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52e jaargang no. 26      donderdag 22 augustus 2013
De eerste EP: We zijn weer begonnen! Vorige week ging het 
schaakseizoen bij ASV van start met een vrije speelavond. 
Voor de één wellicht na een schaakloze zomer, menig andere 
ASV-er nam deel aan één van de vele zomertoernooien die in 
de afgelopen weken op het programma stonden. Zo was er 
best wel sprake van enige zomerdrukte want met de deelna-
me van ASV-ers aan de toernooien in Amsterdam, Ooster-
beek, Dieren, Vlissingen en Borne was er elke dag wel wat te 
melden op het ASV-facebook waar de resultaten van onze 
clubgenoten bij deze toernooien onder de aandacht werden 
gebracht. Of zij daarmee het schaakritme alweer volledig te 
pakken hebben en zo dus ook een voorsprong hebben op 
degenen die de stukken een aantal weken even niet uit de 
doos hebben gehaald moet blijken. Ik ben benieuwd....?! 
Op donderdag 27 juni verscheen de laatste En Passant in het 
afgelopen seizoen. Na 45 nummers was de kopij op dat mo-
ment wel zo'n beetje uitgeput ofschoon de Massakamp tegen 
Wageningen nog wel op het programma stond. Te weinig 
echter voor een vol nummer en bovendien verscheen op de 
slotavond ook nog het julinummer van ASV-Nieuws. Hoog-
ste tijd dus nu weer om met een nieuwe reeks wekelijkse 
bulletins te starten. In deze eerste En Passant van dit fonkel-
nieuwe seizoen ga ik dan ook maar gewoon verder waar ik 
was gebleven om zo alle resultaten van onze clubgenoten en 
andere nieuwsfeiten voor de ASV-historie vast te leggen. 
Dus eerst wat ouder nieuws en langzaam maar zeker weer 
steeds actueler. De komende weken wordt zo overbrugd 
voordat op zaterdag 21 september a.s. onze zaterdagteams 
met de competitie starten. Ik hoop van u weer veel kopij te 
mogen ontvangen van wedstrijden, toernooien etc. Laat uw 
clubgenoten meegenieten van uw resultaten. Er zal zeker 
weer veel te melden zijn over onze externe teams en onze 
clubgenoten in de vele toernooien. De zomerstop waarin 
Activiteitencentrum Schreuder voor ons gedurende 5 don-
derdagavonden gesloten bleef is voorbij gevlogen. Ik hoop 
dat u een hele fijne vakantie heeft gehad. Vorige week stond 
dus onze eerste clubavond van het seizoen op het program-
ma. Op deze vrije speelavond kon weer even gezellig worden 
bijgepraat over bijvoorbeeld de toernooiresultaten deze zo-
mer maar ook werden al de nodige bespiegelingen gemaakt 
naar het voorliggende schaakjaar. Daarnaast werd er natuur-
lijk volop gevluggerd of rapid gespeeld! Want het schaken 
zelf daar gaat het natuurlijk vooral om nietwaar!! Vanavond 
wordt het met de jaarlijkse simultaan, waarin u dit keer de 
clubkampioen en de verliezend bekerfinalist van het afgelo-
pen seizoen aan de tand kunt voelen, alweer wat serieuzer. 
Omdat Wouter van Rijn niet alleen clubkampioen werd maar 
ook beslag legde op de beker werd daarom verliezend beker-
finalist Peter Boel gevraagd om ook als simultaangever op te 
treden. Veel plezier hierbij vanavond. Volgende week don-
derdag beginnen we weer met een nieuw seizoen in de inter-
ne competitie. Natuurlijk krijgt u ook binnenkort weer een 
jaaroverzicht maar dat is nog niet helemaal compleet. Ik 
wens u weer heel veel succes maar bovenal veel schaakple-
zier in het nieuwe seizoen!!’ 
 
Steenstraat: Schaken op straat tegen clubgenoten maar ook 
tegen het winkelende publiek is een geweldig leuke activiteit. 

De eerste keer dat we ons dit seizoen presenteren is reeds a.s. 
zaterdag 24 augustus en opnieuw ter hoogte van de verswin-
kels op de Steenstraat. Het is intussen een vaste jaarlijkse 
schaakdemo geworden. Tussen 11.00 en 15.00 uur wordt er 
geschaakt voor de deur van 5 van onze adverteerders in 
ASV-Nieuws. Bloemsierkunst Futura, Keurslager Putman, 
Bakkerij Ten Hoopen, Derkzen Groenten en Fruit en ’t Zui-
velhoekje bieden ons deze gelegenheid om reclame te maken 
voor ASV. Iets waar we dankbaar gebruik van maken. Komt 
u ook helpen om alle borden voor deze 5 winkels bezet te 
houden. Het is altijd gezellig om te doen. U kunt zich bij uw 
redacteur aanmelden ook al kunt u niet de gehele tijd aanwe-
zig zijn. Alle hulp is welkom. 
 
Oploswedstrijd: Eerst wil ik u de laatste stelling van het 
afgelopen seizoen nog even laten zien. Dat was er echt een 

om het vakantiegevoel aan te 
wakkeren. Derhalve een zeer 
simpele opgave: Wit speelt en 
wint. Het is het slot van de partij 
Fiedler – Baumbach om de 
DDR-beker in 1981. Oplossing: 
1. Dg6+, Kh8 2. De8+, Kh7 3. 
Df7+, Lg7 4. Dxg7+ en wit wint 
(na 4…Kg7 volgt 5. Pe6+ waar-
na wit een stuk voor blijft.  

In de eindrangschikking is Wou-
ter van Rijn de onbetwiste win-
naar geworden met een ruime 
voorsprong op Tijs van Dijk. 
Léon van Tol werd derde. Na-
tuurlijk gaan we ook in het 
nieuwe seizoen met de oplos-
wedstrijd door. Elke week prijs 
en bij 12 goede oplossingen een 
flesje wijn! Om maar meteen 
goed te beginnen kon u zich 
vorige week op de eerste club-
avond al meteen over een twee-
zet buigen. Die stelling komt in 
de volgende EP. 
 

Massakamp: Op zaterdag 29 juni werd de 10e versie ge-
speeld van de massakamp tegen Wageningen. Daar waar 
deze wedstrijd ooit ontstond bij ons vertrek uit De Opbouw 
is het uitgegroeid tot een niet meer weg te denken schaak-

Eindstand oploswedstrijd 
seizoen 2012-2013: 

Wouter van Rijn 35 
Tijs van Dijk 29 
Léon van Tol 25 
Hub Kusters 23 
Peter Boel 19 
Harm Steenhuis 19 
Horst Eder 17 
Hein van Vlerken 17 
Otto Wilgenhof 16 
Barth Plomp 14 
André de Groot 12 
Jan Vermeer 9 
Xadya van Bruxvoort 8 
Désiré Fassaert 8 
Tony Hogerhorst 7 
Bent Schleipfenbauer 7 
Theo Koeweiden 6 
Jan Groen 4 
Guust Homs 3 
Ko Kooman 3 
Koen Maassen vd Brink 3 
Pieter Verhoef 3 
Richard van der Wel 3 
Tom Bentvelzen 2 
Michiel Blok 2 
Remco Gerlich 2 
Bryan Hieltjes 2 
Siert Huizinga 2 
Kees van Keulen 2 
Jean Lewin 2 
Nico Schoenmakers 2 
Anne Paul Taal 2 
René van Alfen 1 
Theo van Amerongen 1 
Tom Bentvelzen 1 
Martijn Boele 1 
Floris van Capelleveen 1 
Hans van Capelleveen 1 
Theo Jurrius 1 
Henk Kelderman 1 
Henk Kuiphof 1 
Gustav Ochmann 1 
Karl Ochmann 1 
Jelmer Visser 1 
Alain van der Velden 1 



evenement. Ondanks de goede resultaten in de laatste paar 
jaar ging ASV in deze 10e versie met 20-14 dik onderuit. De 
nederlaag was natuurlijk pijnlijk maar het was zonder enige 
twijfel een geweldige schaakhappening. De massakamp heeft 
dan ook echt een meerwaarde in het schaakprogramma en het 
is goed om te zien dat de leden van beide clubs daar graag 
een zaterdag voor vrijhouden. Het elan om het aantal spelers 
te vergroten werkte aanstekelijk. Zo werd er aan maar liefst 
34 borden gespeeld. Een record en zo werd het een ware 
happening. Zoals vaker kwam ASV in het begin achter. Al-
leen dit keer zelfs met maar liefst 9-1. Was dit al een "Vo-
rentscheidung"? Hoe kon dat zo gebeuren? Al snel ging het 
mis bij Michael Mogendorff na materiaalverlies. Ko Kooman 
volgde. Hij raakte ergens een stuk kwijt en werd in het eind-
spel uitgeteld. André de Groot verspeelde in de opening een 
stuk maar kreeg daar eerst nog wel 3 pionnen voor. Deze 
raakte hij echter langzaam maar zeker kwijt. Ook Barth 
Plomp verloor snel. Zijn tegenstander zocht de aanval op de 
witte koning en dat sloeg sneller dan nodig door. Hub Kus-
ters won met slim spel een kwaliteit maar de compensatie in 
de vorm van koningsaanval was teveel voor Hub. Ook Erik 
Wille verloor. Hij won in de opening met een schijnoffer nog 
wel een pion maar maakte daarna enkele verkeerde keuzes. 
Zijn koning kwam niet meer uit het midden weg toen zijn 
opponent met alle stukken richting Erik's koning ging. Zekria 
Amani zorgde voor de eerste halve punt. Hij had steeds iets 
makkelijker spel maar kon dit niet in beslissend voordeel 
uitdrukken. Richard van der Wel zorgde na een gelijkwaar-
dige partij voor de volgende remise. Nedzat Sulejmani had 
intussen zijn dame verspeeld en daarmee was de strijd ge-
streden. Xadya van Bruxvoort kwam niet tot goed stukken-
spel en werd in de verdediging gedrukt waar zij zich niet uit 
wist te bevrijden. Het eerste volle punt kwam op naam van 
Pieter Verhoef die zijn tegenstander in het eindspel de baas 
bleef. Even leek ook Kazem Mollahosseini met een toren 
meer een punt te scoren maar ging na een serie vijandelijke 
schaakjes met de koning de verkeerde kant op waarna mat 
volgde. Ook Ruud Wille vond de winst niet na een stukoffer 
van zijn opponent waartegen hij zich nauwkeurig moest 
verdedigen. Ruud koos daarna voor de veilige remise. En dat 
was jammer voor de stand want wanneer dit 2 winstpunten 
had opgeleverd was ASV weer wat dichterbij gekomen zeker 
toen vervolgens Nico Schoenmakers zijn prima gespeelde 
partij wist te winnen. Zo was de tussenstand 10½-3½ in Wa-
genings voordeel. Peter Boel stond wat actiever maar meer 
dan remise zat er niet in. Frank Schleipfenbauer kwam door 
tempoverlies in de problemen en wist uiteindelijk met toren 
tegen twee stukken de stelling niet meer te keepen. Bob 
Beeke kwam in een gelijkopgaand duel remise overeen. Theo 
Koeweiden verloor nadat hij in de stelling met tegengestelde 
rokades te laat kwam met zijn aanval. Zijn tegenstander was 
hem te glad af. Peter van Deursen won in zijn partij een kwa-
liteit. Het eindspel was niet makkelijk maar Peter haalde de 
winst toch binnen. Kees van Keulen maakte 2 pionnen buit 
die hij verzilverde in het toreneindspel. Wouter van Rijn 
moest het aan bord 1 opnemen tegen de sterke Sander van 
Eijk. Wouter van Rijn hield lang stand maar in het eindspel 
ging het toch mis. Koen van Keulen leek zijn partij in winst 
om te zetten maar in een ingewikkelde stelling werd hij ver-
rast door een krachtzet en liet zich daarna matzetten. Koen 
Maassen van den Brink verloor in zijn partij een stuk. Te-
genkansen wist hij niet meer te creëren zodat ook hij moest 
opgeven. Martin Weijsenfeld bracht de stand via een winst-
partij dankzij een vrijpion op 16½-7½. Paul Schoenmakers 
hield lang druk op de vijandelijke stelling. De Wageninger 
kwam toch los en won zelfs een pion. Gelukkig had Paul 
voldoende actieve stukken om de partij remise te houden. 
Bent Schleipfenbauer kwam goed weg. Hij leek ten onder te 
gaan in een koningsaanval Maar met een truc won hij toch 
nog. Daan Holtackers vond in een spannend middenspel een 

winnende combinatie. Dirk Hoogland had aan één van de 
topborden steeds wat makkelijker spel. Pionwinst in de eind-
fase bleek vervolgens voldoende voor het volle punt. Een 
prima gespeelde partij! Hendrik van Buren was in een lastige 
partij 2 pionnen kwijtgeraakt maar zetherhaling bracht hem 
toch nog het halve punt. Anne Paul Taal hield in zijn partij 
de druk vast en in de tijdnoodfase besliste een vrijpion de 
partij. Ruud Verhoef miste daarentegen net de winst. Dat was 
jammer gezien zijn goed gespeelde partij. Bijna was het zelfs 
helemaal verkeerd afgelopen maar in het eindspel ging het 
nog net goed. Remise dus! Hans van Capelleveen stond lang 
beter maar zijn tegenstander nam het initiatief over. Deze 
kreeg 2 verbonden vrijpionnen en toen was het einde snel 
daar. De massakamp was intussen al lang beslist. Sjoerd van 
Roosmalen en Jochem Woestenburg moesten tot het uiterste 
gaan na afgeslagen remisevoorstellen. Dat lukte. Niet alleen 
Sjoerd van Roosmalen hield remise. Ook Jochem Woesten-
burg bleef overeind in een stelling met een pion minder. Zo 
stond er aan het eind van een middag vol strijd dus een 20-14 
nederlaag op het wedstrijdformulier waardoor ASV na deze 
10e massakamp op een 5½-4½ achterstand is gekomen. Ook 
de ASV-jeugd verloor maar zij staan na 10 confrontaties nog 
wel met 7-3 ruim voor. De C-jeugd won een van de zes on-
derlinge wedstrijden aan zeven borden en ook de AB-jeugd 
won een van de drie wedstrijden. In totaal won de Wage-
ningse jeugd het duel echter met 37½-23½ van de Arnhemse 
leeftijdsgenoten. ASV trok dus ditmaal zowel bij de senioren 
als bij de jeugd aan het kortste eind. Het mocht de pret niet 
drukken want het was een geweldige schaakmiddag! Vol-
gend jaar volgt de 11e editie in Arnhem! 
Gedetailleerde uitslag 10e Massakamp Wageningen-ASV (Elo 1 
mei ’13): 1. Sander van Eijk (2410)-Wouter van Rijn (2206) 1-0; 
2. Stefan Bekker (2262) - Bob Beeke (2228) ½-½; 3. Erwin Oor-
ebeek (2199) - Dirk Hoogland (2118) 0-1; 4. Erik van den Dik-
kenberg (2164) - Frank Schleipfenbauer (2055) 1-0; 5. Fred 
Jonker (2153) - Sjoerd van Roosmalen (2042) ½-½; 6. Bert Torn 
(2149) - Richard van der Wel (2085) ½-½; 7. Jeroen Franssen 
(2119) - Peter Boel (2081) ½-½; 8. Tjerk Sminia (2016) - Daan 
Holtackers (2085) 0-1; 9. Clemens de Vos (2001) - Jochem 
Woestenburg (1981) ½-½; 10. Jef Verwoert (1989) - Koen Maas-
sen van den Brink (1987) 1-0; 11. Cees van de Waerdt (1972) - 
Ruud Wille (1889) ½-½; 12. Martijn Naaijer (1942) – Barth 
Plomp (1996) 1-0; 13. Robin van Leerdam (1931) - Erik Wille 
(1950) 1-0; 14. Bartel Dodeman (1889) - Anne Paul Taal (1920) 
0-1; 15. Marco Otte (1855) - Paul Schoenmakers (1876) ½-½; 16. 
Thomas Slijper (1850) - Martin Weijsenfeld (1941) 0-1; 17. Jan 
Hendrik Neuteboom (1843) – Hans van Capelleveen (1799) 1-0; 
18. Richard Christians (1819)–Bent Schleipfenbauer (1682) 0-1; 
19. Ekaterina Naipal (1764) – Xadya van Bruxvoort (1508) 1-0; 
20. Marcel Hahné (1747) – Pieter Verhoef (1759) 0-1; 21. Harrie 
van Lotringen (1695) - Nico Schoenmakers (1788) 0-1; 22. Ger-
rit Walstra (1609) – Ruud Verhoef (1844) ½-½; 23. Jaap Mel-
gers (1615) – Theo Koeweiden (1577) 1-0; 24. Eric van Mulle-
kom (1598) – Hub Kusters (1612) 1-0; 25. Steef Bijlmakers 
(1553) - Hendrik van Buren (1548) ½-½; 26. Rijk Timmer 
(1503) – Michael Mogendorff (1785) 1-0; 27. Albert Boshoven 
(1477) – Zekria Amani (1597) ½-½; 28 Joost Hooghiemstra (--) – 
Koen van Keulen (1472) 1-0; 29. Gerben Kets (1417) – Ko 
Kooman (1434) 1-0; 30. Leen Vegter (1383)–Kazem Mollahos-
seini (--) 1-0; 31. Henk Bakker (1381) – André de Groot (1391) 
1-0; 32. Wim Wiegant (1352) – Nedzat Sulejmani (--) 1-0; 33. 
Marc Bruggeman (1032)-Kees van Keulen (1416) 0-1; 34. Mari-
us Bolck (--) - Peter van Deursen (1178) 0-1. Eindstand 20-14. 
 
Uitslagen 35e ronde interne competitie (27 juni 2013: 
Karssen-van Tol 0-1; van Alfen-Hoogland 0-1; Boel-R. Wille ½-½; 
R. Verhoef-Knuiman 0-1; Marks-Hogerhorst 1-0; Weijsenfeld-B. 
Schleipfenbauer 1-0; Huizinga-Corbeel ½-½; Vliek-Kusters ½-½; 
van Buren-Kooij ½-½; Kooman-van der Krogt 1-0; Sulejmani-
Rijmer 1-0; J. Sanders-Mollahosseini 0-1; Hartogh Heijs-Derendorp 
0-1; Wijman-van Deursen 0-1; Kees van Keulen-Gubbels 1-0; 
Kelderman-van Vlerken 1-0; Stibbe-Burger 1-0; Visser-Teunissen 
van Manen 0-1. 
Correctie ronde 34: Derendorp – van Deursen ½-½ ipv 0-1. 


