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Een nieuw seizoen: Graag heet ik u hierbij weer van harte 
welkom op onze eerste clubavond in een nieuw seizoen. 
Heeft u er weer zin in? Ik hoop dat u een hele fijne vakantie 
heeft gehad en weer uitgerust aan een nieuw seizoen kunt 
beginnen. Toen ik op 10 juli na afloop van onze laatste club-
avond de deur van ons clubgebouw achter me afsloot dacht 
ik nog. "Hè hè, heerlijk even een paar donderdagavonden 
geen schaken". Niet dat het wekelijkse gebeuren me tegen-
stond, integendeel, maar een paar weekjes zonder enige 
verplichting dat was toch ook wel even een lekker vooruit-
zicht. Maar wat is het allemaal weer o zo vreselijk snel aan 
ons voorbij gegaan. We zijn intussen alweer 5 clubloze don-
derdagavonden verder en voordat ik er erg in had was het 
dus alweer de hoogste tijd om achter de PC plaats te nemen 
om de eerste regels van een nieuwe reeks wekelijkse bulle-
tins van En Passant vol te typen. Ik ga dus maar gewoon 
verder daar waar ik mee ben geëindigd bij de laatste EP van 
het afgelopen seizoen die op 3 juli verscheen. Net zoals in 
eerdere jaren zal de beginperiode weer bestaan uit het actue-
le nieuws in combinatie met een weergave van de resultaten 
in de vele toernooien waar onze clubgenoten aan hebben 
deelgenomen. Ik moet immers de periode tot de eerste 
teamwedstrijden van onze zaterdagteams, die pas op 27 
september voor het eerst in actie komen, zien te overbrug-
gen. Ik hoop dat u mij net zoals in andere jaren weer voorziet 
van de nodige informatie en kopij zodat ik dat weer kan 
gebruiken bij het maken van en Passant! Bij voorbaat dank 
hiervoor! 
Een heel nieuw seizoen van zo'n 40 clubavonden ligt er weer 
voor ons in het verschiet. Uw wekelijkse avondje uit staat 
daarmee weer vast nietwaar want er valt altijd genoeg te 
beleven! Ik wens u weer veel schaakplezier, laten we er met 
zijn allen weer een mooi schaakjaar van maken! Vanavond, 
op deze eerste clubavond van het seizoen, beginnen we met 
een vrije speelavond. Gewoon even wat vluggeren of een 
partijtje rapid en tegelijkertijd wat bijpraten over de resulta-
ten in één van de vele toernooien waar onze clubgenoten aan 
hebben deelgenomen deze zomer. Volgende week wordt het 
alweer wat serieuzer want dan kunt u het opnemen tegen de 
clubkampioen of de bekerkampioen van het afgelopen jaar. 
Op 4 september begint het dan weer echt met de 1e ronde 
van de interne competitie. 
Vanzelfsprekend zorgen we er ook voor dat u weer de be-
schikking krijgt over de jaarkalender waarin alle activiteiten 
zijn weergegeven. 
 
In Memoriam: Droef nieuws overschaduwde de zomerstop. 
Op 30 juli overleed ons lid Hein van Vlerken, een week voor 
zijn 86e verjaardag. Dit overlijden kwam voor ons totaal 
onverwacht. Hein was een van de trouwste bezoekers van de 
clubavond. Een schaakavond zonder hem was dan ook nau-
welijks voor te stellen. Hij schaakte zijn partijtje altijd met 
veel plezier en was dan ook gedreven voor een goed resul-
taat. Daarna volgde steevast zijn pogingen in het oplossen 
van het wekelijkse probleem waarin hij regelmatig slaagde. 

Vervolgens was hij gezellig met een glas rode wijn aan de 
bar te vinden. Hein stond midden in de club en had belang-
stelling voor iedereen. Bij de uitvaartplechtigheid waren veel 
van zijn clubgenoten aanwezig. Hein, we zullen je missen. 
 
Oploswedstrijd: Met de stellingen van de laatste 2 clubavon-
den van het afgelopen seizoen open ik deze vaste rubriek. De 
eindstand van het afgelopen seizoen treft u verderop in deze 
En Passant aan. Volgende week beginnen we weer met een 
nieuwe serie probleemstellingen die, zoals altijd, natuurlijk 
weer door Hendrik van Buren zijn uitgezocht. 
Oploswedstrijd 3 juli 2014: Dit is een studie van Zachodja-

kin uit 1982. Wit 
speelt en weet remise 
te houden. Wie kans 
ziet het halfje eruit te 
slepen maakt goede 
kans op de dagprijs, 
want voor menigeen 
zal deze opgave wel te 
moeilijk zijn. Oplos-
sing: 1. Pf5 zwart 
heeft geen keus: 
1…Pxf5 2. Td7 Pe3 
(2…e1D lukt niet 

wegens 3. Td1 en Dxd1 is pat) 3. Td2, e1D 4. Th2+, Kg1 5. 
Th1, Kxh1 pat. 
Oploswedstrijd 10 juli 2014: Dit betrof een stelling uit de 

partij Abkadyrov – 
Kondrin gespeeld in 
Tsjeljabinsk in 1982. 
Zwart speelt en wint. 
Het is best leuk om ook 
eens iets van onbeken-
de spelers op het bord 
te zetten. Oplossing: 
1…Pg5 2. Txd8+, 
Txd8 3. De3 Dxe1 en 
wit gaf het op. Na 4. 
Dxe1 is ….Pf3 niet 
tegen te houden. Na-

tuurlijk heeft wit nog wel wat andere zetten, maar hij zal 
steeds weer in deze variant terecht komen. 
 

Steenstraat: A.s. zaterdag 23 augustus presenteren wij ons 
tussen 11.00 en 15.00 uur weer voor het winkelende publiek 
ter hoogte van de verswinkels in de Steenstraat. Bloemsier-
kunst Futura, Keurslager Putman, Bakkerij Ten Hoopen, 
Derkzen Groente en Fruit en ’t Zuivelhoekje stellen ons 
hiertoe weer in de gelegenheid, iets waar we natuurlijk 
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 aanwezig zijn. Alle hulp is 
welkom. Het begint onderhand een vaste activiteit te worden 
zo aan het begin van het seizoen. Al in 2007 was ASV pre-



sent bij deze verswinkels, die ook al jaren adverteerder zijn 
in ASV-Nieuws. Deze schaakactiviteit ontstond toen aan het 
eind van het seizoen bij een braderie in deze winkelstraat. 
Het beviel niet alleen ons maar ook de winkeliers zo goed 
dat we dit al vanaf 2008 aan het begin van een nieuw 
schaakseizoen organiseren bij voornoemde verswinkels. Er 
zijn zoals u ongetwijfeld weet nog 3 adverteerders in de 
Steenstraat: Wijnkoperij Yves Boode, IJssalon Trio en onze 
ASV-Chinees Kwong Chow. Zij maken het achttal adver-
teerders in de Steenstraat compleet waar u misschien ook al 
jaren vaste klant bent! 
Schaken op straat tegen clubgenoten maar ook tegen het 
winkelende publiek is altijd een geweldig leuke activiteit. 
Dus mogen wij zaterdag op uw hulp rekenen? 
 
Snelschaken: Een nieuwe activiteit ontstond vrij onverwacht. 
Eerst werden wij gevraagd door onze contactpersoon van de 
bibliotheek in Rozet of wij op zondag 31 augustus een 
schaakdemo wilden houden tegelijkertijd met de UitBoule-
vard. Daar hebben we natuurlijk ja tegen gezegd omdat er bij 
zo’n gelegenheid altijd veel publiek op de been is. Een 
mooie reclamemogelijkheid voor onze club dus! ASV komt 
daarmee weer mooi in de picture maar het kan tenslotte ook 
weer nieuwe leden opleveren. Toen Erik onze contacten met 
Rozet eens terloops vertelde aan de eigenaar van het naast 
Rozet gelegen café Heeren van Aemstel, bij één van zijn min 
of meer toevallige bezoekjes, kwam ter sprake om ook eens 
iets op zijn terras te doen met het schaken. Zo kwam van het 
een het ander en gaan we daar op zondag 31 augustus vanaf 
12 uur tegelijkertijd met onze schaakdemo in Rozet een 
snelschaaktoernooitje houden op het terras van dit café met 
een barbecue na afloop. U kunt zich aanmelden bij Ruud 
Wille via mail r.wille@planet.nl. Ook zo’n schaakactiviteit 

buiten bij dit café levert 
vast weer de nodige kij-
kers op en wie weet ook 
leden. Zo is ASV bij het 
begin van een nieuw 
schaakjaar al weer be-
hoorlijk actief op het 
gebied van de ledenwer-
ving. 
 
OSKA: En daarmee heb-
ben we het met voor-
noemde activiteiten nog 
niet gehad want in het 
weekend van 5 t/m 7 
september staat ook nog 
eens het Open Schaak 
Kampioenschap van 
Arnhem (OSKA) op het 
programma. Bij het slui-
ten van deze editie (zon-
dag jl.) staan er 40 deel-
nemers op de lijst. Daar-
onder nog maar weinig 
ASV-ers. Lijkt het u wat, 
meldt u zich dan aan!! 
 
Fischer Random Chess: 
Op de laatste clubavond 
van het afgelopen 
schaakseizoen werd on-
der leiding van Nico 
Schoenmakers de 2e 
speelavond gehouden van 
ons Fischer Random 

Chesskampioenschap. Als altijd werd het weer een bijzonder 
gezellige slotavond waarbij Nico ons weer verschillende 
fraaie aanvangsstellingen voorschotelde. Hierbij geen be-
kende openingsvarianten maar men moet hierbij meteen heel 
vindingrijk van start. Wouter van Rijn werd, aldus Nico, de 
nieuwe Fischer Random Chesskampioen tegen wil en dank 
ondanks dat hij slechts zes ronden speelde. Onze bescheiden 
interne wedstrijdleider was zelfs al weg toen de prijzen wer-
den uitgereikt. Op zijn geheel eigen wijze zette Nico 
Schoenmakers verschillende winnaars in het zonnetje. Maar 
ook anderen werden naar voren geroepen. Daaronder moeder 
Naber. Zij werd met een flesje wijn beloond. Zij haalde na 
twee ronden eerst dochter Maureen op en kwam rond de 
prijsuitreiking nog even terug om ook dochter Quirine veilig 
thuis te kunnen brengen. Rob Huberts, de Fischerrandom 
herfstkampioen, werd gedeeld eerste, maar had voor zijn 6 
punten wel twee ronden meer nodig dan Wouter. Tony Ho-
gerhorst werd derde. 
 
Oploswedstrijd (vervolg): Evenals in het seizoen 2012-2013 

werd Wouter van Rijn ook in 
het jaar 2013-2014 de beste 
oplosser van schaakproblemen 
die ons, zoals u weet, door 
Hendrik van Buren worden 
voorgeschoteld. Of het nu 
tweezetten waren, studies of 
combinaties Wouter wist daar 
wel raad mee. Hij behaalde dit 
jaar meer punten dan vorig jaar 
maar op zich is dat niet zo 
vreemd nu hij wekelijks aan-
wezig is als intern wedstrijd-
leider. Als iedereen aan het 
spelen is buigt hij zich over de 
stelling en komt dan tot de 
juiste oplossing. Bovendien 
maakt Wouter furore bij de 
wedstrijden van de Nederland-
se bond van Probleemvrienden. 
Dus het oplossen zit hem in 
zijn bloed. Ook André de 
Groot kende een sterk “oplos-
seizoen” met een uitstekende 2e 
plaats. Als derde in het eind-
klassement noteren we Peter 
Boel. Zoals gezegd, gaan we 
ook komend seizoen met deze 
oploswedstrijd door. Elke week 
prijs en bij 12 punten steeds 

een flesje wijn. Dus het is zeker de moeite waar. U valt ge-
garandeerd in de prijzen!! 
 
Uitslagen interne competitie 35e ronde (3 juli 2014): 
Tot slot van deze eerste En Passant nog de uitslagen van de 
laatste interne ronde van de afgelopen jaargang. Dan blijven 
ook die voor de historie bewaard. Op 4 september startten 
we weer met een geheel nieuwe interne competitie. 
Boel - P. Verhoef ½-½; Karssen - R. Verhoef 0-1; R. Wille - 
R. van Alfen ½-½; Huizinga - Vermeer 1-0; Hogerhorst - 
Vliek 1-0; Kooij - Groen ½-½; Boonstra - Bentvelzen ½-½; 
Naber - Kusters ½-½; Mercan - Derendorp 0-1; Koen van 
Keulen - Eder 1-0; van Buren - Kees van Keulen 1-0; 
Schunck - van Deursen ½-½; Sulejmani - Kooman 1-0; van 
Vlerken - Mollahosseini 1-0; Zuidema - Stibbe 1-0; Visser - 
B. Sanders 0-1; J. Sanders - Rijmer ½-½, 
Uitslag ASV-bekerfinale (Kroongroep): Taal - Knuiman 0-1. 

Eindstand Fischer Random Chess 
Seizoen 2013-2014 na 8 ronden: 

1.  Wouter van Rijn 6 uit 6 
     Rob Huberts 6 
3.  Tony Hogerhorst 5½ 
4.  Ruud Verhoef 5 
5.  Kees van Keulen 4½ 
     Oscar Mercan 4½ 
7.  Nedzat Sulejmani 4 uit 5 
     Henk Schunck 4 
9.  Tom Bentvelzen 3½ uit 7 
      Jan Vermeer 3½ 
11. Xadya van Bruxvoort 3 uit 4 
      Siert Huizinga 3 uit 4 
      Henk Karssen 3 uit 4 
      Tom Katoen 3 uit 4 
      Koen van Keulen 3 uit 4 
      Quirine Naber 3 uit 4 
      Pieter Verhoef 3 uit 4 
      Theo van Amerongen 3 uit 6 
19.  Ruud Wille 2½ uit 3 
       Hendrik van Buren 2½ uit 4 
       Jan Groen 2½ 
22.  Theo Koeweiden 2 uit 3 
       Hans Derendorp 2 uit 4 
       Anne Paul Taal 2 uit 4 
       Jelmer Visser 2 uit 4 
       Ko Kooman 2 
       Kazem Mollahosseini 2 
       Hein van Vlerken 2 
29.  Rob van Belle 1½ uit 4 
       Peter van Deursen 1½ uit 4 
31. André de Groot 1 uit 2 
      Jurrian Kooiman 1 uit 2 
      Maureen Naber 1 uit 2 
       Fred Reulink 1 uit 2 
      Martin Weijsenfeld 1 uit 2 
      Christiaan Hoogendoorn 1 uit 4 
      Hub Kusters 1 
      Tamara Liscaljet 1 uit 7 
39. Willem Schutte ½ uit 4 
40. Guido Burger 0 uit 4 

Eindstand oploswedstrijd  
seizoen 2013 - 2014: 

1 Wouter van Rijn 41 
2 André de Groot 31 
3 Peter Boel 28 
4 Tijs van Dijk 19 
5 Léon van Tol 17 
 Hein van Vlerken 17 
7 Xadya van Bruxvoort 12 
 Jan Groen 12 
9 Horst Eder 11 
 Otto Wilgenhof 11 
11 Henk Kelderman 8 
12 Paul van der Lee 7 
13 Barth Plomp 6 
 Bent Schleipfenbauer 6 
15 Désiré Fassaert 5 
16 Jan Knuiman 4 
17 Pascal van den Born 3 
 Siert Huizinga 3 
 Ko Kooman 3 
 Jan Vermeer 3 
21 Peter van Deursen 2 
 Tony Hogerhorst 2 
 Theo Jurrius 2 
 Hans Meijer 2 
 Pieter Verhoef 2 
25 Bob Beeke 1 
 Tom Bentvelzen 1 
 Theo Koeweiden 1 
 Lion de Kok 1 
 Tamara Liscaljet 1 
 Nico Schoenmakers 1 
 Henk Schunck 1 
 Thijs Stomphorst 1 
 Anne Paul Taal 1 
 Richard van der Wel 1 
 Wisse Witmans 1 


