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Oploswedstrijd: De stand is uit een dameswedstrijd in Riga (1981) en kwam 
voort uit de partij Goldmane – Rubene. Gevraagd werd de beste zet voor zwart. 

(vier punten). Antwoord. Er zit geen 
gedwongen mat in voor zwart. Wit 
dreigt Dxh7 mat en dat moet dus ver-
dedigd worden. Er zijn twee manieren. 
Kh6 en h6. Op het laatste volgt verras-
send: 1.De5+ Dxe5 2.g4 Pxg4 3. hxg4 
mat. De beste zet is dus Kh5-h6. 
Quizvragen. 
1. Wie won het toernooi Hastings 
1895. Antwoord: Pillsbury. 
2. Wie van de wereldkampioenen werd 
het oudste. Zet ze op een rijtje: Stei-
nitz, Lasker, Capablanca, Euwe. 
Antwoord: Euwe (80), Lasker (72), 
Steinitz (64) en Capablanca (53) 
 
ASV-snelschaken: Wouter van Rijn is 

de nieuwe snelschaakkampioen. Hij is daarmee de opvolger van Remco de 
Leeuw die zijn titel door een vakantie niet kon verdedigen. Voordat het tot de 
finalegroep kwam moest een voorronde de plaatsing voor de kampioensgroep 
duidelijk maken. In groep 1 won Barth Plomp met 9½ uit 11 voor Otto Wilgen-

hof en Gerben 
Hendriks met 8½ 
punt. Vierde in 
deze groep werd 
Harold Boom 
met 7½ punt. In 
groep 2 was 
Sjoerd met 10½ 
punt de beste 
voor Siert Hui-
zinga en Jan 
Willem van Wil-
ligen met 8 pun-
ten en nr. 4 Jan 
Knuiman met 7 
uit 11. In groep 3 

won Theo Jurrius alles en eindigde met 11 uit 11 een punt voor Wouter van Rijn 
(10) en Gonzalo Tangarife met 8 uit 11. Vierde in deze groep werd Erika Belle 
met 7½ uit 11. Van Willigen en Knuiman trokken zich terug voor de finale ter-
wijl Erika Belle na loting Harold Boom naar de finale zag gaan. Bert Buisman 
completeerde het finaleveld. In deze kampioensgroep ging aanvankelijk Otto 
Wilgenhof als een speer van start. Niets leek hem van de titel af te kunnen hou-
den. Met nog 2 ronden te spelen had hij zelfs 1½ punt voorsprong. Verrassend 
verloor Otto echter in de voorlaatste ronde van de die avond zeer sterk spelende 
Harold Boom. Het kwam nu op de uiterst spannende slotronde aan. Hierin was 
het Wouter die Otto wist te verslaan en hem zo aan het slot nog wist voorbij te 
streven en zo de snelschaaktitel voor zich op eiste. Wouter proficiat! 
 
OSBO-cup: Zaterdag treedt ASV-4 in Elst in het strijdperk van de finaledag van 
de OSBO-cup. Als kampioen van de 1e klasse treft het in stadgenoot De Toren, 
Meppel en Schaakmaat-2 drie teams die dit seizoen al in de Promotieklasse uit-
komen op welk niveau ook ons vierde dus volgend seizoen gaat acteren. Wie 
zaterdag in de halve finale de tegenstander wordt hangt af van de loting. Titel-
verdediger De Toren en ook Meppel (dat ASV-3 in de kwartfinale uitschakelde) 
moeten tot de kanshebbers worden gerekend. Het zou dan ook mooi zijn als 
ASV-4 deze teams in de kwartfinale kan ontlopen. De halve finale wedstrijd 
begint ’s-morgens al om 9.30 uur. De winnaars spelen vanaf 14.30 de finale, de 

verliezers mogen uitmaken wie derde 
en vierde worden. Volgende week alles 
over de resultaten dit team van de suc-
cesvolle captain Anne Paul Taal! Wij 
wensen het team veel succes bij deze 
finaledag. 
 
Ledenvergadering: Nog even ter 
herinnering: volgende week 
donderdag 17 juni starten we onze 
clubavond met een korte algemene 
ledenvergadering waarin de keuze 
van onze nieuwe speellocatie in het 
gebouw van de Scouting St. 
Christoforus De Lichtdraagsters aan 
de Monnikensteeg 4 op de agenda 
staat. De aanvang van deze 
vergadering is om 19.30 uur. 
 
Massakamp: Naast de hierboven 
genoemde OSBO-cup wordt zaterdag in 
De Opbouw vanaf 13.00 uur de 
massakamp ASV-Wageningen 
gespeeld. Een wedstrijd die kan worden 
gezien als een afscheid van onze 
speellocatie  de Opbouw. Aan hoeveel 
borden er precies wordt gespeeld is nog 
niet helemaal duidelijk Maar er zullen 
per vereniging zeker 25 spelers actief 
zijn. Daarnaast zullen van beide clubs 
een tiental jeugdspelers elkaar ook 
onderling treffen. Wilt u nog meedoen 
laat dit mij of anders Nico 
Schoenmakers nog even weten. Mocht 
u zelf niet mee kunnen spelen kom dan 
toch even een kijkje nemen als u in de 
gelegenheid bent. U bent natuurlijk zeer 
welkom! 
 
Kader: Op 24 mei jl. heeft de 
examencommissie van de KNSB Nico 
Schoenmakers benoemd tot 
Scheidsrechter B. Het bijbehorende 
diploma heeft Nico inmiddels mogen 
ontvangen waarbij hem veel succes 
werd toegewenst bij zijn verdere 
activiteiten als scheidsrechter. Nico is 
nu inzetbaar voor KNSB-wedstrijden en 
KNSB-toernooien. Zo was hij 
afgelopen zaterdag actief bij het NK 
schoolschaak in Nijmegen. Nico, ook 
namens ASV felicitaties met het 
behalen van dit diploma! We maken 
ook bij ASV-wedstrijden graag gebruik 
van jouw kennis op dit punt.  
 
Seizoenoverzicht ASV-8: Ons senioren-
team heeft het afgelopen jaar een goede 
prestatie geleverd. Het eindigde op de 
3e plaats met 9 matchpunten uit 6 wed-

Eindstand finalegroep ASV-snelschaakkampioenschap 
Nr. Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totaal 
1 Wouter van Rijn x 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ 7½ 
2 Otto Wilgenhof 0 x 1 0 1 1 1 1 1 1 7 
3 Gerben Hendriks ½ 0 x 0 1 ½ 1 1 1 ½ 5½ 
4 Harold Boom 0 1 1 x 0 1 1 0 0 1 5 
5 Bert Buisman ½ 0 0 1 x 1 0 ½ 1 ½ 4½ 
6 Theo Jurrius 0 0 ½ 0 0 x 1 1 1 1 4½ 
7 Barth Plomp 0 0 0 0 1 0 x 1 0 1 3 
8 Sjoerd v. Roosmalen 0 0 0 1 ½ 0 0 x 1 ½ 3 
9 Gonzalo Tangarife 0 0 0 1 0 0 1 0 x 1 3 
10 Siert Huizinga ½ 0 ½ 0 ½ 0 0 ½ 0 x 2 



strijden. Begonnen werd met een overwinning op SMB-9, daarna volgde een 
remise tegen De 
Sleutelzet waarna 
een forse nederlaag 
tegen de latere kam-
pioen Eerbeek moest 
worden geïncas-
seerd. Het bleef de 
enige nederlaag. 
Daarna volgden 
overwinningen op 
Rheden-2, Wester-
voort-2 en De Toren-
6. Hoewel het aantal 
uit- en thuiswedstrij-
den niet meer ver-
schilt dan één moest 
ASV-8 ten gevolge 
van de indeling maar 
liefst 5 uitwedstrij-
den spelen tegen 1 
maal thuis. De wed-
strijd tegen De Sleutelzet is altijd uit, tegen De Toren-6 was de gezamenlijke 
slotronde terwijl SMB-9, Eerbeek-1 en Westervoort-2 normale uitwedstrijden 
waren. Behalve tegen Westervoort was de speeldag steeds niet op een donderdag. 
In de samenstelling van het team kwam één wijziging. Onze ”jongeman” Hans 
Meijer ging het nieuwgevormde 9e team versterken waarvoor Piet Blees zijn 
plaats innam. De gemiddelde leeftijd per 1-9-03 steeg hierdoor van 76,3 naar 
79,8 en is momenteel 80,5 jaar!! Uit de persoonlijke resultaten blijkt dat Hein 
van Vlerken de topscorer is geworden met 5 punten uit 6 partijen. Voorwaar een 
prima prestatie. Driemaal slechts moest een beroep op een invaller worden ge-
daan. Mee dan vorig jaar toen dat slechts éénmaal nodig was. De bereidheid en 
de animo om te spelen zijn er overigens niet minder om alleen als het echt niet 
anders kon moest men afzeggen. Over het geheel genomen kan met tevredenheid 
op het voorbije seizoen worden teruggekeken.    
   Henk Kelderman 
 
ASV 5 kijkt niet om in wrok: Het heeft ASV 5 het afgelopen seizoen niet meege-

zeten.  Op 
papier waren 
we één van 
de zwakkere 
broeders. In 
de praktijk is 
dat ook uit 

gekomen. 
Vorig jaar 
werd nog een 
verdienstelij-

ke 3e plaats 
behaald. 

Tegen het 
zwakke 

Mook werd 
met winst 

geopend. 
Maar tegen 
De Toren 2 
en Variant 
werden we 
direct naar de 

onderste 
plaatsen gedi-

rigeerd.  
Absoluut 

dieptepunt was daarna het verlies tegen hekkensluiter Theothorne. De vaste spe-
lers leverden collectief  een wanprestatie. Dit dieptepunt werd onmiddellijk ge-
volgd door het hoogtepunt. Op koploper De Vrijpion werd de volle buit binnen-
gehaald. Achteraf was deze winst noodzakelijk, anders waren we zeker gedegra-
deerd. Tegen BAT werd daarna nog verdienstelijk gelijk gespeeld. De laatste 
ronde tegen de kampioen SMB 5 werd afgesloten met een kansloze nederlaag. 
Peter Lincewicz heeft de pen dit seizoen gewonnen met 70%. Albert Marks en 
Jan Vermeer hebben dit seizoen slecht gescoord met 25% resp. 28,6%. Het team 
werd geplaagd door de jeugd. Deze kwamen zonder af te zeggen niet opdagen. 
Dat heeft tot onrust geleid en er was veel organisatievermogen nodig om op het 
laatste moment nog spelers, desnoods van huis op te halen, om het team maar 
compleet te krijgen. Door de versterkte degradatie uit de KNSB was ASV 5 
kandidaat om ook te degraderen. ASV had als op twee na onderste in de ranglijst, 

het op één na slechtste resultaat. Maar 
door een klein wondertje is mogen we 
toch in de 2e klasse spelen. Alle spelers 
worden bedankt voor inzet en met name 
de jeugdspelers (als ze weer worden 
ingedeeld bij ASV 5) beterschap ge-
wenst. Volgend seizoen gaat/moet het 
beslist beter. ASV moet toch zeker in 
de 2e klasse vertegenwoordigd blijven.  

Jan Vermeer 
 
Toernooien: In de afgelopen periode 
nam Wouter van Rijn deel aan diverse 
toernooien. Zo werd hij in Nijmegen bij 
de UVS-schaaknacht, welke in de nacht 
van vrijdag 21 op zaterdag 22 mei werd 
gehouden, uiteindelijk vierde. Op zon-
dag 23 mei nam hij vervolgens deel in 
een team aan het SMB-
terrassentoernooi aan de Waalkade. 
Alle teams hadden getracht een origine-
le naam te bedenken en sommige slaag-
den daar ook in. Achter deze namen 
gingen sterke teams schuil. De eerste 4 
geplaatste teams hadden ieder een ge-
middelde rating boven 2200!! Maar ook 
de andere teams in de hoogste poule 
kwamen gemiddeld boven 2100 uit! 
Het team van Wouter, genaamd “Snack 
my Bishop”, werd in de sterke groep 1 
uiteindelijk gedeeld 6e-8e met 13½ punt. 
Na het snelschaken met 2 minuten bij 
het 3e NK Lightning Chess snelschaak-
toernooi in Apeldoorn dat op zaterdag 
29 mei werd gehouden en waarover ik u 
vorige week in En Passant berichtte, 
was Wouter een dag later op zondag 30 
mei present bij het door de  Delftsche 
SchaakClub in samenwerking met Ca-
sema en de Delftse horeca georgani-
seerde eerste Casema Kroeglopertoer-
nooi. Zo'n 40 teams waren op deze 
eerste editie afgekomen en begonnen 
aan een 7-rondige schaaktocht door het 
gezellige centrum van Delft. Na een 
kort welkomstwoord werden de teams 
om 11 uur op pad gestuurd, om rond 
half zeven weer terug te keren naar het 
Delftse denksportcentrum, alwaar de 
balans kon worden opgemaakt. Met zijn 
Delftse teamgenoot Joost Michielsen 
werd Wouter uiteindelijk gedeeld 8e 
met 7½ uit 14. 
 
Open Veense: Ruud Verhoef speelt 
momenteel op de donderdagavond mee 
in het Open Veense, een 9-rondig toer-
nooi in Veenendaal. Hierbij zijn verslag 
van de 4e en de 5e ronde. “Na een ma-
tige start heb ik de draad weer enigszins 
opgepakt door tweemaal te winnen, 
waardoor ik weer op 50% sta. Welis-
waar 2 taaie partijen tegen op papier 
mindere tegenstanders, maar toch. De 
4e ronde speelde ik met zwart tegen een 
Damegambiet, waar ik in een ingewik-
keld middenspel een paard tegen een 
pion veroverde. Zoals gebruikelijk had 
ik weer veel tijd geïnvesteerd, waardoor 
de klok uiteindelijk mijn grootste te-
genstander bleek. In tijdnood wist ik 
mijn tegenstander echter mat te zetten. 
De 5e ronde speelde ik met wit een 
franse opening, waar ik geleidelijk een 
betere stelling verkreeg. Na een massale 
afruil van torens en beide dames kreeg 
ik een gewonnen eindspel van Paard 

ASV 8 1 2 3 4 5 6 7 Score Ra TPR W-We
Piet. Blees - 1 0 - 1 1 1 4-5   1656 1796 +0,8 
Jacob Zandbergen 1 0 0 - 1 - 1 3-5   1575 1692 +0,8 
Bob Hartogh Heijs1 1 0 - 1 1 - 3-5   1530 1482 -0,3 
Gerrit Verbost 0 1 ½ - 0 1 ½ 3-6   1492 1325 -0,5 
Henk Kelderman 0 0 0 - 1 ½ 0 1½-6 1452 1116 -2,8 
Hein van Vlerken 1 1 1 - 1 0 1 5-6  1360 1452 +0,1 
Invallers 
Jan Zuidema 1 - - - - ½ - 1½-2 1569 1587 +0,1 
André de Groot - - - - - - 0 0-1  1443 1195 -0,7 
 
Eindstand OSBO 4e klasse D: De 6 wedstrijden op een rij: 
1 Eerbeek 11 24½ K 1. SMB-9 – ASV-8 2-4 
2 Sleutelzet 10 26 2. ASV-8 – De Sleutelzet 3-3 
3 ASV-8 9  21 3. Eerbeek-1 – ASV-8 4½-1½ 
4 De Toren-6 6  20 4. Vrije ronde 
5 Westervoort-2 4  15 5. ASV-8 – Rheden-2 5-1 
6 SMB-9 1  10½ 6. Westervoort-2 – ASV-8 2-4 
7 Rheden-2 1  9 7. ASV-8 – De Toren-6 3½-2½

ASV 5 1 2 3 4 5 6 7 Score Ra TPR W-We
Albert Marks  0 0 0 - ½ 1 0 1½-6 1809 1652 -1,2 
Frits Wiggerts ½ 0 0 1 1 - ½ 3-6  1787 1749 -0,3 
Jan Vermeer  1 ½ 0 0 ½ 0 0 2-7  1701 1575 -1,2 
Hedser Dijkstra  0 ½ ½ 0 ½ 1 0 2½-7 1667 1594 -0,7 
Peter Lincewicz  - 1 - ½ 1 1 0 3½-5  1941 
Murat Duman  1 0 0 - 1 - 0r 2-4  1623 1664 +0,2 
Herman van Buren  1 ½ 1 0 0 ½ 1 4-7  1717 1741 +0,3 
Kasper Uithof  1 0 1 0 0 0 - 2-2  1546 1458 -0,7 
Invallers:  
Theo v Amerongen  - - - - - ½ 1 1½-2  1901 
Bijan Zahmat  - - - 1 - - - 1-1  1671 
Abbes Dekker  ½ - 1 - - - - 1½-2  1716 
Harm Steenhuis  - - - - - 0 - 0-1  1752 1563 -0,5 
Hans Meijer  - - - ½ - - - ½-1  1537 1484 -0,1 
 
Eindstand OSBO 2e klasse D:  De 7 wedstrijden op een rij: 
1 SMB-5 12 36  K  1 ASV-5 – Mook 5-3 
2 De Toren-2 10 35  2 De Toren-2 – ASV-5 5½-2½ 
3 Vrijpion 10 30½  3 ASV-5 – De Variant 3½-4½ 
4 BAT Zevenaar-3 8  29  4 Theothorne – ASV-5 5-3 
5 Variant 6  25½  5 Vrijpion – ASV-5 3½-4½ 
6 ASV-5 5  25  6 ASV-5 – BAT Zevenaar-3 4-4 
7 Mook 3  21½ D  7 SMB-5 – ASV-5 5½-2½ 
8 Theothorne 2  21½ D   



tegen ingesloten loper. Volgende week meer!”  Ruud Verhoef 


