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Dit is 
weer een 
knap stuk 
werk van 

Troitsky 
en stamt 
uit 1917. 
Af en toe 
mag ook 
de top van 
de vereni-
ging wel 
eens een 
breinbre-

ker heb-
ben. Op-

lossing: 1. Tb6+, Kxa5 2. Tb4 (zwart kan 
niet met de dame slaan wegens Pc6+ maar 
ook niet met de koning omdat dan Pc3+ 
volgt) 2….Df6 3. Tb6, Df4 4. Tb4 en zether-
haling. Het probleem voor zwart is, dat de 
koning ook niet kan uitwijken naar a6 want 
dan volgt via Pb8 eeuwig schaak. 
 
Laatste nummer: Met deze EP sluit ik de 
reeks wekelijkse bulletins voor dit seizoen af. 
Vanavond is de slotronde in de interne com-
petitie. Volgende week vormt een avondje 
Fischer Random Chess het slot van dit 
schaakseizoen. Dan verschijnt ook het juli-
nummer van ASV-Nieuws. Alle reden dus 
om ook volgende week onze clubavond te 
bezoeken! Mocht ik u niet meer zien dan 
wens ik u een hele fijne vakantie. Na de zo-
merstop beginnen we weer op donderdag 20 
augustus met een vrije speelavond, op 27 
augustus gevolgd door de traditionele simul-
taan door de club- en bekerkampioen. Op 3 
september staat de 1e ronde van een nieuwe 
interne competitie geprogrammeerd.  
 
Massakamp: Afgelopen zaterdag stond al-
weer de 13e editie van de massakamp tussen 
ASV en Wageningen op het programma. Het 
werd wederom een prachtige afsluiting van 
het seizoen. Het blijft een uniek gebeuren. 
Natuurlijk vinden er meer van dit soort ont-
moetingen plaats maar waar in Nederland 
wordt een massakamp tussen 2 verenigingen 
gespeeld aan zoveel borden en al gedurende 
een lange reeks van jaren. Ik laat me graag 
verrassen als dit zo is. In deze editie werd 
zaterdag bij de senioren maar liefst aan 34 
borden gespeeld. Een vergelijkbaar record-
aantal was er ook in 2013. Alle geledingen 
van beide clubs, van sterk tot net even wat 
minder sterk, waren bij dit schaakgebeuren 
betrokken. Dat maakt deze massakamp ook 
zo mooi. Bij de jeugd waren in totaal 16 
jeugdschakers van de partij, 7 van Wagenin-
gen en 9 van ASV. Een heel geregel ook zo’n 
massakamp. Om het iedereen zo makkelijk 
mogelijk te maken waren er, naast degenen 
die op eigen gelegenheid afreisden, maar 
liefst 8 opstapplaatsen. Dit varieerde van 
Station Duiven, Station Arnhem Zuid, ons 
vroegere clubgebouw De Opbouw, ons hui-
dige clubgebouw Schreuder etc etc. Minuti-
eus was dit door onze voorzitter op papier 
aangegeven. Het kon eigenlijk niet misgaan. 
Maar toch in 1 geval, juist daar waar het 
eigenlijk niet mis kon gaan, was de commu-

nicatie even niet optimaal maar via wat sms-jes en telefonisch contact kwam 
ook dat weer op zijn pootjes terecht en waren de bewuste 4 spelers tijdig op 
de plaats van bestemming om daar een veeg uit de pan te krijgen hoe dit kon 
gebeuren. Dan de wedstrijd. Het was in alle opzichten weer een bijzonder 
geslaagde schaakmiddag. Tja, hoewel de uitslag bij dit vriendschappelijke 
gebeuren natuurlijk ondergeschikt is kunnen we er niet omheen dat Wage-
ningen met de uiteindelijke 20½-13½ winst een gevoelige tik uitdeelde en 
daarmee in deze massakamp met 6½-5½ wederom de leiding nam. Direct na 
het startsein barste de strijd los. Schakers willen nu eenmaal altijd winnen. 
Al vrij snel nam ASV een voorsprong via Otto Wilgenhof aan bord 1. Hij 
maakte de dame buit tegen een toren na een wat onvoorzichtige actie van 
zijn opponent. Onze kersverse clubkampioen won daarna het vervolg met 
haast speels gemak. André de Groot kwam in het middenspel onder druk en 
verloor een pion. Zijn verdediging bezweek vervolgens. Zekria Amani be-
sliste de partij in zijn voordeel na materiaalwinst waarbij onder meer een 
toren werd buitgemaakt. Aanvankelijk was hij wat minder uit de opening 
gekomen. Frans Veerman wist de gesloten stelling niet te doorbreken. Alleen 
via de h-lijn had hij kans maar dit werd door zijn tegenstander afdoende 
verdedigd. Remise dus! Ook bij Anne Paul Taal werd niet veel later een 
puntendeling genoteerd. Na dameruil had hij iets makkelijker spel maar dit 
was niet voldoende. Hendrik van Buren ging direct in de aanval. Zijn tegen-
stander werd in de verdediging gedrongen. Ook offerde Hendrik daarbij nog 
een kwaliteit. Zijn tegenstander bleef solide verdedigen. Toen de aanval van 
Hendrik was afgeslagen kwam onze ASV-er simpelweg materiaal tekort om 
zijn stelling daarna nog te kunnen redden. Of hij meer uit zijn aanval had 
kunnen halen moet de analyse uitwijzen. Ko Kooman was vrij lang optimis-
tisch over zijn stelling. Hij onderschatte daarbij de vijandelijke tegenkansen. 
Een witte vrijpion van de Wageninger liep zomaar door en daar waar Ko mat 
wilde geven bleek dit niet zo te zijn. Peter van Deursen zorgde voor een 
Arnhems winstpunt. In een sterk gespeelde partij verkreeg hij een vrijpion in 
het centrum op d4. Toen ook de pion op c4 werd veroverd en de zware stuk-
ken de stelling binnenkwamen was het snel gebeurd. Kazem Mollahosseini 
werd na de opening aardig klemgezet. Hij wist zich gaandeweg echter te 
bevrijden. In het eindspel maakte Kazem enkele foutjes waardoor hij twee 
pionnen verloor en daarmee ook de partij. Kees van Keulen wist het zijn 
tegenstander flink moeilijk te maken. Dit leverde pionwinst op maar dit was 
onvoldoende voor de winst. Remise dus. Ook Nico Schoenmakers kwam 
niet verder dan een half punt. Wellicht had hij meer verdiend maar de Wage-
iningse verdediging was niet te breken. Peter Boel nam direct het initiatief. 
Zijn tegenstander pareerde de aanval, maar Peter blijft altijd gevaarlijk. Toen 
die ene mogelijkheid kwam pakte hij de winst alsnog. Ruud Wille trof in 
Thomas Slijper dezelfde tegenstander als vorig jaar. En of het toeval het 
wilde of niet het was wederom aan bord 13. Vorig jaar verloor Ruud, dit jaar 
bracht bord 13 hem geen ongeluk. Hij kreeg met wit initiatief maar de zwar-
te stelling was solide. Mogelijk heeft zijn tegenstander zich ergens kunnen 
bevrijden. Nu had deze alleen wat druk op de achtergebleven pion op d4. 
Ruud verplaatste zijn stukken tijdig richting koningsvleugel om daar via de 
half open h-lijn dreigingen te krijgen. Met een kwaliteitsoffer op f6 werd de 
koningsstelling opengebroken met ondekbaar mat als gevolg. Albert Marks 
stond gewonnen maar hij ruilde verkeerd waardoor er opeens mat dreigde en 
zijn dame instond. Dat laatste zag hij maar mat niet. Een tegenvaller dus. Bij 
Hans Derendorp zat het juist mee. Hij kwam heel slecht uit de opening en 
dacht zelfs al aan opgeven. Zijn tegenstander profiteerde niet en Hans vocht 
zich langzaam weer in de partij. Opeens kwamen er weer kansen. Bij een 
daarvan wist Hans zijn tegenstander mat te zetten. Bij Jan Vermeer werd 
lang niets geruild. Pas nadat dit gebeurde kwam Jan wat in het nadeel. Dit 
wist hij niet meer te keren. OSBO-competitieleider Huub Blom speelde als 
gastspeler mee bij ASV. Dit inspireerde hem zeer. Hij koos de aanval en 
kreeg de betere kansen. In de beslissende fase leek het mis te gaan maar met 
een krachtzet kwam hij toch tot de volle winst! De strijd in deze massakamp 
ging zo aardig gelijk op. Maar intussen stond het op verschillende Arnhemse 
borden duidelijk minder. Het was dan ook in deze fase na zo’n kleine drie 
uur spelen dat Wageningen definitief afstand nam. Xadya van Bruxvoort 
speelde een goede partij en leek de betere kansen te hebben. Pionverlies 
leidde echter een nederlaag in. Ron Brachten had steeds de betere kansen. In 
een afwikkeling naar het eindspel ging het verkeerd. Toen ook de dames 
werden geruild kwam hij in een verloren pionneneindspel terecht. Edwin 
Peters kreeg na een stukoffer van zijn tegenstander geen kans meer. De ko-
ning bleef in het centrum achter en werd van alle kanten bestookt. Ook Erik 
Wille verloor. Daar zag het niet naar uit. Hij bracht zijn tegenstander aardig 
in de problemen maar koos in plaats van zekerheid via kwaliteitswinst voor 
een mataanval. Helaas klopte dit niet en na een afwikkeling bleef hij een 
stuk achter. Bij Barth Plomp bleef de partij in evenwicht. Toen zijn tegen-



stander een ver opgerukte vrijpion kreeg leek 
Barth nog in de problemen te komen maar 
geroutineerd wist hij de stelling remise te 
houden. Ook Ruud Verhoef speelde een pri-
ma remise. Hij leek richting eindspel in moei-
lijkheden te komen maar vond een mooie 
ontsnapping naar remise. Bij Richard van der 
Wel bleef de strijd lang gelijk op gaan. Pas in 
de tijdnoodfase ging het mis bij Richard en 
verloor hij materiaal. Sander Berkhout speel-
de een sterke partij aan bord 2. Het eindspel 
met 2 pionnen meer zette Sander probleem-
loos in winst om. Daarmee won ASV aan de 
eerste twee borden! Léon van Tol kwam al 
snel op onbekend terrein. Dat kostte veel tijd 
maar hij wist zich goed op de been te houden 
en zelfs zijn tegenstander wat in problemen te 
brengen. Deze hield echter stand. Pionverlies 
van Léon brak hem in het verre eindspel op. 
Johan Wolbers zorgde voor een uitstekend 
winstpunt. Vanuit de opening kreeg hij druk 
dat pas in het eindspel tot uiting kwam via 
een sterke loper. Pieter Verhoef wist vervol-
gens een heel lastig eindspel met gevaarlijke 
vrijpionnen remise te houden. Een knap ge-
speeld slot! In een spannende partij met wis-
selende kansen ging daarna Koen van Keulen 
onderuit. Na torenvelies kreeg ihj een gevaar-
lijke aanval. Hij won daarmee materiaal terug 
maar de pionnen van zijn tegenstander beslis-
ten de partij. Daan Holtackers kwam behoor-
lijk in het nauw. Pionverlies leidde de neder-
laag in. Het toreneindspel bleek onhoudbaar. 
Paul Schoenmakers kwam met zijn koning in 
het midden in de problemen maar hield knap 
stand. Toen zijn tegenstander Paul even de 
kans gaf leken de kansen in de tijdnoodfase te 
keren. De tijd was voor Paul tekort om iets 
moois te bedenken. Na afruil bleef een verlo-
ren eindspel over. Een spannende partij was 
er ook bij Hub Kusters. Wisselende kansen 
maar toch steeds iets beter spel voor Hub. 
Een lastig eindspel leverde uiteindelijk een 
verdiend halfje op. Bob Beeke verloor on-
verwacht toen hij in het eindspel zomaar in 
de problemen kwam. Robert Naasz sloot de 
massakamp af met een remise in een interes-
sant eindspel waarbij beiden nauwkeurig 
moesten spelen. Daarmee kwam de 20½-13½ 
eindstand op het bord. ASV moet de achter-
stand in het jubileumjaar 2016 weer goed 
zien te maken. Ook de ASV-jeugd verloor de 
massakamp en wel met 31½-30. Doordat 
ASV 2 jeugdspelers meer had werden de 
slechtste resultaten niet berekend. Zo kwam 
deze op het oog vreemde eindstand tot stand. 
In de totaalstand gaat ASV met 7-5 nog wel 
aan de leiding. De ster van de dag was Wisse 
Witmans met 7½ uit 8. Huseyin was een 
opvallende nummer 2 met 4½. Daarna volg-
den Berke en Jacob met 4. Son Savenuiter 
was de jongste en scoorde 2 punten. Het was 
allemaal net niet genoeg. De helft van de 8 
ronden werd gespeeld in bijzondere (gekke) 
schaakvarianten zoals Snoepschaak. Zou je 
alleen die tellen dan was ASV oppermachtig 
en zouden we omgerekend gewonnen hebben 
met 37 punten! 
Bij het slotwoord overhandigde onze voorzit-
ter Erik Wille aan zijn Wageningse collega 
Albert van der Harst een aantal doosjes met 
chocolade schaakstukken gemaakt door cho-
colaterie “Puur Geluk” uit Doetinchem. Erik 
wilde daarbij overigens niets suggereren over 
de eindstand…?! Het tekent ook de sfeer bij 
deze massakamp. Volgend jaar is ASV weer 
gastheer, want dat deze massakamp een ver-
volg krijgt daar is geen twijfel over. 
Gedetailleerde uitslag 12e Massakamp Wagenin-
gen - ASV: 1. Hotze Hofstra (2166) - Otto Wil-
genhof (2222) 0-1; 2. Erwin Oorebeek (2177) - 
Sander Berkhout (2136) 0-1; 3. David van Eek-
hout (2175) - Bob Beeke (2255)1-0; 4. Bert Torn 
(2145) - Léon van Tol (2215) 1-0; 5. Kees Stap 
(2132) - Peter Boel (2178) 0-1; 6. Erik van den 
Dikkenberg (2127) - Daan Holtackers (2076) 1-0; 
7. Jeroen Franssen (2095) - Johan Wolbers 
(2040) 0-1; 8. Tjerk Sminia (2041) - Richard van 
der Wel (2039) 1-0; 9. Clemens de Vos (2009) - 
Pieter Verhoef (2022) ½-½; 10. Robin van Leer-

dam (1973) - Barth Plomp (1970) ½-½; 11. John Stigter (1870) - Anne Paul Taal 
(1913) ½-½; 12. Martijn Naaijer (1968) - Ruud Verhoef (1904) ½-½; 13. Thomas 
Slijper (1944) - Ruud Wille (1871) 0-1; 14. Jef Verwoert (2005) - Paul Schoenma-
kers (1819) 1-0; 15. Cees van de Waerdt (1898) - Xadya van Bruxvoort (1546) 1-0; 
16. Richard Christians (1855) - Erik Wille (1886) 1-0; 17. Marco Otte (1867) - 
Nico Schoenmakers (1757) ½-½; 18. Pieter Kruit (--) - Albert Marks (1708) 1-0; 
19. Bartel Dodeman (1870) - Robert Naasz (1712) ½-½; 20. Hein Stallinga (1656) - 
Jan Vermeer (1750) 1-0; 21. Marcel Hahné (1747) - Huub Blom (1683) 0-1; 22. 
Jaap Melgers (1599) - Edwin Peters (1651) 1-0; 23. Steef Bijlmakers (1517) - Ron 
Brachten (1654) 1-0; 24. Gerrit Walstra (1574) - Hub Kusters (1593) ½-½; 25. 
Joost Hooghiemstra (1517) - Koen van Keulen (1487) 1-0; 26. Anna Martinez 
(1265) - Zekria Amani (1610) 0-1; 27. Erik van Mullekom (1515) - Hendrik van 
Buren (1517) 1-0; 28. Alexander Korf (--) - Ko Kooman (1494) 1-0; 29. Rijk Tim-
mer (1493) - Frans Veerman (1442) ½-½; 30. Albert van der Harst (1561) - André 
de Groot (1366) 1-0; 31. Wouter Bus (1489) - Kazem Mollahosseini (1363) 1-0; 32. 
Marius Bolck (1451) - Hans Derendorp (1328) 0-1; 33. Henk Bakker (1340) - Kees 
van Keulen (1286) ½-½; 34. Jos Fischer (1309) - Peter van Deursen (1259) 0-1. 
Eindstand 20½-13½. 
 
Seizoenoverzicht ASV-1: Het tweede jaar in een hogere klasse is vaak moei-
lijker om je te handhaven. Dit seizoen zaten we weer in de zwaarste eerste 
klasse en moesten de eerste ronde meteen tegen een degradatiekandidaat 
Vianen/DVP. Hoewel we over de gehele wedstrijd verdienden om te winnen, 
konden we, toen alleen Eelco nog bezig was, blij zijn met het punt dat hij 
eruit wist te slepen. De 2 ronden daarna speelden we tegen HWP Sas van 
Gent en Schaakstad Apeldoorn, de twee favorieten voor het kampioenschap 
zowel op papier als in de praktijk. We verloren vrij kansloos. In ronde 4 
troffen we DD en net als het vorige seizoen speelde Fedorchuk tegen ons 
mee. Mede daardoor verloren we opnieuw en kwamen we eenzaam onderaan 
te staan. De vijfde ronde moesten we tegen Paul Keres en waren punten 
noodzakelijk omdat ook zij nog onderin stonden. Door een verdiende winst 
stegen we naar de achtste plek, net boven de streep en vonden aansluiting bij 
de (staart van de) middenmoot. Helaas verloren we de ronde daarna van De 
Stukkenjagers, dat door een overwinning op Schaakstad de spanning aan de 
kop had vergroot. Samen met HWP Sas van Gent maakten zij gedrieën in 
een race tot het eind uit wie van hen kampioen ging worden. Dit jaar stond er 
dus meer op het spel voor de Stukkenjagers dan vorig jaar en we verloren 
terecht. Zowel LSG als Paul Keres verloren ook, dus we bleven voorlopig 
veilig, maar de rest liep op ons uit. Ronde 7 was een nieuw degradatiege-
vecht en wel tegen LSG-2. Zij moesten winnen en wij eigenlijk ook. Toen 
het er goed voor ons uitzag moest de tegenstander van Bob doorspelen en 
voor de winst gaan, maar toen ze als laatste bezig waren stond het gelijk en 
haalde Bob de belangrijke matchpunten binnen. Hierdoor was er een gat van 

drie punten met LSG en Paul Keres, maar veilig waren we nog niet. Dat 
lukte ons wel de op één na laatste wedstrijd. Tegen stadsgenoot de Toren 
wisten we voor het tweede jaar op rij de volle winst binnen te halen. Gedu-
rende de hele wedstrijd leek het een nipte zege te worden en mede door taai 
verdedigen van Jaap waarmee hij een halfje binnenhaalde, wonnen we. De 
laatste wedstrijd stond er voor ons niets meer op het spel, behalve voor Otto. 
Hij kon nog een meesterresultaat halen bij winst op grootmeester Hans Ree 
van Caïssa. En mede door zijn overwinning, speelden we de laatste, net als 
de eerste wedstrijd, gelijk. Hiermee eindigden we uiteindelijk nog gedeeld 
vierde. Naast Otto was ook Frank dit seizoen op dreef en werd opnieuw 
topscoorder van het team. Niemand had overigens een echt slecht seizoen. 
We hebben negen verschillende invallers nodig gehad die allemaal één keer 
hebben meegespeeld. Bij deze bedankt voor jullie bijdrage, hoewel ik hoop 
dat we volgend jaar minder vaak iemand nodig hebben. Léon van Tol 
 
Uitslagen interne competitie 33e ronde 25 juni 2015): 
Reulink - Boel 0-1; Duijker - R. Wille ½-½; Boonstra - Vermeer 1-0; Peters 
- Mercan 1-0; Passchier - Wong 0-1; van Belle - Koen van Keulen 1-0; van 
Buren - Veerman ½-½; Eder - Kooij ½-½; Witmans - Koeweiden 0-1; Mol-
lahosseini - Schunck ½-½; Kooman - de Kok 1-0; van Deursen-Gubbels 1-0; 
Derendorp-Stibbe 1-0; Hageman-Visser 1-0; Kees van Keulen - Marks ½-½. 

ASV- 1                 1 2  3 4 5 6  7 8 9 Score KNSB TPR  W - We 
Bob Beeke             ½ 0 0 ½ ½ 0 1 0 1 3½-9  2249 2251 +0,005 
Eelco de Vries        1 ½ ½ 1 ½ 0 0 ½ - 4-8   2248 2306 +0,604 
Jaap Vogel            ½ - 0 ½ ½ 0 ½ ½ 0 2½-8  2195 2155 -0,441 
Léon van Tol          0 - 0 1 1 0 1 1 ½ 4½-8  2190 2280 +0,981 
Remco de Leeuw        1 0 0 – 1 ½ 0 - - 2½-6  2178 2139 -0,342 
Otto Wilgenhof        ½ 1 ½ 0 ½ 1 1 0 1 5½-9  2178 2457 +3,124 
Wouter van Rijn       0 0 1 0 1 ½ 0 1 0 3½-9  2163 2097 -0,813 
Michiel Blok          ½ 0 1 1 1 0 0 - - 3½-7  2159 2186 +0,258 
Dirk Hoogland         ½ 0 0 0 0 0 1 1 ½ 3-9   2105 2044 -0,772 
Frank Schleipfenbauer ½ 1 ½ 0 0 - 1 1 1 5-8   2096 2293 +2,106 
Invallers : 
Peter Boel            - - - - - - - - ½ ½-1   2172 2219 +0,065 
Sander Berkhout       - - - 0 - - - - - 0-1   2142 1973 -0,417 
Johan Wolbers         - - - - - - - 0 – 0-1   2068 1797 -0,709 
Richard van der Wel   - - - - - - - ½ - ½-1   2045 2069 +0,033 
Remco Gerlich         - - - - - - - - 0 0-1   1989 1883 -0,272 
Pieter Verhoef        - - - - - - - - ½ ½-1   1966 2213 +0,306 
Daan Holtackers       - ½ - - - - - - - ½-1   2047 2172 +0,173 
Bent Schleipfenbauer  - - - - - 0 - - - 0-1   1942 1834 -0,277 
Anne Paul Taal        - 0 - - - - - - - 0-1   1920 1937 -0,068 
 
De 9 wedstrijden op een rij       Eindstand KNSB 1 e klasse B:  
1 Vianen/DVP – ASV-1 5-5         1 HWP Sas van Gent     16 64 K 
2 ASV-1 – HWP Sas van Gent 3-7   2 Schaakstad A’doo rn  16 60½ 
3 Schaakstad A’doorn-ASV-1 6½-3½ 3 De Stukkenjagers     15 56 
4 ASV-1 – DD 4-6                 4 De Toren/VSV-1       8 42 
5 ASV-1 – Paul Keres 6-4         5 ASV-1                8 39½ 
6 De Stukkenjagers - ASV-1 8-2   6 DD                   7 39 
7 ASV-1 – LSG-2 5½-4½            7 Paul Keres           6 42 
8 De Toren/VSV - ASV-1 4½-5½     8 Caïssa               6 39 
9 ASV-1 – Caïssa 5-5             9 Vianen/DVP           6 35 D 
                                10 LSG - 2                2 33 D  


