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Oploswedstrijd: Ha, zal iedereen denken. Heeft Van Buren weer 

een fout diagram 
gemaakt. Maar het is 
echt goed. Wit aan 
zet geeft mat in 3 
zetten. Het bleek niet 
zo moeilijk. Oplos-
sing: 1. Th2+ 
Quizvraag: Welke 
club werd kampioen 
van Nederland? Ant-
woord: ZZICT Breda 
 
Nieuw seizoen: Hoe-
wel we nog bezig zijn 
met de laatste paar 
ronden van het huidi-

ge schaakseizoen zijn de voorbereidingen voor een nieuwe 
schaakjaargang al in volle gang. Zo kunt u in uw agenda note-
ren dat ASV vanaf donderdag 18 augustus weer terecht kan in 
het gebouw van de scouting. We beginnen dan met een vrije 
speelavond. Een week later kunt u uw krachten meten in een 
simultaan tegen de clubkampioen en de bekerwinnaar van de 
Kroongroep. Op 1 september beginnen we dan weer met de 1e 
ronde in een nieuwe interne competitie. 
 
Massakamp: Nadat ASV vorig jaar Wageningen had uitgeno-
digd voor een massakamp was onze vereniging dit jaar te gast in 

het Wageningse clubgebouw De Vredehorst. Ook dit jaar ver-
liep de wedstrijd in een uiterst plezierige en ongedwongen sfeer. 
Geen strijd om matchpunten, geen Elopunten in het geding. 
Kortom gewoon lekker schaken. En dat ook gewoon met spelers 
van ASV-1 tot en met ASV-10 in één team. Prachtig! Natuurlijk 

was er aan de kant van ASV wel zoiets van het rechtzet-
ten van de nederlaag van vorig jaar (toen werd het 14½-
11½ aan 26 borden). Maar onze senioren moesten afge-
lopen zaterdag wederom het onderspit delven. Het werd 
dit keer aan 25 borden zelfs een beschamend grote 16½-
8½ nederlaag. Het lijkt er dus wat ASV betreft op dat 
we deze massakamp dus in lengte van jaren moeten 
spelen voordat we een keer winnen. ASV kwam er 
eigenlijk niet aan te pas. Toch liep de speelsterkte over 
het algemeen niet ver uiteen. Wageningen had de be-
schikking over meer KNSB-spelers uit hun eerste twee 
teams, ASV daarentegen kon weer een aantal spelers 
opstellen die in de promotieklasse uitkomen waar Wa-
geningen geen teams in heeft spelen. De nederlaag van 
Barth Plomp, die al na een half uur moest opgeven na 
stukverlies was een voorbode van wat ons te wachten 
stond. Pas bij een tussenstand van 5-0 kon ASV wat 
terugdoen via prima overwinningen van Richard van der 
Wel en Wouter van Rijn. Maar de Wageningse voor-
sprong bleef en groeide in de slotfase uit naar 8 punten. 
Voor ASV scoorden verder nog een vol punt Jan Ver-
meer, Erik en Ruud Wille en Horst Eder. Slechts vijf 
partijen eindigden in remise. Remco de Leeuw, na een 
boeiend gevecht, Anne Paul in het eindspel, Nico 
Schoenmakers ietwat gelukkig, Eric Hartman en tenslot-
te Roland Stravers die het geluk in de slotfase ook aan 
zijn zijde had, zorgden voor deze puntendelingen. 
Gelukkig maakte onze jeugd het ook dit jaar weer goed. 
Zij waren met 35½-24½ duidelijk sterker dan hun 
Wageningse leeftijdsgenoten. Deze zeer geslaagde 
jeugdmassakamp was in 3 fasen verdeeld waarvan de 
laatste fase een “bijzonderschaak” was. Een 
uitmuntende prestatie zetten Tak-Cheng Ng en Stefan 
Bredius neer met liefst 5 uit 5. Waar we vorig jaar pas 
in de slotfase de winst pakten was het dit keer onze 
rappe start die Wageningen de das omdeed. De al snel 
bereikte 14-6 voorsprong bleek uiteindelijk de basis 
voor de winst bij de jeugd. In het middenstuk bleef de 
strijd aardig in evenwicht getuige de 15½-14½ score, 
het eindstuk leverde met 6-4 ook een kleine plus op. 
Opnieuw moest de ASV-jeugd de verliezen van de 
senioren goedmaken waar een armzalige -8 op de 
borden stond. Met onze +11 werd de totaalstand nog 
altijd een acceptabele 44-41. In de slotfase werd er na 
alle rapidpartijen nog een voor ASV-jeugd novum 
gespeeld: de schaakcaroussel. Een erg leuke vondst die 
al wel een tijdje bestaat maar waar we nog nooit aan 
hadden deelgenomen. Hierbij rouleren de 10 spelers van 
tafel naar tafel waarbij je dan wel 10 partijen tegelijk 
speelt maar slechts 10% van de zetten in een zo'n partij 
doet, de rest wordt opgeknapt door je teamgenoten. En 
die rest mogen dan zowel blunders als meesterlijke 
zetten zijn. Wellicht iets om een ASV-senioren 
caroussel op te richten waar dan de ASV-jeugdleiding 
de blunders van de ASV-Nieuwsredactie kan 
goedmaken, aldus onze jeugdleider Tijs van Dijk, die de 
partij van Ignace natuurlijk met belangstelling volgde. 

Gedetailleerde uitslag Massakamp Wageningen - ASV 11-6-2005
1. Sander van Eijk (2138)  - Otto Wilgenhof (2190) 1-0 
2. John Cornelisse (2122)  - Wouter van Rijn (2224)  0-1 
3. Bert Torn (2121)  - Remco de Leeuw (2122)  ½-½
4. Erwin Oorebeek (2070)  - Peter Boel (2096)  1-0 
5. Harmen v.d. Werken (2058)  - Richard v.d. Wel (1903)  0-1 
6. Kees Stap (2037)  - Fokke Jonkman (2017)  1-0 
7. Tonja Mertens (1985)  - Ivo v.d. Gouw (1894)  1-0 
8. Karel Scholten (1939)  - Barth Plomp (1935)  1-0 
9. Martijn Naayer (1915)  - Jan Knuiman (1946)  1-0 
10.Arjen van Herwaarden (1897)  - Erik Wille (1996)  0-1 
11.Robin van Leerdam (1873) - Anne-Paul Taal (1935)  ½-½
12.Daan van Baarsen (1870)  - Ruud Wille (1901)  0-1 
13.Richard Christians (1832)  - Erika Belle (1898)  1-0 
14.Bartel Dodeman (1798)  - Nico Schoenmakers (1778)  ½-½
15.Jan-Hendrik Neuteboom (1756) - Murat Duman (1755)  1-0 
16.Hens ten Thije (1751)  - Eric Hartman (1833)  ½-½
17.Cees v/d Waerdt (1749)  - Tony Hogerhorst (-)  1-0 
18.Marco Otte (1746)  - Hedser Dijkstra (1648)  1-0 
19.Jan Blom (-)  - Jan Vermeer (1674)  0-1 
20.Daniel Torn (-)  - Ignace Rood (1633)  1-0 
21.Rijk Timmer (1691)  - Hendrik van Buren (1680)  1-0 
22.Jaap Melgers (1644)  - Roland Stravers (1632)  ½-½
23.Steef Bijlmakers (1596)  - Horst Eder (1544)  0-1 
24.Gerbert Kets (1474)  - Jacob Zandbergen (1580)  1-0 
25.Jan Koerselman (-)  - Andre de Groot (1430) 1-0



Na het schaken vormde een uitstekend Chinees buffet een prima 
afsluiting van een leuke schaakmiddag. Iets om een echte tradi-
tie van te maken. Wageningen is dus volgend jaar van harte 
uitgenodigd voor een nieuwe massakamp in het Lorentz 
Ondernemerscentrum. 
 
Seizoenoverzicht ASV 5: Vooraf had ASV 5 zich de tweede 
plaats bedacht. Met De Toren 2 in onze poule zou er geen kam-

pioensfeest gevierd kunnen worden, toch? Indrukwekkend werd 
echter de eerste wedstrijd met 6-2 gewonnen van Tiel. De Toren 
2 verloor in de eerste ronde. Maakten we toch kans? De tweede 
ronde werd met de Erik Wille-score van 4½ niet overtuigend 
gewonnen. De Toren 2 won met 6½-1½. Toch nog niet veel aan 
de hand. Dan de derde ronde. Een gelijkspel tegen de latere 
degradant Dukenburg. Onze topborden werden hier volledig op 
één been gezet. Hier werd ons zelfvertrouwen aangetast. Door-
dat Weijsenfeld  en Hartman bijna een uur te laat kwamen, 
omdat ze de locatie niet konden vinden was dit van grote in-
vloed op deze wedstrijd. In de daaropvolgende ronde werd weer 
gelijk gespeeld, nu tegen  UVS 3. Maar dit team had gewonnen 
van De Toren 2, dus vanuit dat standpunt gezien was het gelijk-
spel zo gek nog niet.  Daarna werd tegen de Variant gewonnen. 
Het hield de hoop op promotie levend. Ja, en dan tegen De 
Toren 2. Die verloren we met 7-1. Theo van Amerongen redde 
onze eer. Dat juist tegen De Toren 2 ons team collectief faalde! 
Bovendien was het de enige match die we verloren, want de 
volgende match tegen de degradant BAT-3 sloten we winnend 
af. Maar dat was wat ons betrof, om des keizers baard. Onze 
verwachting is uitgekomen, gewoon een tweede plaats. De 
invallers van ASV 5 waren allen keigoed. Allemaal topscoor-
ders met 6 uit 8.    Jan Vermeer 
 
Snelschaken: Remco de Leeuw is vorige week donderdag op 
zeer overtuigende wijze snelschaakkampioen van ASV gewor-
den. Hij bleef ongeslagen. Zowel in de voorronde als in de 
finalegroep won hij al zijn partijen. Helaas was dit snelschaak-
kampioenschap dit jaar niet sterk bezet. Zo namen er slechts 2 
spelers deel uit ASV-1. Het doet echter niets af aan de prestatie 
van Remco. Als je alles wint dan ben je gewoon de terechte 
kampioen. Voordat het tot een finale kwam moest men zich via 
een voorronde kwalificeren. De eerste drie uit elke groep aan-
gevuld met de beste nummer 4 plaatsten zich voor de finale. 
Remco de Leeuw won zijn groep met 9 uit 9 gevolgd door Anne 
Paul Taal met 7 punten en Paul Schoenmakers met 5½ punt. 
Ook Otto Wilgenhof schreef zijn groep overtuigend op zijn 
naam met 8½ uit 9. Hij speelde alleen tegen Bert Buisman remi-
se. Ruud Wille werd tweede met 6½ punt. Harold Boom en Bert 
Buisman werden gedeeld derde met 5½ punt. Omdat Bert zich 
terugtrok ging Harold ook naar de finalegroep. Theo Jurrius 
bleek de sterkste in de derde groep. Met 7 uit 9 bleef hij Siert 
Huizinga een half punt voor. Erik Wille en verrassend Ruud 

Verhoef, die heel sterk voor de dag kwam, werden ge-
deeld derde. Ruud plaatste zich voor de finalegroep. Hij 
had het onderlinge duel gewonnen. Erik plaatste zich als 
beste nummer 4 maar liet de finale aan zich voorbij 
gaan zodat Nico Schoenmakers het 10-tal finalisten 
completeerde. In deze groep besliste Remco de strijd in 
feite al in de derde ronde in zijn voordeel door de enige 
echte concurrent Otto Wilgenhof te verslaan. Terwijl 
Remco het ene na het andere punt maakte en geen mis-
stap meer maakte waarvan Otto zou kunnen profiteren 
moest Otto zelf later ook nog een halfje toestaan aan 
Paul Schoenmakers. Remco merkte na afloop op dat hij 
het alleen tegen Anne Paul Taal en Ruud Wille echt 
problemen had gekend maar uiteindelijk toch won. Otto 
werd dus tweede op ruime afstand gevolgd door Theo 

Jurrius en Ruud Wille, die met 5½ uit 9 gedeeld derde 
werden. Theo won het onderlinge duel overtuigend. 
Martin Weijsenfeld won de verliezerspoule met 7 uit 7. 
 
ASV komt naar je toe deze zomer! Zaterdag 18 juni a.s. 
vanaf circa 09.30 uur laat onze vereniging zich zien in 
het winkelcentrum Presikhaaf. Hendrik van Buren, Jan 
Vermeer en Nico Schoenmakers zullen dan het schaken 
en ASV onder de aandacht van het winkelende publiek 
brengen. Het is de bedoeling aan de hand van enkele 
thema's - bijvoorbeeld de penning - belangstellenden 
enig begrip van het edele spel bij te brengen. Ook zal 
onder geïnteresseerden voor ASV worden gefolderd. U 
bent van harte welkom aanstaande zaterdag een kijkje te 
komen nemen in Presikhaaf.   Nico Schoenmakers 
 
ASV-jeugd op internet: Alle nieuwsfeiten van de ASV-
jeugd zijn sinds kort gelinkt aan de hoofdpagina 
www.asv-schaken.nl van onze vereniging. Roland Stra-
vers heeft hier veel tijd ingestoken en dit heeft geresul-
teerd in een fraai stukje werk.  
 
Introductie Fischer Random Chess bij ASV: Tijdens de 
laatste clubavond van dit seizoen op donderdag 7 juli 
wordt voor de eerste keer bij ASV Fischer Random 
Chess (FRC) gespeeld. Afhankelijk van het enthousias-
me bij de deelnemers zal worden bezien of FRC een 
vaste plek in het jaarprogramma verdient. Verder zal 
worden bekeken of in de toekomst om het ASV Fischer 
Random Chess kampioenschap kan worden gestreden. 
M.a.w.: noteer alvast in uw agenda: donderdag 7 juli 
a.s.: Fischer Random Chess bij ASV! 
 
ASV-nieuws: Het heeft ontzaglijk lang geduurd maar 
nog enkele weekjes en het is zo ver: Het laatste nummer 
van ASV-Nieuws van dit seizoen zal verschijnen op 7 
juli a.s. Nu al druppelen langzaam maar zeker bijdragen 
binnen van leden die vinden dat de deadline wel erg 
lang op zich laat wachten. Heel goed! Nog even en ik 
hoef niet meer met de deadline te dreigen en de kopij 
komt vanzelf binnen. Er kan natuurlijk nog veel meer 
bij. Tot en met 30 juni kunnen jullie kopij inleveren. De 
Harde Kern mag ook nog wel een dagje later wat instu-
ren. Maar maak het niet al te laat. Ik zie mijn mailbox 
wel weer vollopen.  
met vriendelijke groet, de redacteur van Het Blad,  
Ignace 

Eindstand Finale snelschaakkampioenschap ASV ‘04-‘05
Nr Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 totaal
1 Remco de Leeuw x 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
2 Otto Wilgenhof 0 x 1 1 1 ½ 1 1 1 1 7½ 
3 Theo Jurrius 0 0 x 1 1 ½ 1 0 1 1 5½  
   Ruud Wille 0 0 0 x 1 ½ 1 1 1 1 5½ 
5 Siert Huizinga 0 0 0 0 x 1 ½ 1 1 1 4½ 
   Paul Schoenmakers 0 0 0 ½ 0 x 0 1 1 1 4½ 
7 Anne Paul Taal 0 0 0 0 ½ 1 x 1 0 1 3½ 
8 Nico Schoenmakers 0 0 1 0 0 0 0 x 1 0 2 
9 Harold Boom 0 0 0 0 0 0 1 0 x ½ 1½ 

Ruud Verhoef 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ x 1½

ASV 5 1 2 3 4 5 6 7 Score KNSB TPR W-We 
Eric Hartman ½ 1 0 0 ½ 0 - 2 - 6  1874 1688 -1,5  
Martin Weijsenfeld 1 1 0 1 0 0 - 3 - 6  1845 1808 -0,3  
Tony Hogerhorst - 0 0 0 1 0 1 2 - 6  1586  
Albert Marks ½ ½ 1 ½ - 0 ½ 3 - 7  1740 1770 -0,3  
Jan Vermeer 1 1 1 0 ½ 0 1 4½-7 1684 1831 +1,9  
Theo v. Amerongen ½ 1 1 ½ ½ 1 0 4½-7 1852  
Abbes Dekker - 0 - - 1 0 1 2 - 4  1646  
Ton Bentvelzen - 0 ½ 1 ½ 0 ½ 2½-6 1690 1580 -0,9 
Invallers: 
Paul Schoenmakers - - - - - - ½ ½ - 1 1786 1722 -0,1 
Karel Polman 1 - ½ - - - - 1½-2 1857 1986 +0,3 
Henk Kuiphof - - - - - - 1 1 - 1 1704 1842 +0,3  
Hedser Dijkstra 1 - - - - - - 1 - 1 1659 1801 +0,4  
Harm Steenhuis ½ - - 1 ½ - - 2 - 3 1743 1758 +0,1 
De 7 wedstrijden op een rij:   Eindstand OSBO 2e klasse D: 
1 Tiel – ASV-5 2-6      1 De Toren-2  11 37     K 
2 ASV-5 – PION-3 4½-3½   2 ASV-5  10 29½ 
3 Dukenburg – ASV-5 4-4    3 UVS-3  9   28½ 
4 ASV-5 – UVS-3 4-4     4 PION-3  6   29 
5 ASV-5 – Variant 4½-3½    5 Variant  6   26½ 
6 De Toren-2 – ASV-5 7-1   6 Tiel    5   26 
7 ASV-5 – Bat Zevenaar-3 5½-2½ 7 Bat Zevenaar-3 5   24½ D 
      8 Dukenburg  4   23    D 


