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45e jaargang no. 24       donderdag 22 juni 2006 
Oploswedstrijd: De opgave van vorige 
week betrof een stand uit de partij Litma-
nowicz - Kapsenberg uit een oud Hoog-
oventoernooi en wel uit 1960. Wit speelt 
en wint. Oplossing: 1.Dxh7+, Kxh7 
2.Th4+, Kg6 3.Tg1+, Kf5 4.Th5+ mat. 
 
In memoriam: Op 13 juni jl. is ons lid Piet 
Blees op 85-jarige leeftijd overleden. 
Voorafgaand aan onze vorige clubavond is 
Piet met een moment stilte herdacht. Piet 
is zo’n 50 jaar lid geweest van onze vere-
niging en was in de zestiger jaren als sterk 
schaker jarenlang niet weg te denken uit 
ASV-1. Dat bleef zo tot eind jaren zeven-
tig toen jongere spelers doorkwamen en 

Piet een stapje terug deed. Maar ook in de lagere teams en in toernooien bleef 
Piet actief waarbij het accent met het stijgen der jaren steeds meer kwam te 
liggen op de senioren- en veteranenkampioenschappen. Hierin speelde hij 
ook lang met de besten mee. Niet alleen als schaker maar ook als mens blijft 
Piet in onze herinnering als een altijd even vriendelijk en vooral in anderen 
geïnteresseerd persoon ongeacht leeftijd, afkomst, schaakkracht of wat dan 
ook. Piet was altijd in voor een gezellig gesprek en vaak vertelde hij over zijn 
kampeervakanties, zijn andere passie. Ook zijn knutselvaardigheden behoor-
de tot zijn grote hobby. Als er wat te maken viel in huis, voor zijn kinderen 
en kleinkinderen, Piet die fikste dat allemaal. Ook binnen ASV werd nimmer 
tevergeefs een beroep op hem gedaan. Bij ASV was Piet dan ook in verschil-
lende functies actief als vrijwilliger. Zo was hij een aantal jaren redacteur van 
En Passant, toen dit nog als maandblad verscheen, en begin jaren zeventig 
was hij 2 jaar bestuurslid. Jarenlang zette hij zich met zijn vrouw in voor het 
Voorjaarstoernooi. Toen ASV het Open Nederlands Jeugdkampioenschap 
organiseerde was Piet hiervan secretaris en tijdens het toernooi wedstrijdlei-
der. Ook stond hij aan de wieg van de verwerking van de ASV-Elo van de in- 
en externe competitie. Wekelijks berekende Piet met de hand de nieuwe Elo-
stand en elke donderdagavond lag de handgeschreven lijst op de wedstrijdta-
fel. Ook in die tijd was dat al de meest bekeken ranglijst. De laatste jaren liet 
de gezondheid Piet steeds meer in de steek. Nog heel lang bezocht hij weke-
lijks de clubavond, maar dat ging op een gegeven moment niet meer. Daar-
mee kwam een einde aan zijn trouwe bezoek aan onze clubavonden. Piet, het 
is een voorrecht je gekend te hebben; we zullen je missen. Een delegatie van 
het ASV-bestuur en enkele leden hebben de crematieplechtigheid afgelopen 
zaterdag bijgewoond.   Erik Wille (voorzitter) 
 
Interne competitie: Vanavond spelen we de 34e en tevens laatste ronde van 
deze competitie. Volgende week sluiten we het schaakseizoen af met een 
gezellige avond Fischer Random Chess waarna de zomerstop intreedt. Ook 
verschijnt er dan nog een nieuwe uitgave van ASV-Nieuws. Op 17 augustus 
bent u weer welkom voor een vrije speelavond. 
 
Bekerfinale: Fokke Jonkman is door een zege op Otto Wilgenhof winnaar 
geworden van de ASV-bekercompetitie. Otto kwam met wit slecht uit de 
opening maar vocht zich gaandeweg terug en kwam langzaam maar zeker 
beter tot mogelijk zelfs gewonnen te staan, hoewel Fokke een kwaliteit meer 
had. Een blunder van Otto in de slotfase maakte een snel einde aan de partij. 
Fokke was vorig jaar nog verliezend finalist, dit keer greep hij de eindover-
winning in deze spannende bekerstrijd en mag hij het dus nu als bekerwin-
naar tegen u opnemen in de simultaan aan het begin van het nieuwe seizoen. 
 
Massakamp: Het werd weer een gezellige happening zaterdag jl. tegen Wa-
geningen en dat was niet alleen vanwege het feit dat ASV de massakamp na 
twee eerdere nederlagen eindelijk wist te winnen bij de senioren. Alvorens 
hier verslag van te doen eerst een stukje geschiedenis. In het “Tijdschrift van 
den Nederlandschen Schaakbond” (oktober 1910) las ik over het ontstaan van 
de massakampen als voorloper van de huidige competitie. Het was de 
schaakclub “Utrecht” die zich toen tot het bestuur van den Nederlandschen 
Schaakbond wendde met het verzoek zich te willen belasten met de regeling 
en voorbereiding van competitiewedstrijden tussen de belangrijkste clubs in 
ons land op breeden grondslag. Het Bestuur wenscht gaarne het houden van 
massakampen te bevorderen onder beding evenwel dat daarbij de autonomie 
der schaakclubs wordt geëerbiedigd. De taak van het Bestuur bepaalt zich 
hierdoor tot het verzoek aan de Besturen van schaakclubs, welke bereid zijn 

een massakamp te houden, het Secretariaat 
te berichten dat de club besloot tot een 
massakamp en het aantal spelers, dat van 
de club zal uitkomen. Onder Bondszaken zal 
de lijst met aanvragen worden opgenomen 
waaruit dan de clubbesturen hun keuze 
kunnen doen en zich met elkander in ver-
binding hebben te stellen tot het vaststellen 
van de bijzonderheden (data, plaats, rang-
orde enz.) Den uitslag gelieve men ons te 
melden. Hoe meer belangstelling voor deze 
zaak wordt betoond, des te meer uitzicht is 
er, dat de lijst aan het doel zal beantwoor-
den ten bate van het schaakleven, aldus het 
artikel. Een prachtig stukje schaakhistorie.  
Dan het verslag over onze massakamp. Dit 
keer hoefde de ASV-jeugd er niet aan te pas 
te komen om een nederlaag van de senioren 
te compenseren. Sterker nog ASV won op 
beide fronten. Bij de senioren zag het er 
aanvankelijk zorgelijk uit want Wageningen 
nam een ogenschijnlijk comfortabele 0-5 
voorsprong. Pas bij een stand van 2-8 her-
stelde ASV zich echter en vanaf dat moment 
ging aan Wageningse kant veel fout. Een 
spannend slot leidde uiteindelijk tot een 
Arnhemse 13-11 zege. ASV opende dus 
slecht. De juiste volgorde van de partijen is 
mij niet helemaal bekend. Richard van der 
Wel behoorde tot de vroege verliezers. Zijn 
nederlaag werd ingeleid door een verkeerd 
stukoffer. Een kansloze nederlaag volgde. 
Henk Kuiphof maakte twee keer een fout en 
bleef een stuk achter. Theo Koeweiden 
stond al snel gedrongen en Gerbert Kets 
maakte handig gebruik van het ruimtevoor-
deel. Nico Schoenmakers tastte in het eind-
spel mis, waarna de vijandelijke a-pion 
doorliep. Murat Duman had al zijn stukken 
klaarstaan om de aanval te openen. Een fout 
hielp zijn tegenstander. De Wageninger was 
nu eerder en won. Ook Tony Hogerhorst 
ging onderuit. Na een stukoffer van zijn 
opponent kreeg Tony een koningsaanval 
tegen maar hij hield stand en had zeker 
remise. De wil om te winnen was te groot 
en een onnauwkeurigheid kostte Tony uit-
eindelijk beslissend materiaal. Ook Fred 
Reulink verloor. Hij miste in een goede 
stelling een matdreiging. Vanaf dat moment 
kreeg Fred geen kans meer. Siert Huizinga 
ging ten onder aan een vijandelijke ko-
ningsaanval. Tussen deze 8 nederlagen won 
ASV 3 partijen. Jan Vermeer had een lastige 
partij. De Wageninger verloor uiteindelijk 
in iets mindere stelling op tijd. Robert 
Naasz had de wind mee. Eerst miste tegen-
stander Daniël Torn de winnende voortzet-
ting en daarna liet hij zich matzetten. Barth 
Plomp profiteerde in zijn partij niet direct 
van een fout van Daan van Baarsen. Maar in 
het eindspel met een sterk paard tegen een 
zwakke loper werd toch een eenvoudige 
winst gehaald. Bij de 3-8 tussenstand kwam 
ASV langzaam maar zeker terug. Eerst 
verzuimde Kees Sep echter nog zijn betere 
positie tegen Kees Stap te verzilveren. Het 
was een leuke partij waarin zwart een stuk 
offerde tegen 2 pionnen. De aanval sloeg 
niet echter door. De eindstelling werd remi-
se door zetherhaling. Otto Wilgenhof kon 



vervolgens profiteren van een fout van Hendrik Marks. In een van beide 
kanten goede partij tastte Marks mis, waarna Wilgenhof een beslissende 
aanval kreeg. Ook Horst Eder won voor ASV. Kwaliteitswinst zette Horst op 
het juiste spoor. Vervolgens drong hij met zijn dame de vijandelijke stelling 
binnen met paardwinst als gevolg. Na de remise van Jacob Zandbergen was 
ASV inmiddels teruggekomen tot 6-9 In de subtop vielen vervolgens een 
reeks remises onderbroken door enkele winstpartijen van ASV-ers. Zo ver-
sloeg Léon van Tol Wageningen-voorzitter Bert Torn. Léon koos in de ope-
ning onterecht niet voor een thematische doorbraak. In plaats daarvan speelde 
hij het rustiger. Dat deed Torn ook en na verlies van een paar tempo's van 
Bert en een pionoffer van Léon werd de stelling geopend met grote activiteit 
van zijn stukken. In het eindspel bleven een paar pionnen extra, een loperpaar 
tegen paard-loper en actievere stukken voor hem over. Toen hij ook nog een 
stuk won gaf Bert op. Overigens verteld zijn damepaard ook een deel van de 
partij. Op zet 10 werd dit paard 'ontwikkeld' naar a3. In verloren stelling 
speelde hij op zet 35 (of daar in de buurt) voor de tweede keer met dit paard. 
Terug naar b1.... Ook Guust Homs won. Hij was te sterk voor John Cornelis-
se. Bij Paul de Freytas stond het bord de hele middag in vuur en vlam. Paul 
was de eerste die een truc vond en uitvoerde. Cruciaal voor de wedstrijd werd 
uiteindelijk de winst van de jongste ASV-er Bijan Zahmat op Richard Chris-
tians. Deze schatte de situatie verkeerd in door het ruilen van paard tegen 
loper. Hij kreeg weliswaar een vrijpion, maar de zwarte loper was nu erg 
zwak geworden. Bijan blokkeerde de vrijpion en nam het initiatief over op de 
koningszijde. Hij kreeg hierbij aardige kansen, maar het lukte niet om hele-
maal door te breken. In de tijdnoodfase werd in het eindspel aan beide zijden 
geklungeld maar met wat geluk zette Bijan zijn tegenstander mat. Na deze 
fase leidde ASV ineens met 11½-10½. Eric Hartman leek tegen Jan Hendrik 
Neuteboom tegen een nederlaag aan te lopen. In tijdnood vond de Wagenin-
ger echter de juiste zetten niet en onder druk van de tijd werd tot remise be-
sloten. Het duel tussen de wedstrijdleiders van beide clubs moest daardoor de 
beslissing brengen. Hedser Dijkstra had namens ASV de aanval op de koning 
van Marco Otte geopend, terwijl deze over de lange diagonaal mat dreigde. 
Met een kwaliteitsoffer en een reeks schaakjes wist Hedser Dijkstra echter 
eerder te zijn met het matzetten. Een luid gejuich van de Arnhemmers was de 
bevestiging van de zege. De zege kreeg een gouden rand, doordat ook de 
jeugd ruim had gewonnen: 38½-21½.  
Gedetailleerde uitslag: 1 Otto Wilgenhof-Hendrik Marks 1-0; 2 Guust Homs-John 
Cornelisse 1-0; 3 Richard van der Wel-Erik van den Dikkenberg 0-1; 4 Léon van 
Tol-Bert Torn 1-0; 5 Frank Schleipfenbauer-Erwin Oorebeek ½-½; 6  Fokke 
Jonkman-Harmen van der Werken ½-½; 7 Kees Sep-Kees Stap ½-½; 8 Fred Reu-
link-Frans van der Wall 0-1; 9 Paul de Freytas-Karel Scholten 1-0; 10 Siert Hui-
zinga-Tonja Mertens 0-1; 11 Bijan Zahmat-Richard Christians 1-0; 12 Barth Plom-
Daan van Baarsen 1-0; 13 Erika Belle-Bartel Dodeman ½-½; 14 Robert Naasz-

Daniël Torn 1-0; 15 Eric Hartman -Jan Hen-
drik Neuteboom ½-½;16 Hedser Dijkstra-
Marco Otte 1-0; 17 Nico Schoenmakers-Cees 
van de Waerdt 0-1; Murat Duman-Frits Gieltjes 
0-1; 19 Tony Hogerhorst-Maarten Löffler 0-1; 
20 Jan Vermeer-Arnold Hoekstra 1-0; 21 Henk 
Kuiphof-Rijk Timmer 0-1; 22 Horst Eder -
Albert Boshoven 1-0; 23 Jacob Zandbergen - 
Jan Willem Koekebakker ½-½; 24 Theo Koe-
weiden - Gerbert Kets 0-1. Eindstand 13-11 
 
Seizoenoverzicht ASV-3:  Na een sterke 
eindsprint is ASV-3 vijfde geworden in de 
OSBO-Promotieklasse. ASV-3 startte het 
seizoen met de traditionele tumultueuze 
wedstrijd tegen de makkers van ASV-4. 
Ook dit jaar werd dit na veel bloed, zweet 
en tranen 4-4. Toen was de pap even op en 
werd in ronde 2 en 3 kansloos verloren van 
de latere nrs. 2 en 3. In ronde 4 werd de 4 
punten wedstrijd tegen Rheden gewonnen, 
waarbij opgemerkt dat de Rhedenaren thuis 
slechts met 6 man aantraden. In ronde 5 
werd weer kansloos verloren van Het Kas-
teel en werd de druk op het team opgevoerd. 
Ronde 6 werd weer ouderwets geknokt en 
verloren we ternauwernood. In ronde 7 
mocht van SMB-3 niet verloren worden en 
dit gebeurde ook niet, thuis werd een keuri-
ge zege behaald en het duel uit tegen UVS-2 
werd de volgende uitdaging. Ook hier werd 
een stevige 5½-2½  overwinning geboekt en 
was ASV-3 eindelijk veilig. In de slotronde 
werd verrassend met 4-4 gelijkgespeeld 
tegen kampioen Veenendaal. En werd toch 
nog het linkerrijtje gehaald: 5e! Terugkij-
kend waren Veenendaal en Meppel een 
maatje te groot voor de rest en speelde 
ASV-3 de matchpunten bijeen tegen de 
staart (7 van de 8) en verloor van de nrs. 2, 
3 en 4. Erg sterk speelden Bert met 5 uit 6 
en Gonzalo met 4 uit 5. Ook Erika (5 uit 9) 
en Ruud (4 uit 7) bleven boven de 50 %. 
Het was weer een spannend seizoen en 
iedereen bedankt voor de geleverde inzet !! 
  Anne Paul Taal 
 
Seizoenoverzicht ASV-4: Het vierde is na 2 
seizoenen weer uit de promotieklasse naar 
de 1e klasse gedegradeerd. En dat had waar-
schijnlijk bijna niemand bij de start van het 
seizoen verwacht. Na een moeizaam eerste 
jaar stond een duidelijk versterkt team aan 
de start in september 2005. In de wedstrijd 
tegen ASV 3 bleek al dat het vierde een 
geduchte tegenstander was. Net als een jaar 
eerder eindigde het prestigeduel na zware 
strijd in 4-4, maar ditmaal had het vierde 
lang uitzicht op meer. Deze 4-4 bevestigde 
ons vermoeden. ASV 4 zou zich dit jaar 
makkelijk in veilige haven spelen. Hoe 
anders ging het echter. Het ruim verliezen 
van cruciale duels tegen concurrenten als 
Rheden en UVS 2 en een zwak optreden 
tegen SMB 3 hielpen bepaald niet. En met 
alleen een uitstekend gelijkspel tegen Het 
Kasteel kom je er vanzelfsprekend niet. Paul 
de Freytas kende een uitstekend debuutjaar 
met maar liefst 5½ punt. De andere spelers 
stelden toch licht teleur met overwegend 
magere scores. Maar laten we niet te lang 
achterom kijken. ASV-4 staat voor de scho-
ne taak in één jaar terug te keren in de pro-
motieklasse. Een mooie uitdaging voor een 
ongetwijfeld qua samenstelling andere 
groep. Eén ding is zeker: de 2 promotieklas-
sejaren smaken naar meer …  Erik Wille 
 
Uitslagen ronde 33-interne competitie 15/6/06: 
Hartman–Weijsenfeld 0-1; Vermeer–de Freijtas 
1-0; N. Schoenmakers–R. Wille ½-½; Huizinga –
Hajee 1-0; Naasz–Verhoef 1-0; Hogerhorst–
Velders 1-0; Koeweiden–R. van Belle ½-½; 
Dijkstra–Manschot ½-½; Kooman–Rood 0-1; 
Egging–van Buren 0-1; Eder–van Deursen 1-0; 
Zandbergen–Zuidema 1-0; Hartogh Heijs–
Lemein 1-0; Kelderman–Stibbe 1-0; Visser–van 
Vlerken 1-0; de Kok–Rietmeijer 1-0. 
Finale ASV-Beker: Wilgenhof–Jonkman 0-1. 

ASV-3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score KNSB TPR RaTg W-We 
Barth Plomp ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 ½ 4 uit 9 1938 1934 1977 -0,1  
Ivo van der Gouw  ½ 0 ½ 1 ½ 0 ½ 0 ½ 3½ uit 9 1952 1872 1952 -1,0  
Bert Buisman 1 ½ - - - 1 1 ½ 1 5 uit 6 1951 2153 1880 +1,4  
Ruud Wille 1 ½ ½ ½ 0 - 1 - ½ 4 uit 7 1917 1951 1901 +0,4  
Cees Verkooyen 0 - 0 0 0 0 - - - 0 uit 5 1896 1522 1928 -1,9  
Anne Paul Taal ½ ½ 0 1r ½ ½ ½ 1 - 4½ uit 8 1917 1841 1841 -0,7  
Erika Belle ½ 0 0 1 ½ ½ 1 1 ½ 5 uit 9 1858 1876 1833 +0,2  
Edgar van Seben 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 uit 9 1880 1647 1867 -2,7 
Invallers: 
Gonzalo Tangarife - - 1 1r 1 - ½ 1 ½ 5 uit 6 1961 2161 1921 +1,2  
Erik Wille - - - - - - - - ½ ½ uit 1 1990 2016 2016 +0,0  
Vincent de Jong - - - - - - - 1 - 1 uit 1 1960 2064 1782 +0,3  
Bijan Zahmat - - - - - 1 - - - 1 uit 1 1642 1934 1839 +0,8 
Eric Hartman - ½ - - - - - - - ½ uit 1 1761 1793 1793 +0,0  
 
ASV-4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score KNSB TPR RaTg W-We 
Erik Wille ½ 0 0 1 1 0 ½ - - 3 uit 7 1990 1898 1948 -0,9  
Paul de Freytas - ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 5½ uit 8 1890 2096 1955 +2,2  
Siert Huizinga 1 ½ 0 - ½ 0 1 0 - 3 uit 7 1889 1896 1946 +0,0  
Jan Willem v.Willigen - ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ 0 2½ uit 8 1807 1749 1890 -0,6  
Hans Rigter 0 1 0 0 - 0 - 0 0 1 uit 7 1819 1639 1948 -1,3  
Martin Weijsenfeld ½ 0 0 ½ ½ ½ - 0 0 2 uit 8 1926 1661 1854 2,8  
Gerben Hendriks 1 0 0 ½ 0 ½ ½ 0 - 2½ uit 8 1854 1707 1848 -1,1  
Rob van Belle ½ 0 1 ½ 0 1 0 0 - 3 uit 8 1807 1778 1865 -0,3  
Invallers: 
Vincent de Jong - - - ½ 1 - 0 - - 1½ uit 2 1960 1941 1941 -0,1  
Jan Knuiman ½ - - - - - - 1 - 1½ uit 2 1947 2130 1937 +0,5  
Bijan Zahmat - - - - - - 0 - 1 1 uit 2 1642 1874 1874 +0,6  
Albert Marks 0 - - - - - - - - 0 uit 1 1742 1636 1917 -0,3  
Nico Schoenmakers - - - - - - - - ½ ½ uit 1 1783 1793 1793 +0,0  
Jacques Boonstra - - - - - - - - 0 0 uit 1 1692 1556 1806 -0,3  
Robert Naasz - - - - - - - - ½ ½ uit 1 1739 1920 1920 +0,2 
 De 9 wedstrijden op een rij:   
1 ASV-4 – ASV-3 4-4    ASV-4 – ASV-3 4-4 
2 ASV-3 – Bennekom 2½-5½ Meppel – ASV-4 2½-5½ 
3 ASV-3 – Meppel 2½-5½  ASV-4 – Rheden 2-6 
4 Rheden – ASV-3 2½-5½  Het Kasteel – ASV-4 4-4 
5 ASV-3 – Het Kasteel 3-5  ASV-4 – Schaakstad-3 3½-4½ 
6 Schaakstad-3–ASV-3 4½-3½ SMB-3 – ASV-4 5-3 
7 ASV-3 – SMB-3 5½-2½   ASV-4 – UVS-2 3-5 
8 UVS-2 – ASV-3 2½-5½   Veenendaal – ASV-4 5½-2½ 
9 ASV-3 – Veenendaal 4-4  ASV-4 – Bennekom 3-5 

Eindstand Promotieklasse OSBO: 
1 Veenendaal 17  49 K 6 SMB-3  8  35 
2 Meppel 16  45½ 7 Het Kasteel  7  33½ 
3 Bennekom 11  40 8 UVS-2  6  33 
4 Schaakstad 10  32½ 9 Rheden  5  28    D 
5 ASV-3 8   36 10 ASV-4 2  27½ D


