief antwoord op. 
 
Op 12 juni 2004 was het zover. Het was gelukt om 
van beide clubs 25 spelers achter de borden te krijgen 
en bij de jeugd werd er 11 tegen 11 gespeeld. En zo 
zaten er op een zonnige zaterdag ruim 70 spelers in 
de grote zaal van De Opbouw. Beide teamcaptains 
hielden een praatje en om de wedstrijd alvast op 
scherp te zetten werden er wat stekeligheden uitge-
wisseld. De wedstrijd werd op een leuke manier fana-
tiek gespeeld. Beide clubs wilden echt winnen. In dat 
opzicht was het net een KNSB-wedstrijd. Wageningen 
won met 11,5-14,5 en onze jeugd won met 64-57. Na 
afloop van de wedstrijd ontstond een gezellig samen-
zijn, waarin nagepraat werd over deze historische 
match. De gezamenlijke conclusie was: “dit smaakt 
naar meer”. Ook werd meteen al de wens uitgespro-
ken om tenminste aan 30 borden aan te treden. Dat 
lukte pas in de tiende editie, maar tien waren het ook 
meteen 34 borden. Dat record is twee keer geëve-
naard, maar meer dan 34 borden werd het nooit. Op-
merkelijk is dat Wageningen in de tot dusver gespeelde 17 massakampen al vier “bondscoaches” versleet, ter-
wijl bij ASV Erik Wille niet uit die functie te krijgen is. De spannendste momenten zijn altijd de week voor de 
massakamp. Het vraagt namelijk enige creativiteit om allebei op hetzelfde aantal spelers uit te komen. 
 
De massakamp is een mooi voorbeeld van een activiteit die éénmalige georganiseerd zou worden en uiteindelijk 
structureel een plek op de schaakkalender kreeg.  

 

Massakampen ASV-Wageningen  
door Erik Wille 

Massakamp 2004  

Massakamp 2019 
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Uitslagenoverzicht 

 
 

   Senioren  Jeugd 

Jaar en plaats borden ASV Wageningen  ASV Wageningen   

2004 Arnhem 26 11,5 14,5  64 57   

2005 Wageningen 25 8,5 16,5  35,5 24,5   

2006 Arnhem 24 13 11  38,5 21,5   

2007 Wageningen 25 11 14  33 23   

2008 Arnhem 25 10,5 14,5  16,5 22,5   

2009 Wageningen 27 18 9  47,5 22,5   

2010 Arnhem 25 16 9  41,5 45,5   

2011 Wageningen 28 14 14  25 24   

2012 Arnhem 25 14,5 10,5  43 38   

2013 Wageningen 34 14 20  23,5 37,5   

2014 Arnhem 28 14,5 13,5  14,5 50,5   

2015 Wageningen 34 13,5 20,5  30 31,5   

2016 Arnhem 32 18,5 13,5  36 20   

2017 Wageningen 30 11 19  21 28   

2018 Arnhem 30 12,5 17,5  28,5 27,5   

2019 Wageningen 34 21,5 12,5  15,5 23   

2022 Arnhem 32 18,5 13,5  23 19,5   

         

        

        

 Stand in matchpunten  8,5 8,5  10 7 

 Stand in bordpunten 484 241 243  536,5 516 

Massakamp 2008 met Jan Timman als toeschouwer 

Contactgegevens: Broekstraat 32,7122 LC Aalten, e-mail: 

andre@zaalminkuitvaartzorg.nl, tel. 06-38729714, site: 

www.zaalminkuitvaartzorg.nl  

mailto:andre@zaalminkuitvaartzorg.nl
http://www.zaalminkuitvaartzorg.nl
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De strijd om de Open Arnhemse schaaktitel werd in de 

loop der jaren in allerlei toernooi-opzetten gespeeld. De 

gezamenlijke Arnhemse schaakverenigingen stonden 

voor de organisatie. In de jaren zeventig en tachtig was 

Het Dorp vaak het strijdtoneel en werd op de clubavond 

van De Sleutelzet zeven weken lang in een aantal groep 

gespeeld. Later kwam het toernooi bij ASV in De Op-

bouw. Er is wel eens in twee opeenvolgende weekends 

op vrijdagavond en zaterdag gespeeld en uiteindelijk op 

zeven vrijdagavonden.  

Het deelnemersaantal liep echter steeds verder terug. Als 

de nood het hoogst is, komen soms de beste ideeën. In 

de jaren negentig kwamen de weekendtoernooien in op-

mars. Sjoerd van Roosmalen kwam met het idee om het 

OSKA voortaan als weekendtoernooi te spelen. Iedereen 

voelde er wel wat voor om die formule uit te proberen. In 

2002 moest dat gaan gebeuren. Probleem was echter dat 

De Opbouw op zondag niet beschikbaar was. We moes-

ten dus op zoek naar een geschikte locatie. Net als bij de 

zoektocht naar een clublokaal (zie elders in deze speciale 

editie van ASV-Nieuws) moet je dan soms wat geluk heb-

ben. Ruud Wille bezocht als secretaris namens ASV een 

activiteit van ‘De Arnhemse Uitdaging’. Die organisatie 

heeft als doel om bedrijven en verenigingen bij elkaar te 

brengen, zodat ze voor elkaar iets kunnen betekenen. 

Ruud kwam daar een oud-klasgenoot tegen, die daar was 

als directeur van het Lorentz Kennisintensief Onderne-

merscentrum. In dat gesprek werd duidelijk dat hij wel 

wat voor ASV kon doen. Het grand-café in het onderne-

merscentrum werd in de weekenden niet gebruikt en die 

zaal wilde hij wel aan ASV beschikbaar stellen voor het 

OSKA.  

Bij een eerste bezoek aan “het Lorentz” waren we diep 

onder de indruk van de mooie locatie. Er waren maar 

weinig clubs die hun toernooien in zo’n sfeervolle zaal 

konden laten verspelen. Er moest wel meubilair gehuurd 

worden, maar omdat de zaal om niet beschikbaar gesteld 

werd, kon dat wel uit. Ook moesten we zelf de catering 

verzorgen, al veranderde dat in 2003. Met zo’n 70 deel-

nemers was er een groei van bijna 100% ten opzichte van 

de oude toernooiformule, dus het was op voorhand al 

een succes. Met grootmeester Ruud Janssen als eerste 

toernooiwinnaar hadden we bovendien een aanspreken-

de naam als kampioen.  

Open schaakkampioenschap van Arnhem 
door Erik Wille 

OSKA 2004 

OSKA 2006 

OSKA 2022 
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Hij zou de titel in de loop der jaren drie keer winnen. Van de volgende generatie heeft Thomas Beerdsen inmid-
dels vier keer de Open Arnhemse titel op zijn naam geschreven. In 2022 verhuisde het weekendtoernooi noodge-
dwongen naar de sportzaal in ons clubgebouw aan de Vlamoven, wat overigens ook een speelgelegenheid is 
waar we uitstekend behuisd zijn. En zo kregen we na twintig jaar ook de catering weer in eigen handen. We lie-
ten het Lorentz helaas achter omdat we daar niet meer konden schaken onder de condities die wij bij schaken 
graag zien. Vanuit ASV-perspectief was 2006 sportief gezien een topjaar met Wouter van Rijn en Jan Vermeer als 
groepswinnaars. 
 
Overzicht van winnaars 

 
Jaar Winnaar groep A Winnaar groep B 

2002 Ruud Janssen Chris Braga 

2003 Martin Becker (Dui) Bas van Riel (Aus) 

2004 Joost Michielsen Ferdinand van Bavel 

2005 Stefan Kuipers Kees Jan Schilt 

2006 Wouter van Rijn Jan Vermeer 

2007 Twan Burg Gilbert Leentjens 

2008 Koen Leenhouts Michel Auwens 

2009 Willy Hendriks Jan-Hendrik Neuteboom 

2010 Jaap Houben Philippe Friesen 

2011 Stefan Kuipers Maarten Hemmes 

2012 Joost Wempe Guus Alberts 

2013 Ruud Janssen Toon Janssen 

2014 Jorden van Foreest Jonas Hilwerda 

2015 Thomas Beerdsen René in 't Veld 

2016 Ruud Janssen Rick Kompaan 

2017 Thomas Beerdsen Sascha Ottenhof 

2018 Thomas Beerdsen Toon Janssen 

2019 Thomas Beerdsen Wahe Boghossian 

2020 geen toernooi i.v.m. corona 

2021 geen toernooi i.v.m. corona 

2022 Bram Klapwijk Léon Niemeijer OSKA 2013 

Boekenmarkt 2005 

Casinoavond 2005 
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Hoe heet je? Alje Bolt. 

Hoe oud ben je? 36. 

In welke stad of dorp woon je? Velp. 

En waar ben je geboren? Capelle a/d IJssel. 

Wat is je hoogst genoten opleiding? WO. 

Wat is je beroep? Customer service specialist. 

“Ik ben vooral weer bij een club gaan schaken voor het plezier.” 
Wat is je elo-rating nu? 1550 (om en nabij). 

Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? En wat vind je van dat verschil? Sinds iets meer dan 1 jaar ben ik weer actief 

gaan schaken, na een pauze van zeg maar 20 jaar. In mijn jeugd was ik een stuk fanatieker wat betreft schaken. Ik meen dat 

ik rond mijn 15e op een elo van 1750 zat, in die zin is het nu een stuk lager. Ik merk ook wel dat mijn parate kennis van ope-

ningen bijvoorbeeld een stuk lager is.  

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? Ik ben vooral weer bij een club gaan schaken voor het plezier dat ik er aan be-

leef, de rating die daarbij hoort vind ik minder belangrijk. Aan de andere kant, wel leuk als ik ergens op termijn toch weer 

die 1750 aantik. 

Hoe en wanneer kwam je met schaken in contact? Van wie heb je het geleerd en wanneer? Vanaf een jaar of 6 ben ik gaan 

schaken met mijn vader, die heeft het mij geleerd. Mijn broer en ik gingen niet lang daarna spelen bij de lokale schaakvere-

niging in Capelle a/d IJssel, waar we toen woonden. Verdere ontwikkeling volde daar. Als jeugdlid kregen we altijd eerst een 

training aangeboden om vervolgens competitie tegen elkaar te spelen. 

“Schaken geeft ontspanning, hoe intensief een partij ook kan zijn.” 
Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? Ik ben blij dat ik sinds lange tijd weer met enige regel-

maat schaak. Schaken is voor mij nu gezellige donderdagavond, waarop ik mijn hersens net weer even anders aan het werk 

zet dan in de dagelijkse dingen die ik doe. Het geeft mij toch ook wel een bepaalde mate van ontspanning, hoe intensief een 

partij ook kan zijn. Ik weet nog goed, mijn eerste partij bij ASV. Mijn tegenstander en ik waren goed aan elkaar gewaagd en 

het resultaat was zo’n lange partij dat het nachtwerk werd. Ik was kapot, maar wel op een fijne en voldane manier. 

“Ik zou mijn elo van vroeger wel weer willen bereiken.” 
Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? Als ik een ambitie moet noemen, ik zou mijn elo van vroeger wel weer 

willen bereiken. Maar meer in de trant van “dat zou leuk zijn”. Ik heb niet een doel voor ogen, anders dan weer een leuke 

avond. 

Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? Ik schaak een keer of 5 per maand. 

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom? Op de club speel ik naast 

reguliere competitie ook wel snelschaak, als het de avond plaatsvindt waarop ik er ook ben.  

Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Ik volg geen schaakles of training. 

“Ik heb niet een doel voor ogen, anders dan weer een leuke avond.” 
Wie is je favoriete schaker en waarom? Ik heb toen ik een jaar of 8 was in een zaal simultaan geschaakt tegen Hans Böhm. Ik 

had toen nog niet echt een idee wie hij was, maar ik vond het fascinerend dat iemand zo snel en tegen zoveel mensen tege-

lijk zo goed speelde.  

Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? In de jeugd bij ORTEC CSV speelde ik ook mee in regionale 

kampioenschappen. Ons team speelde tegen de toenmalige nummer 1, die veruit favoriet waren. Het spelverloop van die 

partij ken ik niet meer, maar ik zie nog zo de torenzet voor me waarmee ik mijn tegenstander mat zette. We wonnen die 

wedstrijd overigens met 4-0 en werden later regionaal kampioen. Die zal altijd favoriet blijven  
Hoe lang ben je al lid van ASV? (In welk jaar werd je dat?) Ik ben lid sinds 2021. 

“ASV is voor mij een schaakclub van aanzienlijk formaat”. 
Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Na al die jaren ging het toch weer kriebelen en wilde ik schaken weer oppakken.  

Alje Bolt: “De sfeer bij ASV is prima en gezellig”  
door Cesar Eisma 
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Korte tijd ervoor waren we verhuisd vanuit de Randstad naar Huissen toe, dit leek me een goed moment om weer bij een 

vereniging aan te sluiten. ASV zat goed in de buurt en is een grote vereniging, dat sprak me vooral aan. 

Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? ASV is voor mij een schaakclub van aanzienlijk for-

maat, waarbij ik wel echt het idee heb dat men elkaar goed kent. De sfeer is prima en gezellig, kom er ook graag een partij 

schaken en een biertje drinken. 

Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub en zo ja: welke en van wanneer tot wanneer? Van 1994 tot 2002 ben ik 

lid geweest van ORTEC CSV uit Capelle a/d IJssel. 

Wat is het verschil tussen die club(s) en ASV? In de tijd dat ik lid was van ORTEC CSV was ik nog echt een jeugdlid, dan be-

leef je het toch allemaal anders.  

Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? Ik probeer 3 keer per maand toch wel te gaan schaken, lukt helaas 

niet altijd. 

“Jazeker lees ik ASV-Nieuws.” 
Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team en waarom? Ik speel voornamelijk 

interne competitie. Indien ik word gevraagd om aan te schuiven bij een team voor een externe partij, kijk ik of dat ook in 

mijn agenda past. 

Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? Jazeker lees ik ASV-Nieuws. De website of Facebookpagina 

bezoek ik eigenlijk nooit. 

Studeer je schaken? Waarom? Nee, maar zou dit wel willen. De tijd heb ik er niet altijd voor, maar ja, het zal ook een kwes-

tie zijn van tijd maken, denk ik wel eens. 

Lees je wel eens een schaakboek? Nee. 

Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? Hoe vaak? Nee. 

“Op de club schaken vind ik het leukst.” 
Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en zo ja, waarom? Nee. 

Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en waarom? Op de club schaken vind ik het leukst. Tegenover 

je tegenstander zitten vind ik vele malen leuker dan een online partij spelen. 

Hoe vond je het om dit interview te geven? Prima om te 

doen, hoewel ik het glad was vergeten. Excuus nogmaals 

voor het late aanleveren. 

Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-Nieuws 
komt? Nee, is niet nodig.  

 

Alje Bolt op Linkedin 
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Hoe heet je? Xadya van Bruxvoort. 

Hoe oud ben je? 25. 

In welke stad woon je? Arnhem. 

En waar ben je geboren? Arnhem. 

Wat is je hoogst genoten opleiding? Master Business & IT (Data science). 

Wat is je beroep? ICT consultant, met name voor informatiebeveiliging en 

privacy bij gemeenten. 

Wat is je elo-rating nu? 1600 ongeveer. 

Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? En wat vind je van dat verschil? 

Ik begon ooit met een rating van onder de 100 (dat kan echt), dus ik ben van 

ver gekomen haha.  

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? Het doet me niet zoveel meer, 

zolang ik een leuk potje kan spelen, vind ik het prima. 

“Schaken is een leuke, ontspannende inspanning.” 
Hoe en wanneer kwam je met schaken in contact? Van wie heb je het geleerd 

en wanneer? In groep 2 kregen we een Sportwijs boekje. Vanuit daar wilde ik 

op schaken en paardrijden. Ik was toen 6 en kon absoluut niet schaken. Mijn 

oom vond dat wel leuk, want hij kon wel schaken en mijn uiteindelijke doel 

was dan ook om hem te verslaan. 

Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? Een leu-

ke, ontspannende inspanning. Blijft leuk om te doen. 

“Tijdens het schaken kun je eigenlijk alleen maar met de stelling bezig zijn.” 
Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? De gezelligheid staat voorop. Daarnaast vind ik het leuk dat schaken een 

soort jongleren is, je kunt met zoveel dingen in je hoofd bezig zijn, maar tijdens het schaken kun je eigenlijk alleen maar met 

de stelling bezig zijn. 

Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen? Dit ligt eraan. Soms kan ik best tevreden zijn met 

een remise- of verliespartij, als het een leuke partij was. Als het geen leuke partij was of mijn tegenstander gaf het binnen 

een paar zetten weg kan ik ook best ontevreden zijn met winst. 

Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? De ambitie is om het leuk te blijven vinden. 

Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? Ik denk een keer of 3 per week online. Ik volg de toernooien ook nog wel aar-

dig, zeker omdat schaken nu meer een e-sports is geworden. 

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom? Klassiek, online, snel-

schaak. Rapid is altijd al mijn slechtste tempo geweest. Net te lang om weg te komen met trucjes in het snelschaken en net 

te kort om de hele stelling uit te diepen. 

Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Zo ja, waarom, op welk niveau en hoe lang al? Niet meer sinds ik ben gaan stu-
deren, daarvoor zo’n 3 à 4 keer per week.  
Wat is je favoriete opening en waarom? Ik vind de Noteboomvariant altijd erg leuk met zwart. Maar ik kan ook wel blij en 

zenuwachtig worden van een flankenrace in de Siciliaan. (Wikipedia: Noteboom heeft een variant nagelaten in 

de schaakopening Slavisch, de Noteboomvariant: 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 c6 4.Pf3 dxc4, ce.) 

Wat is jouw specialiteit qua schaken? Ik denk dat ik erg taai ben, ik kan wel goed remise houden. Tegenwoordig probeer ik 

expliciet wat minder halfjes achter mijn naam te krijgen haha. 

Wie is je favoriete schaker en waarom? Vanuit e-sports vind ik Danya (Daniel Naroditsky) en Robert Hess altijd een leuk duo. 

Afwisseling tussen goede analyses en banter. 

Xadya van Bruxvoort:  

“ASV is een leuke club, leuke mensen” 
door Cesar Eisma 

Xadya van Bruxvoort (links) in Arnhem op 

30 augustus 2015 Foto: Sake Alkema 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Opening_(schaken)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slavisch_(schaakopening)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Noteboomvariant&action=edit&redlink=1
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Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? De Armageddon tussen Giri en Jorden bij Tata Steel 2 

jaar geleden denk ik. Leuk omdat allemaal niet-schakers om me heen dit ook keken en verbaasd waren door de snelheid en 

het fanatisme.  
“Ik ben 80% van mijn leven lid van ASV.” 

Hoe lang ben je al lid van ASV? (In welk jaar werd je dat?) Heel lang, sinds mijn 5e à 6e, 2002 à 2003 dus. Nu dus bijna 20 

jaar. Of 80% van mijn leven.  

Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Leuke club, leuke mensen en goede concurrentie bij de senioren. 

Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? Ik kom er tegenwoordig niet zo vaak meer, maar 

de mensen hebben interessante verhalen, dat vind ik leuk. 

“Uiteindelijk hebben we met de jeugdteams ook best hoog gespeeld.” 
Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub en zo ja: welke en van wanneer tot wanneer? Ik ben een tijdje ook lid 

geweest van De Toren, destijds wel Feyenoord-Ajax. Ik wilde ook nog lid worden tijdens mijn studie, maar ongeveer een 

half jaar voordat ik ging studeren werd de studentenschaakvereniging in Enschede opgeheven omdat er nog maar twee 

leden waren. Heb toen op de universiteit wel van alles opgezet aan toernooien en schaaklessen. 

Wat is het verschil tussen die club(s) en ASV? De Toren was toen een jeugdclub en ASV had erg weinig jeugd. Bij ASV was 

het heel lang geleden dat iemand Nederlands kampioen was, bij De Toren was ik een van de zeven dat jaar bijvoorbeeld 

haha. Wel hebben we toen hard gewerkt om meer jeugd aan te trekken en meer training te kunnen bieden. Uiteindelijk 

hebben we met de jeugdteams ook best hoog gespeeld en ik vind het erg leuk om te zien dat dat nu nog steeds zo is! 

Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? 4x per jaar voor de externe competitie. 

Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team en waarom? Extern in ASV-3. 

Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? Ja! Zeker. Ruud stopt het nummer altijd in de brievenbus 

en ik lees het erg trouw. Facebook volg ik ook, al gebruik ik Facebook enkel nog voor het schaken. 

Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen: barwerk? Dit deed ik pre-corona jaarlijks bij het jeugdtoernooi 

in januari. De oneindige stroom aan broodjes knakworst, waarbij de eerste vaak om 10 uur al verkocht werd, staat me goed 

bij. Mijn vader heeft erg lang achter de bar gestaan op donderdag! En ook zelfs een keer een schaakdebuut gemaakt toen 

een ASV-team niet genoeg spelers bleek te hebben. 

“Kroegschaak blijft een van mijn favoriete manieren om te schaken.” 
Studeer je schaken? Waarom? Ja, openingen! Anders word ik eraf geveegd. Veel tegenstanders bereiden echt voor op basis 

van partijen. Dat doe ik niet meer, maar daardoor moet ik wel weten wat ik ongeveer moet spelen. 

Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? Nee, ik doe dit nu vaak met YouTube. Wel heb ik De wereld 

van de schaakopening door Paul van der Sterren nog in de kast staan. Dit vond ik altijd een leuk boek. 

Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? Hoe vaak? Chess.com! Aantal keer per week. En YouTu-

be en Twitch dus. GothamChess maakt leuke video’s over openingen en over het schaaknieuws. 

“Vroeger had ik wekelijks een toernooi waarbij vader het land doorreed.” 
Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en zo ja, waarom? Ja! Kroegschaak blijft een van mijn 

favoriete manieren om te schaken. Daarnaast probeer ik elk jaar mijn vriend klaar te stomen voor het toernooi op zijn werk. 

Gouden regels zitten er inmiddels goed in! Vroeger heb ik ook heel veel geschaakt, bijna elke week een toernooi waarbij 

mijn vader het land doorreed om mij daarheen te brengen. 

Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en waarom? Online, dat is het makkelijkst te bewerkstelli-

gen. 

“Leuk initiatief!” 

Wat wil je verder nog zeggen? Leuk initiatief! 

Hoe vond je het om dit interview te geven? Tijd geleden. Ik kan me herinneren dat de laatste keer in 2015 ongeveer was? 

Daar stond een heel stuk in over Siert (Huizinga, ce) en dat ik altijd erg blij was dat ik les van hem mocht krijgen. Inmiddels 

is Siert helaas overleden. Dit interview deed me eraan denken. Ik hoorde toen van mijn vader dat Siert met tranen in zijn 

ogen het ASV-Nieuws las. Elke keer op de club denk ik nog even aan Siert en dat moment. 

Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-Nieuws komt? Nee hoor, alle vertrouwen in. Als je nog vragen hebt, laat 

het me weten! 

Wil je een actiefoto van jezelf meesturen voor in het clubblad? Ja. 
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Hoe heet je? Cesar Eisma. 

Hoe oud ben je? Ik ben nu 58 jaar oud. 

In welke stad woon je? Arnhem. 

En waar ben je geboren? Leeuwarden. 

“Ik ben altijd een enthousiaste maar marginale student geweest.” 
Wat is je hoogst genoten opleiding? VWO en Rechtendiploma 1991 aan de Radboud Universiteit. Daarna voltooide ik in 2013 

een postacademische specialisatieopleiding Personenschade. Die kostten me alle bloed, zweet en tranen. Ongelogen. Ik ben 

altijd een enthousiaste maar marginale student geweest. En nu met schaken opnieuw. Ik doe mijn best maar ik kom niet ver. 

Ik ben toch te dromerig, denk ik wel eens. Of gewoon te weinig talent. 

Wat is je beroep (geweest)? Expert personenschade, zeg maar letselschaderegelaar. Het vaststellen van aansprakelijkheid en 

het verhalen van schade van slachtoffers na allerlei soorten ongevallen. Het is meer dan een beroep, het is een missie, een 

verslaving en een hobby. Rechtvaardigheid en rechtshulpverlening passen helemaal bij mij. 

Wat is je elo-rating nu? 1456 op 1 december 2022. En daar ben ik best trots op, dat mag je wel weten. Maar het is ge-

flatteerd, want het kwam ook door problemen bij mijn tegenstanders. 

Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? En wat vind je van dat verschil? Dit is m’n hoogste rating tot dusver, dus ik ga 

nu met pensioen. 

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? Ja, dat is natuurlijk best tegenstrijdig, maar eigenlijk niet zoveel. Enerzijds 

streef ik er net als alle anderen naar hoger te scoren. 1500 elo is mijn doel en nog heel veel over schaken leren, maar ander-

zijds wil ik vooral een gezellig potje spelen met mijn tegenstander. En ondertussen lekker kletsen. Alleen mag dat op de club 

helaas niet. 

Hoe en wanneer kwam je met schaken in contact? Van wie heb je het geleerd en wanneer? Dat weet ik niet meer precies. 

We hadden thuis al een schaakbord toen ik een jaar of vijf was, dat zag ik onlangs op een foto, maar ik weet niet wie er in 

ons gezin schaakte. Misschien werd er gedamd? Op de achterkant staat namelijk een dambord. Ik heb het bord nog steeds. 

Toen ik een jaar of acht was, moet ik het spelen ergens hebben gezien en ik was direct gegrepen door het abstracte aspect 

van het spel en de mooie stukken. Misschien heb ik ook iets meegekregen van de ASV-lessen op de Dr. W. Dreesschool waar 

ik vanaf mijn 9e op school zat. In de klas met onze voormalig clubkampioen Remco de Leeuw trouwens. Maar toen was ik er 

nog “te speels” voor denk ik. Pas toen ik weer iets ouder was, kreeg ik les van SV De Velpse in het Lorentzhuis in Velp. Dat 

vond ik toen fantastisch en intrigerend. Ik herinner me een klassieker: ”Je moet op je handen zitten.” Daar behaalde ik het 

Pionnendiploma en het Torendiploma. De Stappenmethode bestond toen nog niet. Ik spreek over ± 1975. Voor het Konings-

diploma moesten we openingen uit ons hoofd leren. Daar knapte ik op af. Ik weet ook nog dat de les voor ons als kinderen 

stopte toen de senioren binnenkwamen met koffie en ze rookten en dat vond ik toen allebei al stinken. Daarna speelde ik 

jaren alleen wat potjes in de privékring. Maar van tactiek of strategie wist ik niets totdat ik bij ASV kwam! 

“Ik vergelijk schaken vaak met science fiction.” 
Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? Ja, het is natuurlijk een erg leuk spel. Ongrijpbaar, om-

dat het naar mijn gevoel zo abstract is, ook al wordt vaak gezegd is dat het een kwestie is van logisch denken. Daar zal ik dan 

wel niet goed in zijn. Ik vergelijk schaken vaak met science fiction vanwege de aspecten ruimte, tijd en materiaal. Ik ben er in 

de loop van de jaren ook een beetje bang voor geworden. Dat klinkt waarschijnlijk gek, maar het spel heeft mij in zijn macht 

en ik zal het nooit onder de knie krijgen, omdat er zo verschrikkelijk veel diepgang is. En er blijven natuurlijk altijd spelers die 

het (veel) beter kunnen. Het is geen kansspel! 

Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? Ik vind alleen al het vasthouden van mooi houten materiaal heerlijk. En de 

stilte waarbij ik me kan verliezen in een stelling, dan ben ik soms echt helemaal van de wereld. De stukken beginnen dan een 

eigen leven te leiden met een onwerkelijke strijd over het bord. Het paard is mijn favoriete stuk. Het is als het ware onvoor-

spelbaar wat voor rare bokkesprongen hij maakt.  En de paardvork is dan ook mijn favoriete zet. Die komt vaak uit het niets  

Cesar Eisma: 

“Ik had eerder naar ASV moeten komen” 
door Cesar Eisma 
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en ineens ben ik een stuk kwijt. Dat is niet leuk maar wel mooi gespeeld van mijn opponent, zeg ik dan eerlijk. Het ergste 

vind ik dat ik lijd aan stress. Ik kan echt hartkloppingen van mijn partij krijgen. En ik heb geen behoefte aan (non)verbaal 

commentaar van toeschouwers. Of erger nog: iemand die over mijn schouder hangt en achteraf goedbedoelde instructies 

gaat geven terwijl ik nog moet bijkomen. De sociale contacten vind ik erg fijn en ook om stilzwijgend bij anderen te kijken. 

En ik krijg een kick als een sterke speler precies die zet uitvoert, die ik als beste beoordeelde. Maar meestal begrijp ik hun 

zet niet hahaha. Dat niveauverschil is ook wel weer mooi hoor.  

Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen? Ik kan niet erg genieten van winst. Ik ben gewoon 

niet zo uit op macht of overwicht, vermoed ik. Maar ik kan kapot zijn van verlies, zeker als ik weer eens een stuk heb wegge-

geven of verkeerd gerekend heb. Stom. Ik vind remise meestal wel een prima resultaat. Ik bied het dan ook vaak aan en ben 

dan toch wel wat teleurgesteld als het wordt afgewezen. Daarna win ik toch nog regelmatig, dus dan zeg ik wel eens: had 

het nou maar aangenomen! Maar ik herinner me die uitspraak van Euwe, dat hij remise afwees omdat er nog te veel stuk-

ken op het bord stonden. En daar is natuurlijk waar. 

Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? 1500 elo en de Stappenmethode helemaal uit krijgen. Al die examens 

met een voldoende halen. Maar dat zal nog wel even duren. Wenn überhaupt. 

Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? In de praktijk eigenlijk alleen nog maar op de club, dus elke donderdag. En ik 

speel graag partijen van anderen na. 

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom? De klassieke vorm bevalt 

me het best, het liefst zonder klok, want het spel zelf is al stressvol genoeg. Ik hoef er geen tijdsdruk bij te hebben. Daarom 

bevallen rapid noch snelschaken mij. Opgaven bevallen me wel goed. Thuis kan ik daar de tijd voor nemen, al oefen ik voor-

afgaand aan een examen ook om mij aan de tijd van het examen te houden. Ik prepareer me daar echt op want ik kan geen 

onvoldoende verdragen. Kinderachtig hè? Dat is die marginale student weer. 

Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Zo ja, waarom, op welk niveau en hoe lang al? Ik ben eind 2017 bij ASV eerst 

begonnen met lessen. Om op te frissen. Ik werd pas op 28 februari 2018 lid van ASV en won direct mijn eerste partij. Dat 

was wel een opsteker natuurlijk. Ik ben sindsdien altijd lessen blijven volgen in lesgroep 3 bij Bart de Kort. Een enorme bron 

van kennis en een inspirerende en geduldige man. Ik kwam er pas laat achter dat er op maandag ook schaaktraining wordt 

gegeven. Ik ben al jaren met veel plezier deelnemer aan de Liefhebbersgroep. Super hoor, die service van ASV en de trainers. 

Altijd goed en leuk. 

Wat is je favoriete opening en waarom? Daar kan ik ontzettend moeilijk antwoord op geven. Misschien Italiaans, omdat dat 

de eerste was die ik uit een boek van Euwe leerde. Koningsgambiet vind ik veel te eng. En met zwart Hollands, vanwege de 

naam uiteraard: 1. d1 f5. 

“Het spel is net als het leven: keihard.” 
Wat is jouw specialiteit qua schaken? Remise aanbieden hahahaha. Ik heb geen specialiteiten of het moeten theoretische 

termen zijn, daar hou ik enorm van. Ze geven me houvast. Nou moet ik alleen nog leren schaken…. 

Wie is je favoriete schaker en waarom? Kees van Keulen natuurlijk, de ideale tegenstander en de perfecte docent. En ik kan 
alle wereldkampioenen wel opnoemen. Ik houd van de boeken van Max Euwe die het spel glashelder en geduldig uitlegt. 
Dan merk je toch wel zijn achtergrond en kwaliteiten als docent. En ik lees graag de vermakelijke boeken van Jan Timman, 
zijn reisverhalen bijvoorbeeld en zijn kijk op andere topspelers. Hij is echt een goed auteur. Ik kijk uit naar zijn autobiografie. 
Erg jammer dat hij net geen wereldkampioen werd. Maar ja, het spel is net als het leven: keihard. Mijn idool is toch wel Gari 
Kasparov. Door zijn agressieve en effectieve speelwijze, zijn uitgesproken karakter, uitingen van emoties en zijn theatrale 
gedrag. Maar ook door zijn politieke opvattingen tegenover het Kremlin en de FIDE bijvoorbeeld. Ik las zijn dikke autobiogra-
fie met veel plezier. Als ik dat vergelijk met Karpov over Karpov, daar viel ik bij in slaap, zo saai. Dat boekje kocht ik bij Ruud 
Wille en ik gaf het na lezing maar weer terug. Niks aan.  

Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? Wikipedia: “De operapartij van Morphy is een schaakpar-
tij die in 1858 in de Opéra Garnier in Parijs werd gespeeld door de officieuze wereldkampioen Paul Morphy met wit en het 
elkaar consulterende duo hertog Karel II van Brunswijk en graaf Isouard de Vauvenargues met zwart. Het is een vlotte partij 
waarin Morphy de fouten van zijn tegenstanders met krachtige zetten snel afstraft en al op de 17e zet mat geeft. Zwart komt 
door een bedenkelijke ruil op de 4e zet passief te staan. Door hun zwakke 9e en 10e zet kan wit een snel winnende konings-
aanval inzetten: 1. e4 e5 2. Pf3 d6 3. d4 Lg4 4. dxe5 Lxf3?  De witte dame komt nu sterk te staan. 5. Dxf3 dxe5 6. Lc4 Pf6 7. 
Db3! Wit dreigt nu zowel met Dxb7 als met Lxf7 de zwarte stelling binnen te vallen. 7...De7 8. Pc3 c6 9. Lg5 b5?  
(zie diagram volgende pagina) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_Garnier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Morphy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_II_van_Brunswijk
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_L%C3%A9on_Bruno_Joseph_Gustave_d%E2%80%99Isoard-Vauvenargue&action=edit&redlink=1
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10. Pxb5 cxb5? Zwart zou met 10…Db4+ de schade tot het verlies van twee 

pionnen kunnen beperken. Wit heeft nu een snel winnende koningsaan-

val. 11. Lxb5+ Pbd7 12. 0-0-0 Td8 13. Txd7 Txd7 14. Td1 De6 15. Bxd7+ Pxd7 

16. Db8+ Pxb8 17. Td8# 1-0.”  

Daar kan ik echt elke keer weer van genieten. Hoe doet die man dat toch? 

Al die penningen, al die offers, lange rokade: magnifiek. 

“Ik vind het ontzettend leuk bij ASV. Punt uit.” 
Hoe lang ben je al lid van ASV? Officieel sinds 28 februari 2018, maar ik nam 

hier tevoren al enkele maanden les.  

Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Dat is een grappig verhaal. Mn 

moeder kon al wel schaken maar nooit zo goed en toen is zij in 2017 stie-

kem les gaan nemen bij Kees van Keulen. Pas toen zij het examen van Stap 

1 had gehaald, vertelde ze me dat. Ik stond perplex en zei dat ik wel eens 

mee wilde gaan en zo is het gekomen. Ik ben gebleven omdat ik het hier 

ontzettend leuk vind. Punt uit. 

Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? Ja, druk dat maar eens in woorden uit. Het is een 

gevoel, een goed gevoel. Van warmte en een hoog niveau. Zowel qua spel als het onderlinge contact èn de kwaliteit van het 

bestuur. Ik kom er erg graag. Ik had veel eerder naar deze club moeten komen. Het is werkelijk ongelofelijk hoe actief de 

vereniging is en hoeveel dynamiek er is. Het bestuur en de vele vrijwilligers bieden werkelijk van alles en daar heb ik Ruud 

en Erik Wille al vaak voor gecomplimenteerd. Maar ze zijn enorm bescheiden. Je zou kunnen zeggen dat zíj de club zíjn, maar 

dan doe je anderen weer mee te kort. 

Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub en zo ja: welke en van wanneer tot wanneer? Ja:  

Rond 1975: een tijdje Velpse SV waar ik goed les kreeg, maar echt lid, dat weet ik niet zeker 

1986-1991: SV De Sleutelzet waarvan de laatste twee jaar als wedstrijdleider 

2018-2020: SV De Toren waar ik twee simultaans tegen Jan Timman speelde (2-0) 

Wat is het verschil tussen die club(s) en ASV? De overeenkomst ligt voor de hand: het zijn allemaal schaakclubs. Maar de 

verschillen zijn groot. Van Velpse kan ik me niet veel herinneren. Bij De Sleutelzet ging het er destijds niet zo professioneel 

aan toe als nu bij ASV hoor. We hadden een verouderd bestuur van allemaal lieve en welwillende mensen (Gerard Schoon-

derwoerd, Wim Kuik, Ab Rouwen en de heer Dolmans) die niet eens zo goed konden schaken. Het was meer een vrienden-

club en ik voelde me er enorm thuis. Ik was toen nog maar student en ik vond het fijn om met deze oudere heren te conver-

seren en later ook bij de bestuursvergaderingen aan te mogen schuiven. Ik kon het erg goed met ze vinden. Ik heb het be-

stuur dan ook uitgenodigd op mijn huwelijk in 1988 en er verschenen een paar van de vier heren. Dat vond ik ontzettend 

aardig. En ook dat zij mij vroegen om er wedstrijdleider te worden vanwege het vertrek van mijn voorganger, de sterke spe-

ler Rens naar ASV nota bene. Dat vond ik een hele eer, al stelde het werk in de praktijk niet zo veel voor. Er waren toen rela-

tief veel lichamelijk gehandicapten lid, vaak rolstoelgebonden. Ik vond het vanuit mijn sociale aard van belang om hen te 

helpen om hun hobby te kunnen uitoefenen en ze konden vaak beter schaken dan ik (Hugo Reerink, Herman de Munnik, ook 

ASV-lid). Er het was er gewoon altijd leuk en op zich pretentieloos vermaak. Fijn en bevredigend om naast mijn studie te 

doen. Ik ben er later gestopt omdat het niet langer met mijn werk te combineren was. Bij De Sleutelzet speelden we voor de 

externe competitie altijd thuis vanwege de beperkte mobiliteit van diverse leden. Ik kan me nog goed herinneren dat we 

een keer (thuis) extern tegen ASV speelden en natuurlijk volledig werden ingemaakt. En bij een andere gelegenheid waren 

we trots dat we de clubkampioen van ASV, Remco de Leeuw mochten ontvangen voor een simultaan. Ik herkende mijn oud-

klasgenoot. Maar hij speelde het spel op een superieure manier waar ik helemaal niets van begreep. En ik verloor uiteraard 

volstrekt kansloos. In de tijd was mijn vooroordeel dat je bij ASV alleen maar op hoog niveau en serieus schaakte zonder 

enige humor of sociaal contact en dat stond me tegen. Daarom ben ik toen niet naar ASV gegaan. Ik moest er als het ware 

naartoe groeien. Dat heb ik nu eindelijk gerealiseerd. 

“Mijn vooroordeel was: ASV heeft geen humor of sociaal contact.” 
Bij De Toren was het een aangename nieuwe kennismaking met het schaken. Ook gezond om door weer en wind naar Zuid 

te fietsen. En mijn eerste ervaring met externe competitie uit spelen. De Sleutelzet was net als De Toren een kleine club 

waar het sociale contact vaak belangrijker was dan het niveau van de partij. Maar er zaten ook toen al bij De Toren echt  
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goede spelers hoor, vergis je niet. En ik vond het schaken en vergaderen in de schuur van een boerderij wel bijzonder. Daar 

ben ik ook begonnen met mijn publicaties. Dat heb ik bij ASV voortgezet en uitgebreid. Ik sta echt perplex van hoe groot en 

goed georganiseerd ASV is. Humor en sociaal contact genoeg, dat heb ik toen echt verkeerd gezien. Het was mijn ongefun-

deerde vooroordeel als studentje. 

Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? Het liefst iedere week. Ik ontmoet er vrienden, krijg of geef er 

(gratis) les en als het even kan, speel ik een partij. En iedere partij vind ik weer leuk. Al kan ik slecht tegen mijn verlies. 

“Ik kan slecht tegen mijn verlies.” 
Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team en waarom? Alleen in de interne. En 

incidenteel zelfs dat niet eens. Ik speelde een aantal jaren wel extern in ASV-7 of 8 maar dat vond ik weinig bevredigend. 

Veel stress, ver weg, erg laat thuis. 

Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? Ik spel het ASV-Nieuws. Facebook sla ik over. En ik kijk wel 

eens op de site, vooral voor feitelijke informatie. Ik vind het prima dat het blaadje En Passant is verdwenen, volgens mij mist 

niemand dat. Met de digitale media en het clubblad is er voldoende communicatie naast het openingspraatje door het be-

stuur elke donderdag. 

Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen:  

Barwerk? Neen. 

Commissiewerk? Liever niet. 

Bestuurswerk? Liever niet, dat heb ik elders al genoeg gedaan. 

Jeugdleden helpen? Neen, mij te druk. 

Artikel schrijven voor het clubblad? Dat heb ik al zeker 15 keer gedaan. En nu dus weer. 

“Goede klimaatbeheersing graag!” 
Wat mis je en heb je nog tips voor de club of wensen voor de club? Goede klimaatbeheersing! Er kan vrijwel geen enkel 

raam open, alleen de voordeur. Ik begrijp dat wel uit oogpunt van besparing en inbraakpreventie, maar het is echt te gek. 

Vooral in de “achterzaal” is het ’s zomers al vroeg niet meer fris. En met veel spelers zoals tijdens de externe competitie is de 

zuurstof er al gauw op. Mede vanwege de dreiging van corona moet er echt veel beter geventileerd worden. Verder niets. 

Studeer je schaken? Waarom? Bij ASV heb ik het eigenlijk pas geleerd. En daar werk ik nog steeds aan, want ik blijf het echt 

hartstikke moeilijk vinden. Je bent qua schaken nooit uitgeleerd. De laatste tijd studeer ik niet meer nee. Ik heb de examens 

gehaald tot en met Stap 4 (inclusief drie Plus-examens!) maar nu heb ik er helaas geen aandacht meer voor. Schande. Dat ga 

ik wel weer doen. 

“Ik ben toch meer van taal en mensen dan van analyses van partijen.” 
Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? De laatste jaren veel te weinig. Ik ben meer andere dingen 

gaan lezen zoals de NRC. Ik heb via ASV en het Max Euwe Centrum wel een behoorlijke bibliotheek opgebouwd waarvan ik 

met lezen helaas nog niet op de helft ben. Ik weiger andere talen dan het Nederlands te lezen om mezelf grenzen op te leg-

gen en het betaalbaar te houden. Dikke pillen over één opening zijn aan mij niet besteed. Ik lees liever een biografie of ver-

halen, meer proza dan een analyse als het ware. Ik ben toch meer van taal en mensen dan van analyses van partijen. Er 

moet vooral proza aan te pas komen. 

Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? Hoe vaak? Bij hoge uitzondering Chess.com en verder 

liever nooit. Ik speelde eenmalig Daily Chess met één zet per drie dagen. Ik werd er horendol van. Ik moest steeds checken 

of er al gezet was. Dat was eens en nooit meer voor mij. 

Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en zo ja, waarom? Ik ga niet meer voor mijn plezier naar 

toernooien. Ik ben naar een beperkt aantal geweest maar het kan me niet echt bekoren. Daarom ben ik ook gestopt met de 

externe competitie. Er zit voor mij althans toch veel druk op en ik heb geen zin meer in die stress. Ik voel me er niet comfor-

tabel bij. 

Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en waarom? Gewoon lekker rustig privé thuis of bij iemand 

anders vind ik nog het prettigste zonder stress van de schaakklok. Lekker kletsen tussendoor, dat vind ik eigenlijk nog be-

langrijker. Het sociale contact. Bijpraten. Maar op de club is een prima alternatief. Online slechts hoogst incidenteel. 

Wat is je functie binnen ASV? Docent voor volwassenen in Lesgroep 1 en auteur van diverse artikelen in ons mooie ASV-

Nieuws. Verder help ik wel eens ergens mee zonder dat het naam mag hebben. 
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Sinds wanneer doe je dat? Ik ben al direct na mijn lidmaatschap begonnen met schrijven. Daarna gaf ik gemiddeld een les 

per jaar als invaller in lesgroep 1 of 2. Sinds eind 2022 is dat wat structureler, althans zolang als er geïnteresseerde leer-

lingen zijn. 

“Op deze manier draag ik bij aan het verenigingsleven.” 
Wat doe je precies voor de club? Ik schrijf zo nu en dan een artikel en ik geef les aan de absolute beginners, zoals ik ze noem. 

En ik ruim regelmatig de rommel van anderen op. Het zou fijn zijn als ieder lid diens eigen kopjes en lege flesjes naar de bar 

terugbrengt en de papiertjes weggooit. Dat doe je thuis toch ook? Al heb je daar niet de spanning van een partij, dat snap ik 

ook best. 

Hoeveel tijd besteed je gemiddeld per week aan de club? Per week wisselt dat sterk. Deze speciale editie kostte me buiten-

gewoon veel tijd, maar dat zal eenmalig zijn geweest. Het schrijven van artikelen kost me elke keer meer tijd dan gedacht, 

toch wel zo’n 12 uur per stuk. Het lesgeven duurt ruim een uur per week maar er gaat natuurlijk voorbereiding aan vooraf 

en evaluatie achteraf. Maar het is het allemaal waard. 

Waarom doe je dat? Dus wat drijft je? Op deze manier draag ik bij aan het verenigingsleven. Met de lessen wil ik de absolute 

beginners wegwijs maken in ons prachtige spel en op die manier het spel verder verspreiden. Zo heb ik het zelf immers ook 

geleerd. Dus ik geef door wat ik meegekregen heb. Schaken als canon van cultuur. 

Wat wil je verder nog zeggen? Het was me een genoegen. En deze speciale editie leerde me diverse leden beter kennen. Er 

kwamen ook heel bijzondere citaten uit. Die heb ik dan ook uitvergroot weergegeven. Ik hoop dat deze editie de leden dich-

ter tot elkaar brengt en ook op andere manieren uitwerking heeft, bijvoorbeeld bij de omgeving van de leden en wie weet 

wat nog meer.  

Hoe vond je het om dit interview te geven? Ja leuk, vooral na al die gedane arbeid is het leuk om zelf mijn eigen vragen te 

beantwoorden. En nu besef ik pas wat ik iedereen heb aangedaan. 

Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-Nieuws komt? Nou, dat is niet echt nodig hè? 

Wil je een actiefoto van jezelf meesturen voor in het clubblad? Jazeker, dit zijn Olaf Paulus van Pauwvliet links en ik. Ik schat 

1973, we zullen een jaar of negen geweest zijn. We wisten nog niets van tactiek of strategie maar we waren erg enthousiast 

en namen beiden les bij SV Velpse Schaakvereniging. We zijn nog steeds vrienden. 

Cesar Eisma (rechts) met wit tegen Olaf Paulus van Pauwvliet 

in Arnhem in 1973 Foto: Marina Krallis 
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Marc Groenhuis:  
“ASV is een gezellige, actieve club”  

door Cesar Eisma 

Hoe heet je? Marc Groenhuis. 

Hoe oud ben je? 64. 

In welke stad of dorp woon je? Driel. 

En waar ben je geboren? Nieuwkoop. 

Wat is je hoogst genoten opleiding? Doctoraal Japanologie. 

Wat is je beroep (geweest)? Docent wiskunde, assistent accountant en salarisadministrateur. 

“Ik heb mijn kinderen leren schaken: positieve bijdrage aan de opvoeding.” 
Wat is je elo-rating nu? 1916. 

Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? En wat vind je van dat verschil? Ja, hoger: 2102. Mijn huidige speelsterkte 

schat ik in op ongeveer 1800 à 1850. 

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? Niet zo veel.  

Van wie heb je het schaken geleerd en wanneer? Mijn vader heeft mij schaken geleerd toen ik een jaar of 6 was. 

Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? Schaken is een leuk spel. Ik speel het al mijn hele leven 

op een club. Ik heb mijn kinderen ook leren schaken en zie dat als een positieve bijdrage aan de opvoeding. 

Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? Ik geniet van de spanning van een lange partij. 

“Mijn ambitie is een gezellige avond met vriendelijke mensen om me heen.” 
Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen? Altijd leuk om te winnen en je tegenstander te 

slim af te zijn. Tegenwoordig kan ik goed tegen mijn verlies. Vroeger had ik daar wat meer moeite mee. 

Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? Een gezellige avond met vriendelijke mensen om me heen. 

Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? Alleen 1 potje op de club per week. Verder bijna niet.  

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom? Klassiek tempo. Ik speel 

ook mee in de rapidcompetitie. En als ik niet op vakantie ben, ook met snelschaken. 

Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Nee. Nooit gedaan. 

Wat is je favoriete opening en waarom? Mijn leraar Engels op de middelbare school heeft mij de beginselen van de Ben-Oni 

verdediging geleerd. Die speel ik nog af en toe. (Wikipedia: 1.d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5. Soms speelt zwart al op de eerste zet ...c5, 

soms pas op de derde, ce.) 

Wat is jouw specialiteit qua schaken? Mijn openings- en eindspelkennis is bedroevend slecht. Blijft over het middenspel.  

“Ik won een pionneneindspel in een simultaan tegen Jan Timman.” 
Wie is je favoriete schaker en waarom? Fischer. Absoluut geniaal en versloeg de Russen in een politiek hectische tijd. 

Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? Mijn eerste kennismaking met een schaakclub was een 

simultaan tegen Frans Kuypers in Breda. Ik was toen 13 jaar, het werd laat en mijn moeder heeft nog naar de club gebeld 

waar ik bleef. In een Aangenomen Koningsgambiet won ik in een ingewikkeld middenspel de partij en scoorde daarmee een 

grote krantenkop in De Stem. Tijdens de Open Bredase Schaakkampioenschappen eind jaren 70 heb ik een keer een eindspel 

gewonnen tegen een sterke speler met K+T+P+2 centrumpionnen tegen K+D. De beslissende klap was een paardpromotie. 

Met drommen toeschouwers om het bord heen, was dat een bijzondere ervaring. Ook heb ik bijzondere herinneringen aan 

een simultaanpartij tegen de 18-jarige Gary Kasparov. Voorafgaand aan het Interpolistoernooi in Tilburg veegde hij de 30 

sterkste schakers uit Breda, waaronder ikzelf, in no-time van het bord. Een leuke herinnering is ook een overwinning op 16 

oktober 1976 in een pionneneindspel tegen Jan Timman in een simultaan, waarin hij 31 uit 32 scoorde en dus alleen van mij 

verloor. Mijn favoriete partij tussen 2 grootmeesters is de overwinning van Kasparov op Topalov, Hoogovens 1999. 

Hoe lang ben je al lid van ASV? Ik ben nu 2 jaar lid van ASV. 

Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Speelavond donderdag. De Elster Toren verhuisde naar vrijdagavond en dat vind ik 

geen geschikte schaakavond. 
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“ASV is een club met spelers van alle speelsterktes.” 
Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? Gezellige, actieve club met spelers van alle speel-

sterktes. 

Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub en zo ja: welke en van wanneer tot wanneer? Ja, jaartallen bij benade-

ring:  

1973 - 1976 Breda Max Euwe Combinatie, later De Baronie Breda (anno 1892!, ce) 

1978 - 1980 Paul Keres Utrecht 

1988 - 2000 Park Stokhorst Enschede 

2000 - 2002 Max Euwe Enschede 

2006 - 2019 De Elster Toren 

Wat is het verschil tussen die club(s) en ASV? Elke club is onvergelijkbaar an-

ders.  

“Als ik zou stoppen met schaken, ga ik het missen”. 
Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? 1x per week. Als ik zou 

stoppen met schaken, ga ik het missen. 

Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: 

welk team en waarom? Alleen intern. Geen ambities meer om in een team te 

spelen met late uitwedstrijden. 

Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? Op papier, met 

dank voor deze service. 

“Ik lees ASV-Nieuws op papier, met dank voor deze ser-

vice.” 
Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen: Nee. 

Wat mis je en heb je nog tips voor de club of wensen voor de club? Nee. 

Studeer je schaken? Waarom? Nee, niet meer. 

Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? Nee, niet 

meer. 

Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? Hoe vaak? 

Heel af en toe speel ik een eigen partij na in Fritz en af en toe speel ik een 5-

minutenpartijtje op PlayChess. 

Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en zo ja, 

waarom? Nee, niet meer.  

Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en waarom? 

Niet. Af en toe een potje met een van mijn kinderen. 

Wat wil je verder nog zeggen? Niets. 

Hoe vond je het om dit interview te geven? Geen probleem. 

Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-Nieuws komt? Ja, graag. 

 

Marc Groenhuis te Driel op 5 november 

2022 Foto: Astrid Groenhuis 

Ledenwerfactie 2005 
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Hoe heet je? André de Groot. Hoe oud ben je André? Ik ben 59 jaar. 
Waar woon je? Ik woon mijn hele leven al in Arnhem-Noord waar ik ook geboren ben. 
Wat is je hoogst genoten opleiding? HBO Chemie: Analytische Chemie (HLO: Hoger Laboratorium Onderwijs) in Arnhem, te-
genwoordig HAN. 
Wat is je beroep (geweest)? Ik begon als chemisch analist en werkte 21 jaar bij deze eerste werkgever, een gassenbedrijf. 
Mijn laatste functie daar was Hoofd laboratorium en Productie speciale gassen van de daarbij aangesloten technische afde-
ling. Sinds de reorganisatie in 2010 heb ik nog diverse andere banen gehad. Momenteel ben ik werkloos. 

“Ik wil de 1500 grens eens een keer doorbreken.” 
Dat is jammer. En wat is je huidige elo-rating? Ik denk net onder de 1400 (1395 op 14 oktober 2022, ce). 
En wat dat ooit veel hoger of veel lager en wat vind je daarvan? Het was hoger. Ik heb mijn hele leven gevochten om door de 
1500 grens te gaan. Ik vind het natuurlijk niet fijn dat die op dit moment lager is, maar dat is ook mijn eigen schuld. Want ik 
heb natuurlijk niet veel routine. Ik speel niet veel in een jaar. Ik wil dat weer veranderen en zien dat ik weer iets in rating ga 
stijgen. 
Wat vind je er dan van dat je wat gedaald bent? Dat vind ik op zich niet erg, dat gebeurt vanzelf als je weinig speelt. Dan is 
de kans aanwezig dat je slechter speelt dan je rating doet voorkomen. En dat merk ik op de club ook. Dan speel ik alleen mee 
als het aantal spelers oneven is: als joker. En dan wil ik wel eens met 300 rating meer verliezen van iemand omdat ik niet op 
zit te letten. Ik vind het niet leuk maar het is mijn eigen schuld. 
Dan heb je gelijk mijn volgende vraag te pakken: wat betekent elo überhaupt voor je? Weinig. Voor mijzelf. Mijn rating bete-
kent voor mijzelf weinig. Want ik weet dat ik tegen spelers die veel hoger staan ook best een goede pot kan spelen. Ik weet 
ook iets meer van de elo-rating, de achtergronden. Het is een statistische grootheid, het is een verwachtingswaarde en het 
geeft je speelsterkte weer. En in de speelsterkte van een persoon zitten alle factoren die je in het leven kunt tegenkomen; 
goede momenten, slechte momenten, moe zijn, druk zijn, gestrest zijn, alle tijd van de wereld hebben. Dat zit er allemaal in. 
Ik merk wel eens bij spelers die zeggen: “Dat doe ik niet want het telt mee voor de rating. Daar heb ik nu geen zin in”. Dus 
die zijn eigenlijk bezig de factoren te beïnvloeden waaruit de rating is opgebouwd. Dus hun rating is op voorhand al onjuist, 
statistisch gezien. Dus vandaar dat die rating me niet zo veel zegt. 
Heb je een bepaald streven waar je naartoe wilt? Een ambitie in het schaken? Ja, ik wil de 1500 grens eens een keer door-
breken. Voor zover is weet is dat nog niet gebeurd. En op dit moment is mijn ambitie om weer meer partijen te gaan spelen. 
Dus zeg maar 20 à 25 van de 34 clubavonden waarop we per jaar interne competitie spelen. 

“Het schaken is een interessant spel.” 
Wanneer kwam je in contact met schaken? Dat was op de middelbare school aan de Apeldoornseweg: het Lorentz Scholen-
gemeenschap, tegenwoordig het Lorentz College. Ik was toen 13 of 14 jaar denk ik. Ik kwam in de klas te zitten naast Erik 
Wille. Daar kennen wij elkaar van. Los van de lessen praat je wel over dingen en Erik speelde toen mee in het Nederlands 
Kampioenschap Jeugdschaken. Bovendien was Jan Timman druk bezig met zijn pogingen door de Interzonale toernooien te 
komen. Dat kon je volgen in de krant. En ik ben een keer wezen kijken, want toen was dat onder andere in de jeugdherberg 
richting Alteveer waar Erik moest spelen. En daar ging ik kijken naar de partijen. Dus er werd een interesse gewekt. Toen zei 
Erik: “Joh, waarom ga je het dan niet een keer leren? Mijn broer Ruud geeft samen met Theo van Amerongen en Abbes Dek-
ker les op de Dr. W. Dreesschool in Presikhaaf.” Daar heb ik niet op school gezeten maar wel mijn schaaklessen gehad. Daar 
heb ik schaken geleerd. Ik was natuurlijk vijf jaar ouder dan de gemiddelde schakertjes daar, dus het was al snel dat ik ook 
bij de senioren ging schaken hoewel ik er eigenlijk nog geen drol van kon. Toen gingen we schaken in de kantine van de Hei-
demij aan de Apeldoornseweg. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Toen ik na de HAVO begon met studeren, ben ik met scha-
ken gestopt. Nadat ik na mijn studie twee jaar een vaste baan had, dacht ik: weer terug naar de club. 
En als je zegt: de club, welke club was dat? ASV. Dat is vanaf het begin altijd ASV geweest. Ik ben nooit lid geweest van een 
andere schaakvereniging. 
 Wanneer ben je dan lid geworden van ASV? Ik denk 1977 of 1978. Daarna was ik tijdens mijn studie een tijdje niet lid. 

En in welk jaar ben je toen weer wel lid geworden? 1990, 1991.  

“Het schaken heeft allerlei uitdagingen.” 
Want wat betekent schaken voor je? Nou ja, veel. Ik vind het leuk om te doen. Het is een interessant spel. Ik vind het wel 
leuk. Het heeft allerlei uitdagingen: mogelijkheden doorrekenen, dingen uitproberen, om een antwoord van je tegenstander 
te krijgen wat je in veel gevallen niet verwacht waardoor je je plannen moet bijstellen. En daarover nadenken, dat vind ik 
wel interessant om te doen. Het is intrigerend zo’n stelling, de puzzels, de vraagstukken. En dan het geval waarom iemand  

André de Groot:  
“ASV is actief met van alles. Uitermate” 

door Cesar Eisma 
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het niet afmaakt terwijl je later ziet hoe het afgemaakt kan worden. En als ik later mijn eigen partijen terugblader, dan besef 

ik: dat deed ik zèlf achter het bord. Dat is kennis achteraf. Waarom kom je achter het bord niet tot die conclusie of tot die 

gedachte? Dat weet ik niet. Dat is het spel zelf. En daarnaast heb ik met het schaken ook veel plezier in de dingen eromheen. 

Wat vind je niet leuk van schaken? Wat ik een aantal jaren terug had, dat was misschien een van de redenen waarom ik wat 

minder vaak schaak: dat ik na een hele dag hard werken of wat dan ook moe was, minder actief, gestrest, minder krachtig 

achter het bord ga zitten, niet scherp. En dan in de eerste paar zetten een fout maak, een stuk kwijt, ik noem maar wat. En 

dan de hele avond erachteraan moet rennen. Dat kan ik een paar keer doen, maar op een gegeven moment heb ik daar wel 

genoeg van. Ik wil vanuit de opening met gelijke kansen beginnen met het volle gebruik van de hersenen. Kijk, als het me 

overkomt terwijl ik er niets aan kan doen, bijvoorbeeld in een bekerpartij tegen iemand die veel meer rating heeft en dus 

veel meer van die opening snapt, dan vind ik dat niet zo erg. Maar als het me gebeurt omdat ik weet: mijn kop staat er niet 

naar, ik heb nog stress van het werk of ik ben moe, dan kan ik daar wel moeite mee hebben. Dat vind ik niet leuk. 

Wat doet een uitslag met je? Weinig. Ik kan heel veel plezier hebben als ik gewonnen heb, zeker als dat tegen een persoon is 

waar ik van zou willen winnen. Wat ik na hun verlies wel eens bij sommige spelers zie, dat ze drie weken lang sikkeneurig 

zijn of gestrest of zichzelf de schuld geven, nee, dat heb ik niet. Als ik een fout gemaakt heb kan ik flink boos zijn op mezelf, 

maar dat is misschien na tien minuten wel weg.  

Speel je ook in de externe competitie? Dat heb ik actief gedaan, meestal doordeweeks want zo was dat voordat die competi-

tie werd gewijzigd. En ik was toen ook heel vaak teamleider van het onderste team, dat was wel eens ASV-13. Tegenwoordig 

is dat natuurlijk gesplitst omdat er dan meer teams op zaterdag spelen. Dus zijn het er acht of negen door de week en ook 

zeven op zaterdag. Als het er op zaterdag maar vier zijn, worden het er doordeweeks meer. Ik begeleidde de nieuwe spelers 

in het onderste team aan de lagere borden. De laatste twee jaar geef ik mezelf op als reserve, zowel voor zaterdag als door-

deweeks. 

Studeer je nog op schaken? Op dit moment niet maar begin 2022 heb ik dat wel gedaan. Ik heb er mijn hele leven al last van 

dat ik wel openingen speel maar niet weet wat ik doe. En dat is niet zo erg want de mensen tegen wie ik speel, hebben dat-

zelfde. Maar ik speel graag één opening, Damegambiet en daar ben ik me in aan het verdiepen.  

Neem je ook deel aan de schaaklessen die we hebben of aan de schaaktrainingen? Nee, dat is eigenlijk nog een extra belas-

ting waardoor het me net weer te veel wordt qua tijd.  

Wat is je favoriete vorm van schaken? Voor de clubavond zou ik toch kiezen voor de normale, klassieke partij. Als ik ga kij-

ken naar toernooien, dan zou ik het liefst rapid spelen. Een weekendtoernooi zie ik niet zitten. Tijdens rapid op de clubavond 

heb ik toch wat meer liefde voor de club dan voor mijn eigen partijen. Dan speel ik alleen mee als het oneven wordt, ook in 

de tweede ronde of daarna, als invaller. Ik hoop eigenlijk dat er wat meer mensen zijn op de club die zeggen: nou dat wil ik 

wel. Dan kun je het een beetje verdelen. Het is hetzelfde met bardienst, als je het elke week moet doen, dan is het zwaar. 

Heb je een bepaalde specialiteit in het schaken, dat je zegt: daar ben ik toch wel goed in? Als ik een partij naar een eindspel 

breng, dat ik dan toch nog wel kansen om die goed te winnen, ook met gelijk materiaal. Ik heb de indruk dat ik daar iets 

meer van weet dan mijn directe tegenstanders. Ik vind het een uitdaging om die puzzels te maken. Daar doe ik aan mee. Dat 

vind ik wel leuk. Dat vind ik wel grappig. Dat lukt alleen niet in een partij, om er anderhalf uur naar te gapen. Er we hebben 

er ook wel lieden bij die een suggestie doen waardoor je gedachte geprikkeld wordt. Ik win er ook wel eens een prijs mee. 

Het is leuk dat ze die prijzen doen, maar daar doe ik het niet voor. Dat is op zich stimulerend, maar ik doe die puzzels omdat 

ik erdoor wordt uitgedaagd om er een antwoord op te verzinnen. Dat is waarom ik ze doe.  

Wat ik zo ontzettend leuk vind: het is een trekpleister, want ik zie soms wel eens vijf mensen tegelijk van gedachten wisselen 

voor dat bord. En dat zetten ze het ook neer op een bord en dan gaan ze met meerdere mensen tegelijk wat uitproberen. Ik 

heb zelf de neiging om met name de nieuwe spelers er een beetje bij te betrekken: joh, kom ernaast zitten, geef ook een 

antwoord. En dat werkt wel. 

“Jan Timman is altijd mijn idool geweest.” 
Leuk. Heb je een bepaalde favoriete schaker: mijn idool? Ja, dat is altijd Jan Timman geweest.  

Kun je zeggen waarom? Toen ik met schaken begon, was hij heel actief om zich te plaatsen voor het wereldkampioenschap. 

Ik volgde die partijen uit de krant en op tv was er soms wat. En dan werd er wel verteld wat hij fout deed of niet deed. En ik 

heb het altijd een intrigerende persoon gevonden. Wat vind je intrigerend aan hem? Dat hij heel zelfstandig door het leven 

gaat. Hij omschrijft dat zelf ook wel eens: ik wil begrijpen wat er gebeurt. En het is altijd een beetje mistig wat hij daar dan 

precies mee bedoelt.  
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Maar ik heb datzelfde in stellingen dat ik denk: waarom kom ik hier niet verder? Waarom gaat mijn tegenstander mij hier 

verpletteren terwijl het toch qua materiaal gelijk staat? Er is iets dat je moet begrijpen in zo’n stelling. Dat heb je dan en dat 

wil ik ook. 

Euwe noemde dat de kenmerken van de stelling. Ja. En dat heb ik heel sterk. Ik wil dat begrijpen en vaak begrijp ik het niet. 

Dat is dan misschien mijn gebrek aan talent.  

Maar er zit ook een gat tussen onze niveaus hè? Hij (bijna) wereldkampioen en wij net niet, zal ik maar zeggen. Nee, wij net 

niet. (Gelach.) Nee, hij heeft me altijd gefascineerd en dat is altijd zo gebleven. En hij is nog altijd actief bij New In Chess, met 

eindspelstudies en met boeken schrijven. Ik las ergens een zin in een interview, die is me bijgebleven. Hij was iets aan het 

schrijven, “maar op het moment even niet, want dat komt later wel”, want hij had de indruk dat hij nog wel een flink aantal 

jaren zou leven. Dat speelde op het moment dat hij 70 werd. Ik dacht toen: hoe kun je dat zeggen van jezelf? Maar dat gaf 

ook aan: ik doe dat over een aantal jaren, want ik heb nog een heleboel te doen.  

Ik denk dat dat toen over zijn autobiografie ging, want die stelt hij uit. Dat ging toen over een boek dat hij aan het schrijven 

was en toen dacht ik: dan heeft hij in ieder geval nog een hoop te doen. 

Ik wens het hem toe. Heb je een bepaalde favoriete partij van jezelf of van iemand anders? Nee dat niet. Maar er is wel een 

partij, ik ken die niet meer, maar dat is 15 of 20 jaar terug. Een bekerpartij die ik won tegen Jan Vermeer, waar ik op dat mo-

ment van dacht: daar ga ik nóóit van winnen. En hoe ik het gedaan heb, weet ik niet meer. Juist omdat het een bekerwed-

strijd was die ik won van een veel sterkere speler.  

Waarom ben je al die tijd, al ruim 30 jaar lid van ASV gebleven? Ten eerste omdat het in Arnhem ligt. En ten tweede het ver-

enigingsleven is me wel met de paplepel ingegoten. Ik ben als kind begonnen bij de scouting, bij de welpen van Montgomery 

en later zeeverkenners bij De Geuzen. En later ben ik naar een technische hobbyclub gegaan. Dat interesseerde me iets meer 

nadat ik bij de scouting al flink wat dingen geleerd had. En in die periode ben ik op zaterdag ook gaan schaken, twee uurtjes 

les. Toen ik rond 1990 terugkwam bij de club wilde ik wat meer met jongeren gaan doen. Ik had het bij ASV geleerd dus ASV 

was de eerste waar ik aan dacht toen ik weer wilde gaan schaken. Daar werd ik lid en daar ging ik spelen. Destijds zaten ze in 

De Opbouw, het gebouw van de FNV toen aan de Velperweg. Dat was makkelijk te bereiken voor mij. Vroeger stond daar 

een enorme stenen haan in de tuin.  

“Ik ben in principe iedere donderdag aanwezig.” 
Hoe vaak kom je naar de club? Ik ben in principe iedere donderdag aanwezig.  

Hoe zou je ASV willen karakteriseren? Nou: actief. Actief met van alles. Uitermate. In een grote stad een grote vereniging. 

Maar ook actief met allerlei dingen, toernooien, organisaties. Maar ook richting besturen, organiseren. Dus niet alleen de 

eigen vereniging maar ook samen met andere verenigingen in plaats van tegen elkaar in te gaan staan. Wat je soms ook wel 

eens bij verenigingen ziet.  

Bedoel je dat er haat en nijd is? Nou, of stellingname. Twee verenigingen in een stad en elkaar over en weer beschuldigen 

van: blijf van die spelers af want die zijn voor ons. Het kan heel vervelend zijn, het kan ook heel goed gaan. Gelukkig is ASV 

een vereniging die dat naar andere verenigingen heel goed laat gaan.  

Speel je alleen live of speel ook met de computer? Ja, computerschaak doe ik ook wel. Ik ben met www.Chess.com begon-

nen in de coronatijd, eigenlijk om het voor ASV te regelen. Erik vroeg mij dat. En daarnaast speel ik mee. We noemen dat 

allemaal het online schaken van Jan Vermeer, maar het is natuurlijk gewoon een website waar je online kunt schaken. 

Dat zegt me niets. Ik ken wel het Daglichtschaak. Ja, dat is gewoon live schaken op een bord. Maar online schaken doet hij 

ook. Dat is www.Online-schaken.nl. Je kunt als individu een account aanmaken en schaken maar je kunt dus ook lid worden 

van een vereniging die dan maximaal 32 leden heeft en die kunnen dan weer met teams tegen elkaar. Jan Vermeer is altijd 

zoekende naar nieuwe mensen, maar als dat team vol zit, is daar geen noodzaak toe.  

Lees je de media die we hebben bij ASV? Het ASV-Nieuws wel, de papieren versie en ik kijk af en toe op de website, ook om-

dat ik die nodig heb. Ik kijk niet naar Facebook.  

Speel je wel eens buiten de club om? Ja, ik wil wel eens een partijtje doen in een café of bij iemand thuis, maar dat is niet 

structureel. 

“Ik denk dat we de enige vereniging in Nederland zijn die schaaklessen geeft aan volwas-

senen.” 
Heb je ook tips voor de club, dat mis ik toch wel bij ASV? Het is niet echt dat ik iets mis. Ik ben zelfs heel blij dat we schaak-

lessen hebben voor senioren. Daarmee zijn we volgens mij de enige vereniging in Nederland waar senioren kunnen leren  

http://www.Chess.com
http://www.Online-schaken.nl
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schaken. We hebben drie lesgroepen, bedoel je die? Ja. Het is heel apart. Voor de meeste sporten kun je als volwassene 

naar een club en kun je les krijgen als je er niets van weet, voor schaken denk ik niet.  

Je bent er zo lang bij. Sinds wanneer geven we die lessen überhaupt? Kees van Keulen is daarmee begonnen. Ik denk dat dat 

nu zo’n acht à tien jaar geleden is. Ik heb natuurlijk vrij veel gezien van de Schaakbond en andere verenigingen. Ik ben 

vijftien jaar lang bestuurslid van de OSBO geweest. Dan zie je van alles. Ik ben bij de Bondsraad geweest. Het viel me toen 

direct op, dat er voor senioren geen les was. Je kunt lid worden van een club, maar als je helemaal niet kunt schaken, zal je 

het eerst moeten leren, een klein beetje. Dus ik vond dat initiatief van Kees goed. En we zien het, dat het toch elk jaar weer 

interesse trekt. Hij begon er een paar jaar mee nadat hij lid werd van ASV. Ik vond dat heel positief en ik zag ook dat het 

groeide. Er komen toch elk jaar redelijk wat nieuwe mensen. De enige tip die ik had, is dat we bij Chess.com weer wat doen 

met ons ASV-account dat we vanwege corona hebben. Je moet je als grote club in Nederland profileren en overwegen of we 

daar wat mee doen. Dat hoeft niet elke week maar af en toe. Het is een kleine moeite om elk kwartaal of zo iets een online 

toernooi te doen. Al is het maar een keer in het jaar waarbij je dan wat reclame maakt. 

“Als je lid bent van een vereniging, dan dóe je ook iets voor de club.” 
Je bent behalve als vrijwilliger ook wedstrijdleider voor ASV hè? Je deelt regelmatig de wedstrijden in maar je bent ook ac-

tief arbiter. Kun je daar iets meer over vertellen? Toen ik weer met schaken begon, wilde ik al vrij snel wat met jeugd, jonge-

renwerk doen. Kijk eens wat er uit de jeugdopleiding voortkomt. Peter Lincewicz was toen jeugdleider dus ben ik meteen bij 

hem begonnen als jeugdleider. Dat was destijds in het Lorentz in Arnhem-Zuid. Daar was ik goed een jaar of anderhalf mee 

bezig toen ik gevraagd werd voor het OSBO-bestuur. Dat kende ik helemaal niet en dat ben ik toen gaan doen. En daar heb 

ik heel veel geleerd over het jeugdschaken in Nederland, zowel op regionaal als op landelijk niveau. Toen ben ik ook cursus-

sen gaan volgen. Eerst de cursus Schaakdocent zodat ik les kon geven in de Stappenmethode. En later in 1995 of 1996 de 

cursus Wedstrijdleider A en Indelingsdeskundige omdat ik toernooien organiseerde. A is het laagste en theoretisch. Ik was 

eindverantwoordelijk dus ik moest er wel wat van weten. Toen ben ik wedstrijdleider geworden. Al jaren lang was het bij de 

teamwedstrijden van de senioren zo dat de thuisspelende club voor een wedstrijdleider moest zorgen en dat dat bij de klei-

nere verenigingen vaak de teamleider van de thuisspelende club was die vaak de regels slechter kende. Dat gebeurde. En 

ASV heeft op een gegeven moment gezegd dat als wij de teamwedstrijden thuis organiseren, dan willen wij er een wed-

strijdleider bij. Ik ben in 1992 in het OSBO-bestuur gekozen als jeugdleider. Dat heb ik 15 jaar gedaan. 

“Ik krijg voldoening van mijn werk als jeugdleider, dus dat doe ik graag.” 
Waarom doe je je vrijwilligerswerk? Wat drijft je? In mijn eerdere verenigingsleven begon het al te kriebelen. Met zijn allen 

moest je een doel bereiken. Naarmate ik ouder werd, kreeg ik in toenemende mate de behoefte om ook in de leiding mee te 

helpen organiseren. Ja, zo ben ik opgegroeid. Ik vind dat normaal. Als je lid bent van een vereniging, dan dóe je ook iets voor 

de club, los van het betalen van je contributie en het consumeren van wat de club biedt. Ik zou om zes uur de club open wil-

len hebben, dus meestal ben ik er voor zessen. Dat is ook de afspraak zodat mensen die vroeg zijn naar binnen kunnen. En ik 

sluit samen met Ruud vaak na twaalven af. Ik krijg voldoening van mijn werk 

als jeugdleider, dus dat doe ik graag. In een weekend kom ik voor een toer-

nooi. Dan fotografeer ik weer en die zet ik op internet, dan heb ik dus ook een 

doel. En meestal assisteer ik de arbiter. Dat geeft me ook weer voldoening. 

We gaan afsluiten. Wat wil je verder nog zeggen? Weinig. 

Wil je nog ergens op terugkomen? Nee. Was leuk. 

Hoe vond je het om het interview te geven? Ja, leuk.  

Wil je mijn concept nog lezen voordat het wordt gepubliceerd? Ja, eens even 

kijken. 

André de Groot in Arnhem op 18 oktober 

2022 Foto: Cesar Eisma  
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Ben Gussinklo: “Ga vooral zo door bij ASV!” 
door Cesar Eisma 

Hoe heet je? Ben Gussinklo. 

Hoe oud ben je? 57. 

In welke stad woon je? Arnhem. 

En waar ben je geboren? Ede. 

Wat is je hoogst genoten opleiding? HBO+. 

Wat is je beroep? Manager en projectmanager (Universiteit Utrecht en in het HBO, zowel in loondienst als ZZP’er). 

Wat is je elo-rating nu? 1742 (per 1 november 2022). 

Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? En wat vind je van dat verschil? 1842 (per 1 september 2022). Dus nogal ge-

zakt in een paar maanden. Maar ik ben pas sinds vorig jaar lid van een schaakvereniging en had daarvoor dus nog geen ra-

ting en heb geen idee wat mijn uiteindelijke rating gaat worden op den duur. Ik speel wel al 15 jaar online en daar heb ik al 

jarenlang een 2000+ rating, maar dat zijn totaal ándere partijen (voornamelijk Rapid- en Correspondentieschaak) dus dat is 

moeilijk te vergelijken. Bovendien verschilt het per site: de 2000 aantikken bij Chess.com, bijvoorbeeld, is veel moeilijker 

dan bij Lichess (want veel minder gebruikers wereldwijd).  

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? Niet meer dan een indicatie. Over een jaar zal duidelijk zijn of er nog stijging in 

zit. Vorig seizoen scoorde ik 7 punten uit 9 externe partijen en werden we zelfs kampioen met ASV-4 SOS. Nogmaals gefelici-

teerd mannen! Daardoor had ik binnen een paar maanden een waanzinnige stijging van geen-rating naar 1842. Maar na de 

promotie van vorig seizoen spelen we nu in een hogere klasse en speel ik ineens op bord 1. Dat verschil merk ik wel! Laatst 

tegen ESV1 (Ede) tegen een 1950 rating tegenstander die zowel voor Ede 1 als Bennekom 1 speler eerste bord was. Ik heb 

zelfs even op winst gestaan (gaf Stockfish achteraf aan), maar door onervarenheid en tijdnood helaas tóch verloren. Dat 

geeft de burger moed, zei men, maar ik baalde na afloop alleen maar gigantisch. Ook omdat we als team verloren met 6-2 

en ik een teamspeler ben. 

“Op 8-jarige leeftijd is schaken natuurlijk niet ‘cool’.” 
Hoe en wanneer kwam je met schaken in contact? Van wie heb je het geleerd en wanneer? Van mijn vader toen ik een jaar 

of 8 was. Maar mijn vriendjes wilden alleen maar dámmen (won ik ook wel maar vond er niet veel aan). Het compromis 

werd: Stratego, helaas. Mijn vader ging na een jaar onze partijen eindeloos rékken, want hij kon niet meer van mij winnen 

haha. Nooit op een schaakvereniging gezeten en zelfs niet eens overwógen want op die leeftijd is schaken natuurlijk niet 

“cool” en ga je op voetbal, net als al mijn vriendjes. Dat voetballen heb ik bijna 20 jaar gedaan en daarna overgestapt naar 

tennis (fanatiek trainen, competitie en toernooien). Tijdens mijn militaire dienst zat ik op een kamer met een oud jeugdkam-

pioen schaken van Noord-Holland en geregeld potjes gespeeld: dat waren hárde schaaklessen! Na mijn 40e levensjaar pas 

het schaken weer opgepakt, vanwege de mogelijkheid om lekker vanuit huis op mijn laptopje voor het slapen gaan een uur-

tje of langer online te kunnen spelen. 

“Schaken is ontspanning en een versláving.” 
Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? Ontspanning (je zit in een andere wereld, net als in een 

goed boek) en een versláving. 

Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? Dat kan ik nog steeds niet goed onder worden brengen! Als ik bij ASV op 

donderdagavond soms pas na middernacht klaar ben met mijn partij en in de laatste minuut een gewonnen of remise partij 

weg heb gegeven na vier uur intensief schaken, door een blunder in tijdnood, dan vraag ik me ook wel eens af waarom ik dit 

zo leuk vind…  En mijn vriendin trouwens óók als ik dan ’s nachts pas thuis kom. 

Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen? Ik houd absoluut niet van verliezen, dus ik baal 

altijd als ik verloren heb. Maar als ik de volgende dag de partij in de Stockfish-analyse heb gegooid, probeer ik de verbeter-

punten/fouten te onthouden voor een volgende keer. Winnen vind ik heerlijk en remise kén ik amper (bij online-rapid 

wordt er immers bijna nooit remise gespeeld, en met tennis bestaat er ook geen gelijkspel/puntendeling dus: álles of niets). 

Met remise tevreden zijn, want dat is toch óók een resultaat, blijft een leerpunt voor mij. 

Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? Een betere schaker worden, nog eens kampioen worden met m’n team 

en ooit een toernooitje winnen. Rating boeit me (nog) niet zo. 
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“Waarom vind ik dit zo leuk …?“ 
Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? Gemiddeld twee uur per dag (inclusief online spelen, training en YouTube-

filmpjes over schaken). In vakanties en weekenden nog meer. 

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom? Van alles wel wat en 

graag. Maar aangezien ik tienduizend of meer potjes online heb gespeeld afgelopen 15 jaar en pas sinds vorig jaar op een 

echte schaakvereniging zit, is het duidelijk welke het meeste: online rapid- en correspondentieschaak. 

Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Zo ja, waarom, op welk niveau en hoe lang al? Ik ben autodidact maar toen ik 

bij ASV kwam vorig jaar ben ik meteen begonnen met de training Middengroep bij Pascal Losekoot op de maandagavond. 

Afgelopen september zijn we weer begonnen: mijn tweede seizoen. Het niveau is tussen de 1600 tot 1750 rating schat ik, 

maar ik leer hier voorlopig nog genoeg omdat ik op latere leeftijd pas serieus aan de schaakstudie ben gegaan dus ik heb 

nog veel in te halen en dit is prima voor mij voorlopig. Ik kan de trainingen van Pascal trouwens van harte aanbevelen! Zo’n 

maandagavond vlíegt voorbij. 

“ASV is gemoedelijk en voor iedereen en alle schaakniveaus toegankelijk.” 
Wat is je favoriete opening en waarom? Ik speel zowel graag d4 als e4 en soms c4 of f4 om te verrassen. Mijn favorieten 

zijn: Siciliaans (Najdorf, Draak, Smith-Morra), Frans, Caro-Kann, Schots en Damegambiet en Nimzo-Indisch. Maar in online 

vluggertjes speel ik werkelijk alle gambietjes die er zijn, maar dat durf ik bij ASV in een “echte” partij en in de Externe Com-

petitie niet aan, want de meeste gambietjes zijn wel leuk maar niet erg solide en ik onderschat mijn tegenstanders niet! 

Maar ik ben dus gék op gambiet-openingen. 

Wat is jouw specialiteit qua schaken? Aanvallen en op intuïtie complicéren van stellingen en dan goed doorrekenen. En 

knokken en counteren vanuit een mindere stelling.  

Wie is je favoriete schaker en waarom? Ik heb er meerdere: Kasparov, Fischer, Timman, Tal. Maar als ik moet kiezen dan 

toch Bobby Fischer. Fischer vind ik de Johan Cruyff van het schaken: het ziet er allemaal zo simpel en lekker aanvallend uit 

dat je meteen zin krijgt om ook te gaan spelen. Maar uiteraard is zijn spel, net als bij Cruyff, helemáál niet simpel en dat is/

was het geniale van Fischer, denk ik. 

Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? Ik heb er, online, tiendduizend gespeeld dus ik heb geen 

idéé. Sinds ik bij ASV schaak: niet echt een favoriet (meestal mijn laatste winstpartij). Van een ander: waarschijnlijk toch 

een partij van Fischer, maar welke? Daar zou ik een week of meer over na kunnen denken. 

“Het is altijd gezellig bij ASV.” 
Hoe lang ben je al lid van ASV? In welk jaar werd je dat? Sinds juni 2021. 

Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Via Jan Vermeer. Jan kende ik via een Nederlandstalige online schaaksite, waar ik 

captain was van een team waar Jan ook een tijd deel van uitmaakte, voordat hij zijn eigen team “ASV online” begon op die 

site. Dat team bestaat nog steeds. Ik voelde me meteen vanaf de eerste avond welkom bij ASV. Het was gemoedelijk en 

aangezien ik nog geen rating had, maar wél online een redelijke rating, werd ik de eerste avond meteen ingedeeld tegen 

een 1700+ tegenstander. Ik was best gespannen of ik het niveau aankon. Én voor het eerst op een echt bord met een echte 

tegenstander tegenover me en geroezemoes vanuit de bar en die zenuwachtige schaakklok. Maar gelukkig wón ik die eerste 

partij redelijk makkelijk, met zwart weet ik nog, en na afloop lekker een biertje met de tegenstander. Net als ik bij voetbal 

en tennis gewend was… De naam van die tegenstander zal ik hier maar even níet noemen. 

 

Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? Gemoedelijk en voor iedereen en alle schaakni-

veaus toegankelijk. Het is een grote vereniging en daardoor op de interne clubavonden altijd wel een min of meer gelijk-

waardige tegenstander. Dat laatste schijnt bij veel andere verenigingen namelijk wél een probleem te zijn. Vooral als je ra-

ting sterk stijgt, speel je daar dan altijd tegen een klein clubje van dezelfde gelijkwaardige tegenstanders. Hebben ze me 

verteld.  

“Ik ga wekelijks naar ASV, indien mogelijk.” 

Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub? Nee. 

Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? Wekelijks, indien mogelijk. Het is er altijd gezellig en ik ben schaak-

verslaafd haha. 
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Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team? Intern wekelijks en Extern: ASV 4 

SOS en ASV 6 KNSB. 

Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? Ik ben een álles-lezer.  

Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen: Nee, voorlopig nog even niet. 

Wat mis je en heb je nog tips voor de club of wensen voor de club? Niets. 

“Ik heb een boekenplankje vol met schaakboeken.” 
Studeer je schaken? Waarom? Jazeker, in het begin vooral Openingen. Maar sinds ik bij ASV lid ben vooral veel eindspelthe-

orie. Reden: online is werkelijk élke opening waarschijnlijk wel eens voorbij of meerdere keren voorbij gekomen, hoe waan-

zinnig en onbetrouwbaar ook. En als ik echt werd weggespeeld in een bepaalde opening, heb ik die opening meestal met-

een even geanalyseerd zodat ik er niet wéér intrap. Bij ASV Intern valt me op dat (sommige van) mijn tegenstanders vaak 

dezelfde openingen spelen (bijvoorbeeld áltijd Frans na e4, en zelfs dezelfde variant). Ook als we de vorige keer ook al Frans 

hebben gespeeld en de keer daarvoor en ik die partijen heb gewonnen. Dat snap ik soms niet. Waarschijnlijk omdat ze een 

bepaalde opening nu eenmaal al járen of sinds hun jeugd altijd spelen, en het is vertrouwd. Maar dat geeft eigenlijk ook 

helemaal niets natuurlijk en ik vind het niet erg. En vaak ook de redelijk bekende openingen, dus veel minder risico dan bij 

online schaken. Maar ík vind het juist leuk om te variëren met openingskeuzes, ook om minder voorspelbaar te zijn en zo 

hou ik het spannend voor mezélf. En als ik een opening echt niet ken, raak ik ook niet meer in paniek maar hou ik me maar 

aan de Gouden Openingsregels/principes en meestal rol ik dan zonder al te grote problemen wel in het middenspel. En dán 

gaan we echt beginnen. Maar wat ik wél veel bestudeer sinds ik bij ASV schaak, is het Eindspel. Eindspelen heb ik nogal eens 

verprutst en dat is dus mijn verbeterpunt. Naast geduld en niet te snel willen “killen”. En óók: tevreden zijn met remise als 

er echt geen winst in zit. 

Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? Ja, ik heb nu een boekenplankje vol met schaakboeken. 

Maar veel meer via YouTube en analyseprogramma’s zoals Stockfish. 

Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? Hoe vaak? Lichess, Chess.com, Chess24, Online-

schaken.nl, Schaken.nl. En ik ben een fan van Eric Rosen, zowel zijn leerzame filmpjes op YouTube als zijn streams op Li-

chess. 

“Ik schaak het liefst op de club uiteraard.” 
Speel je wel eens buiten ASV en zo ja, waarom? Zie m’n online ervaringen. 

Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en waarom? Op de club uiteraard. Er gaat niets boven echt 

menselijk contact. En de gezamenlijke analyses achteraf zijn voor mij héél leerzaam. Hoewel Stockfish het er soms niet hele-

maal of helemaal níet mee eens is de volgende dag haha. 

Wat wil je verder nog zeggen? Ga vooral zo door bij ASV! En ik vind het raar dat ik amper vrouwelijke spelers zie bij ASV (of 

bij andere verenigingen). Op donderdagavond zie ik altijd alleen Samantha. Ik dacht dat dit na de aandacht via de Netflix-

serie “The Queen’s Gambit” wel zou veranderen. Maar 

misschien is dat bij de jeugd van ASV wél aan het veran-

deren, dat weet ik namelijk niet. En: dat de vooroordelen 

die er leven over schakers in het algemeen (ook in míjn 

kennissenkring, helaas, toen ik lid werd bij ASV) echt níet 

kloppen. En ik werd na een partij een keer “Schaakbeest” 

genoemd door een goede speler van ASV die m’n partij 

als toeschouwer had gevolgd: dat heb ik maar opgevat als 

een gróót compliment!  

Hoe vond je het om dit interview te geven? Leuk. 

Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-Nieuws 

komt? Graag ja. 

Wil je een actiefoto van jezelf meesturen voor in het club-

blad? Doe ik. 
Ben Gussinklo te Alphen aan den Rijn op 23 april 2022 tijdens het 

www.online-schaken.nl toernooi 

http://www.online-schaken.nl/
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Lex van Hattum:  
“Ik zou niets weten wat er beter kan bij ASV”  

door Cesar Eisma 

Hoe heet je? Lex van Hattum. 

Hoe oud ben je? 76. 

In welke stad of dorp woon je? Oosterbeek. 

En waar ben je geboren? Amsterdam. 

Wat is je hoogst genoten opleiding? Studie Geneeskunde, promotie. 

Wat is je beroep (geweest)? Klinisch patholoog. 

Wat is je elo-rating nu? 1556. 

Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? En wat vind je van dat verschil? Ooit 1750; zo gaat dat, je wordt er niet beter 

op als je ouder wordt. 

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? Ik volg het en vind het aardig, maar niet meer dan dat. 

“Schaken is een leuk tijdverdrijf.” 
Van wie heb je het schaken geleerd en wanneer? Als kind van mijn oudere broer. 

Wat vind je van schaken? Leuk tijdverdrijf. 

Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? De rust en de stilte tijdens een partij (vooral bij Tata Steel in die grote 

zaal) vind ik prachtig. De spanning en concentratie tijdens de partij, de gezelligheid daarna. Het teamgebeuren, bezoek aan 

andere clubs. 

Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Je doet je best en het is leuk om te winnen, maar als ik verlies zit ik er 

niet mee. 

“De rust en de stilte tijdens een partij vind ik prachtig.” 
Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? Nee. 

Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? In principe elke clubavond + de wedstrijden. Ik speel ook nog extern voor mijn 

oude club, SV De Amstel. Leuk om in Amsterdam te spelen. 

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom? Klassiek op de club, snel-

schaken en gewone partijen op internet. Dat vind ik het leukste. 

Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Zo ja, waarom, op welk niveau en hoe lang al? Nee. 

“De spanning en concentratie tijdens de partij, de gezelligheid daarna.” 

Wat is je favoriete opening en waarom? Met wit speel ik graag gambieten: Noords gambiet, Morra gambiet, Milner-Berry 

gambiet. Geeft leuke partijen en soms (lukt natuurlijk niet altijd) een snelle overwinning. Met zwart speel ik graag de Draak, 

maar tegenstanders gaan er zelden op in. 

Wat is jouw specialiteit qua schaken? Gambieten. 

Wie is je favoriete schaker en waarom? Timman, indrukwekkende carrière en veel zeer goede boeken geschreven. Nu: Giri.  

Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? In de externe competitie een geslaagd Morra gambiet. 

Hoe lang ben je al lid van ASV? Ongeveer vier jaar. 

Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Fijne club, ik zou niets weten wat daar beter kan. 

“ASV: genoeglijke wekelijkse avond. Uitstekende organisatie.” 
Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? Genoeglijke wekelijkse avond. Uitstekende organi-

satie. 

Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub en zo ja: welke en van wanneer tot wanneer? Ik begon in een studen-

tenvereniging in Amsterdam. Na een verhuizing naar de Bijlmermeer gespeeld in het net opgerichte Isolani. Daar nog mee-

gedaan aan een simultaan tegen Euwe. Na verhuizing naar Uithoorn een jaar of 30 lid geweest van S.V. De Amstel, ook 

voorzitter geweest. Na verhuizing naar Oosterbeek eerst een paar jaar lid geweest van de Toren, daarna overgestapt naar 

ASV.  
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Wat is het verschil tussen die club(s) en ASV? Veel groter, veel beter georganiseerd. Veel extra’s: clubblad, wekelijkse opga-

ve, goede speelruimtes en bar. En het gouden duo: de broers. Het mooist vond ik het toen ik voor het eerst de jaarvergade-

ring meemaakte: in een kwartiertje klaar (“U heeft het jaarverslag gekregen en U heeft het kunnen lezen; nog opmerkingen? 

Goed, volgende punt!”), daarna vluggeren. Ik heb meegemaakt dat een jaarvergadering een volle avond duurde omdat alles 

voorgelezen werd en er altijd mensen waren die wat te zeiken hadden, met name over de reglementen. 

“ASV is groter, beter georganiseerd, veel extra’s. Het gouden duo: de broers.” 
Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? In principe elke week. 

Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Intern en extern in team ASV-4. 

Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? Alle drie. 

Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen? Nee. 

Wat mis je en heb je nog tips voor de club of wensen voor de club? Ik mis niets, geen tips. 

Studeer je schaken? Waarom? Vroeger wel, om beter te worden, nu nauwelijks meer. 

Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? Ik vind het leuk om af en toe een schaakboek te kopen, zo-

als het nieuwe boek van Giri over de Draak, maar om het echt door te nemen komt er niet erg van. 

Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? Hoe vaak? Ik speel elke dag 3 + 2 partijen op Chess.com 

en gewone partijen op Red Hot Pawn en online schaken. 

Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en zo ja, waarom? Externe competitie voor ASV en De 

Amstel, weekendtoernooi op Tata, het Geurts Conserven toernooi (bestaat dat nog?). 

“Het maakt me niet veel uit tegen wie ik speel.” 
Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en waarom? Het maakt me niet veel uit tegen wie ik speel. 

Hoe vond je het om dit interview te geven? Prima, maar ik vind mijn antwoorden niet erg interessant voor andere mensen. 

Ik ben benieuwd wat jij eruit haalt. 

Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-Nieuws komt? Niet per se, maar misschien wel nuttig om te kijken of er 

geen fouten instaan.  

 

Lex van Hattum te Arnhem op 3 november 2022  

Foto: Marc Groenhuis 
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Bryan Hieltjes:  
“ASV is een hele gezellige club, vriendelijk” 

door Cesar Eisma 

Hoe heet je? Bryan Hieltjes. 

Hoe oud ben je? 24 jaar. 

In welke stad woon je? Arnhem. 

En waar ben je geboren? Arnhem. 

Wat is je hoogst genoten opleiding? HBO. 

Wat studeer je of wat is je beroep? Gestudeerd HBO Rechten en nu werk-

zaam als uitkeringsdeskundige bij het UWV. 

Wat is je elo-rating nu? Als ik kijk in het clubblad van de maand oktober heb 

ik een elo-rating van 1414. Mijn KNSB-rating is 1277. 

Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? En wat vind je van dat ver-

schil? Dat ik weet zit er wel een stijgende lijn in mijn rating. Is toch een te-

ken voor mezelf dat ik blijf verbeteren.  

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? Het is toch wel een teken van 

je sterkte, maar verder is het belangrijkste voor mij om plezier te houden in 

het schaken. Dus het heeft niet echt een betekenis voor mij.  

Het belangrijkste voor mij is om plezier te houden in 

het schaken.” 
Hoe en wanneer kwam je met schaken in contact? Van wie heb je het ge-

leerd en wanneer? Ik begon met schaken in groep 7 van de basisschool, maar toen snapte ik er nog helemaal niks van. Ik 

heb het toen met mijn oma over schaken gehad en zij heeft mij vervolgens wat meer geleerd en ook potjes met me ge-

speeld. In het begin vooral verliezen, maar uiteindelijk begon ik ook te winnen. 

Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? Ik vind het schaken leuk en gezellig. Je ontmoet nieu-

we mensen en komt door toernooien ook eens ergens. Verder blijft het een interessant spel omdat je niet altijd weet wat je 

te wachten staat. 

Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? Zoals hiervoor ook al aangegeven, het ontmoeten van nieuwe mensen 

vind ik leuk en het steeds blijven ontwikkelen. Er is altijd ruimte voor verbetering mogelijk. Minder leuk is natuurlijk domme 

zetten doen waardoor je meteen verliest. Maar ook dat moet je dan maar zien als een leermoment. 

Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen? Ik vind dat de uitslag van een partij echt per par-

tij kan verschillen. Speel ik een goede partij maar verlies ik, kan ik daar vrede mee hebben. Speel ik een slechte partij en ver-

lies ik, kan ik teleurgesteld zijn in mezelf.  

Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? Zelf iets beter worden is nooit mis, maar ik vind het ook hartstikke leuk 

om zelf les te geven. Je leert zelf soms nog van het lesgeven en je helpt iemand anders om beter te worden. Maar het be-

langrijkste blijft het plezier houden en als dat blijft, blijf ik het leuk vinden. 

Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? Af en toe speel ik een potje of een paar potjes op mijn telefoon. Verder blijft 

het echt bij de donderdagavond op de club. 

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom? Als ik een potje speel op 

de telefoon meestal snelschaken. Ik zie het dan gewoon meer als even een afleiding en even aan iets anders denken. Verder 

op de club weleens een klassieke partij. 

Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Zo ja, waarom, op welk niveau en hoe lang al? Zelf ga ik niet meer naar schaak-

les of naar schaaktraining. Ik ben gestopt bij Stap 5, maar misschien moet ik dat wel weer een keer met zelfstudie oppakken. 

Wat is je favoriete opening en waarom? Ik open zelf graag 1. d4. De reden daarvoor is eigenlijk dat ik die voor mijn gevoel 

het beste ken. Het vervolg op 1. d4 verschilt meestal per partij. 

 

 Bryan Hieltjes (links) tijdens simultaan in Arn-

hem op 1 december 2022 Foto: Cesar Eisma  
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Wat is jouw specialiteit qua schaken? Ik denk dan toch wel trucjes. Maar die werken helaas niet altijd.  

“Ik vind het schaken leuk en gezellig.” 
Wie is je favoriete schaker en waarom? Ik heb de laatste tijd wel een paar toernooien gezien van Anish Giri. Hij speelt veel 
gelijk, maar ik vind het wel knap hoe hij zoveel controle kan hebben in de openingen.  
Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? Ik denk dan toch de wedstrijd die ik jaren terug gehad 
heb tegen Wisse Witmans. De wedstrijd ging om het kampioenschap bij de jeugd. Alles zat eigenlijk in de partij. Spanning, 
slechte zetten, hele goede zetten. Ik heb uiteindelijk verloren en dan baal je wel dat je geen kampioen bent. Maar zoals eer-
der aangegeven, een goede partij kan ik altijd waarderen. 
Hoe lang ben je al lid van ASV? (In welk jaar werd je dat?) Ik denk dat ik in 2010 lid geworden ben, maar met zekerheid durf 
ik dat niet te zeggen. 

“Ik vind het schaken nog steeds gezellig en heb veel mensen leren kennen.” 
Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? We hadden een gezellige groep bij de jeugd en ik vond het schaken leuk om te doen 

en te leren. Ik vind het schaken nu nog steeds gezellig en heb veel mensen leren kennen. Het lesgeven vind ik verder leuk 

om te doen en af en toe een potje tussendoor is ook nooit mis. 

Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? ASV is een hele gezellige club. Mensen kennen el-

kaar en zijn altijd vriendelijk. Dat was als jeugdlid al zo en dat is door de jaren heen niet veranderd.  

Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub? Nee, dit is niet van toepassing. 

Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? De meeste donderdagen. 

Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team en waarom? Ik speel af en toe mee 

in de interne competitie. Voor de externe competities meld ik me meestal als invaller. 

Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? Ik lees ASV-Nieuws en de berichten op Facebook. 

“Gelukkig zijn er nieuwe jeugdleiders gevonden.” 
Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen? Ik draai soms bardiensten of help mijn moeder achter de bar. 

En lesgeven aan de jeugd. 

Wat mis je en heb je nog tips voor de club of wensen voor de club? Er is al gezocht naar nieuwe jeugdleiders en die zijn ge-

lukkig ook gevonden. Hierdoor kun je de jeugd over meerdere mensen verdelen en kan je iedereen helpen. 

Studeer je schaken? Waarom? Nee, maar zoals eerder aangegeven, wil ik mogelijk wel weer Stap 5 verder oppakken. 

Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? Nee. 

Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? Hoe vaak? De app van Chess.com. Tussendoor speel ik 

weleens een potje. Ik denk misschien 1 à 2x per dag. 

Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en zo ja, waarom? Ik heb thuis weleens geschaakt, maar 

dit is stukken minder geworden gezien andere verplichtingen. 

Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en waarom? Ik schaakte altijd graag met mijn oma, maar he-

laas is dat niet meer mogelijk. 

“Ik geef les aan de jeugd: zorgen dat zij het gezellig vinden en wat leren.” 
Wat is je functie binnen ASV? Jeugdleider en af en toe bar. 

Sinds wanneer doe je dat? Jeugdleider denk ik sinds ongeveer 2017. Bar doe ik af en toe samen met mijn moeder sinds 2018 

denk ik. Alleen pas echt sinds dit seizoen. 

Wat doe je precies voor de club? Lesgeven aan de jeugd. Zorgen dat zij het gezellig blijven vinden en wat blijven leren. Ver-

der haal ik voor de bar soms de spullen uit de kast naar beneden en soms zelf achter de bar staan. Maar niks qua inkopen of 

regelen. 

Hoeveel tijd besteed je gemiddeld per week aan de club? De donderdagavond probeer ik te helpen waar dat kan. 

Waarom doe je dat? Dus wat drijft je? Ik vind het gezellig om te doen. Ik weet wat ik moet doen en ik weet dat mensen me 

daarin vertrouwen. 

Wat wil je verder nog zeggen? Leuk dat je dit interview voor ASV doet en ik ben benieuwd naar het resultaat! 

Hoe vond je het om dit interview te geven? Leuk dat er aan de verschillende leden wordt gedacht van jong tot oud. Zo heb 

je ook een goed beeld van alles. 

Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-Nieuws komt? Ik vertrouw jou volledig om mijn woorden goed over te 

brengen. Dus ik lees het verslag wel in ASV-Nieuws.  
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Ariën Hooimeijer:  
“Ik kom zoveel mogelijk naar ASV” 

door Cesar Eisma 

Hoe heet je? Mijn naam is Ariën Hooimeijer. 

Hoe oud ben je? Geboren in 1970, geeft mij op dit moment een leeftijd van 52 jaar. 

In welke stad of dorp woon je? In het prachtige stadje Huissen. Ja, een stad. Huissen bezit sinds 1314 stadrechten, verleend 

door graaf Dirk IX. 

En waar ben je geboren? Geboren in televisiedorp Hilversum.  

Wat is je hoogst genoten opleiding? MBO-4, elektronica gecombineerd met Meet-en regeltechniek. 

Wat is je beroep? Momenteel ben ik werkzaam als Service & Repair technician bij de firma Bronkhorst High-Tech in Ruurlo. 

“Schaken is een prachtig spel.” 
Wat is je elo-rating nu? Mijn huidige elo-rating is ± 1500. 

Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? En wat vind je van dat verschil? Er is nooit echt een groot verschil geweest. 

Dus van verschil is geen sprake. 

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? De elo-rating is voor mij een leuk getal. Voor mij is het spelletje belangrijker 

dan de elo-rating. 

“Ik verlies liever een hele leuke (moeilijke) partij, dan dat ik makkelijk win.” 
Hoe en wanneer kwam je met schaken in contact? Van wie heb je het geleerd en wanneer? Tja, een klassieker denk ik. Van 

opa, die ook van het spelletje hield en regelmatig nog aan het schaken was. 

Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? Schaken is een prachtig spel. Geen enkel partijtje scha-

ken is het zelfde.  

Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? Zie vorige vraag. 

Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen? Hoewel de uitslag belangrijk is (je wilt toch liever 

winnen dan verliezen) vind ik de partij zelf belangrijker. Ik verlies liever een hele leuke (moeilijke) partij, dan dat ik makke-

lijk win (bijvoorbeeld door een grote fout van de tegenstander). 

“Iedere dag ben ik wel even bezig met het schaken.” 
Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? Er is bij mij geen ambitie in het schaken.  

Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? Iedere dag ben ik wel even bezig met het schaken, niet alleen op het bord, 

maar ook daaromheen ben ik wel met schaken bezig. 

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom? Het klassieke spel is voor 

mij wel de favoriet. Voor het rapid en snelschaken hoef je bij mij niet aan te kloppen. De opgaven / probleemstellingen vind 

ik dan nog leuk om te doen wanneer ik daar rustig de tijd voor heb. 

Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Zo ja, waarom, op welk niveau en hoe lang al? Nee. 

“Tijdens een simultaan won ik door mat van Jan Timman.” 
Wie is je favoriete schaker en waarom? Dit blijft toch Garry Kasparov. Toch de jaren ’80 waarin de titanenstrijd het hevigst 

was tussen Karpov en Kasparov. 

Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? Hoewel het een simultaan was op een groot plein in Am-

stelveen, blijft mij de partij tegen Jan Timman misschien toch wel het meeste bij. Hierbij heb ik de partij gewonnen door 

mat. 

Hoe lang ben je al lid van ASV? Lid geworden in september 2021, dus op het moment van schrijven meer dan een jaar. 

Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Na een lange tijd van niet lid zijn van een club de behoefte hebben aan de gezellig-

heid van een club. 

“De gezelligheid van ASV is wel een pré.” 
Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub en zo ja: welke en van wanneer tot wanneer? Ik ben van twee clubs lid 

geweest. Begonnen als lid bij Weesper Schaakclub en daarnaast ook lid geweest van de Larense Schaakclub. 
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Wat is het verschil tussen die club(s) en ASV? Het verschil is het aantal leden. Zoals eerder aangegeven is de gezelligheid 

wel een pré. 

Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? Ik probeer zoveel mogelijk te komen. 

Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team en waarom? Momenteel speel ik 

alleen intern. Dit omdat het momenteel niet te combineren is met werk en privé. 

“Ik probeer alle nieuws van ASV zoveel mogelijk 

bij te houden”. 
Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? Ik 

probeer alle nieuws van ASV zoveel mogelijk bij te houden, dit wil 

natuurlijk niet zeggen dat ik ook alles lees. 

Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen? Sinds 21 

april 2022 ben ik als bestuurslid de vice-voorzitter van de club en pro-

beer daarbij zo goed als in mijn mogelijkheden ligt de voorzitter te 

ondersteunen in zijn werkzaamheden.  

Sinds wanneer doe je dat? Sinds 21 april 2022 als opvolger van Kees 

van Keulen. 

Wat doe je precies voor de club? Als vice-voorzitter probeer ik daarbij 

zo goed als in mijn mogelijkheden ligt de voorzitter te ondersteunen 

in zijn werkzaamheden. 

Hoeveel tijd besteed je gemiddeld per week aan de club? Dit ligt er 

een beetje aan wat er op dat moment speelt. 

Studeer je schaken? Waarom? Nee, geen studie schaken.  

Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? Nee, 

dit is niet voor mij weggelegd.  

“Op de club spelen heeft toch wel mijn grootste 

voorkeur.” 
Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? 

Hoe vaak? Graag speel ik de partijtjes schaak op www.gameknot.com.  

Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en waarom? Op de club spelen heeft toch wel mijn grootste 

voorkeur. Maar ook in de privésfeer ben ik wel voor een partijtje in.  

Ariën Hooimeijer in Arnhem op 24 november 
2022 Foto: Cesar Eisma 

http://www.gameknot.com
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Hoe heet je en hoe oud ben je? Ik heet Theo Jurrius. Ik ben 41 jaar. 

Waar woon je en waar ben je geboren? Ik woon in Wolfheze waar ik ook geboren en getogen ben.  

Wat is je hoogst genoten opleiding? Ik volgde het VWO. 

Wat is je beroep? Ik ben nu net als mijn ouders ondernemer (ZZP) sinds 15 jaar, eerst in de bouw. Nu ben ik houtbewerker 

(autodidact) en ik heb sinds ± 2011 een houtzagerij. Ik maak meubels en objecten van naaldhout in mijn werkplaats aan 

huis. Heerlijk. 

Wat is je huidige elo-rating? Al sla je me dood. 2000 nog wat. (2017 op 30 september 2022, ce.) 

Wat het ooit veel hoger of veel lager en wat vind je daarvan? Het was wel hoger, het zat rond 2050, iets gezakt. Het mag nu 

wel weer iets omhoog.  

“Of je nou 1900 elo bent, 2000 of 2100, je kunt nog steeds niet schaken.” 
Heb je een bepaald streven om te bereiken? 2100, een meestertitel, ik noem maar wat. Nee, totaal niet, dat heb ik allang 

achter me gelaten. Daar ben ik nooit mee bezig geweest eigenlijk. Ja, op een gegeven moment, heel vroeger, wil je wel een 

keer die 2000 halen, dat was wel een dingetje natuurlijk. Als je altijd 1900 hebt, wil je wel een keer die 2000 halen, dat is 

toch wel iets. Maar een potje schaken is veel belangrijker dan een getalletje, want of je nou 1900 bent, 2000 of 2100, je kunt 

nog steeds niet schaken hè?  

Dan heb je gelijk mijn volgende vraag al: wat betekent die rating voor je? Ja, niets. Het is leuk, je kunt een beetje inschatten 

hoe goed je het tegen een ander doet, maar alles wat in de buurt zit van 100 punten van jou, daar kun je van winnen of van 

verliezen. 

Wanneer kwam je in contact met schaken? Toen ik vijf of zes was heeft mijn vader het mij geleerd.  

Je ouders wonen naast je. Schaken jullie nog steeds samen? Nee. Die heb ik allang ingehaald natuurlijk. We hebben alleen 

vroeger als kinderen veel met onze vader geschaakt en daarna gingen we op de basisschool jeugdschaken vanaf een jaartje 

of acht, negen. En al snel was ik beter dan hij, dus hebben we ook niet meer zo heel veel geschaakt. Dus dat was toen al snel 

gebeurd. 

Wat vind je van schaken? Het is leuk.  

Wat vind je er leuk aan? Het is echt een wedstrijd tussen twee personen. Het gaat puur om kennis. Er komt geen geluk aan 

te pas, geen dobbelstenen of zo, het is puur wie die dag de sterkste is die wint. Of remise. Het is een hele leuke krachtsme-

ting. Als je verliest, is die ander gewoon beter geweest, zo is het eigenlijk.  

Wat doet dat met je? Het hangt er natuurlijk wel vanaf maar ik kan er wel van genieten als je een goede pot verliest van een 

tegenstander. Dan is dat niet erg. Als die tegenstander een goede pot gespeeld heeft, dan kun je jezelf weinig verwijten. Het 

is misschien wat lastiger als je een keer een blunder maakt in een goede stelling, maar ook dat hoort erbij. Een kwestie van 

even balen en de knop omzetten.  

En wat doet het met je als je wint? Winnen is altijd goed.  

Kun je dat gevoel beschrijven? Winnen is gewoon goed voor je zelfvertrouwen, goed voor je ego. Dan ben je toch altijd net 

even wat vrolijker, beter gemutst dan als je verloren hebt. Hoewel ik verlies makkelijk van me af kan zetten hoor, daar heb 

ik niet zo’n moeite mee.  

“Schaken blijft natuurlijk een beetje een suffe mannensport.” 
Wat vind je het ergste van schaken? Schakers.  

Kun je dat uitleggen? Nee, dat weet ik niet. Het blijft natuurlijk een beetje een suffe mannensport, het is nog steeds niet hip 

en happening. Ik vind een clubavond van acht tot middernacht nog steeds niet van deze tijd. Ja, dát vind ik verschrikkelijk 

aan schaken: het is eigenlijk te langzaam. Het mag wel wat sneller, wat meer richting rapid voor mij. Er is verder niks tegen 

of vervelends aan schaken.  

Je favoriete(re) vorm is dan rapid: 15 minuten per persoon? Ja, rapid, snelschaken, zoiets. Rapid is wel leuk, denk ik.  

Is dat ook de reden dat je nu minder schaakt? Ja, ik wil wel meer gaan schaken maar het duurt te lang. Als je een beetje  

Theo Jurrius: “Het bestuur verzet werk wat zijn 
weerga niet kent”  

door Cesar Eisma 
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pech hebt in de interne, ben je te lang bezig. En dat voor een avond waarop je de volgende dag gewoon moet werken.  

Is dat ook de reden dat je wat teruggetrokken bent wat de interne betreft? Ik zie je bijvoorbeeld wat meer aan de bar. Jaze-

ker. Dat is ooit zo ontstaan omdat de interne me te lang duurde. Toentertijd werkte ik niet thuis, toen moest ik vaak weg en 

vrijdags om 7 uur op. Dan is schaken tot twaalf uur … Dan heb je te weinig slaap de volgende dag. Nu is het wat vrijer omdat 

ik thuis werk en dan kan ik wel wat meer. En het is je biologische ritme. Als je normaal om tien uur naar bed gaat, kun je om 

tien uur niet meer aan het schaakbord zitten, want dan val je in slaap, omdat je lichaam altijd gewend is om om tien uur te 

gaan slapen. Dus toen ik vijf keer om tien uur ’s avonds stukken had weggegeven, besloot ik om geen interne meer te spe-

len. En omdat ik vrij fysiek werk doe altijd, heb je je rust extra nodig dan als je twee uur gewoon op een stoel zit. Ik heb wel 

besloten meer te spelen. Ik heb nu (2 oktober 2022, ce) mijn eerste potje in de interne er ook al op zitten. Maar ik hik er nog 

tegenaan dat het tegen middernacht kan worden, dat is eigenlijk te laat voor mij.  

Ik zie je wel deelnemen aan snelschaakpotjes of een onderling partijtje op de bar, analyseren of de puzzel. Dat doe je wel. 

Ja. Dus het is niet zozeer het schaken, het is puur het speeltempo.  

Schaak je ook online? Dat kan wanneer je wilt. Ja, veel, voornamelijk bullet. Dat is een minuut per persoon. 

Dus je neemt weinig deel aan de interne. Speel je in de externe competitie? Ja, zowel ’s avonds doordeweeks in het tweede 

team nu als op zaterdag in het derde team. Ik ben voor de zaterdag ook teamleider. Dat doe ik ook al een heel tijdje. 

En hoe vind je dat, want dan kom je ’s avonds ook van ver weg? Ja, reuze gezellig. Ik heb heel lang niet de avondcompetitie 

gedaan. Ik ben er vorig seizoen weer mee begonnen. Ja, dat was heel stom natuurlijk. Vooraf aan het seizoen deel ik de 

teams in samen met Richard van der Wel en Erik Wille. We kwamen een aantal mensen tekort in het derde team en toen 

was de grap dat ik daar wel in kon gaan zitten en dat heb ik gedaan. Ik speelde best wel in de buurt, want de uitwedstrijden 

van het derde team waren toen niet zo ver weg. Wat een heel gezellig team was. En dit seizoen naar het tweede team ge-

gaan. Maar dan weet je van tevoren dat je een paar avonden toch laat thuis bent. 

Wie is je favoriete schaker Theo? Ik dacht al dat je dat ging vragen. Je kunt clichématig alle topspelers wel krijgen, dus ik ga 

voor Emil Josef Diemer, een Duitser bekend van het Blackmar-Diemergambiet. Dat was tot een jaar geleden mijn favoriete 

opening. Die speelde hij veel. Ik heb een aantal oude boeken van hem. Elk potje zette hij net zo makkelijk op en dan offerde 

hij weer twee of drie stukken en na 25 zetten stond zijn tegenstander mat. Tientallen, honderden keren. Op zijn niveau een 

hele sterke, hele leuke, attractieve schaker, creatief en toch succesvol, inspirerend. Ik vond Magnus wel leuk spelen maar na 

dat incidentje met Nieman is hij wel een beetje van zijn voetstuk gevallen, vind ik. Topschaak is zo computerachtig aan het 

worden dat het moeilijk wordt om daar nog als topschaker uit te springen, dus ik heb niet zoveel met topspelers. 

“Schaken is leuk.” 
Heb je een eigen specialiteit in het schaken? Ja, altijd wel goed in tactiek, aanvallen, beetje creatieve en een beetje idiote 

zetten verzinnen, de tegenstander van de stoel laten vallen. Als het goed gaat heb je een heel leuk potje, maar het natuurlijk 

ook gruwelijk fout gaan. Dat is de keuze die je maakt. Je kunt ook voorzichtiger spelen. 

Neem je ook deel aan de schaaklessen of aan de schaaktrainingen? Neen, dat is niks voor mij. Ik vind het wel leuk om een 

keer een puzzel te doen. 

Studeer je nog op schaken? Niet zoveel. Ik ben wel met mijn openingen bezig. Ik heb een nieuw openingsrepertoire en ik 

ben het aan het bijhouden. Ik heb een jaar geleden al mijn oude openingen de deur uitgedaan, dus alle gambietjes eruit, 

omdat die dingen toch een beetje achterhaald zijn. De mensen boven 1800 kennen hun openingen best wel goed. Sommige 

varianten schudden ze zo uit hun mouw. Na een aantal nederlagen op rij was het wel tijd voor iets nieuws.  

En hoe bevalt die innovatie je? Heel goed, had ik misschien eerder moeten doen. Dat heb je vaak achteraf.  

Waar haal je die kennis dan vandaan? Tegenwoordig staat alles online. Dat stapeltje oude schaakboeken hier die zijn achter-

haald en er staat eigenlijk niets in.  

Ik heb gelezen dat er over schaken meer boeken zijn verschenen dan over alle andere sporten samen. Dat geloof ik wel maar 

ik durf wel te beweren dat de helft van de boeken vol met allemaal bagger staat waar je niets aan hebt. Dan moet je alle-

maal openingen onthouden vijftien zetten diep en zo. Maar ik en mijn tegenstander zijn na zeven zetten al uit de theorie. Ik 

heb praktische handvatten nodig. En online cursussen zijn vaak een stuk beter. Ik heb geen favoriete.  
“ASV betekent voor mij voornamelijk gezelligheid.” 

Wanneer ben je lid geworden van ASV en waarom? Op 10 oktober 1995, ik heb pas de ledenlijst gezien waar dat op staat. 

Toen ik 14 was, was ik vanwege de jeugdlessen daar jaren lid van de lokale OPC (Oosterbeek-Paard-Combinatie) in Door-

werth. Daar werd ik twee keer tweede van het open clubkampioenschap. Toen was het wel tijd om het hogerop te zoeken  
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bij de grotere club ASV met een hoger niveau. 

Waarom ben je zo lang, al 27 jaar lid van ASV gebleven? Ja, het is op zich wel gezellig en waar moet je anders heen? Ik hou 

wel van een grote vereniging, dan heb je wat meer variatie en genoeg tegenstand. Op een gegeven moment ken je de men-

sen en als de mensen gezellig zijn, dan blijf je wel. 

Wat betekent ASV voor jou? Gezelligheid voornamelijk.  

Hoe vaak kom je naar de club? Ik kom drie keer per maand maar ik probeer wel iedere week te komen.  

Volg je de media van ASV? Ik lees ASV op Facebook, een deel van ASV-Nieuws en meestal de teamverslagen op de website.  

“Ik ben een zeldzame combinatie: schaker, handig en ik heb een auto.” 
Wat doe je voor vrijwilligerswerk voor ASV? Ik zie je aan de bar, ik hoor je over teamindeling. Ik ben met barwerk gestopt 

omdat ik het wel een keer genoeg geweest vond en het werd me teveel omdat ik wat meer wilde gaan schaken. Ik ben ruim 

tien jaar geleden met het barwerk begonnen toen we nog in het scoutinggebouw speelden op Monnikenhuizen. Toen de 

scouting daar een tekort had aan barmensen zijn Richard van der Wel en ik daarin gesprongen. Dat was wel gezellig, alles 

komt voorbij. Toen we naar de huidige locatie verhuisden, hebben Richard en ik het barwerk opgepakt. Hij doet de coördi-

natie nog steeds. Ik ben de laatste tien jaar heel actief met allerlei dingen. Ik ben nog steeds de klusjesman, ik maakte de 

kasten boven, ik onderhoud het meubilair en ik ben de verhuizer met de aanhangwagen. 

En waarom doe je dat? Ornett Stork zei het onlangs zo 

mooi: “Het is een zeldzame combinatie: iemand die kan 

schaken, die handig is en een auto heeft.” En dat ben ik. 

Hij moest er heel erg om lachen. 

Heb je tips of wensen voor ASV? Wat ik soms wel een 

beetje mis is de participatie van de mensen na afloop van 

de clubavond of een toernooi als er wat moet gebeuren, 

zoals opgeruimd of afgebroken moet worden. Dat vind ik 

tegenvallen. Dat zit een beetje in de clubcultuur. Het is 

vooral een mannenvereniging. Sommigen doen heel veel 

en anderen weinig. Met opbouwen zijn er wel genoeg 

mensen te vinden als je even een oproepje doet. Maar 

verder nee. We moeten heel blij zijn, want het bestuur 

verzet een enorme pens met werk wat zijn weerga niet 

kent natuurlijk. Dit is wel goed zo. En ze staan open voor 

suggesties.  

Hoe vond je het om het interview te geven? Ja, leuk.  
Theo Jurrius op 7 april 2013 op zijn Facebook 
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Theo Koeweiden: 
“ASV: gezellige, actieve club met veel leden”  

door Cesar Eisma 

Hoe heet je? Theo Koeweiden. 
Hoe oud ben je? 44. 
In welke stad of dorp woon je? Rheden. 
En waar ben je geboren? Wageningen. 
Wat is je hoogst genoten opleiding? VBO Horeca 1. 
Wat studeer je of wat is je beroep geweest? Werk nu in een WAAR winkel/horeca. 
Wat is je elo-rating? Nu 1493. 
Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? Ik heb vroeger wel eens rond 1625 gestaan. 

“Schaken betekent heel veel voor mij.” 
Hoe en wanneer kwam je met schaken in contact? Van wie heb je het geleerd en wanneer? Ik speelde als kind met mijn 
broer met schaakstukken. Mijn vader heeft het ons toen geleerd. Ik heb het spel toen verder ontwikkeld bij de Edese 
schaakvereniging. 
Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? Schaken betekent heel veel voor mij. Het is een leuk 
spel en heb er veel sociale contacten bij gekregen. 
Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? De spanning van de stellingen is erg leuk.  
Verliezen is natuurlijk niet leuk maar het hoort wel bij het spel. 

“Verliezen is natuurlijk niet leuk maar het hoort wel bij het spel.” 
Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? De 1700 halen. 

Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? Meestal 1x per week maar soms ook in het weekend met teamwedstrijden/
toernooien. 
Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom?  

Klassiek, rapid en online vind ik het leukst. 
Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Zo ja, waarom, op welk niveau en hoe lang al? Momenteel niet. 

“Mijn specialiteit qua schaken is geheim.” 
Wat is je favoriete opening en waarom? Ik speel verschillende openingen. 
Wat is jouw specialiteit qua schaken? Dat is geheim. 
Wie is je favoriete schaker en waarom? Magnus Carlsen! Ik volg hem sinds zijn doorbraak in Wijk aan Zee. Ik vind hem de 
beste schaker van de wereld. 
Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? Ik heb geen favoriete partij. Ik heb in Dieren mooie par-
tijen gespeeld. De winst van Carlsen tegen Sipke (Ernst, 24 januari 2004, ce) vind ik erg mooi: Magnus Carlsen - Sipke Ernst 
(2004) - YouTube. 
Hoe lang ben je al lid van ASV? (In welk jaar werd je dat?) 1999. Ik ben al 23 jaar lid. 
Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Het is een gezellige vereniging. 
Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? Een actieve club met veel leden. 
Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub en zo ja: welke en van wanneer tot wanneer?  

1992-1999: ESV (Edese schaakvereniging) 
2000-2005: DSC (Denksportcentrum Glazenburg) in Rheden  

 Wat is het verschil tussen die club(s) en ASV? ASV is veel groter en actiever. 
Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? Ik ga 4 tot 6 keer per maand naar ASV om zelf te schaken of te hel-
pen bij onze jeugdafdeling. 
Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team en waarom? Ik speel de zaterdag 
KNSB competitie. Het is overdag en dat heeft mijn voorkeur. 
Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? Ik volg ASV op Facebook. 

“Ik help al meer dan 20 jaar mee bij de jeugd.” 
Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen? Ik help al meer dan 20 jaar mee bij de jeugd. 
Studeer je schaken? Waarom? Momenteel niet. 
Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? Ik lees niet veel schaakboeken. 
Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? Hoe vaak?  

www.online-schaken.nl. Ik gebruik hem om zelf te spelen. 

https://www.youtube.com/watch?v=l-bU1wrWcg8
https://www.youtube.com/watch?v=l-bU1wrWcg8
http://www.online-schaken.nl.k
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Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en zo ja, waarom? In de zomer wel in een café in Ede. 
Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en waarom? Ik heb geen voorkeur. 
Wat is je functie binnen ASV? Jeugdleider. 
Sinds wanneer doe je dat? 1999. 
Wat doe je precies voor de club? Ik help/begeleid 
de jeugd bij ASV. 
Hoeveel tijd besteed je gemiddeld per week aan de 

club? Ongeveer 6 uur in de week. 
Waarom doe je dat? Dus wat drijft je? Ik vind het 
leuk. 

“Leuk dat ik geïnterviewd ben.” 
Wat wil je verder nog zeggen? Leuk dat ik geïnter-
viewd ben. 
Hoe vond je het om dit interview te geven? Leuk. 
Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-

Nieuws komt? Ja. 

 

Theo Koeweiden (rechts), 21ste Hogeschool Zeeland Schaaktoernooi te 

Vlissingen op 4 augustus 2017 Foto: Bart Koeweiden 
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Hoe heet je? Jan van de Linde. 

Hoe oud ben je? Nu 66 jaar en circa 7 maanden (de pensioengerechtigde leeftijd!). 

In welke stad woon je? In Arnhem. Ongeveer 15 minuten lopen van onze speelzaal aan Vlamoven.  

En waar ben je geboren? Rotterdam (nog steeds Feyenoord-fan!). 

Wat is je hoogst genoten opleiding? Doctoraal Farmacie en Apothekersopleiding, RU Leiden. 

Wat is je beroep (geweest)? Ik ben 36 jaar openbaar apotheker geweest en heb gewerkt voor een apothekenketen. Daar-

naast heb ik ook een aantal jaren lesgegeven op de toenmalige avondopleiding voor apothekersassistenten aan het ROC in 

Nijmegen. 

Wat is je elo-rating nu? Dat hangt er nogal vanaf welke rating bedoeld wordt. Mijn clubrating bij ASV is momenteel na de 9e 

ronde intern: 2059 (19e plaats). Mijn KNSB-rating is wat hoger: 2080. De afgelopen jaren was mijn KNSB-rating structureel 

circa 50 elo-punten hoger dan intern bij ASV. Mogelijk heeft dit te maken met het andere speeltempo bij KNSB-

teamwedstrijden: 1 uur 30 min voor 40 zetten, daarna 30 min. voor de rest van de partij (+30 seconden per zet). Het speel-

tempo intern is zoals bekend 1 uur 40 min (+10 seconden per zet) voor de hele partij. Dit speeltempo is voor mij blijkbaar 

wat aan de snelle kant. Ik heb slechts weinig ervaring met het uitvluggeren van de partij, want ik probeer dat zoveel moge-

lijk te voorkomen. 

Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? En wat vind je van dat verschil? In het verleden heb ik meestal rond de 2050-

2100 elo gepresteerd, dus ik ben in de loop der jaren wat dat betreft niet vooruitgegaan. Toen ik na een schaakpauze van 

ruim 20 jaar weer begon met spelen, startte ik bij ASV met een rating van 1900 elo. Het heeft me de nodige moeite gekost 

om het gat weer enigszins te dichten. Daaruit blijkt wel hoe het schaakniveau in de breedte de afgelopen decennia is toege-

nomen. 

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? Een indicatie of ik nog enigszins kan meekomen met spelers van 3e à 2e klasse 

KNSB-niveau. 

Hoe en wanneer kwam je met schaken in contact? Van wie heb je het geleerd en wanneer? Het schaken heb ik geleerd van 

mijn vader toen ik circa 6 jaar was. Mijn vader schaakte destijds bij de schaakvereniging Rotterdam en kon mooie verhalen 

vertellen over de topspelers (in opkomst) van toen, Van Geet en Jongsma.  

“Schaken is voor mij het mooiste spel dat er is.” 
Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? 

Schaken is voor mij het mooiste spel dat er is. De grote variatiemogelijkheden in openingen, tactische wendingen en strate-

gieën maken dat schaken onuitputtelijk is. Dat blijkt ook in dit computertijdperk: de horizon van mijn schaakprogramma 

(Fritz 15) is nog steeds beperkt, zoals tijdens analyses blijkt. De beoordeling van de stelling kan soms van de ene op de ande-

re zet (zetten die de computer als beste beoordeelt) ineens sterk verschillen. Zo heb ik eens met Fritz 15 een analyse ge-

maakt van een variant van het Réti-systeem. Op het ene moment was de beoordeling nog gelijk (=), een zet later: gewonnen 

voor wit (+-). De pointe bleek pas 20 halve zetten later! Schaken is voor mij: samen met mijn tegenstander een verhaal com-

poneren. Daarom wens ik hem of haar altijd een spannende partij toe. 

Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? Samen met de tegenstander iets creëren geeft mij voldoening, mits het 

een interessante stelling oplevert. Minder leuk is de tijdsfactor, die de spanning voor mij soms zodanig verhoogt, dat dit ten 

koste gaat van de afwerking en dus van het eindresultaat. 

“Natuurlijk win ik liever dan te verliezen.” 
Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen? Voor mij telt niet alleen de uitslag (natuurlijk win 

ik liever dan te verliezen), maar ook de manier waarop. De uitslag van de partij na analyse, hoe ik gespeeld heb en hoe het 

beter had gekund, telt voor mij ook mee. Als ik win ondanks slecht spel, heb ik er weinig plezier aan. 

Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? Mijn doel is nog steeds om zo goed mogelijk met de top 15 van de club 

mee te kunnen spelen. Bij mijn voorgaande clubs (Zeist, Amersfoort, SMB) is mij dit altijd gelukt, maar dat was wel in een 

andere tijd, voor de komst van de schaakcomputer. Bij ASV lukte dat tot nu toe nog niet, dus reden genoeg om te blijven  

Jan van de Linde: “ASV heeft veel te bieden”  
door Cesar Eisma 



december 2022                           ASV Nieuws 

52 

 

 

proberen. 

Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? Afgezien van de speelavond, die ik niet altijd bezoek, ben ik gemiddeld on-

geveer 1 dag in de week met schaakstudie bezig.  

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom? Vooral klassiek. In ben 

een langzame rekenaar, dus snelschaken is niet mijn ding. Ik probeer wel zo goed mogelijk mijn openingsrepertoire hier-

voor bij te houden, zodat ik tijd kan besparen, maar bij ASV is men zeer bedreven in het omzeilen van mijn favoriete vari-

anten, zoals keer op keer blijkt. Daarnaast probeer ik mijn rekenvaardigheid te oefenen met boeken zoals Aagaards 

‘Grandmaster preparation: Calculation’ (uitgever: Quality Chess). 

Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Zo ja, waarom, op welk niveau en hoe lang al? Als jeugdspeler heb ik ooit 

deelgenomen (als toehoorder) aan de instructie-avonden van Hans Bouwmeester voor de Nederlandse topjeugd. In 1974 

was ik tweede geworden in het SGS-jeugdkampioenschap (achter de winnaar Bruno Carlier). De toenmalige wedstrijdlei-

der van de SGS, de heer Schoep, heeft toen een goed woordje voor me gedaan bij de schaakbond, zodat ik alsnog bij de 

instructie-avonden mocht zijn. Het spelen van trainingspartijen met de Sveshnikov-variant van het Siciliaans hoorde daar 

helaas niet bij. Toen heb ik daar zelf maar studie van gemaakt.  

Wat is je favoriete opening en waarom? Op dit moment zijn mijn favoriete openingen de flankspelen met wit en de Fran-

se verdediging en het Dame-Indisch met zwart. Voorheen speelde ik meestal met wit e4-openingen (o.a. Konings- en Gö-

ringgambiet) en met zwart Siciliaans (Sveshnikov, Kan-variant) en de Moderne Benoni. Ik probeer nu zoveel mogelijk 

flexibele systemen te spelen, zodat ik zelf beter kan bepalen welke stellingen ik speel in plaats van dat mijn tegenstander 

dat voor mij doet. 

Wat is jouw specialiteit qua schaken? De opening. Ik probeer deze zo goed mogelijk voor te bereiden met voorbeeldpar-

tijen, om enig inzicht te krijgen in hoe het werkt. Scherpe varianten diep ik verder uit met de schaakcomputer. Van Bouw-

meesters training heb ik geleerd om overzichten te maken van de belangrijkste variantencomplexen om zo de opening 

beter te kunnen begrijpen. Maar voor de praktijk is ook een goed geheugen nodig en op mijn leeftijd is dat inmiddels wel 

wat minder aan het worden.  

“Schaken voor mij: samen met mijn tegenstander een verhaal componeren.” 
Wie is je favoriete schaker en waarom? Vroeger was dat natuurlijk Fischer en later Kasparov. Sindsdien heb ik geen echte 

favorieten meer gehad, maar interessante spelers vind ik wijlen Victor Kortsjnoj en Bent Larsen, en van de hedendaagse 

spelers Kramnik (in verband met zijn strategisch inzicht), Shirov en Nakamura.  

Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? De partij Larsen-Kavalek, Lugano 1970, een schaakthril-

ler van de eerste orde! Daarnaast heb ik goede herinneringen aan mijn partijen tegen Friso Nijboer, SMB-intern 1989, en 

Otto Wilgenhof, ASV-intern 2017. 

Hoe lang ben je al lid van ASV? Ik ben als ik me goed herinner vanaf 2015 lid van ASV, dus nu zeven jaar. 

“ASV: grote, goed georganiseerde vereniging voor de schaakliefhebber.” 
Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Goede sfeer op de vereniging, een zeer actief bestuur en de topspelers, die ook 

aan de interne competitie deelnemen (ook al is dat de laatste jaren wat minder geworden), zodat je met enige regelmaat 

tegen hen kunt spelen. 

Bovendien bevindt het speellokaal zich op slechts 15 minuten loopafstand van mijn woning in Presikhaaf-Oost. 

Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? Een grote, goed georganiseerde vereniging, die 

voor de schaakliefhebber veel te bieden heeft: sociale contacten, aandacht voor het individuele lid bij wel en wee, 

schaaktrainingen, aanbod van goede tweedehands (en ongebruikte nieuwe) schaakboeken, zodat er voor elk wat wils is. 

Het wekelijkse schaakprobleem zorgt daarbij ook voor de nodige interacties tussen de clubleden. 

Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub en zo ja: welke en van wanneer tot wanneer? 

Maarn (1967-1970) 

Zeist (1970-1976) 

Amersfoort (1976-1985) 

SMB (1986-1990) 

ASV (2015-heden) 
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Wat is het verschil tussen die club(s) en ASV? Moeilijk te zeggen, want andere tijden en lange partijen werden altijd afge-

broken. Door het tragere speeltempo (40 zetten in 2 uur) was er ook meer tijd voor heimelijke discussies met clubgenoten 

over het verloop van andermans partijen. Het observeren van wat de concurrentie aan het doen was, was naast het zelf 

spelen van een partij een belangrijk onderdeel van de clubavonden. Dat mis ik tegenwoordig wel eens, maar natuurlijk 

begrijp ik ook dat met het huidige speeltempo daar geen tijd meer voor is. 

Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? De bedoeling is driemaal per maand, maar als er in dezelfde week 

een teamwedstrijd op zaterdag (of een andere dag zoals bij de SOS-competitie) is, sla ik de donderdagavond over. Het spe-

len van een partij vergt veel van mij en meerdere dagen per week schaken is voor mij teveel van het goede.  

Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team en waarom? Zowel intern als extern 

(SOS: invaller bij ASV1; KNSB: ASV2). De indeling laat ik graag aan de club over. Ik voeg me daarbij geheel naar het club

(team) belang. 

Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? Ik lees graag van papier, maar ben me ervan bewust dat 

dit voor de club veel extra werk met zich meebrengt. Sinds kort lees ik ook de verslagen op de ASV-website. Met Facebook 

doe ik niets. 

Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen: 

Barwerk? Ik heb er geen enkele ervaring mee. 

Commissiewerk? Afhankelijk van het onderwerp wil ik daar wel aan deelnemen. 

Bestuurswerk? Van bestuurlijke zaken op schaakgebied weet ik weinig of niets, maar indien nodig en gewenst wil ik 

wel mijn bijdrage daaraan leveren. 

Jeugdleden helpen? Daartoe ben ik altijd bereid, als er maar geen verplichte KNSB-cursussen gedaan hoeven te wor-

den.  

Artikel schrijven voor het clubblad? Misschien, maar ik vind mezelf niet zo’n onderhoudende schrijver. 

Wat mis je en heb je nog tips voor de club of wensen voor de club? Ik heb niets bijzonders gemist. Misschien is een cursus 

nuttig voor leden, die optimaal profijt willen halen uit het werken met de schaakcomputer en op zoek zijn naar specifieke 

schaakwebsites. Dat zullen wellicht vooral de oudere leden zijn. Ik geef me alvast op! 

Studeer je schaken? Waarom? Ik doe vooral aan openingsstudie voor zover de systemen in mijn repertoire passen. 

Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? Vooral openingsboeken op zoek naar speltypes die mijn 

voorkeur hebben.  

“Ik schaak het liefst op de club of privé.” 
Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? Hoe vaak? Ik doe eigenlijk weinig met schaakwebsites 

en apps. Alleen Chesspublishing.com raadpleeg ik maandelijks i.v.m. openingsnieuwtjes en Chessbomb voor recente toer-

nooien. 

Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en zo ja, waarom? Nee, nu niet meer. In de zeventiger 

jaren heb ik een aantal keren meegedaan met het Open Nederlands Kampioenschap in Dieren en in 1976 was ik deelnemer 

aan het massatoernooi in Biel tijdens het Interzonale 

Toernooi. Massale schaaktoernooien trekken mij echter 

niet zo.  

Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of 

elders en waarom? Ik schaak het liefst op de club of 

privé. Bij onlinepartijen heb ik meer moeite om me te 

concentreren. Ik kijk dan meer naar het computer-

scherm dan naar het bord. 

Wat wil je verder nog zeggen? Niets meer aan toe te 

voegen.  

Hoe vond je het om dit interview te geven? Prima, leuk 

om te doen. Bedankt voor de uitnodiging! 

Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-Nieuws 

komt? Als het kan graag, maar ik heb er alle vertrouwen 

in! 

Jan van de Linde (midden) tijdens ASV 1 - Blerick 1 (KNSB 

2e klasse) op 17 september 2022  
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Hoe heet je? Theo.  

Hoe oud ben je? 71. 

In welke stad woon je? Arnhem. 

En waar ben je geboren? Dongen. 

Wat is je hoogst genoten opleiding? PhD Agricultural Engineering Michigan State University. 

Wat is je beroep (geweest)? Process Engineer. 

Wat is je elo-rating nu? 1270 (KNSB 2022-11). 

Was het ooit veel hoger of lager en zo ja, wat? En wat vind je van dat verschil? Niet veel. 

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? Je kunt zien of je spel verbetert. 

Van wie heb je het schaken geleerd en wanneer? Heb het geleerd van mijn vader aan het begin van de middelbare school. 

“Ik vind een verrassend vervolg in een ingewikkelde stelling leuk.” 
Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? Ik vind de mentale uitdaging leuk.  

Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? Er zit vaak een verrassend vervolg in een ingewikkelde stelling. 

Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen? Een makkelijke winst betekent niet veel, maar 

een zwaar bevochten overwinning wel. Een blunder is even slikken. Zonder echte fouten verliezen schept waardering voor 

de tegenstander. 

Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? Een leuk tijdverdrijf. Ik ben niet ambitieus. 

Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? 4 keer per maand en enkele analyses. 

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom? Klassiek. Rapid, snelscha-

ken en online geven niet de rust om over een stelling na te denken. 

Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Zo ja, waarom, op welk niveau en hoe lang al? Ja, ik geef les in de Stappenme-

thode sinds 2½ jaar. 

“Een zwaar bevochten overwinning betekent veel.” 
Wie is je favoriete schaker en waarom? Max Euwe. Raadpleeg vrij vaak zijn boeken. 

Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? Partij uit de extra competitie tegen Hendrik van Buren. 

Vanuit verloren stand terugkomen en winnen. Eén van de weinige keren, dat ik de volle tijd nodig had en gebruikte.  

Hoe lang ben je al lid van ASV? 8 jaar. 

Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Sfeer, grootte (meerdere spelers van gelijkwaardig niveau). 

Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Ik voel me er thuis. De club is aantrekkelijk, zodat ik er ook energie in wil steken. 

Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub en zo ja: welke en van wanneer tot wanneer? Schoolschaken van 1966 

tot 1969. 

Wat is het verschil tussen die club(s) en ASV? Ongeveer 50 jaar. 

Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? 4 keer per maand, omdat ik het leuk vind. 

Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja, welk team en waarom? Intern en extern in SOS

-competitie. Begon in ASV 13, nu in ASV 7. ASV 13 bestaat niet meer. 

Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? Elektronisch en op papier. Facebook schendt de afspraken 

en komt er bij mij niet meer in. 

“Schaken is een leuk tijdverdrijf.” 
Studeer je schaken? Als ik er tijd voor heb. Partijanalyses.  

Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? Ja. Partijanalyses. 

Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? Geen website of app. 

Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en zo ja, waarom? Zelden. 

Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en waarom? Geen uitgesproken voorkeur.  

Theo van Lotringen: “Ik voel me thuis bij ASV” 
door Cesar Eisma 
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Wat is je functie binnen ASV? Docent volwassenen, re-

dacteur ASV Nieuws, teamleider ASV 7. 

Sinds wanneer doe je dat? 2018. 

Wat doe je precies voor de club? Docent volwassenen, 

redacteur ASV Nieuws, teamleider ASV 7. 

Hoeveel tijd besteed je gemiddeld per week aan de club? 

8 uur. 

Waarom doe je dat? Dus wat drijft je? Ik vind het leuk. 

Hoe vond je het om dit interview te geven? Niet alle vra-

gen zijn eenduidig. (Mijn excuses, ce.) 

Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-Nieuws 
komt? Redactionele vrijheid.  

 Stap 0. 3 december 2021 Foto Franny van Lotringen Nu met eigen schaakbord 30 september 2022  

foto Theo van Lotringen 

ALV 6 februari 2020 foto’s Cesar Eisma 
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Hoe heet je? Albert Marks. 

Hoe oud ben je? 83 jaar. 

In welke stad of dorp woon je? Oosterbeek.  

En waar ben je geboren? Schiedam. 

Wat is je hoogst genoten opleiding? Driejarige HBS. 

Wat studeer je of wat is je beroep (geweest)? Medewerker bij de SEP (Samenwerkende Elektriciteits-Productiebedrijven 

NV). 

“Het oplossen van problemen geeft me voldoening.” 
Wat is je elo-rating nu? 1665. 

Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? En wat vind je van dat verschil? Was ooit 1850. Mijn Fide-rating is 1816. Merk-

waardig verschil. Ik speel weinig toernooien. Dat is de reden, denk ik. 

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? Leuke indicatie, maar ik hecht daar geen “status “aan. 

Hoe en wanneer kwam je met schaken in contact? Van wie heb je het geleerd en wanneer? Geleerd van mijn vader toen ik 

vijf à zes jaar was. 

Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? Schaken zou een verplicht vak op de basisschool moe-

ten zijn: “Logisch denken”. 

Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? Het oplossen van problemen geeft me voldoening. 

“Het resultaat van een partij is altijd dat ik het naar mijn zin had.” 
Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen? Het maakt me niet zo veel uit wat de uitslag is. 

Het resultaat is altijd dat ik het naar mijn zin had. 

Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? Ik hoop nog lang te kunnen “schaakdenken”. 

Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? Donderdags bij ASV, extern en af en toe een toernooi. Ook online. 

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Klassiek, rapid en online. 

Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Zo ja, waarom, op welk niveau en hoe lang al? Sinds circa 15 jaar schaaktraining 

bij IM Willy Hendriks, omdat het nuttig is om bij te blijven. 

Wat is je favoriete opening en waarom? Met wit: 1.c4. Met zwart: 1…Pf6 en 1…c5. 

Wat is jouw specialiteit qua schaken? Tactiek. 

Wie is je favoriete schaker en waarom? Botwinnik. Een en al logica. 

Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? Zie ASV-Nieuws van maart 2022, p. 45: Marks, Albert 

(1645) - Willemsen, Thomas (1977), bord 8 ASV3–UVS2 Arnhem (6), 10.02.2022. 

ASV-Nieuws-Maart-2022.pdf (asv-schaken.nl). 

“ASV: behalve een sterk potentieel leden ook sociaal voelend.” 
Hoe lang ben je al lid van ASV? Sinds 1999 en nog een aantal jaar daarvoor. 

Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Veel leden en vanwege de goede sfeer. 

Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? Behalve een sterk potentieel leden ook sociaal voe-

lend. 

Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub? Ja, maar de data weet ik niet meer exact: 

Eerste Schiedamsche Schaakvereniging (ESS) 

SV Spangen 

SV Rotterdam 

SV Wageningen 

Wat is het verschil tussen die club(s) en ASV? ASV en Wageningen zijn de gezelligste. 

Albert Marks:  
“Schaken zou een vak op school moeten zijn” 

door Cesar Eisma 

https://www.asv-schaken.nl/wp-content/uploads/2022/03/ASV-Nieuws-Maart-2022.pdf
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Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV? Regelmatig. 

Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team en waarom? Beide. ASV-4 in de ex-

terne SOS-competitie. Liefst door de week maar ik val ook in op zaterdagen. 

Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? ASV-Nieuws en ASV-website. 

Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen? Ja, ik hielp jeugdleden met schaakles geven tot mijn 80ste en 

sindsdien ben ik invaller. 

“Ik ben lid van ASV, want die heeft veel leden en vanwege de goede sfeer.” 
Wat mis je en heb je nog tips voor de club of wensen voor de club? Geen. 

Studeer je schaken? Waarom? Ja, want ik ben geïnteresseerd. 

Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? Ik heb een bibliotheek van circa 150 schaakboeken over 

diverse onderwerpen. 

Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en zo ja, waarom? Thuis met clubleden. Ik ga naar het 

ONK (Open Nederlands Kampioenschap Schaken) in Dieren en naar het Tata Steel-schaaktoernooi in Wijk aan Zee om erva-

ring op te doen. 

Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en 

waarom? Maakt me niet uit. 

Wat wil je verder nog zeggen? Niets. 

Hoe vond je het om dit interview te geven? Zinvol. 

Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-Nieuws komt? 

Neen. 

Wil je een actiefoto van jezelf meesturen voor in het clubblad? 

Vermeld svp maker, plaats en datum. Helaas heb ik die niet, zie 

ASV-Nieuws. 

”Ik vind het belangrijk om schaakles aan de 

jeugd te geven.” 
Wat is je functie binnen ASV? Ik ben lid. En af en toe geef ik 

schaakles aan de jeugd. 

Sinds wanneer doe je dat? Circa 20 jaar. 

Wat doe je precies voor de club? Af en toe geef ik schaakles aan 

de jeugd. 

Hoeveel tijd besteed je gemiddeld per week aan de club? Alleen 

als invaller bij ziekte of vakantie van een docent. 

Waarom doe je dat? Dus wat drijft je? Dat vind ik belangrijk. 

 
Albert Marks (voorgrond links), ASV-4 tegen Tiemen 

Dalhuisen, Koningswaal-1, SOS-competitie in Arnhem 

Opening Jansbeek 2005 OSBO-cup finaledag 2008 
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Hoe heet je? Kazem Mollahosseini. 
Hoe oud ben je? 67 jaar. 
In welke stad woon je? Arnhem. 
En waar ben je geboren? Tonekabon in Noord-Iran. 

“Een hogere rating is natuurlijk leuker.” 
Wat is je hoogst genoten opleiding? Politie Universiteit. 
Wat is je beroep (geweest)? Politieman (verkeer en rijexaminator). 
Wat is je elo-rating nu? 1414. 
Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? Ja, tot bijna 1500. 
En wat vind je van dat verschil? Voor mij is een hogere rating na-
tuurlijk leuker. 
Hoe en wanneer kwam je met schaken in contact? Van wie heb je 
het geleerd en wanneer? Ongeveer acht jaar geleden heb ik het 
van familie en vrienden geleerd. 
Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waar-
om? Ik vind het heel gezellig en zonder schaken vind ik in mijn leven 
een groot deel een gemis. 

“Zonder schaken vind ik in mijn leven een groot gemis.” 
Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? In mijn leven vind ik sporten plus schaken heel leuk. 
Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen? Meestal ben ik niet tevreden? 
Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? Ik vind dat schaken gezellig en leuk is en daar heb ik geen ambities. 
Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? Tot vijftien keer per maand. 
Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Rapid, snelschaken en klassiek. 
Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Zo ja, waarom, op welk niveau en hoe lang al? Nee. 
Wie is je favoriete schaker en waarom? Hierbij kan ik niet een specifieke schaker aanduiden. 

“Ik vind dat schaken gezellig en leuk is.” 
Hoe lang ben je al lid van ASV? Sinds ongeveer zeven jaar. 
Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Ik vind het leuk en gezellig. 
Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? Ik vind dat ASV een goede club is en respectvol. 
Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub en zo ja: welke en van wanneer tot wanneer? Nee. 

“Ik ben bij bijna alle wedstrijden aanwezig.” 
Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? Ik weet het niet, maar ik ben bij bijna alle wedstrijden aanwezig, 
omdat ik het gezellig vind. 
Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team? Beide. Bij ASV-6 en ASV-7 in de ex-
terne competitie. 
Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? Ja. 
Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen? Nee. 
Studeer je schaken? Waarom? Nee, dat vind ik niet nodig.  

“Mijn beste partner is de heer Hub Kusters.” 
Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? Ik lees af en toe voor meer ervaring. 
Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? Hoe vaak? Meestal offline, ik schaak twee tot drie keer 
per week. 
Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en zo ja, waarom? Ja, ik vind het leuk en gezellig. 
Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en waarom? Mijn beste partner is de heer Hub Kusters. 
Wat is je functie binnen ASV? Geen. 

“Het was een goed interview.” 
Wat wil je verder nog zeggen? Niets. 
Hoe vond je het om dit interview te geven? Het was een goed interview. 
Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-Nieuws komt? Jazeker. 
Wil je een actiefoto van jezelf meesturen voor in het clubblad? Ja. 

Kazem Mollahosseini:  
“Ik vind ASV een goede en respectvolle club” 

door Cesar Eisma 

Kazem Mollahosseini (links) tijdens Daglichtschaak  
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Hoe heet je en hoe oud ben je? Ik ben Herman de Munnik en ik ben nu 66 jaar.  

Waar woon je en waar ben je geboren? Ik woon in Arnhem maar ben geboren in Rotterdam.  

Wat is je hoogst genoten opleiding? Ik heb een voortgezette opleiding gehad op een bijzondere school, de Bio Mytylschool. 

Dat kun je ongeveer met MAVO-niveau vergelijken. Het is een school voor mensen die een lichamelijke beperking hebben 

zoals ik vanaf mijn geboorte.  

Wat is je beroep Herman? Mijn werktempo ligt laag vanwege mijn motorische functioneren. Uit een beroepskeuzetest bleek 

dat ik geschikt was voor administratief werk. Ik kon binnen de sociale werkvoorziening aan de slag gaan. Ik heb ook wel wat 

werkervaring opgedaan in andere bedrijven, de PGEM en de toenmalige Postgiro. Vanaf 1977 heb ik een inkomen uit een 

vast dienstverband in de sociale werkvoorziening waar ik nog steeds fulltime werk, vier dagen per week. Dat is de dagbeste-

ding in Het Dorp. En volgend jaar ga ik met pensioen met 66 jaar en tien maanden. 

Wat is je huidige elo-rating? Dat schommelt rond de 1400. Soms erboven, soms eronder. Ik zit al jaren op hetzelfde niveau. 

De laatste tijd presteer ik eigenlijk niet zo goed. Ik heb al drie keer op rij verloren. Ik analyseer mijn partijen met oud-ASV-lid 

Arie Huysman, dat is een hele goede speler met spelinzicht dus dat vind ik wel fijn. Hij speelt ook in Duitsland en hij heeft 

een hoge rating. (Noot ce: 19 keer clubkampioen bij Velpse SV, aldus Schaaksite.nl op 20 oktober 2020. Arie speelt extern bij 

SV Zevenaar: 2019 KNSB-elo, beide sites geraadpleegd op 4 november 2022.) 

Wat dat ooit veel hoger of veel lager? Ik denk dat ik wel een keer op 1600 heb gestaan. Je moet er ook wel een beetje aanleg 

voor hebben. En je hebt mensen die er door intelligentie bovenuit steken.  

Wat vind je er van dat je wat gedaald bent? Ik krijg er geen minderwaardigheidscomplex van. Ik wil graag wat sterker spe-

len. Ik vind het wel teleurstellend dat het niveau hetzelfde blijft. Stilstand is achteruitgang.  

“Het gaat toch om het punt.” 
Heb je een bepaald streven waar je naartoe wilt? Je wilt natuurlijk op een wat hoger niveau komen. Maar als je ouder wordt 

is dat gewoon lastig. Ik wil nog wel eens boven de 1600 elo uitkomen. Je moet tegen iedereen een goede instelling hebben. 

Maar als ik weet dat ik een pittige tegenstander tegenover me heb, dan zit ik anders achter het bord, veel scherper. Dan 

denk ik van: iedere zet die ik uitvoer, daar moet ik echt goed over nadenken.  

En werpt dat dan vruchten af? Ja, want als je scherper bent, dan moet het resultaat ook wel beter zijn, want dan ga je niet 

verslappen. Of dat je wat minder geconcentreerde zetten uitvoert. Want dat kan betekenen dat je in de valkuil loopt en je 

volstrekt achter de feiten aanloopt. Nou, zie het dan maar weer eens goed te maken. Het gaat toch om het punt. 

Wanneer kwam je in contact met schaken? In 1972 zijn we in de familiekring wezen schaken. Toen was schaken echt in de 

belangstelling. Dat was het jaar van die tweekamp Spasski tegen Fischer, misschien weet je dat nog? Ik heb er daar een boek 

over liggen trouwens. Toen schaakte ik met mijn vader en mijn broer. Zo ben ik eigenlijk begonnen. Ik vond schaken boeien-

der dan dammen. Daarbij ben je verplicht om te slaan, dat vond ik nooit zo prettig hoewel je daar wel hele mooie combina-

ties uit kunt maken. De veelzijdigheid van de stukken met schaken vond ik boeiender, dat je promotie kunt afdwingen, dat 

verschil tussen mat en pat, eeuwig schaak en dubbelschaak. Zo is het gekomen. 

Van wie heb je het schaken geleerd? Spelenderwijs en in 1972 uit kranten. Ik heb toen wat boekjes gekocht. Ik probeerde te 

begrijpen hoe de notatie van die partijen was en hoe de zetvolgorde was. Maar om dan het spelinzicht te verkrijgen en een 

goed speelplan te bedenken, dat is natuurlijk de kunst. En op een gegeven moment wil je toch wel verder kijken. Ik weet 

niet wat jouw ervaring is met schaken, maar als je er eenmaal inzit, wil je steeds meer zien en steeds meer ontdekken, be-

grijp je? Je wilt openingen gaan bestuderen, je wilt eindspelen gaan bestuderen. Nou, op een gegeven moment was er wel 

de behoefte om bij een vereniging te gaan schaken.  

Wanneer ben je dan lid geworden van een schaakvereniging? Zoals ik al zei bij De Sleutelzet, omdat ik al werkte op Het 
Dorp want daar was een sociale werkplaats. Daar ben ik in januari 1977 begonnen. Toen hoorde ik via anderen dat daar ook 
een schaakvereniging was. Daar werd ik dat jaar lid. Het voordeel is dat je daarvan een vaste regelmaat krijgt in het schaken. 
En dat je ook tegen sterkere mensen speelt. Het is heel lang op de dinsdagavond geweest. In 1987 ben ik bij De Sleutelzet 
weggegaan omdat je steeds in een klein groepje zat. Maar ik ben er later teruggekomen, in 1996 geloof ik, omdat ik be-
hoefte had aan een wat kleinere vereniging waar de contacten gewoon wat anders waren dan bij ASV waar ik in 1987  

Herman de Munnik: “Schaken is een verslaving”  
door Cesar Eisma 
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meen ik lid werd. Ze hebben de vereniging opgeheven in 2022. Toen was ik daar nog lid. Het had met corona te maken maar 

er was ook te weinig opkomst. En we konden geen externe teams meer opstellen, want het was maar een heel klein groep-

je. Het was ook wel een gedoe want als je extern moest spelen, dan moet je vervoer regelen. We hebben ook nog een tijd 

gehad dat we bij De Sleutelzet ontheven werden van het spelen van uitwedstijden omdat er teveel rolstoelgebruikers in 

zaten. Maar in de tegenwoordige tijd zaten er weinig rolstoelgebruikers in en vonden de tegenstanders dat wij maar op be-

zoek moesten komen. Maar je zit met een vervoersprobleem en dat irriteert. Zie maar eens een taxi of iemand te vinden die 

bereid is je naar zo’n vereniging toe te brengen. Ik vond twee verenigingen wel erg veel, maar ik werd toch weer lid van een 

tweede.  

“Schaken is creatief bezig zijn, een vorm van vrijetijdsbesteding.” 
En tussendoor heb ik nog bij De Toren gespeeld toen ik nog in Arnhem-Zuid woonde van 1980 tot 1996 toen ik weer lid werd 

van De Sleutelzet. Ik ben er in 1985 of iets later lid geworden bij De Toren. Toen ik nog in Zuid woonde kon ik meerijden met 

John Bijlsma. Wij waren samen lid van De Toren. Daar speelden we toen op maandagavond. Ik zegde daar op toen ik in 1996 

ging verhuizen naar Presikhaaf. Toen vond ik de afstand toch wel fors om te overbruggen. En ik zat ook met het vervoer. 

Wat is het verschil tussen de drie clubs behalve de omvang? Bij ASV heb ik het gevoel: je bent een van de velen. Dat is geen 

kritiek op ASV hoor, zo moet je dat niet zien. Maar bij een kleine vereniging is dat anders, die contacten zijn gewoon heel 

anders. En wat minder formeel gewoon. Behalve de omvang is het verschil met die kleinere clubs moeilijk aan te geven. Ie-

dere vereniging heeft zijn eigen cultuur. De Toren zit er qua cultuur tussenin, niet te formeel maar ook niet te soepel. Er was 

veel meer lawaaioverlast in de Steenen Camer. Daar is de bar vlakbij in de speelzaal en daar praten de mensen, maar ik 

moet me concentreren. Dan denk ik wel eens: “Houd je mond”, maar dat kan je niet zomaar zeggen natuurlijk! 

Hoe zou je ASV willen karakteriseren? Het is wel gezellig maar het is ook wel wat formeler, vind ik. Men zegt “Ssssssshhhhh” 

als je te hard praat en emotioneel wordt bijvoorbeeld. Sommigen vinden dat irritant. Maar ik kan het ook wel begrijpen dat 

het irritant is, want je uit je emotioneel. Laatst speelde ik in de zaal met de bar en ik kon me toch moeilijk concentreren 

door al dat geluid, al die herrie. Vooral als je tegen een wat sterkere tegenstander speelt, dan is het toch lastig, dus ik niet 

dat ik dat nog ga doen.  

Wat vind je van de omvang van ASV? ASV dijt te veel uit. We zijn misschien wel te groot geworden, want dat gaat ten koste 

van de kleine verenigingen. Wat houd je dan nog over aan concurrentie in de externe competitie? Vroeger waren er heel 

veel kleine verenigingen. Alleen al binnen Arnhem waren er vroeger vier of vijf schaakverenigingen: 

SV De Sleutelzet. 

GOVA, Giro Ontspanningsvereniging Arnhem (1 juni 1996 gefuseerd met Velpse SV (1). 

De Koningsloper (in augustus 1972 gefuseerd met ASV (2). 

De Toren was toen nog één, die zijn gesplitst.  

Nu is er ook de Arnhemse Schaakacademie.  

“Je wilt steeds meer zien, steeds meer ontdekken.” 
Hoe karakteriseer jij schaken? Schaken is creatief bezig zijn. Is een vorm van vrijetijdsbesteding ook. Dat ik uitgedaagd word 

om problemen op te lossen. Er zit ook een sociaal element in. Ik heb een beetje hekel aan dat internetschaken omdat dat 

toch heel onpersoonlijk is, hoewel je er wel weer veel van kan opsteken. Je kunt dan niet persoonlijk naar iemand gezichts-

uitdrukking kijken. Je moet jezelf dwingen om de tijd te nemen om je zetten uit te voeren. En dat je niet te impulsief rea-

geert. En je je tijd economisch indeelt. Ook dat heb ik in de loop van de tijd geleerd. Schaken is een verslaving, dat zal jij ook 

wel ervaren. Je wilt steeds meer zien, steeds meer ontdekken. Ik erger me aan al die kritieken van mensen dat schaken maar 

saai is en oppervlakkig is. Dan denk ik van: “Jongen, verdiep je nou eens een keer daarin!”. 

Wat vind je niet leuk van schaken? Dat is soms mijn fout, dat ik te optimistisch denk over de stelling terwijl het helemaal 
niet zo is eigenlijk. Je moet doorgaan tot de laatste snik. Of ik vergeet de klok in te drukken omdat ik zó met de stelling bezig 
ben, dat is eigenlijk ook fout. En ik zet de zetten wel eens in de verkeerde kolom. Nou, zie er dan later nog maar eens uit te 
komen. Bij de analyse achteraf denk ik wel eens: wat heb ik opgeschreven? Ik vind het ook niet leuk als ik niet tot een oplos-
sing kan komen. En als je gefrustreerd raakt omdat je steeds tegen dezelfde dingen aanloopt, steeds in dezelfde valkuil 
trapt, mat achter de paaltjes bijvoorbeeld. Dat vind ik wel heel dom eigenlijk. Ik merk dat er te weinig progressie in het ni-
veau van mijn spel zit. Zeker als je ouder wordt. Het fanatisme is er ook een beetje uit. En ook als je dan teleurstellingen 
ervaart, dan denk je: waarom zou ik er nou zoveel tijd inpompen? Maar toch wil ik het niet loslaten. Ik zeg niet: nou is het 
schaken helemaal afgelopen, dat wil ik niet.  
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Wat doet een uitslag met je? Verliezen vind ik helemaal niet prettig. Dan zit ik een hele avond te ploeteren en binnen een 

paar zetten is de hele partij naar de filistijnen. Ik graaf mijn eigen graf. Dan ben ik teleurgesteld natuurlijk. Zwaktes kun je 

ook afdwingen bij de tegenstander, daar kan het ook aan liggen. Winnen is een prettiger gevoel. Maar je kunt het ook eens 

hebben dat je ten onrechte gewonnen hebt, tegen de verhoudingen in. Dan ben ik hier heel goed weggekomen.  

Studeer je nog op schaken? Ik zou harder moeten studeren, het veel meer moeten doen. De kunst is om die varianten heel 

diep door te rekenen. Dan kom je op een hoger spelniveau. De Stappenmethode heb ik hier ook trouwens. Ik heb Stap 1 tot 

en met 4 gedaan. En Stap 4 is al van redelijk niveau. Soms laat ik het links liggen. Vooral het eindspel is mijn zwakte eigen-

lijk. Er liggen hier vier boeken van. Ik heb altijd veel tijd in de openingen gestoken maar voor hele elementaire dingen kun je 

beter eerst met het eindspel beginnen. Hoe promoveer je met pion en koning tegen koning? En hoe moet je dat verhinde-

ren, die promotie? Of een toreneindspel. Ik heb altijd gedacht: als je uit de opening komt, dan zit het wel goed. Maar zo zit 

het niet. Ik moet vooral aan de eindspelstudie gaan werken. daar heb ik nooit echt serieus werd van gemaakt. 

Ga je wel eens naar de schaaklessen 1, 2 en 3 of naar de schaaktrainingen 1, 2 en 3 van ASV? Nee, omdat ik overdag werken 

moet natuurlijk. Of ik moet er een verlofdag voor opnemen. Als ik volgend jaar met pensioen ga, ga ik wel naar Daglicht-

schaak. 

Maar de schaaklessen beginnen op donderdagavond om half zeven. En de schaaktrainingen op maandagavond van half acht 

tot half tien of wat later nog in de hogere groepen. Ze worden gegeven door Ruud Wille, en Anne Paul Taal. En voor de ge-

vorderden door Pascal Losekoot en Willy Hendriks. Oh ja, dat is wel een behoorlijk niveau ja.  

“ASV is voor mij een avondje uit. Dat ik lekker kan schaken.” 
Wat is je favoriete vorm van schaken? Rapid vind ik nooit zo, daar ben ik niet zo’n voorstander van. Ik vind puzzels wel leuk. 

Vooral op de computer heb je de Puzzle of the Day van www.Shredderchess.com op verschillende niveaus. die zit ik wel 

eens op te lossen. En zo kun je je spelinzicht ook verbeteren.  

Wat is je favoriete opening en waarom? Ik ben nooit zo’n ondernemende schaker. Dan kies ik voor de 1. d4 opening, daar 

kunnen zoveel antwoorden uitkomen, Indisch of Geweigerd Damegambiet. Enfin, dat weet je wel. Maar uit 1. e4 kun je ook 

hele mooie stellingen krijgen. Vroeger speelde ik veel Spaans, Open en Gesloten. Dat vond ik wel een leuke uitdaging.  

Heb je een bepaalde specialiteit in het schaken? Ik houd er wel van om mijn tegenstander langzaam vast te zetten. Niet ge-

lijk te forceren. Proberen om ruimteoverwicht te creëren zonder dat je gelijk al tot een aanval overgaat. Dat vind ik fijn. En 

als het dan lukt, is het meegenomen.  

Heb je een bepaalde favoriete partij? Dat vind ik moeilijk aan te geven. Ik heb vroeger heel veel notatieboekjes gehad en die 

heb ik na verloop van tijd weggegooid. Gedane zaken nemen geen keer. Achteraf heb ik daar toch wel spijt van.  

Heb je een favoriete schaker? Iemand die ik heel goed vond was Michael Tal. In die partijen die ik op YouTube gezien heb en 

daar uitgelegd worden, waarin hij stukken offert om positioneel een betere stelling te krijgen, daar kijk ik heel bewonde-

rend naar. Sjonge jonge, wat is dat een goede speler geweest. Die offers spreken me aan en dat hij zo diep rekent. Als ik 

daarnaar kijk, denk ik in eerste instantie: dat is toch een blunder? Maar dat is helemaal niet zo, hij zet zijn stukken neer op 

de goede posities waardoor zijn tegenstander eigenlijk gedwongen wordt tot het verzwakken van zijn stelling. Het inspireert 

me om ook zoiets te doen maar ik kan natuurlijk nooit een tweede Tal worden. Hij was wereldkampioen.  

Hoe vaak schaak je? Bert Sigmond komt hier gemiddeld elke maand langs om te schaken. Meestal bel ik hem om te vragen: 

“Heb je zin om te schaken?”. Dan spelen we lekker, halen we warm eten en dan praten we.  

“Ik vind dat er bij ASV te weinig vrouwen zijn.” 
Wat betekent ASV voor jou? Dat is er een avondje uit ben. Dat ik lekker kan schaken. Toen we daar uit De Opbouw aan de 

Velperweg weggingen, moesten we naar het scoutinggebouw op Monnikenhuizen. Maar toen moest ik daar iedere keer een 

trap op en af, dat was wel onpraktisch en ik had dus een vervoersprobleem. Toen heb ik een keer gedacht om mijn lidmaat-

schap op te zeggen. We hebben daar maar een paar jaar gezeten. Ik was blij dat we daar weggingen. En toen zijn we naar 

Vlamoven gegaan wat ik een hele prestatie vind. Want je wilt wel vasthouden aan de donderdagavond. Mant veel mensen 

hebben daar de agenda op afgestemd.  

Hoe vaak kom je naar de club? Als ik zin heb. Minder dan de helft van de interne competitie. De scherpe kanten zijn er toch 

een beetje vanaf. De ambitie wordt toch een beetje minder. ASV is wel praktisch omdat ik dichtbij woon. En zoveel alterna-

tieven heb je niet. Donderdags ben ik er een avondje uit. Ik heb niet altijd evenveel zin om te gaan, maar je moet je erover-

heen zetten. En als je dan die stap gezet hebt, denk je: het is toch wel fijn dat ik ben gegaan. Ik speel sinds twee jaar geleden 

nu ook op vrijdag bij de Velpse SV omdat De Sleutelzet stopte in coronatijd. En toen dacht ik, ik wil er nog wel een  

http://www.Shredderchess.com
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vereniging bij. Dat is ook een hele kleine vereniging, maar wel gezellig. Ze besteden veel aandacht aan de jeugd. Met de 

lockdowns was het een beetje een schaakloos tijdperk. 

Dus je neemt deel aan de interne competitie. Speel je ook in de externe competitie? Ja, in de SOS-competitie door de week. 

Ik zit in het vijfde team en dat vind ik niet slecht. Ik heb geen vervoersprobleem, want ik speel alleen maar thuiswedstrij-

den, omdat ik gebonden ben aan de rolstoel. 

Ik kan me een antwoord voorstellen, maar ik stel hem toch maar even. Hoe denk je over vrijwilligerswerk voor ASV? Ik zie 

het voor mezelf niet zitten omdat het toch wel wat inspannend is, fysiek ook. Je moet er maar tijd in durven en kunnen 

steken. Ik heb wel heel veel bewondering voor mensen die het wel doen, voor de mensen die achter die bar staan bijvoor-

beeld. Dat lijkt me een verschrikkelijk iets. Ik kom primair om 

te gaan schaken. Ik probeer ook altijd als de partij afgelopen is 

de stukken in de beginopstelling op te stellen voor de mensen 

die het op moeten ruimen. Ik heb ook wel eens geholpen bij 

het Open Schaakkampioenschap van Arnhem, waar ik ook wel 

eens aan heb meegedaan, om de stukken op te zetten in het 

begin, de borden neerzetten en de klokken goed instellen.  

Speel je wel eens buiten de club? Vroeger heb ik veel in de 

kroeg ’t Moortgat gespeeld. En op het Gele Rijdersplein zater-

dagavond, daar zat vroeger ook zo’n kroegje. Daar ging ik wel 

eens schaken. Maar je kunt beter bij een vereniging spelen. 

Daar is het veel gedisciplineerder en veel georganiseerder. 

“Ik hoop dat ik nog heel lang van het scha-

ken kan blijven genieten.” 
Mis je iets bij ASV? Je zult er misschien om lachen. Ik vind dat 

er te weinig vrouwen zijn. Dat vind ik toch jammer eigenlijk.  

Hoe zou dat komen? Omdat het altijd wel een mannenaange-

legenheid is geweest. Er is voor vrouwen toch een drempel. In 

Amsterdam is er een club waar alleen maar vrouwen schaken. 

Die zeggen: we moeten er geen mannen bij hebben. Kijk, dat is 

omgekeerd. Dat vind ik eigenlijk flauwekul, maar goed. 

We gaan afronden Herman. Wil je er nog iets aan toevoegen? 

Ja, ik vond het wel een leuk gesprek eigenlijk. En hoop dat ik 

nog heel lang van het schaken kan blijven genieten. Dat doe ik 

al 50 jaar. 

Bronnen geraadpleegd op 5 november 2022: 

 (1) Het zesde deel van de geschiedenis van de Velpse SV, door Eric de Winter 

 (2) In Memoriam: Bob Hartogh Heijs – Arnhemse schaakvereniging (asv-schaken.nl)  

Herman de Munnik in Arnhem op 20 oktober 2022 
Foto: Cesar Eisma  

Demo Steenstraat 2009 Gemeenschappelijke slotronde veteranenteam 2009 

https://velpsesv.nl/schaakclub/historie/geschiedenis-velpse-schaakvereniging-(6)-(eric-de-winter).html
https://www.asv-schaken.nl/in-memoriam-bob-hartogh-heijs/
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Hoe heet je? Danh Nguyen. 

Hoe oud ben je? Ik ben nu 15 jaar. 

In welke stad woon je? Ik woon in Arnhem. 

En waar ben je geboren? Ook in Arnhem. 

Wat is je hoogst genoten opleiding? Middelbare school. 

“Er zijn miljarden mogelijkheden op het schaakbord (10 met 29 nullen).” 
Wat is je elo-rating nu? Kan ik niet vinden, maar mijn jeugdleider zegt dat ik rond de 1000 zit. 

Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? En wat vind je van dat verschil? Dat was natuurlijk eerst lager, maar ik heb 

sinds de coronacrisis weinig progressie gemaakt. 

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? Niet heel erg veel, aangezien ik het niet precies weet. Maar ik ben zelf geen 

fan van scores bijhouden. 

Hoe en wanneer kwam je met schaken in contact? Van wie heb je het geleerd en wanneer? Toen ik klein was, zeurde ik er 

vaak over dat ik niets te doen had. Schaken deed ik wel met mijn broers, maar omdat we er nog niet zoveel over wisten 

werd dat snel saai. Mijn vader hoorde van de schaakvereniging, dus had hij mij (en mijn broers) er voor aangemeld.  

“Schaken is een soort ontspanning van school.” 
Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? Het is een soort ontspanning van school. Ook al ben je 

nog steeds aan het nadenken, het is een ander ‘soort’ nadenken. Vooral nu de dagen op de middelbare school langer wor-

den, ben ik wel toe aan een beetje afleiding. Vroeger was ik wel competitief, maar nu doe ik het meer voor de lol. 

Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? Dat er miljarden mogelijkheden zijn op het schaakbord (ik heb het even 

opgezocht, antwoorden liggen rond de 1x10^29, een 10 met 29 nullen erachter). Elke partij is anders en dat maakt dat het 

altijd leuk is om te bedenken wat de beste zet is. 

Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen? Dat ligt er meestal aan tegen wie ik speel. Het 

betekent vrij weinig als ik tegen iemand speel die net begonnen is. Als ik tegen een persoon van 2000 rating moet spelen, 

zie ik het als een eindexamen. 

Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? Ik schaak meer voor de lol. Ik begin nu ook meer naar verschillende 

openingen te kijken, maar mijn doel is nooit geweest om serieus competitief te gaan schaken. 

“Elke partij is anders en dat maakt het leuk om de beste zet te bedenken.” 
Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? Dat was vroeger veel meer, maar nu schaak ik alleen nog maar elke donder-

dagavond. 

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom? Opgaven, problemen, 

klassiek en snelschaken doen we altijd op de club, als er geen andere keuzes mogelijk zijn doe ik soms wel rapid. 

Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Zo ja, waarom, op welk niveau en hoe lang al? Kan ik de les bij het ASV als les 

zien? Dan ja, anders nee. Sinds de coronacrisis zit ik in Stap 4, sindsdien speel ik het niet zozeer serieus meer. 

Wie is je favoriete schaker en waarom? Die heb ik niet. Ik heb nooit echt gekeken naar de serieuze wedstrijden en de men-

sen die daar spelen. 

Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? Een vriend van mij was aan het schaken en een andere 

vriend en ik waren aan het meekijken. Dh2 was een zeer slechte zet voor hem, maar om hem te pesten bleven we ‘h2! h2! 

Doe nou Dh2!’ zeggen. Dat deed hij natuurlijk niet, en hij had uiteindelijk de partij gewonnen. Maar de zet waarmee hij uit-

eindelijk zou winnen was wel Th2. Dus we lachten ons kapot. Daarna keken we mee met onze jeugdleider. Omdat h2 voor 

de vorige partij het winnende veld was, bleven we opnieuw ‘h2!’ zeggen. En opnieuw, zonder dat hij het doorhad, was h2 

het winnende veld. Dus opnieuw lachten we ons kapot. 

“Als ik tegen een persoon van 2000 moet spelen, zie ik het als eindexamen.” 
Hoe lang ben je al lid van ASV? Als ik het mij goed herinner ben ik nu ongeveer 8 jaar lid? Dat denk ik. 

Danh Nguyen: “ASV is altijd gezellig” 
door Cesar Eisma 
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Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Het is altijd gezellig, en anders zit ik toch thuis niets te doen. 

Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? Ik kan het niet een precies woord geven, maar het 

is altijd gezellig. Als het nodig is, kunnen de meesten (sommigen dus niet) wel serieus worden, dan spelen we dus wel een 

stuk beter. 

Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub? Nee, het ASV was de eerste. 

“Ik ga elke week naar ASV.” 
Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? Elke week, dus vier keer per maand. Soms kan ik niet omdat ik een 

examen heb, of ziek ben. 

Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team en waarom? Ik deed vroeger wel 

mee aan competities buiten ASV, een clubwedstrijd was dat of iets dergelijks. Maar nu niet meer. 

Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? Nee. 

“Misschien dat ik jeugdleider word.” 
Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen? Ik ben het niet van plan, misschien dat ik jeugdleider word, 

maar dat weet ik niet zeker. 

Wat mis je en heb je nog tips voor de club of wensen voor de club? Er zit soms weinig structuur in de avonden. Laatst hoorde 

ik twee jeugdleiders praten over hoe slecht georganiseerd de avonden soms zijn. Er was namelijk geen duidelijkheid over of 

het wel door zou gaan in vakanties, en zo ja, in welke vakanties wel of niet. Ik kan er geen tips over geven, maar dat is wel 

jammer.  

Studeer je schaken? Waarom? Ik studeer niet, maar ik ben ook niet van plan op schaken te gaan studeren. Ik wist niet eens 

dat dat een studie is. 

Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? Zover ik me kan herinneren heb ik nog nooit een schaak-

boek aangeraakt. 

Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? Hoe vaak? Chess.com is de enige, maar zelfs die gebruik 

ik hoogstens één keer per maand. 

Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en zo ja, waarom? Alleen als anderen dat ook willen. Dat 

is thuis of op school. 

Met wie schaak je het liefst: privé, online, 

op de club of elders en waarom? Het liefst 

gewoon met mensen die ik ken. Zoals ik al 

zei, schaak ik niet heel serieus, dus gewoon 

tussendoor een praatje maken zie ik wel 

zitten. 

“Als ik anderen met dit inter-

view kan helpen, doe ik het 

graag.” 
Wat wil je verder nog zeggen? Ik heb vrij 

weinig om te melden. 

Hoe vond je het om dit interview te geven? 

Ik vond het prima. Als ik anderen ermee 

kan helpen, doe ik het graag. Het kost ook 

niet heel veel moeite namelijk.  
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Hoe heet je? Ik heet Rik Roelofs. 

Hoe oud ben je? Ik ben op 15 mei 1997 geboren, dus ik ben nu 25 jaar. 

In welke stad woon je? Ik woon in Arnhem-Zuid, maar ben aan het sparen om volgend jaar op kamers te gaan. 

En waar ben je geboren? Ik ben in Velp geboren, gemeente Rheden.  

Wat is je hoogst genoten opleiding? Ik ben nu bezig met de afronding van mijn Master op de Radboud Universiteit in Nijme-

gen. 

Wat studeer je? In de Bachelor heb ik Rechtsgeleerdheid gestudeerd en in de Master studeer ik Rechtsfilosofie. 

Wat is je elo-rating nu? Mijn rating bij de KNSB is op dit moment 2021 en bij ASV intern 1953. 

Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? En wat vind je van dat verschil? Mijn hoogste rating bij de KNSB is 2101 ge-

weest. Doordat ik ruim 5 jaar niet gespeeld heb, was mijn rating voorheen wat hoger dan nu. De afgelopen jaren ben ik qua 

resultaten wisselvallig, dus het is jammer dat ik qua rating behoorlijk gedaald ben. 

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? De rating geeft voor mij aan welke vorm je hebt in een periode. Sommige 

maanden behaal ik goede resultaten en dan stijgt mijn rating, terwijl ik op dit moment in een iets mindere fase zit en daar-

door rating verlies.  

Hoe en wanneer kwam je met schaken in contact? Van wie heb je het geleerd en wanneer? Toen ik 7 jaar oud was ben ik 

met mijn vader naar een schaakvereniging gegaan, namelijk De Toren (nu ASA) in Arnhem-Zuid. Van hem heb ik ook schaken 

geleerd en ik vond het zo leuk dat ik schaken bij een vereniging wilde proberen. 

“Het leuke aan schaken vind ik vooral dat iedereen een eigen speelstijl heeft.” 
Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? In mijn jeugd was ik behoorlijk veel bezig met schaken 

en heb ik in mijn leeftijdsklasse op hoog niveau gespeeld, zoals vaak op NK’s. Destijds was schaken voor mij een hobby waar 

ik zo goed mogelijk in wilde worden. Tegenwoordig is het voor mij vooral een hobby waarin ik plezier wil hebben, waardoor 

ik op clubavonden allerlei openingen speel en zo aanvallend mogelijk probeer te spelen. 

Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? Het leuke aan schaken vind ik vooral dat iedereen een eigen speelstijl 

heeft en het mogelijk is om tegen veel verschillende mensen te spelen. Op vakantie, mijn studie of werk ben ik bijvoorbeeld 

regelmatig mensen tegengekomen die schaken ook leuk vinden en het is leuk om dan te kunnen schaken. Minder leuk aan 

schaken vind ik dat het ondanks goed spel mogelijk is om een partij te verspelen en daardoor te verliezen. Het is jammer om 

een mooie stelling niet af te maken en het initiatief weg te geven. 

Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen? De uitslag hangt van een aantal dingen af. Op 

dagen dat ik bijvoorbeeld goed uitgerust ben speel ik vaak beter dan op dagen dat ik een drukke dag/week heb gehad. Bo-

vendien kan de uitslag soms ook onterecht aanvoelen als je bijvoorbeeld vanuit een mindere stelling een resultaat behaalt 

of vanuit een goede stelling verliest.  

Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? 

In de interne competitie lukt het me hopelijk binnen een paar jaar bijvoorbeeld een keer het snelschaken of rapid te winnen. 

In de externe competitie hoop ik met ons team 1 of 2 klassen te kunnen promoveren. Voor de rest hoop ik vooral leuke par-

tijen te spelen. 

Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? Als het kan speel ik elke week mee in de interne competitie en gemiddeld 1x 

per maand in de externe competitie. Online speel ik elke dag wel een aantal partijen. 

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom? 

Klassiek, rapid, snelschaken en online. De afwisseling tussen de bedenktijd en op het bord/online is leuk omdat het allemaal 

anders speelt. 

Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Nee.  

Wat is je favoriete opening en waarom? Met wit speel ik de Orang-Oetan (1. b4). Aangezien weinig mensen die opening ken-

nen, krijg ik er vrijwel altijd leuke, open partijen mee en de resultaten zijn over het algemeen prima.  

Wat is jouw specialiteit qua schaken? Het liefst bouw ik een stelling rustig op en vervolgens probeer ik in het middenspel  

Rik Roelofs: “ASV is een fijne combinatie van 
(serieus) schaken en gezelligheid” 

door Cesar Eisma 
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een voordeel te krijgen door een aanval te beginnen of een tactisch/strategisch voordeel te krijgen. Soms speel ik wat verde-

digend en soms wat aanvallender.  

Wie is je favoriete schaker en waarom? José Raúl Capablanca en Garry Kasparov vind ik allebei goede spelers, waarbij mijn 

voorkeur uitgaat naar Kasparov. Op tactisch en aanvallend gebied heeft Kasparov veel mooie partijen gespeeld. 

Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? De partij van Kasparov tegen Karpov op 20 januari 1999 in 

Wijk aan Zee is de mooiste partij die ik gezien heb. Er zit veel tactiek in en er worden scherpe zetten gespeeld.  

“ASV leek me een goede keuze om het schaken weer op te pakken.” 
Hoe lang ben je al lid van ASV? Sinds september 2021 ben ik lid van ASV, dus ruim een jaar. 

Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Nadat ik een aantal jaren gestopt was met schaken, wilde ik graag bij een vereniging 

in de buurt spelen. ASV leek me een goede keuze om het schaken weer op te pakken.  

Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? Er is een fijne combinatie van (serieus) schaken en 

gezelligheid bij ASV. Ik vind het leuk om elke week een partij te spelen in de interne competitie. In het begin kende ik al een 

aantal leden en nu ik wat langer lid ben, leer ik ook steeds meer andere leden kennen, wat het schaken extra leuk maakt.  

Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub en zo ja: welke en van wanneer tot wanneer? Van 2004 tot 2016 ben ik 

lid geweest van De Toren (nu ASA) en rond 2010 ben ik een aantal seizoenen (dubbel)lid geweest bij Nuvema-D4, een ver-

eniging met zowel Nederlandse als Belgische leden. 

“ASV heeft vooral goede volwassen spelers.” 
Wat is het verschil tussen die club(s) en ASV? Het verschil zit voornamelijk in de leeftijd van de leden. De Toren had 10 à 15 

jaar geleden veel jeugdleden met een hoog niveau, terwijl ASV vooral goede volwassen spelers heeft. Tegenwoordig is dat 

verschil minder groot dan jaren geleden het geval was. 

Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? Ik ga 4 à 5 keer per maand naar ASV, afhankelijk van wanneer de 

externe competitie is. Bij de interne competitie ben ik dit seizoen tot nu toe vrijwel elke week aanwezig. 

Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team en waarom? Ik speel zowel in de in-

terne als externe competitie. Op de zaterdagen speel ik in het tweede team. 

Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? https://www.youtube.com/watch?v=71RFwztUlx4. Ik be-

kijk berichten van ASV voornamelijk op de site en Facebook. 

Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen? Per januari 2023 heb ik tijd om te helpen bij de jeugd. 

Wat mis je en heb je nog tips voor de club of wensen voor de club? Niets. 

Studeer je schaken? Waarom? Tegenwoordig bijna nooit. Nu speel ik voornamelijk voor mijn plezier en ik vind het niet heel 

zinvol om allerlei stellingen te bestuderen. Ik bestudeer wel openingsboeken om tegenstanders te kunnen verrassen. 

Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? Voornamelijk 

openingsboeken, omdat de opening belangrijk is voor de rest van de partij. Ik 

probeer unieke openingen te spelen zodat er open partijen volgen.  

Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? Hoe 

vaak? De laatste tijd gebruik ik Lichess regelmatig, omdat het makkelijk is om 

online partijen te spelen via de mobiele telefoon en computer.  

“Op het bord spelen tegen een ‘echte’ tegenstander is 

het leukste.” 
Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en zo ja, 

waarom? Niet zo vaak, omdat ik het op dit moment leuk genoeg vind om bij 

ASV te spelen. Wellicht ga ik in de komende jaren wat vaker toernooien spe-

len. 

Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en waarom? Het 

liefst op de club en daarna online. Op het bord spelen tegen een ‘echte’ tegen-

stander is het leukste, aangezien de partijen dan serieuzer zijn dan online. 

Wat wil je verder nog zeggen? Niets. 

Hoe vond je het om dit interview te geven? Leuk om te beschrijven. 

Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-Nieuws komt? Ja.  Rik Roelofs rechts met wit tegen Koen van 

Keulen te Arnhem op 20 oktober 2022  

https://www.youtube.com/watch?v=71RFwztUlx4
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Hoe heet je? Bent Schleipfenbauer. 

Hoe oud ben je? 26. 

In welke stad woon je? Utrecht. 

En waar ben je geboren? Doesburg. 

Wat is je hoogst genoten opleiding? TU Delft, Construction Management and Engineering. 

Wat is je beroep? Project Manager Rail Infrastructuur. 

Wat is je elo-rating nu? 1911 KNSB, 1972 FIDE. 

Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? En wat vind je van dat verschil? 2030 FIDE in 2014 toen ik 18 was. Feestjes, 

vrouwen en studie bleken een stuk interessanter dan het spel van de 64 velden en zo geschiedde. Nu gaat het al een tijd 

beter met het spelletje en hoop ik snel weer voorbij mijn vorige piek te komen. 

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? Ik ben er zeker minder mee bezig dan toen ik jonger was. Ik zie nu in dat het 

slechts een momentopname is. Het gekke is ook dat mijn begrip van het spelletje beter is geworden met de jaren, maar 

mijn vorm des te minder. Wellicht heeft dat te maken met mijn bullet-obsessie  . 

“Schaken is voor mij een uitlaatklep.” 
Van wie heb je het schaken geleerd en wanneer? Mijn vader (Frank Schleipfenbauer, ASV-er) heeft mijn broertje en mij toen 

wij ± 6 à 7 waren naar de schaakclub van Doesburg gebracht. De regels zal ik daarvoor geleerd hebben. 

Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? Schaken is voor mij een uitlaatklep. Ik ben verschrikke-

lijk competitief, ik kan slecht tegen mijn verlies en bij het schaken (in tegenstelling tot andere dynamische sporten of spel-

len) kan ik niets of niemand anders dan mijzelf de schuld geven. 

Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? Zie hierboven. Ik vind winnen en de waarheid naar boven halen leuk, 

maar vooral ‘gelijk halen’ in een scherpe stelling fantastisch. 

Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen? De uitslag van een partij interesseert mij niet per 

se: ik haal meer voldoening uit een scherpe, imbalanced partij dan een droog eindspel uitmelken. 

Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? Het is wijselijk om dit voor mijzelf te houden. 

Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? Sommige periodes dagelijks, andere periodes minder. Ik speel veel vluggertjes, 

los puzzles op of verbeter mijn openingen. 

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom? Klassiek, online snelscha-

ken en opgaven. Online snelschaken als vermaak / tijdverdrijf en opgaven om scherp te blijven. 

“Ik vind vooral ‘gelijk halen’ in een scherpe stelling fantastisch.” 
Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Zo ja, waarom, op welk niveau en hoe lang al? Schaakles al jaren niet meer, 

sinds kort de training van Merijn van Delft (met dank aan ASV). 

Wat is je favoriete opening en waarom? Siciliaans, Accelerated Dragon. Ik heb nooit 1… e5 gespeeld en zal dat ook nooit 

doen. 

Wat is jouw specialiteit qua schaken? Mijn specialiteit is scherpe stellingen, double-edged stellingen met een materiële im-

balance. 

Wie is je favoriete schaker en waarom? Poeh. Ik denk dan aan originele spelers als Ivanchuk, Morozevich, Dubov of mijn 

naamgenoot Bent Larsen. 

Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? Mijn partij tegen Jouke Bakker, ONJK 2014. Een minia-

tuur in mijn favoriete Accelerated Dragon: 

1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 g6 5. Pc3 Lg7 6. Le3 Pf6 7. f3 0-0 8. Dd2 d5 9. exd5 Pxd5 10. Pxd5 Dxd5 11. Pxc6 Dxc6 

12. 0-0-0 Le6 13. Kb1 a5 14. Le2 Da4 15. a3 Tac8 16. Lb6 (zie diagram.) 

Bent Schleipfenbauer:  
“ASV is een warme, liefdevolle club met de gebroe-

ders Wille als kloppend hart”  
door Cesar Eisma 
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16… Tc3!! Het idee is dat ik mijn geliefde fianchetto-loper ten koste van een toren 

wil activeren. Diverse matbeelden doemen op, met een dame op a3 en twee ge-

vaarlijke lopers.  

Partij vervolgde met 17. Tc1 Tfc8 18. Thd1 Txa3 19. bxa3 Lc3 20. Dxc3 Txc3 21. 

Td8+ Kg7 22. Ld4+ f6 23. Lxc3 Dxa3 24. Lxf6+ Kxf6 25. c4 Lf5+. 

“ASV: betrokkenheid, sterke spelers en balans tussen ple-
zier en serieus schaken.” 

Hoe lang ben je al lid van ASV? (In welk jaar werd je dat?) Lid sinds 2009, dus 13 

jaar op dit moment. 

Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Tsja, daarvoor moet ik toch mijn vader 

Frank voor bedanken. Als 12-jarige leek het mij leuk om schaken weer op te pak-

ken gezien mijn vader, als sterk clubschaker, veel buitenshuis schaakte. Met over-

dag een drukke baan leek dit mij de uitgelezen kans om meer quality time met hem door te brengen, en zo geschiedde. Het 

ONJK 2010 veranderde alles, waar ik in contact kwam met jongens als Thomas Beerdsen, Nico Zwirs, Jorden en Lucas van 

Foreest en inzag dat goed kunnen schaken ook z’n charme heeft. Sindsdien heb ik het spelletje serieuzer genomen, wie 

weet waar het mij verder brengt. (Hoger dan mijn vader, hopelijk). 

Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? Een warme, liefdevolle club met de gebroeders 

Wille en vele andere actieve leden als kloppend hart. Ik woon sinds 2014 niet meer in Gelderland maar heb nooit voor een 

andere club extern gespeeld, ik ben niet van plan om dit ooit anders te doen.  

Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub en zo ja: welke en van wanneer tot wanneer? 

UVS Nijmegen, 2015 (studie in Nijmegen) 

SV Lonneker, 2016-2018 (studie in Enschede) 

DSC Delft, 2019-2022 (studie in, tsja, Delft) 

Wat is het verschil tussen die club(s) en ASV? Bij Lonneker en Delft heb ik een fijne tijd gekend, waarvan DSC Delft nog het 

meest op ASV lijkt qua betrokkenheid, sterke spelers en balans tussen plezier en serieus schaken. 

Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? 4 à 5 Zaterdagen per jaar voor een externe wedstrijd. Mocht ik 

dichterbij wonen, was ik graag vaker gaan schaken. 

Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team en waarom? Ik speel nu mijn twee-

de seizoen in ASV-2, waar ik in de interessante positie zit als teamleider van mijn eigen vader. Nu snap ik ook waarom men 

zegt dat je vaak elo inlevert als je teamleider wordt… 

Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? Soms, ja, nee. Ik lees graag over schaken, maar ik ga ook 

met de tijd mee. Facebook heb ik al jaren niet meer. In de goede ouwe tijd had de jeugd van ASV zelfs nog een Hyves-

pagina. Gelukkig valt dit niet meer op te zoeken haha. 

Studeer je schaken? Waarom? Openingen, middenspel. Te weinig eindspelen, maar dat omdat ik in de waan leef dat ik deze 

altijd nog over the board kan uitvogelen. 

Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? In dat 

opzicht ben ik nog redelijk old school. Ik gebruik geen Chessable of 

online schaaklessen, maar prefereer een goed schaakboek. 

“Niets overtreft een schaakpartij met bekenden.” 
Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? 

Hoe vaak? Www.Lichess.org, te vaak. 

Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en 

zo ja, waarom? Weekendtoernooitjes, kroegloperstoernooien met 

studievrienden. Reden: zie punten hierboven. 

Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en 

waarom? Niets overtreft een schaakpartij met bekenden. 

Wat wil je verder nog zeggen? Ik ben bang dat ik al teveel heb gezegd. 

Bedankt Cesar voor de waslijst aan vragen, succes met inkorten. 
Bent Schleipfenbauer (voorgrond) in Arnhem op 

5 november 2022 Foto: André de Groot 

http://Www.Lichess.org
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Hoe heet je? Philip Stibbe. 

Hoe oud ben je? Ik ben 72 jaar. 

In welke stad woon je? Ik woon in Arnhem.  

En waar ben je geboren Philip? Ik ben geboren in Amsterdam.  

Wat is je hoogst genoten opleiding? Ik studeerde aan de MEAO richting Secretarieel. 

Wat is je beroep (geweest)? Ik werkte als administratief medewerker. Nu ben ik gepensioneerd. 

Wat is je huidige elo-rating? 1168.  

Wat die ooit veel hoger of veel lager en wat vind je daarvan? Iets lager. Ik vind het redelijk goed dat die iets gestegen is.  

Betekent die rating iets voor je? Eigenlijk wel ja. Sterkte hè? Tegenover een andere speler. 

Heb je een bepaald streven om te bereiken? Ik streef naar zo’n 1300 elo te stijgen maar dat zal niet meevallen.  

Wanneer kwam je in contact met schaken? Rond 2007 leerde ik het spel door het schaakboekje Ken Uw Sport - Schaken.  

Wat trok je aan in het schaken? Waarom ben je het gaan leren? Ik vond het interessant, interessanter dan dammen, het is 

ook veel moeilijker. Er komt heel wat bij kijken. 

“Ik vind schaken wel mooi, heel apart.” 
Wat vind je van schaken? Ik vind het wel mooi dat de stukken met elkaar samenwerken, combinaties, hun verschillende 

loop, oprukkende pionnen zijn ook wel interessant en de pion die promoveert tot dame, dat is ook spannend en tactieken, 

ook heel belangrijk. 

Wat vind je leuk aan schaken? Ik vind schaken heel apart. Het leuke vind ik het doen van goede zetten, zoals het maken van 

gaten in de stelling door te offeren, stukken proberen te dekken en aanvallen op de rokadestelling.  

Wat vind je niet leuk aan schaken? Ik heb zelf last van opwinding, ik krijg er soms hartkloppingen van. Eindspelen staan me 

tegen, die zijn soms te moeilijk. En ik heb soms wat last van vermoeidheid.  

Wat doet de uitslag van een partij met je? Vroeger voelde ik soms een beetje rot, down als ik verloren had. Nu kan ik er wel 

goed tegen gelukkig. Maar als ik win, voel ik me een stuk vrolijker en opgelucht. Remise kan ook leuk zijn soms ja.  

Studeer je nog op schaken? Op het ogenblik studeer ik niet, daar heb ik nog geen tijd voor gehad. Maar ik ga binnenkort 

misschien wel weer beginnen met een schaakboekje. Ik ben een tijdje met computerschaakprogramma Fritz-8 bezig ge-

weest. Ik moet nog beginnen aan Fritz-13. Dat heb ik al geïnstalleerd. Daarmee kan ik tegen de computer schaken. Ik zou 

wel van de Stappenmethode willen leren, bijvoorbeeld Stap 2. Het liefste speel ik op de club. Het schaken in een café trekt 

me niet, te veel afleiding. 

Wie is je favoriete schaker, heb je idolen? Ik keek in het verleden op tegen clubleden als Jan Zuidema en Hans Derendorp. Ik 

heb geen favorieten buiten de club. Bij serieuze schakers lijkt het wel alsof hun leven ervan afhangt.  

Heb je favoriete partij, opening of een eigen specialiteit in het schaken? Nee, dat kan ik niet zeggen. Iedere partij is weer 

anders. 

Wat is je favoriete vorm van schaken en waarom? Ik vind het leukste een klassieke partij van 100 minuten per persoon. Ik 

houd niet van rapid en snelschaken. Dan kun je in de haast ineens een verkeerde zet doen en dan is het weer gebeurd. Dus 

wat dat betreft is het niet leuk. De beste manier van schaken is gewoon 100 minuten.  

Er zijn ook van die hele trage vormen met een zet per dag of per drie dagen. Hoe denk je daarover? Dat is een beetje te 

traag. Dan speel ik liever een gewone partij tegen de computer.  

“Ik kom voor de gezelligheid bij ASV.” 
Wanneer ben je lid geworden van ASV en waarom? Ik ben sinds rond 2007 lid van ASV, daar had ik belangstelling voor. Ik 

dacht: laat ik het eens proberen, eens kijken hoe of het gaat. Ik ben nooit bij een andere schaakclub lid geweest.  

En waarom ben je lid van ASV gebleven? Ik kom voor de gezelligheid bij ASV. Het is weer eens wat anders. 

Wat betekent ASV precies voor jou? Een welkome afleiding en een goede hersentraining en ervaring.  

Philip Stibbe:  
“ASV is welkome afleiding en goede hersentraining”  

door Cesar Eisma 
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“ASV is een fijne, grote club met aardige schakers.” 
Hoe zou je de club karakteriseren? Veel deelnemers, een fijne, grote club met aardige schakers. Dat is best wel leuk. Het is 

wel jammer dat sommige schakers wat luidruchtig zijn, die zitten te veel te praten. Dat is me wel opgevallen en dat vind ik 

een beetje irritant. Ik heb wel eens in de achterzaal geschaakt maar daar is het weer vrij stil, mij te stil, niet mijn sfeer. Het is 

zoeken naar een balans.  

Ik ben een van die luidruchtige mensen want ik kom juist naar de club om te kunnen praten. Dat is mijn vertier en de stem-

ming binnen de club. Maar je mag eigenlijk niet praten tijdens het schaken, dan leid je de ander af. Dat is een spelregel. Dus 

ik zal er in jouw buurt meer rekening mee houden. Ook dat is zoeken naar een balans. 

Hoe vaak schaak je? Ik kom bijna elke donderdag naar de club. Nu schaak ik alleen op de club, dat doe ik het liefste. Ik speel 

niet meer privé, dat deed ik hier in het verleden wel een tijdje tegen Werner Gubbels. 

“Het liefste speel ik op de club.” 
Je neemt deel aan de interne. Speel je ook in de externe competitie? Nee, ik speel alleen mee in de interne- en in de extra 

competitie. Vroeger deed ik wel mee aan de externe competitie 

maar daarmee ben ik gestopt vanwege de reisafstand, zoals naar 

Lichtenvoorde.  

Volg je de media van ASV? Ik lees ASV-Nieuws niet helemaal. Af en 

toe de stellingen om beter te leren schaken. Maar daar moet je wel 

de tijd voor hebben. Ik heb geen interesse in websites zoals Face-

book. 

Heb je vrijwilligerswerk voor ASV gedaan of wil je dat doen? Nee, 

liever niet en ook nooit gedaan. 

“Reuze interessant en belangrijk om mee te wer-

ken aan dit interview.” 
Ik heb al vier jaar les. Neem je ook deel aan de schaaklessen of aan 

de schaaktrainingen? Nee, nog niet. Misschien binnenkort, mis-

schien lesgroep 2 van Theo van Lotringen. Ik denk er nog even over 

na. 

Hoe vond je het om het interview te geven Philip? Interessant, reu-

ze interessant en belangrijk om mee te werken aan dit interview 

zodat ik mijn mening kan uiten. Ik vond het oké, de vragen interes-

sant en volkomen duidelijk. Hartelijk dank. 

Geïnterviewde hoefde het concept niet te lezen voor publicatie.  

Noot: na het interview speelden wij een zinderende klassieke partij 

van ruim twee uur. Philip versloeg mij met sterk eindspel. Philip Stibbe in Arnhem op 30 september 2022 

Foto: Cesar Eisma Sch
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Hoe heet je : Richard van der Wel. 

Hoe oud ben je : Boven de 50  . 

In welke stad woon je : Arnhem. 

En waar ben je geboren : Rotterdam. 

Wat is je hoogst genoten opleiding: WO. 

Wat is je beroep : Projectleider. 

Wat is je elo-rating nu : 2020. 

Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat: En wat vind je van dat verschil : Hoger en lager. Het ELO getal zegt mij niet 

zoveel. Het is fijn als je regelmatig tegen gelijkwaardige tegenstanders speelt. Het ELO getal is daarbij een hulpmiddel. 

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou : Mijn ELO rating heeft voor mij niet veel betekenis. Zie ook mijn voorgaande 

antwoord.  

“Schaken: mooi, ingewikkeld spel. Het heeft eindeloos veel mogelijkheden.” 
Hoe en wanneer kwam je met schaken in contact? Van wie heb je het geleerd en wanneer: Bij de buren heb ik rond 12 jaar 

schaken geleerd. De buurman vond het leuk om mij schaken te leren. 

Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom: Schaken is een mooi, ingewikkeld spel. Het schaakspel 

heeft eindeloos veel mogelijkheden welke ik nooit allemaal kan overzien. En juist dat aspect vind ik leuk.  

“Het lukt nooit de perfecte partij te spelen.” 
Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom: Leuk is dus dat er per stelling eindeloos veel mogelijk is. Als je wil kun je 

ook zeggen dat het schaakspel geen leuk spel is omdat het nooit lukt de perfecte partij te spelen. 

Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen : Mijn insteek is een interessante mooie pot. De 

uitslag boeit dan niet. 

“Mijn ambities: absurdistisch mooie potten spelen. Leven in de brouwerij!” 
Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities : Geen ambities, behalve dan absurdistisch mooie potten spelen. Leven 

in de brouwerij! 

Hoe vaak per dag, week of maand schaak je : 1x per maand. 

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom : Klassiek, rapid en snel-

schaak. Ik ben van de oude stempel dus vandaar….(Ik speel nooit online.) 

Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Zo ja, waarom, op welk niveau en hoe lang al : Ik heb nooit schaaklessen ge-

volgd. Ik ben zo goed dat dat niet nodig is  .  

“Mijn favoriete schaker is Jan Vermeer.” 
Wat is je favoriete opening en waarom : Alle gambieten. Spelen met materiaal achterstand is de ultieme uitdaging. 

Wat is jouw specialiteit qua schaken : Schaken! Dat wil zeggen, geen theorie of uit het hoofd geleerde varianten spelen. 
Wie is je favoriete schaker en waarom : Jan Vermeer. Vanwege zijn eeuwige zin in het spel. Een ware liefhebber! 

“We waren uitgeput na een partij van 6 uur en remise. Heel bevredigend!” 
Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom : Oei… moeilijke vraag. Ik speelde ooit een eindspel Dame 

tegen Dame en Pion. Ongeveer 40 zetten lang. Het werd remise. We waren beiden uitgeput na een partij van ongeveer 6 

uur. Heel bevredigend! 

Hoe lang ben je al lid van ASV? (In welk jaar werd je dat?) 1988. 

Waarom werd (en bleef) je lid van ASV : Ik werd meegenomen door een huisvriend. Hij is ondertussen lang geleden gestopt 

met schaken. 

Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren : Mijn clubje! En erg belangrijk in mijn leven. Scha-

ken is een mooi spel maar het ASV clubleven betekent meer voor mij. Veel vriendschappen zijn er in al die jaren ontstaan. 
Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub en zo ja: welke en van wanneer tot wanneer : De Toren in Arnhem-Zuid. 

Zo tussen 2000 en 2010.  

Richard van der Wel : “ASV, ga zo door!”  
door Cesar Eisma 
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Wat is het verschil tussen die club(s) en ASV : De Toren was voor mij vooral een vriendenclub. Niet echt om te schaken. In 

die tijd schaakte ik veel voor ASV. Intern en extern. De andere club was dus meer voor de lol. 

“Het clubleven is onmisbaar.” 
Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom : Elke clubavond (als dat mogelijk is). Het clubleven is onmisbaar. 

Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team en waarom : Intern speel ik beker, 

rapid en als het lukt het snelschaak kampioenschap. Extern speel ik dit jaar in het derde. Dit is puur voor de fun.  

Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook : Ik lees ASV-Nieuws zeker. Mooi blad! De website bezoek ik 

regelmatig. Ik ben geen lid van Facebook. 

“Ik ben een zeer actieve vrijwilliger. ” 
Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen: Ik ben een zeer actieve vrijwilliger. 

Barwerk? Ja 

Commissiewerk : Sort of 

Bestuurswerk : Sort of 

Jeugdwerk : Nee 

Artikel schrijven voor het clubblad : In de planning 

Wat mis je en heb je nog tips voor de club of wensen voor de club : Ga 

zo door! 

Studeer je schaken? Waarom: Enige schaakstudie heeft er nooit ingeze-

ten. Ik heb het schaken al spelende geleerd. 

Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom : Het 

enige schaakboek dat ik thuis had liggen was De Koning van JH Donner. 

Verder spaar ik geen schaakliteratuur. 

Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? 

Hoe vaak: Online schaken heeft niet mijn interesse.  

Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en 

zo ja, waarom : Heel soms een toernooi. Rapid of snelschaak. 

Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en waar-

om : Ik heb geen voorkeur voor een opponent. Wie er voor handen is… 

Wat wil je verder nog zeggen : Fijn je dit organiseert Cesar. 

Hoe vond je het om dit interview te geven : Geen probleem en graag 

gedaan. 

Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-Nieuws komt : Nee 
hoeft niet.  
 

Richard van der Wel (voorgrond) als barman in 

Arnhem op 24 november 2022. Foto: Cesar Eisma  

Simultaan Hans Böhm Winkelcentrum Presikhaaf 2012 Training Victor Moskalenko 2012 
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Hoe heet je? Otto Wilgenhof. 

Hoe oud ben je? 57. 

In welke stad of dorp woon je? Gelselaar (iets ten oosten van Lochem, ce.) 

En waar ben je geboren? Gorssel. 

Wat is je hoogst genoten opleiding? VWO. 

Wat studeer je of wat is je beroep (geweest)? Oracle software ontwikkelaar. 

Wat is je elo-rating nu? 2119. 

“Ik schaak voor mijn plezier.” 
Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? En wat vind je van dat verschil? Ik heb 2270 gehad ooit, ik vind er niet zoveel 

van, ik schaak voor mijn plezier. 

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? Een manier om in te schatten hoe sterk mijn tegenstander ongeveer is. 

Hoe en wanneer kwam je met schaken in contact? Van wie heb je het geleerd en wanneer? In 1970 was ik 5 toen mijn vader 

leerde schaken van een vriend. Ik zat muisstil te kijken, volkomen gebiologeerd door het spel en vroeg na afloop of ik ook 

een keer mocht spelen. De spelregels hoefden me niet meer uitgelegd te worden.  

“De intellectuele uitdaging trekt mij heel erg.” 
Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? Zoals gezegd was ik van kinds af aan gefascineerd door 

het spel. Eigenlijk vanaf toen was het mijn enige hobby. Later kreeg ik nog wel andere hobby’s, zoals wandelen en lezen. 

Maar schaken was heel belangrijk voor mij. Wat me er in greep? Ik vond het iets mystieks, ongrijpbaars hebben en dat wilde 

ik meemaken, ontdekken. Nu terugkijkend zie ik ook wel dat ik vroeger sociaal nou niet erg ontwikkeld was en dat ik in 

schaken een belangrijke uitlaatklep had. 

“Wat ik er niet leuk aan vind??” 
Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? De intellectuele uitdaging trekt/trok mij heel erg. Tegenwoordig is het 

sociale aspect ook belangrijk. Wat ik er niet leuk aan vind?? Eh, waar heb je het over! 

Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen? Vroeger kon ik erg ziek zijn als ik een partij naar 

mijn mening verprutst had, tegenwoordig zie ik het meer als het einde van een reis die ik (met mijn tegenstander) heb ge-

maakt. 

Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? Geen ambitie meer. Vroeger had ik wel de ambitie heel sterk te wor-

den, IM of zelfs GM te worden. Maar dan had ik er veel meer tijd in moeten steken. Nu is mijn hoogtepunt geweest dat ik op 

mijn 50e in de landelijke competitie een meesterresultaat heb behaald. 

Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? Gemiddeld 1x per week. 

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom? 

Alles wat je noemt vind ik leuk. Problemen het minst, dat is toch een ander soort schaken. 

Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? N.v.t. 

Wat is je favoriete opening en waarom? 1.d4 en met zwart Frans of Konings-Indisch. 

Wat is jouw specialiteit qua schaken? Niet echt een specialiteit. 

“Mijn partij zie ik als een reis die ik (met mijn tegenstander) maak.” 
Wie is je favoriete schaker en waarom? Toch Fischer. Ik was 7 toen hij de match in IJsland speelde en dat had iets magisch. 

(WK-match tegen Spasski in 1972, ce.) 

Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? Moeilijk kiezen, ik heb niet echt een favoriet. Misschien 

de partij met zwart tegen Justin Gunther waarin ik in 11 zetten won terwijl alle stukken nog op het bord stonden. 

Hoe lang ben je al lid van ASV? Sinds 1995 ben ik lid. 

Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Leuke club, vrienden gevonden, gaat om gezelligheid. 

Otto Wilgenhof:  
“ASV? Leuke club, vrienden, gezelligheid” 

door Cesar Eisma 
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Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? Zie vorige vraag. 

“Ik voel me op mijn gemak bij ASV.” 
Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub en zo ja: welke en van wanneer tot wanneer? 

Ja, afhankelijk waar ik woonde: Eefde, Zutphen, Pallas, Sissa, SMB en tot slot ASV. 

Wat is het verschil tussen die club(s) en ASV? Tja, uiteindelijk belandde ik bij ASV, ben daar altijd wel bij in de buurt blijven 

wonen en ik voelde me er op mijn gemak dus geen reden om weg te gaan. 

Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? 2 a 3x per maand. Niet meer elke week omdat ik wat verder weg 

woon. 

Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team en waarom? Beide. 

Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? 

Facebook niet, de andere wel. 

Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen? Nee. 

Wat mis je en heb je nog tips voor de club of wensen voor de club? 

Nee. 

“Ik schaak het liefst op de club.” 
Studeer je schaken? Nee. 

Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? 

Lang geleden wel, om beter te worden in schaken. 

Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waar-

om? Hoe vaak? Lichess en Chess.com. Paar keer per week. 

Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) 

en zo ja, waarom? Soms een toernooi. 

Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en 

waarom? Op de club. 

“Ik vond het leuk om dit interview te geven.” 
Wat wil je verder nog zeggen? Niets. 

Hoe vond je het om dit interview te geven? Leuk. 

Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-Nieuws komt? Ik 

zie wel wat je ervan maakt! 

Wil je een actiefoto van jezelf meesturen voor in het clubblad? Ver-

meld svp maker, plaats en datum. 

Heb jij al van me genomen! 
Otto Wilgenhof in Arnhem op 23 november 2022 

Foto: Cesar Eisma 

Levend schaak bij opening Rozet onder toeziend oog 

van Prinses Beatrix - 2013 
Simultaan Bianca Mühren Winkelcentrum Presikhaaf 2013 
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Hoe heet je? Erik Wille. 
Hoe oud ben je? 58. 
In welke stad woon je? Arnhem. 
En waar ben je geboren? Arnhem. 

“Genoten heb ik nooit van mijn opleiding.” 
Wat is je hoogst genoten opleiding? Genoten heb ik nooit van mijn opleiding, maar ik heb een MEAO-diploma en daarvoor 
heb ik nog drie jaar op de HEAO gestudeerd. 
Wat studeer je of wat is je beroep? Ik ben van origine een administratieve kracht. Ik ben zelfs nog een jaar administrateur 
van de KNSB geweest. Inmiddels ben ik functioneel beheerder van administratieve systemen. Ik help collega’s met het ge-
bruik van de automatisering en ik denk mee over processen. Op zich bijzonder, want ik heb helemaal geen verstand van 
automatisering, maar ja, ik schaak ook, terwijl ik daar geen verstand van heb. Naast deze baan ben ik ruim 32 jaar sportver-
slaggever (schaken, honk- en softbal) van De Gelderlander geweest. 
Wat is je elo-rating nu? 1822. 
Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? 2128, maar toen was ik nog jong en “talentvol”. 
En wat vind je van dat verschil? Dat elo uiteindelijk weinig zegt. Op goede dagen (en die zijn er niet heel veel meer) benader 
ik mijn oude niveau. En op slechte dagen haal ik bij lange na mijn huidige niveau niet.  
Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? Mijn persoonlijk weinig. Het is een handig hulpmiddel voor de organisatie van 
competities, toernooien en teamwedstrijden, maar het zou geen doel op zich moeten zijn. Het plezier in schaken is het be-
langrijkst en dat is niet in elo-punten weer te geven. 
Hoe en wanneer kwam je met schaken in contact? Van wie heb je het geleerd en wanneer? Mijn opa, vader en broer 
schaakten al. Toen ik 4 jaar was hebben ze mij het ook geleerd. Toch schaakten we thuis nauwelijks. In 1975 werd ik lid van 
ASV. 
Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? Schaken is al vanaf mijn jonge jaren onderdeel van 
mijn leven. Mijn vader was bij mijn geboorte al bestuurslid van de KNSB. Ruud schaakt vanaf zijn tienerjaren bij ASV en ik 
volgde als jongere broer wat later. Dus het ging thuis altijd over schaken. Schaken is voor mij een even onbelangrijke als 
belangrijke bijzaak van het leven. Onbelangrijk, omdat er zoveel andere zaken er veel meer toe doen; belangrijk, want an-
ders zouden er gemiddeld per week niet zo’n 20 uur aan schaken (in mijn geval vooral schaakorganisatie) opgaan. 

“Ik ben een creatieve speler.” 
Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? Ik ben een creatieve speler. Hoe meer ‘brand’ op het bord hoe beter. Als 
ik weer eens zo’n wilde partij op het bord heb, kan ik daar enorm van genieten. Ik ben geen ‘schuiver’ die in het eindspel wil 
winnen. Daar heb ik geen geduld voor.  
Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen? Eigenlijk heel weinig. Uiteraard wil de sportman 
in mij alle partijen winnen, maar ik heb nooit wakker gelegen van een nederlaag. Maar goed ook, want zonder dat slaap ik al 
weinig. Waarom verlies mij nauwelijks wat doet? Ach, zo belangrijk is het allemaal niet. De volgende dag moet ik gewoon 
weer werken of ik nou win of verlies. 
Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? Als ik ooit weer meer ga schaken, dan wil ik nog heel veel spannende 
partijen spelen met veel spektakel. Qua niveau heb ik geen ambities meer. De jongeren kan ik niet meer bijbenen en veel 
van mijn generatiegenoten ook niet. Maar af en toe een keer voor een verrassing zorgen is wel het plan.  
Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? Ik kom op het moment niet verder dan vier tot zes partijen per jaar. Dit seizoen 
zal de teller wel op 1 blijven staan. Maar dat was dan ook wel genieten. 
Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom? Tijdens de coronaperiode 
heb ik online heel veel snelschaakpartijen gespeeld. Daarvoor had ik nooit online gespeeld en inmiddels heb ik daar ook al 
maanden geen partij meer gespeeld. Klassieke partijen speel ik graag al valt het niet meer mee zolang geconcentreerd te 
blijven. Ik heb in het verleden veel rapidtoernooien gespeeld. Snelschaken doe ik ook graag. Daar zorg ik ook nog weleens 
voor een verrassing.  
Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Zo ja, waarom, op welk niveau en hoe lang al? Nee, schaaktraining heb ik nooit 
leuk gevonden. Geen idee, waarom niet eigenlijk. Vroeger heb ik wel heel veel geanalyseerd. Dat was in de tijd van de afge-
broken partijen. 
Wat is je favoriete opening en waarom? Ik heb een beperkt repertoire en zelfs dat kan ik niet meer onthouden. Ik speel al-
leen af en toe externe competitie en dan speel ik alles met zwart. Dan probeer ik zo snel mogelijk uit de theorie te zijn en 
dan gaan we schaken. 
Wat is jouw specialiteit qua schaken? Blind de kortste weg naar de vijandelijke koning zoeken. Op dat opportunistische spel 
wordt vaak verkeerd gereageerd door de tegenstander. En dat laatste is maar goed ook, want meestal klopt er niets van wat 
ik doe. 

Erik Wille: “ASV is een grote vriendenclub” 
door Cesar Eisma 
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Wie is je favoriete schaker en waarom? Het topschaak 
volg ik nauwelijks meer. Ik ben opgegroeid in de tijd van 
de WK-matches Fischer-Spassky en Karpov-Kortsjnoj die 
ook om niet-schaaktechnische redenen veel publiciteit 
genereerden. De vechter Kortsjnoj sprak mij altijd wel 
aan om zijn mentaliteit. Verder waren het Hoogovens-
toernooi in de winter en het IBM-toernooi in de zomer 
hoogtepunten. Het OHRA-toernooi (opvolger van IBM-
toernooi) is nog een keer deels in de schouwburg in Arn-
hem gespeeld. Daar ben ik nog bordenjongen geweest. 
Vlastimil Hort was een aansprekende persoonlijkheid. 
Zijn commentaren op partijen waren geweldig in zijn ge-
broken Duits. 
Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en 
waarom? Eén favoriete partij heb ik niet echt. De winst 
door een minorpromotie van Folkert van Gorkum tegen 
Jan Germeraad van Velp is me altijd bijgebleven. Ik heb 
zelf veel partijen vol (discutabele) offers gespeeld. In de 
interne competitie heb ik vaak spektakelstukken ge-
speeld tegen Henk van Kortenhof en Theo van Amerongen. In de jeugd was Friso Nijboer mijn concurrent in de OSBO. Dat 
waren stevige gevechten waar ik (zeg ik met enige trots) met een positieve score uitkwam. Maar dat was vooral qua resul-
taat een mooie herinnering. Friso werd later grootmeester, ik voorzitter van ASV. Er is verschil. 

“ASV was mijn club al toen ik zelf nog geen lid was.” 
Hoe lang ben je al lid van ASV? Ik ben op mijn elfde in 1975 bij de jeugd van ASV gaan schaken. Dat was op donderdagavond 
voorafgaand aan de seniorenclubavond in het girokantoor aan de Velperweg. De jeugd speelde ook nog op zaterdag in een 
buurtcentrum aan de Spoorwegstraat. Een jaar later speelde ik bij de senioren. 
Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? ASV was mijn club al toen ik zelf nog geen lid was. Ik ging als klein jongetje met mijn 
vader en broer altijd in De Coehoorn kijken bij de wedstrijden van het eerste team. Fred Reulink en René Duchêne speelden 
toen als jeugdspeler al in het eerste. Dat wilde ik ook bereiken. Als jeugdspeler was ik dan ook heel fanatiek. Ik speelde veel 
toernooien en sloeg geen clubavond over. Op mijn 15e kwam ik in het eerste en daarmee was mijn doel bereikt. Ik honkbal-
de toen ook en al snel werd mijn fanatisme minder. Het sociale aspect van de club werd voor mij steeds belangrijker. En dat 
is nooit veranderd.  
Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? Primair is ASV een schaakclub waar iedereen komt 
om een partij te spelen tegen iemand van ongeveer dezelfde speelsterkte. Door de grootte van de club is de diversiteit in 
tegenstanders groot. Het is bijzondere dat we er bij ASV in blijven slagen de strijd op het bord te combineren met een gezel-
lige sfeer. De clubavond van ASV is een soort ontmoetingsavond waar we onze gemeenschappelijke hobby schaken bedrij-
ven. Eigenlijk is ASV een grote vriendenclub waarin iedereen snel opgenomen wordt. 
Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub en zo ja: welke en van wanneer tot wanneer? Ik ben nooit ergens an-
ders lid geweest.  
Wat is het verschil tussen die club(s) en ASV? Daar kan ik dus alleen iets over zeggen vanuit mijn ervaringen uit teamwed-
strijden. De meeste clubs zijn erg leuk. Het grootste verschil van vrijwel alle andere clubs en ASV is de omvang. Zeker in het 
verleden heb ik veel clubs meegemaakt waar het er veel serieuzer aan toegaat. Als er wordt gespeeld in een haast oorver-
dovende stilte dan voel ik me niet erg thuis. In veel opzichten onderscheidt ASV zich van veel andere clubs. Denk aan de 
actualiteit van de website en de Facebookpagina, maar ook een clubblad als ASV-Nieuws is iets wat nog maar bij weinig 
clubs bestaat.  

“Ik lees alles van ASV.” 
Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? Op dit moment door omstandigheden helemaal niet. Normaal gesp-
roken laat ik op ca. 75% van de clubavonden mijn gezicht zien. Dat vind ik als voorzitter eigenlijk ook een must. 
Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team en waarom? Dit seizoen speel ik he-
lemaal niet. De laatste 10-15 jaar heb ik alleen in een team gespeeld in de avondcompetitie. Vorig seizoen nog in ASV 3.  
Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? Ik lees alles van ASV. Voor Facebook schrijf ik de artikelen. 
De verslagen van teamwedstrijden zet ik op de site, dus die heb ik al gelezen voordat iemand ze ziet. Mooi overigens dat er 
zo enthousiast geschreven wordt door een groep leden.  
Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen? Ik ben in 2002 voorzitter van ASV geworden. Daarvoor was ik al 
zo’n 25 jaar actief in allerlei rollen. Wij zijn van huis uit opgevoed met de gedachte dat een sportclub er niet alleen is om te 
sporten. Je moet er ook aan bijdragen, zodat anderen ook kunnen sporten.  

 

Erik Wille tijdens simultaan van Hans Böhm in Winkelcentrum 
Presikhaaf in Arnhem op 15 juni 2012 Foto: André de Groot 
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“Mijn hoogste prioriteit: dat ASV een club is waar mensen zich thuisvoelen.” 
Wat mis je en heb je nog tips voor de club of wensen voor de club? Ik hoop dat ASV als club stappen blijft maken. Het loopt 
allemaal goed, maar er is echt nog wel winst te halen. Sportief gezien zou ik het mooi vinden als ASV op termijn een subtop-
per in de eerste klasse wordt. De hoogste prioriteit blijft voor mij echter dat ASV een club is waar mensen zich thuisvoelen. 
Een club waar schaken centraal staat, maar waar de gezellige sfeer en vriendschappelijkheid altijd het uitgangspunt blijft. 
Studeer je schaken? Waarom? Nee, ik heb sinds mijn 15e niet meer serieus iets aan schaken gedaan. Ik speel soms mijn par-
tij nog weleens na om te kijken hoe beroerd de computer mijn zetten vond. Dat is echter niet goed voor het zelfvertrouwen. 
Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? Alleen verhalen. Zodra het inhoudelijk over schaken gaat, 
beperk ik me tot wat diagrammen en hoe het vanaf daar verder gaat. 
Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? Hoe vaak? In coronatijd speelde ik op www.Chess.com. 
Verder volg ik het schaaknieuws op de sites van de KNSB en de regionale bonden en ik kijk nog wel eens op het forum 
www.Utrechtschaak.nl. Daarnaast kijk ik met enige regelmaat op de site van andere clubs en via schaakkalender.nl kijk ik of 
ASV-ers ergens meedoen aan toernooien. 
Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en zo ja, waarom? 
Niet meer. Ik was verwoed toernooispeler. In die tijd speelde ik zo’n 80 (klassieke) partijen per jaar. Maar die tijd ligt ver 
achter me. Ik vond het altijd leuk om me te meten met meer spelers dan alleen ASV-ers.  

“Je hoeft niet goed te kunnen schaken om erbij te horen.” 
Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en waarom? Bij ASV met mijn clubgenoten en in teamwed-
strijden. Spelen in een ongedwongen sfeer vind ik het prettigst.  
Wat is je functie binnen ASV? Voorzitter en lid van de commissie Teams. 
Sinds wanneer doe je dat? Voorzitter sinds 2002, met de organisatie van de teamwedstrijden bemoei ik me al heel erg lang, 
misschien al wel een jaar of 40. 
Wat doe je precies voor de club? Ik weet niet of ik er goed aan doe dat op te sommen. Het is al snel zoiets van “Kijk mij 
eens” en zo zit ik niet in elkaar. Als ik alles wat ik doe op een hoop veeg, dan komt het erop neer dat ik probeer ervoor te 
zorgen dat de vereniging organisatorisch gezien goed loopt en dat er vanuit het bestuur goed gecommuniceerd wordt. Uit-
eindelijk ben ik dan maar een klein radertje in het geheel. Wedstrijdleiders, jeugdleiders, lesgevers, teamleiders, clubblad-
redactie, de webmaster, de kantineploeg en veel stille krachten binnen de club doen het werk.  
Hoeveel tijd besteed je gemiddeld per week aan de club? 20 uur per week is in het grootste deel van het jaar wel de onder-
grens. Aan het begin van het seizoen met de start van de interne competitie en tegenwoordig twee externe competitie en 
dan ook nog de organisatie van het OSKA ligt dat aantal uren veel hoger. 
Waarom doe je dat? Dus wat drijft je? Ik kan er enorm van genieten dat er elke donderdag een kleine 100 schakers, jong en 
oud, plezier beleven aan hun sport. En dat veel mensen, waar dat minder vanzelfsprekend voor is, zo wekelijks hun avondje 
uit kunnen hebben.  

“Ik schaak terwijl ik daar geen verstand van 
heb.” 

Wat wil je verder nog zeggen? Allereerst dat ik het bijzonder 
vind dat de schaakwereld, die toch primair uit individualis-
ten bestaat, zo’n hechte wereld is waar veel vriendschappen 
voor het leven ontstaan. Het mooie van de schaakwereld is 
dat er een hoge mate van acceptatie is. Je hoeft niet goed te 
kunnen schaken om erbij te horen. Het doet me deugd dat 
bij ASV de sociale samenhang misschien nog wel verder ont-
wikkeld is. Ik ben er trots op dat we dat samen in stand hou-
den. 
Hoe vond je het om dit interview te geven? Ik geef graag 
interviews. Live is leuker en heeft als voordeel dat ik het dan 
niet zelf hoef te tikken……. 
Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-Nieuws 
komt? Nee. 
Wil je een actiefoto van jezelf meesturen voor in het club-
blad? Zal ik doen.  

Erik Wille (links) reikt beker uit aan Thomas Beerdsen 
tijdens het OSKA, Arnhem, 6 september 2015 

http://www.Chess.com
http://www.Utrechtschaak.nl
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Hoe heet je? Ruud Wille. 

Hoe oud ben je? 65 jaar. 

In welke stad woon je? Arnhem. 

En waar ben je geboren? In Doetinchem in de Achterhoek. 

Wat is je hoogst genoten opleiding? Middelbaar en later op mijn werk nog de nodige vervolgopleidingen. 

Wat studeer je of wat is je beroep? Ik werk bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente Arnhem. 

“Schaken betekent alles voor me.” 
Wat is je elo-rating nu? Dat is al onder de 1800 gezakt. 

Intussen iets van 1787. 

Was het ooit veel hoger of lager en zo ja wat? En wat vind 

je van dat verschil? Dat is ooit wel hoger geweest. Heb 

nooit precies bijgehouden wat het hoogste is geweest. 

Het verschil met nu is volgens mij te groot. Zou nog steeds 

boven de 1800 moeten kunnen zijn. 

Wat betekent je elo-rating eigenlijk voor jou? Elo geeft 

een aardig beeld van de sterkte, verder betekent het voor 

mij niet zoveel meer. Bij toernooien hoor ik vaak niet an-

ders dan elo, TPR etc etc. Dan heb je geen plezier meer in 

het spelletje. 

“Het is fijn om samen met Erik zo betrok-

ken te zijn bij ASV.” 
Hoe en wanneer kwam je met schaken in contact? Van 

wie heb je het geleerd en wanneer? Ik heb het schaken 

ooit geleerd via mijn vader en opa en ben volgens mij ook 

al vrij snel bij de ASV jeugd gegaan. Ook via mijn broer Erik hebben we veel geschaakt. Hij was al meteen veel beter. Maar 

het is nog steeds heel fijn om samen met hem zo betrokken te zijn bij het schaken en bij ASV. 

Wat vind je van schaken? Wat betekent schaken voor je en waarom? Schaken is een prachtige tijdsbesteding en betekent 

ook alles voor me. 

Wat vind je er leuk (en niet leuk) aan en waarom? Het leuke is natuurlijk dat iedereen op elk niveau met elkaar kan spelen. 

Verder op de clubavond natuurlijk de gezelligheid, de sfeer, het sociale contact met elkaar. Allemaal zaken wat het schaken 

zo leuk kan maken. 

Wat betekent de uitslag van je partij precies voor je? Kun je dat uitleggen? Tja, de uitslag van een winstpartij, dat zal duide-

lijk zijn en gelden voor een ieder, die kan veel voldoening geven, zeker als het voor een teamwedstrijd is. Verliezen voor een 

team, dat is balen zeker als het door een blunder gebeurt of een slechte partij. Ook een remise kan nog voldoening geven als 

het tegen een sterkere speler is of vanuit een verloren positie. 

“Het doel is om nog zo lang mogelijk te kunnen blijven schaken.” 
Wat is je doel of wens qua schaken, heb je ambities? Het doel is om nog zo lang mogelijk te kunnen blijven schaken. Ambi-

ties die heb ik niet meer. Gewoon plezier hebben in het spelletje. 

Hoe vaak per dag, week of maand schaak je? Ik schaak elke donderdag en vaak ook op zaterdag bij toernooien of teamwed-

strijden. 

Welk schaakspel beoefen je: klassiek, rapid, snelschaken, online, opgaven, problemen? Waarom? Ik speel klassiek schaak bij 

teamwedstrijden en op de clubavond, rapidtoernooien speel ik ook graag. Dat is gewoon voor de fun. Snelschaken speel ik 

af en toe maar daarbij maak ik teveel fouten. 

Ga je naar schaakles of naar schaaktraining? Zo ja, waarom, op welk niveau en hoe lang al? Ik heb lang de schaaktraining  

Ruud Wille: “ASV is voor mij de club!!” 
door Cesar Eisma 

Ruud Wille (secretaris) links en Erik Wille (voorzitter) te Arn-

hem op 4 juli 2019 Foto: Cesar Eisma  
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van Willy Hendriks gevolgd op de maandagavond. Dat doe ik nu nog steeds van een afstandje, maar vooral om het gebouw 

te openen, koffie te zetten, de zaal klaar te zetten etc. Zo nodig de koelkast aan te vullen voor de donderdag. Ook bij de 

training van de middengroep bij Pascal Losekoot, daar ben ik bij. Zelfde verhaal eigenlijk. Maar ook geef ik zelf mede les bij 

de Liefhebbersgroep samen met Anne Paul Taal en Léon van Tol. Gezellig een paar uurtjes wat stellingen doornemen met 

de nodige enthousiastelingen. Heel leuk om te doen. Dat bereid ik dan het weekend daarvoor voor. En ook meteen koffie 

zetten etc. 

“Een beetje vechtlust heb ik zeker wel.” 
Wat is je favoriete opening en waarom? Ach, dat zal iedereen wel weten, maar ik ga het niet verder aan de grote klok han-

gen. 

Wat is jouw specialiteit qua schaken? Een echte specialiteit heb ik niet, misschien kan ik soms mindere stellingen toch remi-

se houden. Een beetje vechtlust heb ik dan zeker wel. Maar ik laat het aan mijn tegenstanders over wat ze van mijn spel 

vinden en het is dan aan hen om mij te verslaan. 

Wie is je favoriete schaker en waarom? Een echte favoriet heb ik niet. Elke topschaker heeft zaken waarvan te leren valt. 

Wat is je favoriete partij (van jezelf of van een ander) en waarom? Een favoriete partij heb ik niet. Wel denk ik nog wel eens 

terug aan een partij die ik lang geleden speelde tegen Tom Bus toen die nog bij GESS in Sittard in Limburg speelde. Ik speel-

de toen nog in het eerste (dat is nu niet meer voor te stellen natuurlijk). Het zal ruim 40 jaar geleden zijn geweest. De partij 

eindigde in remise. Hij heeft de partij nog in ASV-Nieuws geplaatst toen hij later bij ASV kwam spelen.  

“Ik kan al wel meer dan 50 jaar lid van ASV zijn.” 
Hoe lang ben je al lid van ASV? Hoe lang, geen idee. Als je de jeugdperiode meetelt, dan kan dat al wel meer dan 50 jaar 

zijn. 

Waarom werd (en bleef) je lid van ASV? Ik werd lid van ASV omdat mijn vader daar ook lid van was. En zo bleef ik ook 

steeds lid van ASV omdat dat gewoon een fijne club was en ook omdat ik steeds in Arnhem ben blijven wonen. 

Wat betekent ASV eigenlijk voor jou? Hoe zou je de club karakteriseren? Door mijn jarenlange lidmaatschap betekent ASV 

heel veel voor mij. Ik zal ook altijd lid blijven van deze gezellige, warme club. Als secretaris krijg ik ook altijd veel positieve 

reacties op ASV en dat waardeer ik. Is fijn om te horen. We hebben een grote club en daardoor ook elke week een tegen-

stander van ongeveer gelijk niveau dat is ook een prettig gegeven als vereniging. Kortom ASV is voor mij de club!! 

Ben je ook lid (geweest) van een andere schaakclub en zo ja: welke en van wanneer tot wanneer? Nee. 

“ASV betekent heel veel voor mij. Ik zal ook altijd lid blijven.” 
Hoe vaak per maand of jaar ga je naar ASV en waarom? Ik ben er elke donderdagavond, elke zaterdag dat er wat te doen is 

en op de maandagavonden bij de trainingen. 

Speel je in de interne ASV-competitie en/of in de externe competitie? Zo ja: welk team en waarom? Ja, ik speel in de inter-

ne elke week en in de externe in de KNSB-competitie op zaterdag. Daar speel ik in het 5e team dit jaar als 9e man. Ik speel 

alleen in thuiswedstrijden mee dus als het 5e uit speelt, dan val ik wel eens in een ander team dat dan thuis speelt. Maar zo 

kan ik verder alles regelen bij een thuiswedstrijd. In SOS-competitie speel ik niet.  

“Ik houd al het schaaknieuws van ASV bij.” 
Lees je ASV-Nieuws, ASV op de website en/of ASV op Facebook? Ik houd al het schaaknieuws van ASV wel bij. 

Doe je het al of wil je vrijwilligerswerk voor ASV gaan doen? Ik doe bestuurswerk bij ASV als secretaris en alles wat daar 

verder bij komt kijken en zorg voor veel dingen op de donderdag. Daar hoef ik niet veel verder over te vertellen. Koop ook 

de voorraden voor de bar op aanwijzing van de mensen achter de bar, ook belangrijke vrijwilligers! Af en toe schrijf ik een 

stukje voor ASV-Nieuws.  

Wat mis je en heb je nog tips voor de club of wensen voor de club? Tuurlijk kun je je altijd meer wensen voor een club. We 

gaan op dit moment goed maar het is altijd belangrijk dat er vrijwilligers opstaan. Zeker nu we zo groot worden is het be-

langrijk dat er taken verdeeld kunnen worden. 

“Het is altijd belangrijk dat er vrijwilligers opstaan.” 
Studeer je schaken? Waarom? Ik doe helemaal niets meer aan het schaken qua voorbereiding of zoiets. 

Lees je wel eens een schaakboek en zo ja, wat voor en waarom? Iedereen weet dat ik de schaakboeken beheer die ASV in 

bezit heeft voor de verkoop. Dus heel af en toe kijk ik een boek eens door. 

Welke schaakwebsite of schaakapp gebruik je het liefst en waarom? Hoe vaak? Ik volg heel veel schaaksites vaak gewoon  
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om wat info te vergaren. 

Speel je wel eens buiten ASV (dus thuis, café, competitie, toernooi) en zo ja, waarom? Ik speel vaak mee op een toernooi. 

Met wie schaak je het liefst: privé, online, op de club of elders en waarom? Ik heb geen voorkeur. Online speel ik niet. Mis-

schien in de toekomst. 

“Ik hoop dat het ASV goed gaat.” 
Wat is je functie binnen ASV? Secretaris. 

Sinds wanneer doe je dat? 6 februari 1997. 

Wat doe je precies voor de club? Van allerlei werkzaam-

heden. Ooit ook bij de jeugd betrokken geweest op de 

zaterdag op de Dreesschool o.l.v. Abbes Dekker. 

Hoeveel tijd besteed je gemiddeld per week aan de club? 

Elke avond wel op een vrij moment. 

Waarom doe je dat? Dus wat drijft je? Mijn vader was 

bestuurslid binnen de KNSB. Dus het is met de paplepel 

ingegoten. 

Wat wil je verder nog zeggen? Ik hoop dat het ASV goed 

gaat en dat velen een bijdrage leveren aan het vrijwilli-

gerswerk dat er is. Dus ook het opruimen aan het eind 

van de avond of op een zaterdag. 

Hoe vond je het om dit interview te geven? Geen pro-

bleem. 

Wil je mijn verslag nog lezen voordat het in ASV-Nieuws 

komt? Nee, niet nodig. 

Wil je een actiefoto van jezelf meesturen voor in het club-
blad? Zal ik Erik vragen. Heb zelf geen foto. 

Ruud Wille rechts tegen Hub Kusters te Arnhem  

op 24 augustus 2013 Foto: Erik Wille 
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Hoe heet je? Jan Zuidema. 

Hoe oud ben je Jan? 72. 

In welke stad woon je? Arnhem. 
Waar ben je geboren Jan? In De Bilt maar opgegroeid in Amstelveen.  
En wat is je hoogst genoten opleiding? Universitair, Wiskunde.  
Wat is je beroep geweest? Leraar Wiskunde. 

“Het gaat om het spelletje, niet om je elo-rating.” 
Dan komen we aan een technische vraag: wat is je huidige elo-rating? Die bij de club ligt bij 1360 ongeveer. En van de KNSB 
is ietsje hoger, ik geloof 1450 maar die is aan de hoge kant, geflatteerd. Maar wel terecht, ik heb hem wel gehaald (lacht). 
Was je rating ooit veel hoger of veel lager en wat vind je daarvan? Mijn rating is altijd tussen 1300 en 1500 geweest. Ik 
hoopte ooit meer te halen maar ik weet dat dat niet meer gaat gebeuren. Ik ben hier heel tevreden mee. En ik denk ook wel 
eens: wat maakt het uit? Als iemand na afloop van zijn wedstrijd zegt: “Ja maar, dat gaat ten koste van mijn elo-rating”, dan 
denk ik van: het gaat om het spel, niet om je elo-rating. 
Dan heb je gelijk mijn volgende vraag te pakken: wat betekent de elo-rating eigenlijk voor je? Dat betekent voor mij dat ik 
weet dat mensen die dezelfde elo-rating hebben ongeveer van dezelfde sterkte zijn. Maar ik hoef er niet mee te koop te 
lopen.  
Je vindt ook niet dat het voor jou een streven is, als ik je goed beluister. Nou, ik vind het wel leuk als die hoger wordt. Maar 
laat ook maar, want het spel is het leukst. Weet je, elo-rating is een heel goed instrument om mensen aan elkaar te koppe-
len. Want het heeft geen zin dat ik tegen iemand speel met een veel hogere elo-rating. Dan is het spel niet leuk meer. 
Ja. Zal ik een voorbeeld geven? Ik werd gevraagd om tegen de nummer drie van Griekenland te spelen. Toen dacht ik: daar 
hebben wij allebei niets aan. Juist, zo werkt het. 

“Ik blijf lid van ASV omdat ik het leuk vind.” 
Dan komen we over het schaakspel te spreken. Maar eerst even over de club. Hoelang ben je eigenlijk al lid van ASV? Vanaf 
welk jaar? Ik ben lid vanaf 2002. 
Waarom werd je lid en waarom bleef je lid van ASV? Ik werd lid omdat ik weer wilde gaan schaken. Ik was al tien jaar eer-
der even lid van De Toren in Arnhem-Zuid geweest. Vanwege een verhuizing ben ik daar toen mee gestopt. In 2002 wilde ik 
weer bij een club gaan schaken. 
Maar waarom bleef je lid van ASV? Want je bent het nog steeds. Omdat ik het leuk vind. Ik vind de club fijn. De grootte van 
deze club vind ik heel plezierig. Dat er genoeg mensen zijn van het niveau waar je op zit. Ik heb eerder ooit wel eens geke-
ken bij de schaakclub van de Postgiro (GOVA, ce) en daar hadden maar 20 leden of zo en dat vind ik te klein. Dan speel je 
altijd tegen dezelfde mensen. Je speelt ook meestal met verschil van sterkte. En deze club is goed. Ik vind het bestuur heel 
fijn. Ik vind de sfeer heel fijn. Ja. 

“Deze club is goed.” 
Kun je de verschillen tussen De Toren en ASV aanduiden? Oh, dat is een moeilijke vraag Cesar. ASV is groter. Een van de 
grote verschillen is, maar dan val ik in herhaling, dat je meer mensen van hetzelfde niveau hebt. Voor mij is de afstand tot 
de club als fietser ook van belang. Dan valt De Toren makkelijk af.  
Hoe vaak kom je eigenlijk naar de club? Ik kom als ik kan. Dat kan iedere week zijn, maar ja, als ik op vakantie ben of ik ben 
weg, dan niet. En ook als er wat tussenkomt, dan laat ik het zitten. 
Mag ik het zo samenvatten: in principe altijd, behoudens uitzonderingen? Ja, dus laten we zeggen dat ik van de 40 keer er 
iets van 30 keer kom.  
Driekwart van de keren. Speel je in de interne competitie en in de externe competitie? En zo ja, in welk extern competitie-
team? Ik speel in de interne. Dit jaar speel ik niet extern. Dat heeft nog te maken met corona. Niet dat ik bang ben voor co-
rona maar ik was van de regelmaat af en wil weer eerst regelmaat terug hebben voordat ik weer ik weer extern ga spelen. 
Als ik dat überhaupt ga doen.  
Duidelijk. We hebben het hierboven ook al aangestipt, maar wat betekent ASV überhaupt voor jou? Het betekent een vast 
punt in de week. Een aangename besteding van de avond waarin ik me voor mezelf moet waarmaken. Dat heeft niets met 
winnen of verliezen te maken, maar waarin ik me ga inzetten, waarbij ik mijn gedachten, met mijn denken … (zoekt naar 
woorden). Iets met mijn hersenen, met mijn verstand wil doen. Waarbij ik mijn verstand goed wil gebruiken. 
Dat deed je volop in je werk. Ja. 
Want hoelang werk je nou niet meer? Acht jaar. Ik ben nu acht jaar met pensioen. 

Jan Zuidema:  
“Erik en Ruud Wille doen het heel goed” 

door Cesar Eisma 



december 2022                           ASV Nieuws 

82 

 

 

“Complimenten voor het bestuur.” 
Ik weet het antwoord al, maar ik vraag het toch. Verricht je al vrijwilligerswerk voor de club en zo ja, welk? Ik doe weinig 
vrijwilligerswerk. Ik heb me ooit opgegeven om achter de bar te staan. Dat heb ik twee jaar gedaan. Maar toen kwam Kees 
ertussen. Ik zag dat Kees hulp kon gebruiken met zijn lessen aan volwassenen. Op een gegeven moment zat hij met veertien 
nieuwe mensen en dat deed hij in zijn eentje. Toen ben ik ingesprongen. Toen zei ik: zal ik meedoen? Ik had daarvoor al eens 
een paar jaar lesgegeven in groep 2, de lessen die Theo nu geeft. Het kostte me veel voorbereiding en na de les een volle 
schaakpartij spelen, gaf me teveel druk. Toen op een jaarvergadering gevraagd werd om vrijwilligers voor de bar, heb ik mij 
daarvoor opgegeven.  
En wanneer was dat? Kun je ongeveer zeggen welk jaar? In 2016 gaf ik les. In 2018 zal ik achter de bar gestaan hebben. Twee 
of drie jaar geleden ben ik Kees gaan helpen.  
En binnenkort doe je dat weer. Binnenkort ga ik dat weer doen ja.  
Wat drijft je? Kees is dit jaar gestopt met lesgeven. Samantha van Diggelen wil het gaan overnemen. Maar omdat ze nooit 
heeft lesgegeven wil ze dat eens voorgedaan zien hebben. Voor die rol heeft Erik me na de zomer gevraagd. En daar ben ik 
op ingegaan. 
Hoe vind je het om weer schaakles te geven? Lesgeven heb ik altijd graag gedaan, en dat blijkt ook nu weer. Ik zag in augus-
tus de vraag op mij afkomen en toen Erik aangaf dat het eenmalig zou zijn, ben ik gezwicht. 
Voelde je je in het nauw gedreven? Neen. 
Voelde je je geënthousiasmeerd? Ja. 
Mooi. Geprikkeld. Positief. Ja (lacht). En ook met alle welwillendheid van Erik daarbij. Zo van: als je het niet ziet zitten, dan 
moet je het niet doen. 
Zei je nou: je doet het eenmalig? In ieder geval deze keer. Het is een serie van zes lessen. Samantha wil het straks graag 
overnemen en dat lijkt me een goed plan. 
Een vraag die ook heel belangrijk is voor de club: heb je nog tips voor de club of wat mis je? Na mijn pensionering heb ik ge-
dacht: ik ga nooit meer in een bestuur zitten. Dat ga ik waarschijnlijk ook niet doen. Maar ook de dingen die erbij horen. Ik 
heb niet echt zin om na te denken: wat zou ik nou anders willen hebben? En als ik iets niet fijn vind, dan meld ik dat. En op 
dit moment is dat dus niets. 

“Als ik maar mijn potje kan schaken, dan ben ik al gauw tevreden.” 
Kort gezegd mis je helemaal niets? De ideale club? Nee hoor. Dat zal gauw bij iedere club zo zijn. Als ik maar mijn potje kan 
schaken, dan ben ik al gauw tevreden.  
Dan komen we op het schaken terecht. We beginnen even met wat feiten. Hoe en wanneer kwam je met schaken in con-
tact? Toen ik nul was.  
Werkelijk? Kun je dat toelichten? Er werd thuis volop geschaakt.  
Dus van wie heb je het geleerd en wanneer was dat? Dat is moeilijk te zeggen. Ik kom uit een groot gezin en mijn vader 
schaakte. En twee van mijn vijf oudere broers schaakten goed en mijn andere broers schaakten ook. Ik zag het gewoon ge-
beuren. Ik weet niet van wie ik het heb geleerd. De regels gingen er eigenlijk zo automatisch in. Mijn oudste broer heeft mij, 
toen ik zo’n jaar of acht, negen was, wat meer finesses geleerd. Maar het had ook zijn keerzijde. Ik kon nooit goed met de 
grotere jongens mee. Die waren ook een stuk ouder. Mijn jongste broer was acht jaar ouder dan ik. Dus ik was geen partij. 
En ik dacht, mijn grote broers kunnen dat, dus dat straalt vast wel af. Dat is iets wat ik op meerdere punten in mijn leven 
heb gezien. Je kunt het wel denken: het straalt af, maar zo werkt het niet.  
Want wat betekent schaken precies voor je? Ik vond het wel een aardig spel, fascinerend, maar ik heb me er toen nooit erg 
in verdiept. Maar ik merkte wel tijdens mijn studieperiode, dat ik het spel wel leuk vond om te spelen, zo nu en dan, echt als 
tijdens een kopje thee. En pas toen ik zo’n 40 jaar was, dacht ik: ik vind het toch wel leuk. En ik had ook een vriend die goed 
kon schaken. Toen ben ik bij De Toren gaan kijken, ik heb me daar aangemeld en ik ben daar twee jaar lid geweest. Toen 
dacht ik: dit is wel leuk. Misschien word ik wel beter of niet beter. Maar ja, in ieder geval kon ik op mijn niveau wel meeko-
men.  

“Ik heb last van mensen die niet tegen hun winst kunnen.” 
Wat vind je niet leuk aan schaken? Weinig. Het is wel eens wat stresserig. Hooguit een enkele keer als mensen je belerend 
toespreken. Ik heb last van mensen die niet tegen hun winst kunnen. Je hebt van die mensen die, als ze gewonnen hebben, 
opeens alles zo goed weten, naast hun schoenen gaan lopen. Daar houd ik niet zo van.  
En je hebt net al beantwoord: wat betekent de uitslag van een partij voor je? Die is belangrijk. Maar niet zo belangrijk dat 
het mijn leven beheerst. Ik vind het fijn om te winnen, zeker van een sterkere speler. Ik vind het jammer als ik verlies, zoals 
vorige week en gisteren, maar ik kan me daar ook redelijk goed overheen zetten. Vroeger had ik dan een slapeloze nacht, 
daar ben ik overheen. Dat gaan we niet doen. Ik moet na afloop van een partij wel even afkicken thuis.  
Het is toch adrenaline. Hoe vaak schaak je? Een keer per week bij ASV. Ik heb een weekend met Pascal Losekoot meege-
maakt, dat was een érg leuk weekend. Die attendeerde me op Lichess. Dat is een erg leuk programma. Ik heb mezelf voorge-
nomen: ik doe maximaal één snelschaakpartijtje per dag op Lichess. Dat is vijf minuten per persoon plus drie seconden. Die 
drie seconden heb ik echt nodig om in te toetsen en om toch op het einde nog wat lucht te hebben. Die partij kan ik daarna 
analyseren. Dat doe ik. Dus ik ben zo’n 25 minuten bezig met schaken.  
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Dus op die manier studeer je ook. Ja. Dan zie ik wat ik fout gedaan heb en wat beter kan. Ik probeer wel te kijken naar ope-
ningen en dat leidt dan tot zulke rampen als gisteren. Ik dacht: ik ga het eens anders aanpakken en daarmee zag ik essenti-
ële dingen over het hoofd. 
En gebeurt het dan ook, dat je het anders aanpakt? Ja. Dat betekent dat ik een verandering maak. 
Ik hoef het niet te vragen: ga je ook naar de lessen van de club, want die geef je nota bene zelf. In het verleden ben ik naar 
de trainingen van de Liefhebbersgroep geweest op maandagavond. Toen zei Pascal Losekoot: je zou ook naar de volgende 
groep kunnen. Dat heb ik toen gedaan. Ik vond het érg leuk met Pascal, maar het was een stapje te hoog. Toen ben ik daar-
mee gestopt. En doe het verder zonder les. Wie weet, misschien later weer eens.  
Heb je een favoriete opening? Ja en nee. Ik probeer er een paar te doen, maar ik vertel niet welke. 
En waarom probeer je je juist in die openingen te specialiseren? Op een gegeven moment zit je wel in een gewoontepa-
troon, je kent die opening, je kunt er heel goed mee uit de voeten en waarom zou je hem niet spelen?  
Heb je een bepaalde specialiteit zoals eindspelen of problemen? Ik heb niet zoveel met schaakproblemen. Die puzzels voor 
de club, soms doe ik er eens eentje als ik niks te doen heb. 
Het valt mij dus op dat er zó enthousiast aan deel wordt genomen dat we soms wel tien, twaalf inzendingen hebben. En het 
mooie vind ik ook de interactie tussen de leden. Er zijn enorme discussies over. Men werkt echt samen en betwist ook dat 
de andere een goede uitkomst heeft en waarom dan. Dat vind ik prachtig. Ik vind dat een goed punt in de club. Dat moet 
blijven, maar vaak zal ik er niet aan meedoen.  

“Ik vind het fijn om te winnen.” 
Studeer je nog op schaken? Dat doe je in ieder geval door je eigen snelschaken te analyseren. Ik keek vroeger het papieren 
Schaakmagazine van de KNSB door. Die heb ik bewaard en die kijk ik zo 
nu en dan door. De pagina van Pascal Losekoot met een thema, en de 
combinatie diagrammen van Karel van der Weide, nam ik altijd door en 
bekijk ze nog wel eens. En ik heb nog een paar boekjes Stap 3, 4 en 5 van 
de Stappenmethode. Die blader ik wel eens door. En ook nog neem ik 
geregeld de voorgaande boekjes Lekker Schaken 3 en 4 door van Böhm, 
Brunia en Van Wijgerden. Erg leuk. Het is al de derde of vierde keer dat ik 
het doorneem. Ik lees verder geen schaakboeken. Ik merk wel dat ik tij-
dens een partij bijvoorbeeld let op jagen en richten maar dan lokken ben 
vergeten. Dat is het vervelende van schaken, er zitten zó veel aspecten 
aan dat je andere weer vergeet. 
Met wie schaak je het liefst? Dat is een moeilijke vraag, want ik schaakte 
heel graag met wijlen Bob Sanders, dat was een hele goede vriend van 
mij. Daar zou ik graag mee schaken. Ik vind het ook leuk om met een 
vriend uit Friesland te schaken. Maar ik vind de club ook erg leuk omdat 
je dan niet steeds dezelfde tegenstander hebt.  

“Ik wil achter een bord en stukken zitten.” 
Je zou het met de man in Friesland ook online kunnen doen. Doe ik niet. 
Ga ik niet aan beginnen. Ik wil achter een bord en stukken zitten.  
We gaan afsluiten. Wat wil je verder nog zeggen? Ik ben heel tevreden 
met het bestuur. Ik vind dat Erik en Ruud Wille het heel goed doen. Daar 
ben ik erg trots op. Complimenten voor het bestuur. 
Hoe vond je het om het interview te geven? Geen punt. Graag gedaan. 
En wil je mijn verslag nog lezen voordat het wordt gepubliceerd? Ja, doe 

maar.  

Jan Zuidema in Arnhem op 30 september 2022  

Foto: Cesar Eisma 

Trainingsmarkt 2013 
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Een historisch overzicht sinds 1991-1992 
 
Sinds het 100-jarig bestaan is ASV 30 clubkampioenen rijker. Dat hadden er 31 moeten zijn, maar we weten alle-
maal dat seizoen 2020-2021 in het water viel door de coronaperikelen. In de 31 seizoen sinds het 100-jarig jubile-
um in 1991 vond de belangrijkste toevoeging aan de interne competitie in seizoen 2004-2005 plaats. Sinds dat 
seizoen maken we klassementen in drie groepen en is er strijd op alle niveaus. Paul Schoenmakers en Jacob 
Zandbergen waren de eerste kampioenen in groep B en C. Het is mooi om te zien dat een aantal spelers eerst 
kampioen werden in groep C en vervolgens in groep B. Dat lukte Quirine Naber en Koen van Keulen. Pieter Ver-
hoef werd zelfs kampioen in alle drie de groepen.  
 
De kampioenen sinds 1991-1992 

 

Interne competitie 
door Erik Wille 

Seizoen Clubkampioen Kampioen groep B Kampioen groep C 

2021-2022 Saša Albers Roy Vink André van Kuijk 

2020-2021 geen kampioen ivm corona 

2019-2020 Dirk Hoogland Ronnie Eggink André van Kuijk 

2018-2019 Peter Boel Jacques Boonstra Hendrik van Buren 

2017-2018 Pieter Verhoef Koen van Keulen Horst Eder 

2016-2017 Jaap Amesz Quirine Naber Koen van Keulen 

2015-2016 Bob Beeke Steven Braun Wisse Witmans 

2014-2015 Otto Wilgenhof Werner Passchier Quirine Naber 

2013-2014 Frank Schleipfenbauer Pieter Verhoef Oscar Mercan 

2012-2013 Wouter van Rijn Ruud Verhoef Pieter Verhoef 

2011-2012 Guust Homs Jan Groen Bent Schleipfenbauer 

2010-2011 Léon van Tol Albert Marks Ton van Eck 

2009-2010 Wouter van Rijn Ruud Verhoef Lion de Kok 

2008-2009 Guust Homs Robert Naasz Ko Kooman 

2007-2008 Richard van der Wel Koen Maassen van den Brink Walter Manschot 

2006-2007 Bert Buisman Tony Hogerhorst Ko Kooman 

2005-2006 Otto Wilgenhof Dick Hajee Tjé Wing Au 

2004-2005 Richard van der Wel Paul Schoenmakers Jacob Zandbergen 

2003-2004 Otto Wilgenhof    

2002-2003 Remco de Leeuw    

2001-2002 Frank Schleipfenbauer    

2000-2001 Jan Knuiman    

1999-2000 Guust Homs    

1998-1999 Guust Homs    

1997-1998 Pieter de Jager    

1996-1997 Wouter van Rijn    

1995-1996 Guust Homs    

1994-1995 Wouter van Rijn    

1993-1994 Vincent Deegens    

1992-1993 Emile Böhmer    

1991-1992 Remco de Leeuw    
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Natuurlijk werden de afgelopen jaren ook alle andere competities gespeeld. En ook die leverden een reeks aan 
kampioenen op. Otto Wilgenhof, die ook drie keer clubkampioen werd in deze periode grossierde in titels bij de 
andere disciplines. Hij is overigens niet de enige die zijn nachtkastje vol bekers heeft staan. We zien een aantal 
namen vaak terugkeren in onderstaand kampioenenoverzicht. 

 

Terrasschaaktoernooi 2014 Simultaan Anne Haast Winkelcentrum Presikhaaf 2014 

Seizoen Rapid Snelschaak Beker Superprestige 

2021-2022 Wouter van Rijn Tom Bus William Shakhverdian Saša Albers 

2020-2021 geen kampioen ivm corona 

2019-2020 Otto Wilgenhof geen kampioen ivm corona 

2018-2019 Tom Bus Tom Bus Peter Boel Peter Boel 

2017-2018 Otto Wilgenhof Tom Bus Wouter van Rijn Dirk Hoogland 

2016-2017 Jaap Amesz Wouter van Rijn Michiel Blok Jaap Amesz 

2015-2016 Peter Boel Tom Bus Léon van Tol Léon van Tol 

2014-2015 Otto Wilgenhof Peter Boel Pieter Verhoef Otto Wilgenhof 

2013-2014 Peter Boel Otto Wilgenhof Jan Knuiman Peter Boel 

2012-2013 Dirk Hoogland Wouter van Rijn Wouter van Rijn Wouter van Rijn 

2011-2012 Richard van der Wel Dirk Hoogland Wouter van Rijn Guust Homs 

2010-2011 Otto Wilgenhof Wouter van Rijn Léon van Tol Otto Wilgenhof 

2009-2010 Remco de Leeuw Peter Boel Peter Boel Wouter van Rijn 

2008-2009 Léon van Tol Otto Wilgenhof Wouter van Rijn Guust Homs 

2007-2008 Sjoerd van Roosmalen Wouter van Rijn Otto Wilgenhof Richard van der Wel 

2006-2007 Remco de Leeuw Gerben Hendriks Frank Schleipfenbauer Bert Buisman 

2005-2006 Remco de Leeuw Otto Wilgenhof Fokke Jonkman Otto Wilgenhof 

2004-2005 Otto Wilgenhof Remco de Leeuw Léon van Tol Otto Wilgenhof 

2003-2004 Remco de Leeuw Wouter van Rijn Gonzalo Tangarife Gonzalo Tangarife 

2002-2003 Richard van der Wel Remco de Leeuw Barth Plomp Remco de Leeuw 

2001-2002 Otto Wilgenhof Remco de Leeuw Richard van der Wel Richard van der Wel 

2000-2001 Otto Wilgenhof Remco de Leeuw Bert Buisman Jan Knuiman 

1999-2000 Otto Wilgenhof Otto Wilgenhof Guust Homs Guust Homs 

1998-1999 Guust Homs Otto Wilgenhof Guust Homs Guust Homs 

1997-1998 Pieter de Jager Wouter van Rijn Paul Schoenmakers Pieter de Jager 

1996-1997 Wouter van Rijn Remco de Leeuw Guust Homs Wouter van Rijn 

1995-1996 Otto Wilgenhof Wouter van Rijn Sander Berkhout Otto Wilgenhof 

1994-1995 Remco de Leeuw Pieter de Jager Vincent Deegens Emile Böhmer 

1993-1994 Vincent Deegens Sander Berkhout Fitzgerald Krudde Emile Böhmer 

1992-1993 Vincent Deegens Vincent Deegens Emile Böhmer Emile Böhmer 

1991-1992 Remco de Leeuw Remco de Leeuw Remco de Leeuw Remco de Leeuw 
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De extra competitie is een nieuwe discipline die in seizoen 2013-2014 werd geïntroduceerd. Oud-voorzitter 
Henk Kuiphof stond aan de wieg van dit idee en een andere oud-voorzitter Hendrik van Buren was een warme 
pleitbezorger om de leden die niet van snellere speeltempi hielden een andere alternatief te bieden. Het bleek 
een gouden greep, want er spelen al jaren elke ronde 10-14 spelers, die anders op zes clubavonden thuisgeble-
ven zouden zijn. De kampioenen waren: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De interne competitie kent zonder twijfel heroïsche verhalen met kampioenschappen die in de laatste ronde 
gewonnen of verspeeld werden. We kennen enkele recente verhalen, maar ik wil geen oude wonden openrij-
ten, dus laat ik het bij dit historisch overzicht. 

Seizoen Extra competitie 

2021-2022 Raymond Hendriks 

2020-2021 geen kampioen ivm corona 

2019-2020 geen kampioen ivm corona 

2018-2019 Cesar Eisma 

2017-2018 Bart de Kort 

2016-2017 Bart de Kort 

2015-2016 Lion de Kok 

2014-2015 Hendrik van Buren 

2013-2014 Hendrik van Buren 
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Het bestuur van ASV is in de afgelopen dertig jaar een stabiele factor geweest. Dat kwam mede doordat veel be-
stuursleden langdurig hun functie bleven vervullen en sommigen dat nog steeds doen. Onderstaand een over-
zicht van de bestuursleden sinds 1991. 
 
Voorzitters 
1990-1991   Laurens Storms 
1991-1995   Fred Duchêne* 
1995-2002     Henk Kuiphof 
2002-heden   Erik Wille 
 
* in mei 1991 als interim-voorzitter aangetreden en in mei 
1995 tussentijds afgetreden 
 
Secretarissen 
1981-1997   Henk Kelderman 
1997-heden   Ruud Wille 
 
Penningmeesters 
1988-1998   Peter van Deursen 
1998-2007   Paul Schoenmakers 
2007-2010   Eric Hartman 
2010-2013   Gerben Hendriks 
2013-2014   Daan Holtackers 
2014-heden   Thijs Stomphorst 
 
Vice-voorzitters 
1990-1991   Fred Duchêne* 
1992-1997   Anne Paul Taal 
1997-2007   Nico Schoenmakers 
2007-2013   Frank Schleipfenbauer 
2013-2018   Wouter Abrahamse 
2018-2022   Kees van Keulen 
2022-heden   Ariën Hooimeijer 
 
* In mei 1991 werd Fred Duchêne interim-voorzitter. Tot 
ALV 1992 was er geen vice-voorzitter. 
 
Overige bestuursleden 
1978-1998   Dick Hajee    (wedstrijdleider) 
1998-2009   Hedser Dijkstra  (wedstrijdleider) 
2009-2010   Marco Braam  (algemeen bestuurslid)* 
2010-2013   Daan Holtackers  (algemeen bestuurslid) 
2013-2018   Léon van Tol  (algemeen bestuurslid) 
2018-heden   Wouter van Rijn  (wedstrijdleider)** 
 
* Martin Weijsenfeld was buiten het bestuur wedstrijdleider tot en met seizoen 2012 2013 
** Wouter van Rijn heeft dat m.i.v. 2013-2014 overgenomen en is in 2018 bestuurslid geworden. 

Bestuursleden 
door Erik Wille 

Opening schaaktafels binnenstad 2017 




