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Oploswedstrijd: Vanaf vanavond kunt u zich weer buigen 
over de schaakproblemen die u weer wekelijks zullen wor-
den voorgelegd op het demonstratiebord. Elke week prijs en 
steeds bij elke 12 punten een flesje wijn! Dus doe uw best, 
het loont zeker de moeite! 
 
Simultaan: Na onze openingsavond van vorige week waarin 
nog zomaar voor de lol werd gespeeld gaan we vanavond al 
weer wat serieuzer verder. Natuurlijk waren er vorige week 
al winnaars. De rapidzeskamp werd met 4½ uit 5 gewonnen 
door Martin Weijsenfeld. In de rapidvierkamp was Hein van 
Vlerken met 3 uit 3 onverslaanbaar terwijl het snelschaken 
gewonnen werd door ons nieuwe lid Dirk Hoogland en gaf 
daarmee meteen zijn visitekaartje af. Vanavond zoals gezegd 
weer wat serieuzer werk. U mag uw krachten namelijk me-
ten in een simultaan met onze clubkampioen Guust Homs en 
de winnaar van de beker in de Kroongroep Wouter van Rijn. 
Volgende week begint het echte werk weer met de 1e ronde 
van de interne competitie. 
 
Schaken op straat: Heeft u ook zin en tijd om een paar uur-
tjes op de Steenstraat te komen schaken voor het winkelend 
publiek dan kan dat a.s. zaterdag van 11-15 uur ter hoogte 
van Bloemsierkunst Futura, Keurslager Putman, Bakkerij ten 
Hoopen, Derkzen, Groenten en Fruit en ’t Zuivelhoekje. 
Voor ASV een mooie gelegenheid om onze vereniging onder 
de aandacht te brengen! 
 
Titel: ASV is een titelhouder rijker. Paul Tulfer heeft met het 
correspondentieschaak de titel Senior Internationaal Meester 
van de ICCF verworven. Hij had al een SIM-resultaat ge-
boekt in EIC 67 sf 2 (halve finale EK individueel; 10½ uit 
12; vanaf 2005), zie de website van ICCF Europa en nu heeft 
hij, met nog één partij te gaan, 6½ uit 11 behaald in het ster-
kere grootmeesternormtoernooi WS/GMN/012 (vanaf 2008; 
zie ICCF webchess). Zijn SIM-titel is inmiddels bevestigd 
door de NBC en de ICCF-ratingcommissaris. Volgende 
maand zullen op een congres in Leeds de “versierselen” 
(whatever they may be) door de aldaar aanwezige vertegen-
woordiger van de correspondentieschaakbond in ontvangst 
worden genomen. Paul zal in een volgend nummer van ASV 
Nieuws terugkomen op een partij die hij in dit toernooi heeft 
gespeeld. Paul van harte gefeliciteerd met dit succes!! 
 
Wenen: René van Alfen, net voor de zomerstop lid gewor-
den van ASV, nam vorige week met zijn vroegere clubge-
noot Hans Thuijls uit Ede deel aan een groot open toernooi 
in Wenen met maar liefst 644 deelnemers uit zo’n 35 landen, 
verdeeld over drie groepen. Gespeeld werd in de zeer fraaie 
feestzaal van het Wiener Rathaus. De eerste ronde ging na 
een mislukte opening verloren. Hij haalde 2 varianten door 
elkaar en zag zijn gambietpion nooit meer terug. Ook kreeg 
hij geen tegenspel. De 2e partij verliep een stuk spannender. 
Door de tegengestelde rokades was René het met wit die met 
h4 en g4 probeerde de zwarte koningsstelling onder vuur te 
nemen, zwart speelde op de damevleugel. Met een verras-
sende pionopstoot in het centrum wist zijn tegenstander 
weliswaar een pion te veroveren, maar de witte aanval gaf 
voldoende compensatie. In het complexe middenspel zette 
zwart niet goed voort en kreeg René de gelegenheid om de 
g- en h-lijn half te openen, waarna zijn aanval doorsloeg. 
Een goede partij, aldus René. Daarna volgde een gedegen 
remise met zwart. Hoewel het eindspel iets beter leek voor 
zijn tegenstander zag deze er kennelijk geen brood in. De 
computer gaf naderhand winst voor René aan met een rela-
tief eenvoudige combinatie in het middenspel. De 4e partij 

was een kansloze zaak. René ging in het middenspel in de 
fout. De zwarte druk over de c-lijn kostte hem vervolgens 
veel hoofdbrekens. Zijn tegenstander won drie pionnen voor 
een stuk en wist vervolgens de dame te vangen! Een dag 
later kon hij met zwart na de opening al snel e5 doorzetten 
met gelijk spel. In het middenspel dacht zijn tegenstander 
een toren te kunnen offeren tegen een loper en 2 pionnen, 
waaronder een gedekte vrijpion op c6, maar overzag een 
tussenschaakje op h2 waardoor de toren op f1 verloren ging. 
Na 20 zetten gaf zijn tegenstander gedesillusioneerd op. De 
volgende dag opnieuw een tegenstander van 2100+. Na een 
gelijkopgaande partij waarin zowel wit als zwart voorzichtig 
laveren. Hoewel het initiatief en de betere stelling gevoels-
matig bij zijn tegenstander lag bleek in de analyse dat het 
nog steeds gelijk stond. Een mindere zet van onze ASV-er 
stelde zwart voor een lastige keuze: deze kon een stuk win-
nen, maar helemaal duidelijk was het niet. Zijn tegenstander 
pakte het stuk niet. Toch was het zijn beste kans, ondanks 
dat René weliswaar een kwaliteit terug zou winnen met 
enige positionele compensatie. In het vervolg ontstond een 
spannende strijd waarin René steeds de goede zetten vond 
om de stelling in evenwicht te houden. Op zet 39 bood zijn 
tegenstander dan ook remise aan, dat graag werd geaccep-
teerd in de veronderstelling dat zwart nog steeds beter stond, 
maar Rybka liet zien dat de eigen stelling te pessimistisch 
was ingeschat. Met deze remise stond René nog steeds op 
50% (3 uit 6), waarmee hij gezien de tegenstand tevreden 
mocht zijn. In de 7e partij had René moeite om zich te con-
centreren. De opening verliep nog naar behoren. In het mid-
denspel verzuimde hij echter om met c5 zijn loper op b7 te 
bevrijden en een mindere zet kostte hem later de pion op c6. 
Toen hij daarna zomaar nog een tweede pion in de aanbie-
ding deed, hield hij het voor gezien. Slechte partij en na twee 
uurtjes al klaar. Het slot van het toernooi was voor René 
zeker niet top. Ook de 8e partij ging verloren. Met wit werd 
hij in de opening verrast met een voor hem onbekende opzet. 
René stak veel tijd in de opening maar haalde geen voordeel. 
Het ging lang gelijk op totdat hij in het verre middenspel een 
onnauwkeurigheid beging. Zijn tegenstander kon afwikkelen 
naar een dubbellopereindspel met een pion meer. In een 
poging een loper te geven tegen zijn laatste pionnen, had 
René buiten een vervelende penning gerekend waardoor zijn, 
op promoveren staande c-pion niet meer te houden was. Na 
een lange middag stond hij weer met lege handen en dreigde 
het toernooi, na een goede start, met een anticlimax te eindi-
gen. Na 2 nederlagen wilde René in de slotronde in ieder 
geval niet verliezen. In het vroege middenspel investeerde 
zijn tegenstander veel tijd op zoek naar een voordeeltje, 
maar René had steeds gelijk spel. Na 17 zetten bood hij dan 
ook remise aan, wat na enig nadenken werd aangenomen. Zo 
eindigde hij met 3½ uit 9. Met een TPR van 1951 waren toch 
weer een elopunt of 25-30 gewonnen. Het was een leuke 
schaak- en cultuurweek geweest. 
 
Tilburg: Afgelopen weekend stond in Tilburg voor de 14e 
keer het Weekendtoernooi van de organiserende vereniging 
De Stukkenjagers op het programma. Paul de Freytas nam 
aan dit toernooi deel en speelde in de B-groep (Elo tot 2000). 
Het toernooi verliep teleurstellend voor onze ASV-er. De 
eerste ronde op vrijdagavond ging verloren maar daarna ook 
de 2e ronde op zaterdagochtend. Ditmaal tegen Niels Matser 
van De Toren. Twee nederlagen dus aan het begin tegen ook 
nog eens spelers met een beduidend mindere Elo. Een start 
waar ook Paul zeker niet op gerekend had. Hij wist dit in de 
andere 2 ronden op zaterdag niet recht te zetten. De 3e ronde 
werd weliswaar gewonnen tegen Jorick Laan, ook al van De 



Toren, maar in de 4e ronde ging het weer mis. De 2 ronden 
op zondag moesten Paul dus nog op een 50% score terug-
brengen. Maar alleen de slotronde werd gewonnen toen Paul 
al op 1 uit 5 stond na de verloren 5e ronde op de zondagoch-
tend. Met 2 uit 6 een toernooiresultaat om gauw te vergeten! 
 
Meppel: Zaterdag jl. werd in Meppel het NK-Blitz georgani-
seerd. De plaatselijke schaakvereniging nam de handschoen 
op om er iets bijzonders van te maken. Dat laatste is zeker 
gelukt. Het snelschaaktoernooi was anders dan anders geor-
ganiseerd: er werd door de 120 schakers midden in de stad 
tussen de mensen in de openlucht gespeeld op het Kerkplein 
in het kloppend hart van Meppel, er was maatschappelijke 
betrokkenheid, want alle geldprijswinnaars schonken 10% 
van hun prijs aan een goed doel en de stilte rond schaken 
was opgeheven: er was de gehele dag muziek op het plein! 
Het geheel werd namelijk ondersteund door een DJ die de 
schakers synchroon begeleidde met up-tempo muziek. Een 
verrassende combinatie. Bij dit NK-snelschaken was ASV 
vertegenwoordigd door Wouter van Rijn, Remco de Leeuw, 
Jochem Woestenburg, Koen Maassen van den Brink en Tjé-
Wing Au. Gelukkig hielp het weer mee, een lekker zonnetje 
en het bleef droog. Het toernooi was prima georganiseerd, 
alles verliep behoorlijk op tijd. Hans Böhm was ingevlogen 
om als een soort gastheer te spelen en commentaar te geven. 
Bij het inschrijfgeld was een barbecue inbegrepen, na afloop 
van het toernooi. Daarnaast waren de terrassen op het plein 
gewoon open, dus het is niet moeilijk voor te stellen dat het 
een gezellige dag is geworden. Het toernooi werd gespeeld 
in 3 voorrondegroepen van zes spelers, gevolgd door finale-
groepen van 10 spelers. De resultaten waren als volgt: 
Remco de Leeuw 10½ uit 15, finalegroep 2: 4 uit 9. 
Wouter van Rijn 8½ uit 15, finalegroep 4: 5½ uit 9. 
Jochem Woestenburg 8½ uit 15, finalegroep 5: 3½ uit 9. 
Koen Maasssen v.d. Brink 8 uit 15, finalegroep 6: 2 uit 9. 
Tjé-Wing Au 7½ uit 15, finalegroep 7: 8 uit 9 (1e plaats!!). 
Vermeldenswaard is zeker dat Remco de 1e finalegroep op 
slechts een halfje heeft gemist. De 2e finalegroep was ook 
nog behoorlijk sterk, met namen als Tea Lanchava en Ali 
Bitalzadeh (waartegen Remco uit een penibele situatie een 
knappe remise uit het vuur wist te slepen). In de 1e finale-
groep zaten spelers als Jan Timman, Manuel Bosboom, Erik 
Hoeksema, Frank Erwich, Floris van Assendelft. Jan Tim-
man en Manuel Bosboom bestreden elkaar uiteindelijk in de 
finale op een podium voor veel publiek in een match van 4 
vluggertjes terwijl de andere schakers iets van de barbecue 
op schoot hadden. Na 3 potjes had Jan Timman al een 2½-½ 
voorsprong en werd daarmee dus Nederlands kampioen 
snelschaken. Hans Bohm verzorgde het commentaar en 
sprak tijdens de minimatch met de finalisten. Honderden 
mensen hebben het schaaktoernooi bezocht deze dag en er 
kan gesproken worden van een succesformule! Volgend jaar 
gaat Blitz Meppel zeer waarschijnlijk een vervolg krijgen.  
 
Van actueel naar wat minder actueel: Met de toernooien en 
de resultaten van onze ASV-ers aldaar in Wenen, Tilburg en 
Meppel hebben we het actuele nieuws even gehad. Daarom 
nu weer even terug naar waar ik gebleven was net na het 
begin van de zomerstop begin juli dus! Want ook dat is de 
moeite waard om vermeld te worden.  
 
Hilversum: Paul Tulfer nam in de periode van 27 juni t/m 5 
juli in Hilversum deel aan het Intomart GfK-toernooi, een 
evenement over 9 ronden. Paul kwam hierin uit in de B-
groep (Elo 1750-2100). Na een zege in de openingsronde 
volgden 2 verliespartijen en 2 remises, allen tegen spelers 
met een mindere rating dan Paul. Deze tussenscore van 2 uit 
5 viel natuurlijk wat tegen. De ommekeer volgde echter 
vanaf de 6e ronde toen Paul 3 winstpartijen op rij boekte en 
daarmee op 5 uit 8 kwam op dat moment goed voor een 
gedeelde 8e plaats in deze uit 52 schakers bestaande groep. 
Natuurlijk was er met nog 1 ronde te gaan uitzicht op meer 
maar de slotronde ging verloren. Zo eindigde Paul op 5 uit 9 
op een gedeelde 14e plaats met een TPR van 1926 en ook 
hem leverde dit wat Elowinst op. 
 
Schaken op Straat: Voor het 7e jaar op rij vond op zondag 5 
juli het enige echte Arnhems Straat-Schaaktoernooi plaats. 
Dit staat inmiddels ook wel bekend als het Kroegentoernooi 
van Arnhem. En de bekenden zullen het beamen: “gezellig 

bieren is belangrijker dan winnen”! Er werd gespeeld bij een 
aantal bekende kroegen en café’s van Arnhem, te weten De 
Wacht, ‘t Moortgat, Nieuwstad, Streetcafé, Meijers, Flater, 
Babo en Spring. Het toernooi werd gewonnen door Koen 
Lambrechts van Pallas uit Deventer met 6½ uit 7. Hij had 
net even wat meer weerstandspunten dan Arnold Frijling uit 
Zwolle. Zij bleven Anthony Migchels een half puntje voor. 
Daarna zien we op plaats 4/5 Remco de Leeuw en Paul de 
Freytas. Zij scoorden 5½ uit 7 en werden daarmee de beste 
ASV-ers. Weer een half puntje daaronder treffen we Peter 
Boel, Sander Berkhout, Otto Wilgenhof en Tjé Wing Au 
aan. Peter begon het toernooi met 4 uit 4 maar viel daarna 
terug mede door verlies tegen eindwinnaar Lambrechts. 
Lopen we de ranglijst verder na dan komen we met 4½ uit 7 
Theo Jurrius en Martin Weijsenfeld tegen. Richard van der 
Wel speelde als organisator niet alle partijen en kwam tot 3½ 
punt. Horst Eder en Liedewij van Eijk behaalden 3 punten, 
Theo Koeweiden 2½ en Ernst Singendonk 2 punten. Maar 
nogmaals, de gezelligheid stond voorop, het resultaat was 
minder belangrijk. Volgend jaar op de eerste zondag in juli 
is de volgende versie van dit gezellige kroegentoernooi!! 
 
Bilderberg: Voor onze senioren van 50+ is het Bilderberg-
toernooi in Oosterbeek het toernooi bij uitstek. Ook hier 
natuurlijk weer vele ASV-ers. In de hoofdgroep waar ge-
speeld werd om de Veteranen- en Seniorentitel van Neder-
land speelde Paul Tulfer een zeer verdienstelijk toernooi. 
Hoewel hij buiten zijn schuld op Elo niet voor deze groep in 
aanmerking kwam doordat resultaten uit de OSBO-Kamp 
niet tijdig waren verwerkt mocht hij gelukkig toch meedoen 
om het aantal even te maken. Dat hij in deze groep thuis-
hoorde liet hij zeker zien. Hij eindigde op 3½ uit 7 een totaal 
dat ook door ons oud-lid Fokke Jonkman werd behaald. In 
groep 1 speelden de ASV-ers een rol van betekenis. Siert 
Huizinga, Désiré Fassaert en Ruud Wille eindigden dan ook 
op de bovenste plaatsen. Siert deelde de 1e plaats met Stein-
hauer met 3½ uit 5 en Désiré werd samen met Ruud gedeeld 
3e met 3 uit 5. De krachtsverhoudingen in deze groep waren 
zeer gering. Dit bleek ook wel uit het grote aantal remises. 
Van de 30 partijen in deze groep eindigden er maar liefst 19 
in remise! In groep 3 was het Dick Hajee die met 3 uit 5 een 
gedeelde 3e plaats in de wacht sleepte. Walter Manschot 
eindigde met 2½ uit 5 in de middenmoot in groep 5. Ditzelf-
de resultaat boekte Horst Eder in groep 8. Hij deed dit via 5 
remises. Hendrik van Buren werd gedeeld 3e in groep 9 met 
3 uit 5 en dat na een mislukte start met 2 nederlagen. Daarna 
kwam Hendrik op stoom!! Dit lukte Frans Veerman in deze 
groep bepaald niet. Hij eindigde op 1½ punt. In een paar 
partijen had hij net de pech dat hij in een eindspel een tempo 
te kort kwam. Wim Zunnebeld eindigde met 2½ punt op 
50% en dat was net te weinig voor een prijs. Dit lukte Bob 
Sanders in groep 12 wel. Hij werd met 3½ uit 5 gedeeld 1e. 
Henk Kelderman bleef hier met 3 uit 5 net een half punt 
achter. Het was weer een zeer geslaagd evenement. Com-
plimenten aan de organisatie met daarin onze clubgenoten 
Henk Kuiphof als toernooivoorzitter, Albert Marks als pen-
ningmeester maar vooral aan Barth Plomp die er na maar 
liefst 30 jaar als wedstrijdleider nu een punt achter zette!!  
 
Praag 2009: Nico Schoenmakers speelde deze zomer in 
Praag zijn inmiddels 18e tienkamp. Dit maal werd hij inge-
deeld in de kandidatengroep met een speelsterkte van ge-
middeld 1896. Het speeltempo was voor het tweede jaar 
veertig zetten p.p. in anderhalf uur en vervolgens 30 minuten 
p.p. voor de rest van de partij. Dit jaar wist Nico hier beter 
mee om te gaan dan het vorig jaar. Na 'remise-remise-
nederlaag' gevolgd door nogmaals 'remise-remise-nederlaag', 
volgden in de ronden 7 t/m 9 drie volle punten op rij, waarna 
Nico naar tevredenheid met een vierde plaats zijn tienkamp 
afsloot. "Weten de lezers van En Passant trouwens wat een 
Audi is?" Ja, natuurlijk, dat is toch een au..! "Neen, dus. Een 
Audi is het vervolgresultaat op een korte en lange rokade; 
vier nullen op rij dus...".  Nico Schoenmakers 
 
Aanbod: Eric Langedijk wil zijn verzameling Schaaknieuws 
verkopen. Het betreft maar liefst 18 jaargangen van 1991 tot 
2009 en is nagenoeg compleet. Mocht er iemand bij ASV 
zijn die interesse heeft en een leuk bod wil doen laat het Eric 
dan even weten via 06-48223141 of ericlangedijk@gmail.com. 


