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We zijn begonnen: De kop is eraf. Vorige 
week gingen de stukken weer uit de doos 
op onze eerste clubavond. Natuurlijk ook 
even gezellig bijpraten. De opkomst was 
nog niet zo groot en bleef bij ongeveer 25 
leden steken maar het plezier en enthousi-
asme was er niet minder om. Als een stel 
jonge honden leefde men zich vooral bij 
het snelschaken uit. Soms behoorlijk 
luidruchtig en natuurlijk met veel com-
mentaar maar er werd ook veel gelachen. 
Barth Plomp won deze eerste schermutse-
lingen. Hij bleef met 11½ uit 13 club-
kampioen Richard van der Wel een punt 
voor. Anderen kozen voor rapid, waarbij 
in de ene groep Erwin Velders en Hartogh 
Heijs met 2 uit 3 goed voor de dag kwa-
men en in de andere groep Philip Stibbe 
heel knap 3 punten scoorde. In ieder geval 
werd er weer geschaakt. De zomerstop is 
voorbij, het echte werk kan weer begin-
nen!  
 
Simultaan: Vanavond mag u het club-
kampioen Richard van der Wel en beker-
winnaar Leon van Tol zo lastig mogelijk 
maken in onze jaarlijkse simultaan. Aan 
hun de taak om te laten zien dat zij niet 
voor niets kampioen zijn geworden. We 
zijn benieuwd!! 
 
Jaaroverzicht: Vanzelfsprekend ontvangt 
u ook weer het volledige competitieover-
zicht voor het komende schaakjaar. Dit is 
echter nog niet helemaal afgerond. Na de 
simultaan van vanavond beginnen we 
volgende week met de 1e ronde van de 
interne competitie. Volgens het voorlopi-
ge programma zullen we dit pas eind 
oktober onderbreken voor de eerste avond 
van de rapidcompetitie. Maar dan heeft u 
het jaarprogramma al lang in uw bezit. 
Nog even geduld dus hiervoor. 
 
OSKA: Het aantal deelnemers aan ons 
weekendtoernooi is in de afgelopen week 
sterk toegenomen. Zo hebben we de laats-
te 7 dagen zo’n 30 schakers kunnen bij-
schrijven waardoor we  inmiddels (en ik 
schrijf dit afgelopen zondagmiddag) al 71 

aanmeldingen hebben. Halen we de de magische grens van 100??  Wie 
weet…..! Ik hoop nog wel meer deelname van ASV-ers want dat is zeker in 
groep 1 nog karig. De voorlopige deelnemerslijst staat op onze site 
www.asv-schaken.nl en zal natuurlijk met enige regelmaat worden geactua-
liseerd. 
 
ASV-8: U weet het vast nog wel. ASV-8 miste vorig seizoen na een span-
nende promotiestrijd met Bennekom-4 en De Cirkel-2 promotie naar de 3e 
klasse van de OSBO. De Bennekommers werden kampioen en het Edese De 
Cirkel-2 promoveerde eveneens daar zij als beste nummer-2 eindigden. Voor 
ASV-8 restte de constatering dat men op een uitstekend seizoen kon terug-
kijken. Maar bij de competitie-indeling voor het nieuwe seizoen 2005-2006 
zijn er minder teams ingeschreven dan in het afgelopen jaar. Daardoor pro-
moveert ASV 8 als beste nummer 3 van de vierde klasse van afgelopen sei-
zoen alsnog! Een meevallertje dus maar zeker niet ongunstig. Hiermee is 
namelijk tevens het gat gedicht dat was ontstaan door de promotie van ASV-
6 en ASV-7 naar de tweede klasse. Doordat ASV-8 nu alsnog in de derde 
klasse kan deelnemen is de aansluiting op dat punt gelukkig al snel weer 
verkregen.  
 
Interne competitie: De interne competitie van het seizoen 2004-2005 eindig-
de al op 30 juni van dit jaar, maar door omstandigheden konden we u de 
eindstanden niet reeds melden in het juli-nummer van ASV-Nieuws. De 
achtergrond daarvan heeft u al in de vorige En Passant kunnen lezen. Ge-
noeg daarover. Het voorbije seizoen telde dit keer maar liefst 36 competitie-
ronden. Nieuw was een experiment om de lijst in drie groepen te verdelen, 
zodat op verschillende niveaus om het clubkampioenschap gestreden kon 
worden, zonder dat dit beperkingen gaf bij het indelen. Het experiment is 
geslaagd. In twee van de drie groepen is het heel lang spannend geweest wie 
er met de titel vandaar zou gaan. Na 733 interne partijen en 593 partijen voor 
de teams van ASV kunnen we u nu dan ook de drie clubkampioenen van het 
seizoen 2004-2005 voorstellen: 

A-groep: Richard van der Wel 
B-groep: Paul Schoenmakers 
C-groep: Jacob Zandbergen 

Positief was dat maar liefst 42 spelers de vereiste 25 partijen (intern+extern) 
speelden om opgenomen te kunnen worden in de eindstand. In het seizoen 

2003-2004 waren dat er maar 31. 
Het is een mooie uitdaging voor 
ons allen om dat aantal komend 
seizoen verder richting 50 te 
verhogen. We nemen de drie 
groepen even met u door: 
A-groep: In de hoogste groep 
werd door Otto Wilgenhof hard 
geknokt om zijn titel te behouden. 
De dit seizoen in topvorm verke-
rende Richard van der Wel was 
zijn grote concurrent. In de loop 

Eindstand groep A: 
Nr. speler TPR score 
 1. Richard van der Wel 2151 17½-25 
 2. Otto Wilgenhof 2140 16½-28 
 3. Fokke Jonkman 2012 23   -40 
 4. Theo Jurrius 1982 16½-28 
 5. Kees Verkooijen 1958 17   -32 
 6. Erik Wille 1950 15   -25 
 7. Barth Plomp 1923 13   -26 
 8. Ruud Wille 1910 25½-45 
 9. Anne Paul Taal 1880 14½-29 
10.Martin Weijsenfeld 1878 22   -39 
11.Siert Huizinga 1868 15½-31



van 2005 werd duidelijk dat Richard de 
hoogste TPR zou gaan behalen, maar 
spannend bleef het tot de laatste avond of 
hij de 25-partijengrens zou halen. Dat 
lukte precies. Richard van der Wel krijgt 
hiermee de beloning die past aan het eind 
van zijn beste seizoen ooit! Aan hem de 
zware taak deze titel in het nieuwe sei-
zoen te verdedigen. Lukt Richard wel, wat 
Otto net niet lukte? Het is voor hem een 
leuke uitdaging om de titel wel te prolon-
geren en voor zijn nieuwe teamgenoten 
van ASV 1 of misschien wel weer iemand 
uit het tweede om dat te voorkomen. 
B-groep: Met een ELO van 1798 bij 
aanvang van het seizoen was Paul 
Schoenmakers de topfavoriet voor de 
tweede groep voor spelers met een ELO 
tot 1800. Veel spelers gaan gebukt onder 
de favorietenrol. Paul vond er echter een 
stimulans in. Vooral in het begin van het 
seizoen was onze voetballende penning-
meester (of is het geldtellende voetballer) 
niet te stuiten. In de tweede helft van het 
seizoen lukte het intern ineens veel min-

der goed. In de teams was Paul echter 
ongenaakbaar en zonder concurrentie is 
hij de eerste kampioen van de B-groep. 
Op grote afstand streden Robert Naasz, 
Rob van Belle en Dick Hajee om de 
tweede plaats. Robert was uiteindelijk de 
beste van de rest. 
C-groep: Voor deze groep gold een 
maximum ELO van 1550 bij aanvang van 

het seizoen. Net als in de A-groep was het hier steeds heel spannend. Jacob 
Zandbergen had echter langdurig een kleine voorsprong op zijn concurrent 
Wilfred Ariëns. In de laatste paar ronden kroop Wilfred stukje bij beetje 
dichterbij. Jacob moest alle zeilen bijzetten om in het zicht van de haven de 
titel niet alsnog te verspelen. Het lukte onze routinier tenslotte toch nog met 
een flinke voorsprong het kampioenschap binnen te halen. Een eervolle 
vermelding gaat uit naar Bob Sanders. Nieuw bij ASV moest Bob in het 
najaar even op stoom komen, maar een uitstekende tweede seizoenshelft 
bracht hem op de derde plaats. 
 
Elo-Stijging: Ook in het voorbije seizoen hebben we binnen ASV enkele 
spelers die flink sterker geworden zijn. De 
ELO-stijging van betrokkenen liegt tenslotte 
niet. Wie de grootste stijger was van het sei-
zoen werd ook pas op de laatste clubavond 
bekend. Een zege op Nico Schoenmakers 
bracht Robert Naasz juist boven Dick Hajee. 
Vanzelfsprekend staan ook de kampioenen 
hoog in deze lijst. Echter ook Bob Sanders, 
Harold Boom en Hedser Dijkstra hebben veel 
tegenstanders het leven zuur gemaakt. 
 
Super Prestigeklassement: Nu de eindstanden van alle competities bekend 
zijn, kan ook het superprestigeklassement opgemaakt worden. Opvallend in 

dat klassement 
is dat Ruud 
Wille in alle 
takken van 
sport punten 
heeft vergaard. 
Hij is daarmee 
het meest all-
round! Dat was 
echter niet 
voldoende voor 
de winst van dit 
klassement. In 
dit superpresi-

tigeklassement 
telt niet alleen 
de eindklasse-
ring van de 
interne compe-

titie maar ook bekercompetitie (kampioen: Léon van Tol), de rapidcompeti-
tie (kampioen: Otto Wilgenhof) en het snelschaakkampioenschap (kampi-
oen: Remco de Leeuw). 
Nu bent u helemaal bijgepraat over de afloop van het seizoen 2004-2005. 
Volgende week donderdag 1 september begint het nieuwe competitiesei-
zoen. Daarin heeft iedereen weer kans op succes. Als u allemaal zoveel mo-
gelijk komt spelen, dan zal het zeker spannend worden. We wensen u een 
mooi schaakseizoen!     Erik Wille 
 
Elo-rating: In de vorige EP stond de 
volledige Elo-lijst vermeld. Ik maakte 
daarbij reeds de kanttekening dat enkele 
ASV-ers door een foutieve verwerking 
van de OSBO-kamp met een onjuiste Elo 
in de lijst vermeld stonden. Inmiddels is 
dit aangepast. Hierbij van betrokkenen de 
juiste KNSB-Elo per 1 augustus 2005. Zoals u ziet moet de een wat inleve-
ren terwijl de ander er juist punten bij krijgt. 
 
Fiets: Op verzoek van de scoutingvereniging nogmaals het verzoek om 
geen fietsen tegen het gebouw te plaatsen maar deze in de daarvoor 
bestemde rekken of tegen het buitenhek te plaatsen. Dank voor uw aan-
dacht hiervoor! 

Eindstand groep B: 
Nr. speler TPR score 
 1. Paul Schoenmakers 1904 20½-35 
 2. Robert Naasz 1822 17   -28 
 3. Rob van Belle 1820 22   -42 
 4. Dick Hajee 1805 16   -27 
 5. Vincent Theissen 1773 12½-28 
 6. Tony Hogerhorst 1768 20½-40 
 7. Henk Kuiphof 1767 18½-30 
 8. Hedser Dijkstra 1757 21   -37 
 9. Frits Wiggerts 1727 12½-25 
10.Theo van Amerongen 1719 13½-28 
11.Jan Vermeer 1715 19½-39 
12.Walter Manschot 1684 16   -28 
13.Hendrik van Buren 1682 19   -33 
14.Ruud Verhoef 1673 16   -31 
15.Ignace Rood 1653 19   -35 
16.Horst Eder 1631 14   -26 
17.Wim Zunnebeld 1597 16½-31 
18.Roland Stravers 1564 17   -31 

Eindstand groep C: 
Nr. speler TPR score 
 1. Jacob Zandbergen 1619 17   -30 
 2. Wilfred Ariëns 1574 19   -34 
 3. Bob Sanders 1526 16   -27 
 4. Hans Meijer 1496 16   -31 
 5. Bob Hartogh Heijs 1441 14   -25 
 6. Herman de Munnik 1426 14   -29 
 7. Henk Kelderman 1344 18½-35 
 8. Herman van der Meulen 1330 14½-30 
 9. Jan Zuidema 1325 12   -26 
10.Hein van Vlerken 1261 15   -30 
11.Piet Blees 1234 11½-33 
12.Philip Stibbe 1041   7½-28 
13.Ingrid Rietmeijer   692   0   -26 

Spelers met de grootste 
Elo-stijging: 

1. Robert Naasz +155 
2. Dick Hajee +154 
3. Richard van der Wel +151 
4. Bob Sanders +117 
5. Paul Schoenmakers +106 
6. Harold Boom +103 
7. Hedser Dijkstra +101 

De eindstand in het Super Prestige Klassement 
Seizoen 2004-2005: 

Nr. speler intern beker rapid snelschaak totaal 
1. Otto Wilgenhof    28    0    16  7    51 
2. Richard van der Wel  32    6      1  0    39 
3. Fokke Jonkman    24  10      0  0    34 
4. Theo Jurrius    20    0      8  5½    33½ 
5. Remco de Leeuw      0    6    14  8    28 
6. Léon van Tol      0  12    10  0    22 
7. Ruud Wille      4    3      6  5½    18½ 
8. Anne Paul Taal      0    3    12  2    17 
9. Kees Verkooijen    16    0      0  0    16 
10.Erik Wille    12    0      0  0    12 
11.Barth Plomp      8    0      0  0      8 
12.Tony Hogerhorst      0    0      4  0      4 
13.Siert Huizinga      0    0      0  3½      3½ 
14.Paul Schoenmakers    0    0      0  3½      3½ 
15.Martin Weijsenfeld    0    3      0  0      3 
16.Robert Naasz      0    3      0  0      3 
17.Jan Knuiman      0    0      1  0      1 
18.Nico Schoenmakers   0    0      1  0      1  
19.Boleslah Niegoda      0    0      1  0      1 

Gecorrigeerde KNSB-Elo 
per 1 augustus  2005 

Martin Weijsenfeld 1853 ipv 1926 
Eric Hartman 1833 ipv 1761 
Harold Boom 1606 ipv 1668 
Theo Koeweiden 1563 ipv 1523 
Horst Eder 1544 ipv 1570 


