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Oploswedstrijd: Vorige week viel er voor u een 

tweezet op te 
lossen. Het was 
er een van She-
dej uit 1969. Hij 
kreeg er de eer-
ste eervolle 
vermelding voor. 
Wit geeft mat in 
twee zetten. 
Oplossing: sleu-
telzet 1. Lh5-d1. 
 
Beker: Na Anne 
Paul Taal is nu 
ook de 2e finalist 
bekend in ons 

bekertoernooi. 
Jan Knuiman bereikte de eindstrijd door Pieter 
Verhoef te verslaan. Geen spelers dus uit ons eerste 
team dit keer in de finale. We kijken uit naar een 
ongetwijfeld spannende finale. In deze partij heeft 
Anne Paul Taal wit geloot. 
 
Massakamp: Onze jaarlijkse vriendschappelijke 
massakamp tegen Wageningen blijft een hoogtepunt 
op zich. Zo ook afgelopen zaterdag toen de 11e 
editie van dit treffen werd gehouden dit keer in ons 
eigen clubgebouw. Een evenement dat leeft binnen 
de club want vaak krijg ik al ver van te voren van 
verschillende kanten de vraag of de datum voor 
deze wedstrijd al bekend is. Dat zegt genoeg over 
de uitstraling die dit gebeuren heeft. Een wedstrijd 
ook tussen alle geledingen van beide clubs. Dus 
geen strijd tussen de toppers alleen maar spelers uit 
alle teams waren ook nu weer vertegenwoordigd 
evenals natuurlijk de jeugd. Voor ASV lag de uit-
daging bij de senioren in het wegpoetsen van de 
achterstand die vorig jaar was opgelopen. Er moest 
dus gewonnen worden! Na het openingswoord van 
beide voorzitters waarbij van Wageningse kant door 
Albert van der Harst nog wat speldenprikken wer-
den uitgedeeld over o.a. het verlenen van ontwikke-
lingshulp etc. kon de massakamp bij zowel de jeugd 
aan 11 borden en bij de senioren aan 28 borden 
starten. Het aantal spelers was bij de senioren iets 
minder dan vorig jaar toen er 34 partijen werden 
gespeeld. Dat blijft dus vooralsnog het record van 
alle edities! Siert Huizinga zette ASV al snel op 
voorsprong. Toen ik hem na ruim een uur spelen bij 
de bar tegenkwam en vroeg hoe het ging antwoord-
de hij: “ik kom even een dame halen” die hij bij één 
van de analyseborden leende. ”Ik ga zo promove-
ren”, aldus Siert. Het punt was niet veel later een 
feit. Even later werd hij gevolgd door Hub Kusters 
met het tweede punt. Hij bracht zijn tegenstander in 
de problemen en deze kwam daar niet meer uit. 
Onze ASV-er won een toren en daarmee de partij. 
2-0 voor, de toon was gezet. Maar ook op verschil-
lende andere borden ontstond voordeel. Zo wist 
Fred Reulink de koningsstelling van zijn opponent 
te verzwakken. De vijandelijke koning werd zo een 
dankbare prooi voor de aanval van Fred die daar-
mee de partij in zijn voordeel besliste. Wageningen 
deed daarna even wat terug. André de Groot verloor 
eerst een kwaliteit maar had nog wat vage tegen-
kansen. Zijn tegenstander liet André echter niet 
zover komen en wikkelde af naar een gewonnen 
eindspel. Kazem Mollahosseini bracht de voor-
sprong weer terug op 3 punten. Kazem won een 
toren, moest later nog wel een stuk inleveren maar 
wist zijn partij tenslotte toch in winst om te zetten. 
Het ging nu om en om. Eerst was het weer de beurt 

aan Wageningen voor een winstpartij. Nico Schoenmakers leek aan-
vankelijk de beste papieren te hebben toen hij via een offer op f7 ma-
teriaal won. Het voordeel bleek maar schijn. Zwart activeerde zijn 
toren via de h-lijn en met een sterke loper op c5 kwam er een vijande-
lijk paard de stelling van Nico binnen. Hij moest niet veel later zijn 
dame geven voor twee stukken en tegenkansen kwamen er vervolgens 
niet meer. Een goed punt voor zijn tegenstander dus! De volgende 
winstpartij was weer voor ASV. Marco Braam, gelukkig weer terug 
van weggeweest, voelde zich bij ASV meteen weer helemaal in zijn 
element. Actief spelend zette hij zijn tegenstander onder druk. In de 
beslissende fase won hij een stuk en liet niet veel later het punt note-
ren. Dat het daarna eerst 5-3 werd was verrassend. Peter van Deursen 
had steeds de beste papieren en creëerde 2 vrijpionnen. Dit zou toch in 
combinatie met zijn actieve stukken de winst moeten gaan brengen. 
Echter, een moment van onachtzaamheid en Peter werd via de witte 
diagonaal zomaar mat gezet. Ook Zekria Amani verloor. Eerst had hij 
het betere van het spel maar toen de dames waren geruild was de 
kracht van zijn stelling verdwenen en was het juist de Wageninger die 
voordeel verkreeg. Deze won 2 pionnen en dat was natuurlijk ruim-
schoots voldoende voor het eindspel. Zo was het Wageningen die dus 
weer 2 punten had ingehaald. De spanning bleef. Prachtig om zo te 
volgen! Nu was het weer de beurt aan ASV. Theo Koeweiden snoepte 
zijn tegenstander in een lastig te taxeren eindspel twee stukken af toen 
zijn opponent het allemaal even niet meer zo scherp zag. Jan Vermeer 
was de volgende. Hij wist zijn tegenstander steeds verder onder druk 
te zetten en won daarbij een stuk en de partij. Jochem Woestenburg 
bracht de stand op 8-4 via een verwoestende koningsaanval. De winst 
van Peter Boel was fraai. Eerst werden de actieve stukken van zijn 
opponent in de problemen gebracht. Voor 2 stukken kreeg hij een 
toren maar het voordeel was dat de witte koning in het centrum ach-
terbleef en daar ook niet meer weg kon komen. Peter buitte dit meteen 
uit. Tot zover leek het met alleen maar winst- of verliespartijen be-
paald geen vriendschappelijke match. Koen van Keulen maakte daar 
een einde aan. In een gelijkopgaand duel won hij wel een pion maar 
zijn tegenstander had actiever stukkenspel waardoor de partij binnen 
de remisemarge bleef. Ruud Wille was de volgende die verloor. Hij 
reageerde niet goed op een pionnenopmars van zijn tegenstander in 
het centrum. Dit kostte Ruud een stuk en de partij. Johan Wolbers 
daarentegen won al vroeg in de partij een stuk. Zijn tegenstander liet 
zich niet kennen en bleef naar kansen zoeken. Johan moest dus op zijn 
tellen blijven passen maar toen hij zich verder kon bevrijden telde het 
stuk voordeel in het eindspel extra zwaar. In de partij van Remco de 
Leeuw bleef het evenwicht steeds gehandhaafd. Remise was in deze 
partij dan ook het logische resultaat. Wouter van Rijn won in zijn 
partij een pion tegen Bert Torn. Heel knap wist hij dit in een eindspel 
met beiden het loperpaar in winst om te zetten toen het hem lukte om 
een vrijpion te laten promoveren. Ook Léon van Tol won zijn partij. 
Hij maakte een pion buit en won er later nog 2 bij. Zijn tegenstander 
verdedigde zich wat hij kon maar moest tenslotte toch buigen. Dirk 
Hoogland was in een spannende partij verwikkeld geraakt. Zijn tegen-
stander had het centrum terwijl Dirk tegenspel had via een toren op de 
zevende rij. Een interessante stelling dat na veel strijd in remise ein-
digde. Aan bord 1 verloor Bob Beeke. Zijn opening verliep bepaald 
niet naar wens. Hij moest daarbij 2 pionnen inleveren. Zijn tegenstan-
der hield dit voordeel vast en langzaam maar zeker kwam de neder-
laag voor Bob vast te staan. Ook Xadya van Bruxvoort verloor. In de 
opening leek het al mis te gaan toen ze een gevaarlijke aanval voorge-
schoteld kreeg. Maar ze kwam hier knap onderuit en wist haar tegen-
stander terug te dringen. Toch moest ze blijven oppassen voor de 
tegenkansen die in de stelling bleven bestaan. In de slotfase werd een 
van die kansen benut. Robert Naasz won zijn partij en was daarmee 
beslissend in deze massakamp. Na kwaliteitswinst volgde een lastig 
eindspel. In zware tijdnood maakte Robert de juiste keuzes. De kwali-
teit werd teruggegeven waarna zijn laatste pion hem de winst bezorg-
de. Het werd hierdoor 14½-8½. De massakamp was beslist. Frappant 
was dat ASV daarna niet meer tot scoren kwam. Zo verloor eerst An-
ne Paul Taal toen hij werd verrast op een onverwachte zet van zijn 
tegenstander. Bij Kees van Keulen ging de partij lang gelijk op. In de 
tijdnoodfase ging Kees in de fout en verloor daarbij een toren. Ook 
Michiel Blok verloor. Hij was gaandeweg al wat in de problemen 
gekomen. In het eindspel bleef hij opgescheept zitten met een slecht 
paard. Het vijandelijke loperpaar heerste daarna in het eindspel. Mi-
chiel kon slechts toekijken. Horst Eder had meer verdiend in zijn par-



tij. De aanvalsstelling wist hij echter niet te bekro-
nen. Daardoor kon zwart met een pion voordeel het 
eindspel ingaan. Dit eindspel werd bepaald niet 
foutloos gespeeld maar zijn tegenstander was net 
iets behendiger. De beslissende fout was van Horst. 
Hij verloor daarbij materiaal. Als laatste moest ook 
Barth Plomp buigen. Het eindspel, normaal het 
domein voor Barth, bleek ook zijn tegenstander 
goed te liggen. Onze ASV-er kwam onder druk en 
verloor een pion. In tijdnood wist zijn tegenstander 
de partij met winst over de eindstreep te trekken. 
Daardoor werd de massakamp voor ASV met mi-
nimaal verschil gewonnen: 14½-13½. De stand in 
de massakamp kwam hierdoor bij de senioren op 
5½-5½. Onze jeugd bleek in deze tweestrijd met de 
Wageningse jeugd volledig kansloos. Het verschil 
in sterkte werd al snel duidelijk. Na de eerste drie 
ronden stond het al 5½-21½. Daarna ging het iets 
beter hoewel ook de ronden 4 en 5 werden verloren 
met 3½-5½ en 3-6. De 1-8 nederlaag in de 6e ronde 
betekende meteen ook het grootste verlies. De jeugd 
van Wageningen won uiteindelijk ook het carrou-
selschaak met 1½-7½. Ook het slot, het renschaak 
won Wageningen waardoor de eindstand 14½-50½ 
werd voor de Wageningse jeugd. Een overduidelij-
ke zege dus. Na 11 edities staat ASV echter nog wel 
met 7-4 voor maar de voorsprong wordt kleiner. Bij 
de prijsuitreiking kwam onze voorzitter Erik Wille 
natuurlijk nog even terug op de woorden over ont-
wikkelingshulp van zijn Wageningse collega. Na-
tuurlijk kon het niet worden nagelaten om daarbij 
ook de voetballoze periode van de Wageningse 
Berg nog even aan te stippen als reactie op een 
vraag van Wageningse kant op de geel-zwarte toe-
komst. De geslaagde schaakmiddag stond natuurlijk 
voorop. Volgend jaar gaan we graag weer naar 
Wageningen voor de 12e Massakamp! 
Gedetailleerde uitslag 11e editie Massakamp ASV - 
Wageningen (Elo per 1 mei 2014): 1. Bob Beeke (2271) 
- Erwin Oorebeek (2210) 1-0; 2. Léon van Tol (2203) - 
Fred Jonker (2185) 1-0; 3. Wouter v. Rijn (2201)-Bert 
Torn (2157) 1-0; 4. Remco de Leeuw ( 2180) - Kees Stap 
(2138) ½-½; 5. Peter Boel (2153) - Tjerk Sminia (2033) 
1-0; 6. Michiel Blok (2146)-Clemens de Vos (1999) 0-1; 
7. Dirk Hoogland (2138) - Martijn Naaijer (1972) ½-½; 
8. Johan Wolbers (2075)-Robin v. Leerdam (1954) 1-0; 
9. Jochem Woestenburg (2035) - Cees van de Waerdt 
(1915) 1-0; 10. Fred Reulink (1998) - Marco Otte (1868) 
1-0; 11. Barth Plomp (1973) - John Stigter (1864) 0-1; 
12. Anne Paul Taal (1931) - Richard Christians (1855) 
0-1; 13. Ruud Wille (1867) - Thomas Slijper (1837) 0-1; 
14. Xadya van Bruxvoort (1594) - Harrie Verhoef 
(1774) 0-1; 15. Nico Schoenmakers (1814) - Harrie van 
Lotringen (1739) 0-1; 16. Marco Braam (1776) - Kees 
van Dijk (1709) 1-0; 17. Siert Huizinga (1747) - John 
Ronk (1706) 1-0; 18. Robert Naasz (1737)-Eric van 
Wijngaarden (1704) 1-0; 19. Jan Vermeer (1719 -Hein 
Stallinga (1610) 1-0; 20. Theo Koeweiden (1620) - Eric 
van Mullekom (1563) 1-0; 21. Zekria Amani (1609) - 
Gerben Kets (1481) 0-1; 22. Hub Kusters (1574) - Albert 
Boshoven (1447) 1-0; 23. Horst Eder (1536) - Wouter 
Bus (1416) 0-1; 24. Koen van Keulen (1459) - Marius 
Bolck (1415) ½-½; 25. Kees van Keulen (1385) - Leen 
Vegter (1409) 0-1; 26. André de Groot (1347) - Henk 
Bakker (1328) 0-1; 27. Kazem Mollahosseini (1325) - 
Marc Bruggeman (1121) 1-0; 28. Peter van Deursen 
(1194) - Larry Donaldsen (-) 0-1. Eindstand 14½-13½. 
 
Apeldoorn: Op zaterdag 14 juni jl. nam Peter Boel 
samen met Martijn Boele deel aan het 2e Kroeglo-
perstoernooi, een rapidtoernooi voor tweetallen. Er 
werden 7 ronden gespeeld steeds in een ander café 
in de binnenstad van Apeldoorn. Zij eindigden met 
7½ punt in de middenmoot. Ons dubbellid Dick 
Vliek eindigde met Noud Lentjes, zijn clubgenoot 
bij De Toren op 5 punten. Het duo, beiden GM’s, 
Sipke Ernst en Ruud Janssen wonnen het toernooi 
met 11½ punt.  
 
Hilversum: Afgelopen weekend stond het HSG-
open op het programma, een zesrondig toernooi in 
Hilversum. Met bijna 140 schakers was ook dit 
weer een toernooi met veel deelnemers. In de B-
groep namen Tony Hogerhorst en Oscar Mercan 
deel. Tony moest de 2 ronden op de vrijdag aan zich 
voorbij laten gaan. Daarvoor nam hij een bye op. In 
de overige 4 partijen kwam hij op 2½ punt uit. Met 
de byes leverde dat dus 3½ punt in totaal op. In het 
veld van 27 schakers in deze groep was dit goed 
voor een gedeelde 18e plaats. Maar gezien de TPR 
van 1636 viel het uiteindelijk toch wat tegen. Oscar 
verloor beide partijen op vrijdag maar maakte dit 

zaterdag weer volledig goed via 2 zeges. Op zondag wist hij nog een 
winstpunt te scoren. Hij kwam zo uit op 3 uit 6 met een behoorlijke 
plusscore in zijn TPR. 
 
ASV-jeugd: Afgelopen zaterdag werd in Roosendaal de Nationale 
Pupillendag gehouden. Daar nam ons jongste lid Son Stavenuiter aan 
deel. Met zijn 5 jaar deed hij hiermee zijn eerste landelijke ervaring op 
in zo’n groot schaaktoernooi. In deze leeuwenkuil met veel schaakta-
lenten weerde Son zich uitermate goed. Een score van 2½ uit 7 in de 
categorie H mag als 5-jarige tussen 6- en 7-jarigen zeker van een ver-
dienstelijk resultaat gesproken worden. Ko Kooman was meegegaan 
als begeleider. Na 2 verliespartijen won hij de 3e ronde heel geconcen-
treerd en overklaste zijn tegenstander volledig. Een opsteker dus voor 
de volgende partijen. Na de lunch werd de 4e partij (met zwart) uitste-
kend begonnen met een sterke opening. Zijn tegenstander bood prima 
weerstand, maar de winstkansen waren voor Son toch iets groter. Toen 
het eindspel naderde liet Son toch een paar steekjes vallen. Een leer-
proces dus voor de komende tijd, aldus Ko. De 5e partij werd met 
remise afgesloten. Feitelijk stond Son verloren maar wist op knappe 
wijze pat te bereiken. De 6e partij ging in rap tempo waarin Son als 
glorieuze winnaar tevoorschijn kwam. Met 2½ uit 6 moest toen nog de 
laatste partij gespeeld worden. Zou er nog een bijzondere prestatie van 
50% score inzitten? Dat was te hoog gegrepen. Son knokte ervoor 
maar kon met opgeheven hoofd met 2½ punt het strijdtoneel verlaten. 
Ko heeft deze dag als inspirerend en leerzaam maar vooral ook als 
gezellig ervaren. De organisatie van de plaatselijke vereniging De 
Pion was uitstekend. 
 
Seizoenoverzicht KNSB-beker en OSBO-cup: Met ASV-1 in de 
KNSB-bekerstrijd en ASV-4, ASV-5 en ASV-6 in de OSBO-cup werd 
in het voorbije seizoen weer gemikt op bekersucces. Voor ASV-1 was 
het in de KNSB-beker snel voorbij. De 1e ronde was men vrijgeloot, in 
de 2e ronde volgde het sterke Groninger Combinatie. Dit duel ging 

met 4-0 verlo-
ren waarmee 

uitschakeling 
een feit was.  
Dan de OSBO-
cup. Daarin 
kwam al 
meteen in de 1e 

ronde een einde voor ASV-5 en ASV-6. Zeker voor ASV-5 een slecht 
resultaat daar uitschakeling volgde na een 3-1 nederlaag tegen Veen-
endaal-4. ASV-6 was deze 1e ronde met 3-1 de mindere van Benne-
kom-3. We moesten het dus hebben van ASV-4. Zouden zij de finale-
dag weten te bereiken die ook dit jaar weer door ASV werd georgani-
seerd. Na knappe overwinningen op Velp en Voorst werd de 3e ronde 
bereikt. Bennekom-2 was de tegenstander. Na spannende strijd werd 

het 2-2 het snelschaken moest de beslissing brengen wie tot de laatste 
vier zou doordringen. ASV-4 boekte hierbij de maximale score en 
plaatste zich daarmee voor de finaledag. Daarin bleek in de halve 
finale PSV/DoDo te sterk waarna in de strijd om de 3e/4e plaats ook 
weer via snelschaken sterker was dan De Toren-3.  
 
Uitslagen interne competitie 33e ronde (19 juni 2014): 
Boel-van Alfen 1-0; Marks-R. Wille ½-½; Groen - Huizinga ½-½; 
Kusters-Hogerhorst 0-1; Bentvelzen-Boom ½-½; van Dijk - Vermeer 
1-0; van Buren-Kooij ½-½; Mercan-Eder 0-1; Naber-Koeweiden 0-1; 
Kees van Keulen-Koen van Keulen 1-0; Schunck-B. Sanders ½-½; de 
Kok-Mollahosseini 0-1; Rijmer-Zuidema 0-1; Shahbaz - Kelderman 
1-0; van Vlerken-Wijman 0-1; van Deursen-Visser 1-0; Hageman-
Stibbe 1-0; Viets-J. Sanders ½-½. 
ASV-Bekercompetitie: P. Verhoef - Knuiman 0-1 

ASV- t eams OSBO- cup ,S eizoen 201 3- 2014:  
ASV 4                1 2 3   4 5    Score KNSB TPR  W-We 
Gonzalo Tangarife    – 1 –   1 0(0) 2-3   2032 2123  +0,365  
Gerben Hendriks      ½ ½ ½(1)0 0(1) 1½-5  1896 1732  -1,105  
Désiré Fassaert      ½ - - - -      ½-1   1821 1832  +0,015  
Ivo van der Gouw     ½ - 0(1)- -    ½-2   1848 1620  -0,596  
Kees Sep             - 1 –   0 1(1) 2-3   1913 1980  +0,297  
Bent Schleipfenbauer 1 - ½(1)- -    1½-2  1717 1994  +0,732  
Pieter Verhoef       - ½ 1(1)0 1(1) 2½-4  1804 1952  +0,755  
1e ronde: ASV-4 – Velp 2½-1½ 
2e ronde: Voorst – ASV-4 1-3 
3e ronde: Bennekom-2 ASV-4 2-2 (na snelschaken 0-4) 
½-finale: PSV/DoDo – ASV-4 3-1 
3e/4 e plaats: ASV-4 – De Toren-3 2-2 (na snelschaken 3-1 ) 
 

ASV 5              1 Score KNSB TPR  W-We  
Erik Wille         0  0-1  1980 1633 -0,860 
Barth Plomp        0  0-1  1956 1597 -0,877 
Martin Weijsenfeld 1  1-1  1919 1874 +0,048 
René van Alfen     0  0-1  1848 1523 -0,823 
1e

 ronde:  ASV-5 - Veenendaal-4 1-3 
 

ASV 6              1 Score KNSB TPR  W-We  
Jacques Boonstra   0  0-1  1791 1498 -0,759 
Robert Naasz       ½  ½-1  1742 1611 -0,177 
Theo van Amerongen ½  ½-1  1811 1653 -0,210 
Jan Vermeer        0  0-1  1719 1503 -0,565 
1e ronde: Bennekom - 3 – ASV- 6 3 - 1 

ASV- 1 KNSB- Beker  Seizoen 201 3- 2014:  
                1 2 Score KNSB TPR  W-We  
Jaap Vogel      - 0  0-1  2209 2059 -0,354 
Otto Wilgenhof  - 0  0-1  2217 2049 -0,417 
Wouter van Rijn – 0  0-1  2206 2039 -0,409 
Michiel Blok    - 0  0-1  2173 1959 -0,521 
1e ronde: vrijgeloot 
2e ronde: ASV - 1–Groninger Combinatie 0 - 4 


