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Oploswedstrijd: Ook onbekende spelers doen 
wel eens mooie dingen. Hier is een stand uit de 
partij J. Anderssen – J. Johanssen, die in 1964 in 
Malmö gespeeld werd. Wit won hier fraai. 

Oplossing: 
1.Txg6 

(1…fxg6 
gaat gelijk 
fout na 2. 
Dh8+) dus 

1…Kxg6 
2. Dg8+, 
Kh6 3. 
Dh8+, Kg6 
4.Lf3 Dd8 
en na 

5.Lxh5+ 
zit de zwar-

te koning in een matnet. 
 
Oranje: Wat het WK-voetbal, vooral wanneer het 
Nederlands elftal daarbij betrokken is, met een 
clubavond kan doen bleek wel vorige week. 
Slechts 7 partijen werden er voor de interne ge-
speeld en daarnaast waren er nog een enkelen die 
even kwamen vluggeren. Maar juist voor de 
liefhebbers die wel kwamen voor hun schaak-
avondje daar doen we het uiteindelijk toch voor!! 
 
EP: Met deze En Passant heeft u voor dit seizoen 
het laatste weekbulletin in handen. Volgende 
week is er trouwens genoeg te lezen want dan 
verschijnt nog het juli-nummer van ASV-
Nieuws. Ik wens u een prettige zomervakantie! 
 
Nieuw seizoen: Volgende week donderdag 8 juli 
sluiten we het schaakseizoen 2009-2010 af met 
een ongetwijfeld gezellige avond Fischer Ran-
dom Chess onder leiding van Nico Schoenma-
kers. Hij zal zeker weer wat fraaie beginstellin-
gen verzinnen. Na volgende week sluiten we de 
deuren van “ons Schreuder-clubhuis” om deze op 
donderdag 19 augustus te openen voor een 
nieuw seizoen. We beginnen dan met een vrije 
schaakavond, gevolgd door de traditionele simul-
taan op 26 augustus waarin u uw krachten kunt 
meten tegen de club- en de bekerkampioen. Op 2 
september start dan vervolgens een nieuwe inter-
ne competitie. Denkt u overigens ook aan ons 
ASV-weekendtoernooi dat wordt gespeeld van 3 
t/m 5 september. Een mooie gelegenheid om mee 
te doen nietwaar!! 
 
Massakamp: ASV heeft de 7e editie van de mas-
sakamp tegen Wageningen bij de senioren met 
16-9 gewonnen. De ASV-jeugd daarentegen 
verspeelde in de slotfase bij het carrouselschaak 
een zeker lijkende voorsprong en verloor de 
match tegen de Wageningse jeugd met 41½-45½. 
Het belangrijkste natuurlijk was dat de sfeer 
weer uiterst plezierig en vriendschappelijk was 

en daar gaat het toch vooral om bij zo’n massakamp. De basis voor de 
Arnhemse overwinning werd gelegd aan de top- en staartborden. Zo won 
ASV de strijd aan de eerste 8 borden met 6-2 en op de laatste 6 borden 
was het 5-1 voor ASV. Het middengedeelte hield elkaar dus aardig in 
evenwicht. De temperatuur in het Activiteitencentrum Schreuder liep 
deze schaakmiddag op tot tropische waarden. Daar hielp zelfs geen airco 
aan. ASV kende een goede start. Na een remise van Martin Weijsenfeld 
werd een 3½-½ voorsprong genomen. Ruud Wille zette ASV na zo'n 2 
uur spelen op voorsprong. Een aanval via de h-lijn leverde via een pen-
ning al beslissend voordeel op maar stukwinst besliste de partij definitief. 
Frans Veerman volgde snel daarna. Hij won 2 stukken en 2 pionnen 
tegen een toren en hield bovendien een vrijpion. Na verdere afwikkeling 
haalde hij de partij definitief naar zich toe. Herman de Munnik won een 
pion en kreeg actief stukkenspel. Hier wist zijn tegenstander geen raad 
mee. Een eenvoudige zege voor Herman. Daarna volgden voor beide 
partijen punten maar de Arnhemse voorsprong werd allengs groter. Eerst 
verloor Horst Eder. Zijn jeugdige opponent offerde flink maar mat ging 
onze ASV-er niet. Na een zetverwisseling ging Horst toch onderuit. Ton 
van Eck kreeg na pionwinst steeds meer ruimtevoordeel en dreigingen in 
het centrum. Na kwaliteitswinst ging het vervolgens vanzelf. Erik Wille 
overzag vervolgens in een ingewikkelde maar voor hem ook moeilijke 
stelling eenvoudig torenverlies. Gerben Hendriks was daarentegen in zijn 
partij via de a-lijn sneller in zijn aanval in een stelling met rokade op 
verschillende vleugels. Rob van Belle speelde een interessante partij. 
Beide spelers probeerden elkaar af te troeven maar de stelling bleef aar-
dig in evenwicht waarna tot remise werd besloten. Mogelijk had Rob 
toch de betere kansen zo bleek na analyse. Jan Vermeer benutte het ruim-
tevoordeel optimaal. Zijn tegenstander verdedigde nog lang goed maar 
een penning besliste de partij. Guust Homs vocht een interessante strijd 
uit met kopman Sander van Eijk. Guust bleef drukken op de zwaktes in 
de witte stelling. Het eindspel bood zeker voordeel voor Guust maar dit 
werd achter het bord niet meer gevonden. Hij koos daarop voor een pun-
tendeling. De analyse maakte de winstmogelijkheden wel duidelijk. Ri-
chard van der Wel miste in zijn partij stukverlies in een afwikkeling naar 
een eindspel met een pluspion. Remco de Leeuw had het niet eenvoudig. 
In een toreneindspel met ongelijke lopers raakte Remco twee pionnen 
achterop. Zijn tegenstander liet echter een vrijpion van Remco doorlo-
pen. Dat kostte de Wageninger weliswaar een stuk maar zetherhaling 
leverde nog remise op. Ook bij Albert Marks was het een spannend duel. 
In de slotfase greep Albert mis door de verkeerde toren te spelen. Daar-
door kwam hij in een eindspel met dame tegen 2 torens maar dit bleek 
verloren. Verder dan de 9-6 tussenstand kwam Wageningen niet terug. 
Fred Reulink won het toreneindspel met een pion meer mede door de 
grotere activiteit van zijn torens en de geringe tijd aan de kant van zijn 
tegenstander. Wouter van Rijn won het eindspel met ongelijke lopers. 
Lang had Wouter het initiatief maar zijn tegenstander hield goed stand. 
In de slotfase sloeg Wouter alsnog toe. Koen Maassen van den Brink 
kreeg aanval maar zijn tegenstander verdedigde goed en pakte ook nog 
enkele pionnen mee. In de counter ging Koen ten onder. Ook Hendrik 
van Buren verloor. Nodig was dit allerminst. Hij kreeg een goede stelling 
maar verspeelde dit voordeel door een klungelige zet. Zijn tegenstander 
nam het initiatief over en bracht Hendrik in het nauw. Mat of damever-
lies besliste de partij. Zo was het 11-8, de 3 punten voorsprong die al in 
het begin waren genomen bleven intact. De tegenstander van Zekria 
Amani had steeds gezocht naar combinaties en had daarmee een pion 
verloren. Zekria hield stand en won een kwaliteit. Een blunder van zijn 
opponent in de slotfase leverde een vol stuk op en daarmee de partij. 
Léon van Tol zag in de slotfase een remisevoorstel afgeslagen worden. 
Met 2 stukken tegen een toren had zwart dan ook de betere kansen maar 
een Wageningse blunder kostte materiaal en de partij. Daarmee was de 



beslissing in deze editie van de massakamp ge-
vallen want ASV nam hierdoor een veilige voor-
sprong van 13-8. Peter Boel profiteerde in de 
slotfase met een stukoffer toen de Wageningse 
voorzitter Bert Torn in iets betere stelling niet de 
beste voortzetting koos. Met twee pionnen voor 
de kwaliteit ging Peter het eindspel in. Daarin 
was het loperpaar van onze ASV-er beslissend. 
Daan Holtackers kreeg het met een door zijn 
opponent geofferd stuk nog moeilijk. In tijdnood 
hield Daan het materiaalvoordeel vast. Robert 
Naasz kwam zeer gedrongen te staan maar wist 
zich daar nog uit te werken. In hevige tijdnood 
ging het in het toreneindspel volledig verkeerd 
en ging Robert mat. Frank Schleipfenbauer sloot 
de strijd af met een prima winstpartij. Lang dacht 
hij de partij in de aanval te kunnen afronden 
maar zijn tegenstander verdedigde koelbloedig. 
Frank bleef echter de betere stelling houden. Dat 
leverde uiteindelijk materiaalwinst op en daar-
mee de partij. De eindstand in deze match kwam 
daarmee op 16-9 in Arnhems voordeel. ASV 
bracht de achterstand in deze massakamp terug 
tot 4-3 nog steeds in het voordeel van Wagenin-
gen dus. Volgend jaar de achtste editie!! Wordt 
het dan de gelijkmaker….?  
Gedetailleerde uitslag (ASV heeft zwart aan 
oneven borden): 1. Guust Homs (2189) - San-
der van Eijk (2340) ½-½; 2. Wouter van Rijn 
(2177) - Evert Rademakers (2200) 1-0; 3. Rem-
co de Leeuw (2178) - David van Eekhout (2125) 
½-½; 4. Léon van Tol (2165) - Erwin Oorebeek 
(2095) 1-0; 5. Peter Boel (2079) - Bert Torn 
(2137) 1-0; 6. Richard van der Wel (2084) - 
Kees Stap (2094) 0-1; 7. Frank Schleipfenbauer 
(2056) - Jeroen Franssen (2034) 1-0; 8. Fred 
Reulink (2017) - Jef Verwoert (2008) 1-0; 9. 
Erik Wille (1973) - Karel Scholten (1961) 0-1; 
10. Daan Holtackers (1993) - Richard Christi-
ans (1819) 1-0; 11. Gerben Hendriks (1861) - 
Cees van de Waerdt (1886) 1-0; 12. Koen Maas-
sen van den Brink (1832)-Harry Verhoef (1840) 
0-1; 13. Martin Weijsenfeld (1895)-Marco Otte 
(1806) ½-½; 14. Ruud Wille (1865)-Maurice 
van Eijk (1781) 1-0; 15. Horst Eder (1502)-
Jeroen Goedhart (1597) 0-1; 16. Ruud Verhoef 
(1805)-Albert van der Harst (1679) 1-0; 17. 
Robert Naasz (1726) - Frits Gieltjes (1673) 0-1; 
18. Rob van Belle (1799) - Harrie van Lotrin-
gen (1664) ½-½; 19. Albert Marks (1799) - 
Gerrit Walstra (1640) 0-1; 20. Jan Vermeer 
(1733) - Rijk Timmer (1613) 1-0; 21. Zekria 
Amani (1668)-Jaap Melgers (1611) 1-0; 22. 
Hendrik van Buren (1547) - Wim Wiegant (-) 0-
1; 23. Frans Veerman (1455) - Eric van Mulle-
kom (1544) 1-0; 24. Ton van Eck (1418) - Al-
bert Boshoven (1528) 1-0; 25. Herman de 
Munnik (1479) - Marc Bruggeman (-) 1-0. 
Eindstand 16-9.  
 
Seizoenoverzicht ASV-1: De derde plaats op de 
ranglijst kan zonder meer zeer verdienstelijk 
worden genoemd. Echt meespelen in de strijd om 
de promotie deed ASV-1 niet. Twee nederlagen 
in de eerste drie ronden, waaronder tegen de 
latere kampioen Venlo, sloot een toppositie al 
bijna uit. Het traditionele puntverlies tegen een 
laag geklasseerd team diende zich ook dit sei-
zoen weer aan. Voerendaal-2 boekte daarmee het 
enige puntje. Ook dit euvel zal ASV-1 in de 
toekomst moeten voorkomen om echt een rol van 
betekenis te kunnen gaan spelen. In de slotronde 
verrichte ASV nog een goede daad door te win-
nen van een concurrent in de degradatiestrijd van 

stadgenoot De Toren waardoor zij boven de streep bleven. De individue-
le resultaten dan. Nieuwkomer Dirk Hoogland kan terugkijken op een 
goed debuutjaar. Teamleider Richard van der Wel gaf het goede voor-
beeld en werd topscorer. Maar ook de resultaten van Wouter van Rijn, 
Remco de Leeuw en Otto Wilgenhof mogen er zijn. Bij Eelco de Vries 
en Sander Berkhout wilde het dit jaar niet lukken. Volgend seizoen speelt 

ASV in een parallelgroep van de 2e klasse. Andere tegenstanders, nieuwe 
gezichten. Wie weet wordt het wel iets moois! 
 
Seizoenoverzicht ASV-3: We kunnen er kort over zijn: het was een treu-
rig jaar voor ASV-3! Het vorige seizoen was al moeizaam, maar nu is het 
echt gebeurd: het team is gedegradeerd naar de Promotieklasse met al-
leen maar nederlagen. Het wilde geen van de wedstrijden echt lukken, 
zelfs niet tegen de zwakke broeders in de poule zoals ESG en Lonneker. 
Domme pech in combinatie met slechte vorm en gebrek aan geloof in 
eigen kunnen bleken funest. De meeste vaste spelers bleven zitten met 
een minscore, en tijdens het seizoen vielen ook nog spelers als Barth 

Plomp af. De enige met een plusscore was Martijn Boele. Van alles is 
geprobeerd om het team aan het winnen te krijgen, maar niets lukte, ook 
niet de vileine teksten van Martijn in het clubblad. Duistere figuren bin-
nen onze vereniging suggereren dat er een vloek rust op ASV 3 die moet 
worden uitgebannen door het afhakken, verbranden en opeten van li-
chaamsdelen van de teamcaptain van ASV-3. Dat lijkt me niet zo'n goed 
idee. Laten we uithuilen en volgend jaar gewoon opnieuw beginnen in de 
promotieklasse!"     Jochem Woestenburg 
 
Uitslagen interne competitie 33e ronde (24 juni 2010): 
Boel - R. Wille 0-1; Marks - Hogerhorst 1-0; van Belle - Bentvelzen 1-0; 
van Buren - Vermeer ½-½; van Vlerken - Eder 0-1; Menger - Hartogh 
Heijs 1-0; Kelderman - B. Schleipfenbauer 1-0. 

ASV- 1               1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score Bo rd Elo  TPR  
Eelco de Vries      - 0 - - 1 0 0 0 1 2-6   2,2  22 18 2109 
Otto Wilgenhof      1 0 0 ½ 0 1 1 ½ 1 5-9   2,8  22 16 2230 
Wouter van Rijn     1 0 - 1 1 ½ 1 1 0 5½-8  3,4  21 76 2261 
Sander Berkhout     ½ 0 0 ½ 0 0 0 1 ½ 2½-9  3,8  21 54 1935 
Dirk Hoogland       - 1 ½ 1 0 1 0 1 – 4½-7  4,3  21 77 2206 
Remco de Leeuw      ½ ½ 1 ½ 1 - 1 ½ 0 5-8   4,6  21 71 2191 
Peter Boel          1 ½ 0 1 0 ½ 0 ½ 1 4½-9  5,2  21 03 2032 
Richard van der Wel 1 1 0 ½ 1 1 1 0 1 6½-9  6,6  20 48 2210 
Invallers : 
John Sloots         ½ - ½ - - - - - - 1-2   7,0  20 49 2084 
Erik Wille          1 - - - - ½ - - 0 1½-3  7,3  19 73 1988 
Daan Holtackers     - - - 1 - - - - - 1-1   8,0  19 88 2228 
Fred Reulink        - - 1 - - - - - - 1-1   8,0  20 49 2180 
De 9 wedstrijden op een rij :     Eindstand KNSB 2 e klasse D  
1 HMC Calder-2 - ASV-1 1½-6½     1 Venlo             16 45 K  
2 ASV-1 – Venlo 3-5              2 Veenendaal        14 45 
3 DJC Stein - ASV-1 5-3          3 ASV-1             12 40 
4 ASV-1 – Paul Keres-2 6-2       4 Paul Keres-2      10 36 
5 Voerendaal-2 -ASV-1 4-4        5 HSC                9 36 
6 ASV-1 – Veenendaal 4½-3½       6 DJC Stein          9 34 
7 ASV-1 – De Toren-1 4-4         7 HMC Calder-2       8 36 
8 HSC -ASV-1 3½-4½               8 De Toren-1         6 33 
9 ASV-1–De Stukkenjagers-2 4½-3½ 9 De Stukkenjagers -2 5 30 D  
                                10 Voerendaal-2      -1 25 D  
Voerendaal-2 kreeg 2 matchpunten in mindering voor het niet 
2 keer opstellen van een opgegeven speler. 

ASV- 3              1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score Bord Elo  TP R 
Martijn Boele      - 1 1 0 1 0 1 ½ - 4½-7  2,7  199 3 2116 
Jochem Woestenburg 0 0 0 ½ - ½ 0 1 – 2-7   2,7  202 8 1849 
Kees Sep           ½ ½ ½ 0 0 0 0 ½ ½ 2½–9  3,2  195 0 1836 
Remco Gerlich      0 0 0 0 1 0 ½ - ½ 2-8   3,5  187 0 1847 
Gerben Hendriks    0 ½ - 0 0 0 0 0 0 ½-8   4,1  189 7 1609 
Barth Plomp        ½ 0 0 0 - - - - - ½-4   5,0  193 5 1697 
Paul de Freytas    0 ½ 0 0 ½ 1 0 0 0 2-9   6,7  178 9 1708 
René van Alfen     0 ½ 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ 2½-9  7,0  183 5 1752 
Invallers : 
Daan Holtackers    - - - - 0 - - - - 0-1   1,0  198 8 1842 
Jan Knuiman        - - - - - 0 - - 0 0-2   4,0  186 1 1708 
Ivo van der Gouw   0 - - - - - - 0 – 0-2   4,0  189 7 1694 
Martin Weijsenfeld - - 1 – 0 - - - - 1-2   5,0  194 2 2064 
Nico Schoenmakers  - - - - - - - - ½ ½-1   6,0  184 9 1824 
Murat Duman        - - - - - - 0 - - 0-1   6,0  188 3 1755 
Tony Hogerhorst    - - - - - - - 0 0 0-2   7,0  178 6 1454 
De 9 wedstrijden op een rij :   Eindstand KNSB 3 e klasse B:  
1 Zevenaar - ASV-3 7-1         1 Dr. Max Euwe-2 17 44½ K 
2 ASV-3 – ESG (Emmen) 3-5      2 Zevenaar       16 48½ 
3 Staunton - ASV-3 5½-2½       3 Almelo         14 40½ 
4 ASV-3 – Pallas 1-7           4 Doetinchem     11 37½ 
5 Almelo - ASV-3 5-3           5 ESGOO-2         9 37½ 
6 ASV-3 – Dr. Max Euwe-2 1½-6½ 6 Staunton        9 37 
7 ASV-3  - ESGOO-2 1½-6½       7 Lonneker        6 33½ 
8 Lonneker - ASV-3 5½-2½       8 Pallas          5 35½ 
9 ASV-3 – Doetinchem 2-6       9 ESG             3 27½ D 
                              10 ASV- 3           0 18  D  


