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54e jaargang no. 26      donderdag 27 augustus 2015
Oploswedstrijd: Na een vrij moeilijke stelling volgde als 
laatste opgave van het afgelopen seizoen op 2 juli een wat 

makkelijker plaatje (maar 
het was wel even goed 
kijken!). Wit speelt en 
geeft mat in 2 zetten was 
de vraag. Oplossing: de 
sleutelzet is 1. Db5.  

In de eindstand zien we weinig 
verrassingen. Het zal u dan ook 
niet verbazen dat Wouter van 
Rijn opnieuw de beste oplosser 
was. Ook André de Groot en Tijs 
van Dijk troffen we vorig seizoen 
opnieuw in de top aan. Vanavond 
beginnen we weer met een nieu-
we serie stellingen die opnieuw 
door Hendrik van Buren zijn 
geselecteerd. Veel succes daarbij! 
 
Welkom: Het deed me goed om 
vorige week het slot van onze 
speellocatie weer te openen. Na 5 
weken zonder clubavond lag de 
zomerstop achter ons, 45 weken 
schaakplezier liggen weer voor 
ons. Met veel enthousiasme 
kwamen de schaakstukken op de 
eerste vrije speelavond in een 
nieuw seizoen weer tevoorschijn. 
Dat was mooi om te zien. Zo 
werd er wat gevluggerd in een 
groep waarin een viertal spelers 
met 5 uit 7 gelijk eindigden 
(Barth Plomp, Remco Gerlich, 
Jacques Boonstra en Oscar Mer-
can). Een rapidgroepje werd ge-
wonnen door vader en zoon van Keulen met 4 uit 5. Over het 
onderling resultaat zal ik maar niet teveel uitweiden…! 
Nietwaar Kees? Zo werd de eerste strijd alweer geleverd. 
Ook was er nog een enkele serieuze partij en weer anderen 
praten wat bij en keken wat toe hoe anderen het er van af-
brachten. Velen van u waren ook in de zomerperiode te 
vinden als deelnemer bij één van de vele toernooien. Via de 
facebookpagina van ASV werd u dagelijks door onze voor-
zitter op de hoogte gehouden van de resultaten van onze 
clubgenoten. In de komende nummers van EP zal ik dit nog 
eens dunnetjes over doen. Het maken van dit eerste nummer 
viel me overigens nog niet mee moet ik bekennen. Ik moet 
duidelijk nog even op gang komen. Natuurlijk kunt u mij 
helpen door mij over uw resultaten in toernooien te informe-
ren. Via diverse sites kom ik natuurlijk altijd wel achter de 
resultaten maar wat nadere feiten kunnen net dat stukje extra 
informatie geven waarbij wordt voorkomen dat het “score-
bordjournalistiek” wordt. Het mag duidelijk zijn, ik zal u 

weer wekelijks van het wel en wee rond ASV in ons bulletin 
En Passant bericht doen. Op 2 juli verscheen het laatste 
weekbulletin. Met de berichtgeving ga ik dan ook zoals 
gebruikelijk weer gewoon verder waar ik gebleven was.  
 
Simultaan: Voor vanavond tijdens onze 2e clubavond staat 
de traditionele simultaan op het programma. U kunt het 
daarin opnemen tegen Otto Wilgenhof, onze clubkampioen 
van afgelopen seizoen of Pieter Verhoef, de kampioen van 
onze bekercompetitie. Een mooie gelegenheid voor u om 
tegen twee sterke spelers uw schaakvorm te testen. Na van-
avond volgt het serieuze werk want volgende week starten 
we met de 1e ronde van een nieuwe interne competitie. 
 
Kroegschaaktoernooi: We moesten het een jaar zonder doen 
maar het Kroegschaaktoernooi is weer terug op de kalender 
en wel a.s. zondag 30 augustus. Zoals u weet werd in de 
voorbije tijd in een wat andere opzet intussen al 2 keer het 
Heeren van Aemstelsnelschaaktoernooi gehouden. Maar het 
is fijn dat door Peter en Xadya van Bruxvoort het initiatief is 
genomen om het Kroegschaaktoernooi weer nieuw leven in 

te blazen. Dit snelschaak-
toernooi wordt gespeeld bij 
diverse café's in de 
Beekstraat, Bovenbeekstraat, 
Arke Noachstraat en Ruiter-
straat. Er is plaats voor 40 
schakers dus wacht niet te 
lang met aanmelden via 
xadyavb@gmail.com. 
 
Fischer Random Chess: 
Ruud Verhoef werd op de 
laatste speelavond van het 
voorbije seizoen Fischer 
Random Chesskampioen 
2014-2015. Na de eerste 
speelavond had hij al de 
koppositie ingenomen en 
deze stond hij niet meer af. 
In de finaleronde was Ruud 
in een tijdnoodduel Hub 
Kusters de baas. Hierdoor 
mocht hij uit handen van 
Fischerfan Nico Schoenma-
kers de Fischerbiografie 
“Eindspel’ van Frank Brady 
ontvangen. Volgens Nico 
een ‘must’ voor de 
(schaak)boekenplank van 
iedere schaakliefhebber. 
Zoon Pieter eindigde als 
tweede en Rob van Belle en 
Hub Kusters deelden de 
derde plaats. Met 16 minuten 
+ een increment van 5 se-
conden werd voor de tweede 
keer een Fischerspeeltempo 
gehanteerd.  
 

Steenstraat: Met steun van veel ASV-ers werd onze jaarlijk-
se demo op de Steenstraat ter hoogte van de verswinkels 
afgelopen zaterdag weer een mooi succes! Schaken op straat 

Eindstand oploswedstrijd  
Seizoen 2014 - 2015: 

1 Wouter van Rijn 39 
2 André de Groot 33 
3 Tijs van Dijk 29 
4 Otto Wilgenhof 20 
5 Peter Boel 19 
6 Horst Eder 18 
 Léon van Tol 18 
8 Jan Vermeer 13 
9 Tony Hogerhorst 12 
10 Barth Plomp 10 
11 Hub Kusters 9 
12 Jan Groen 8 
13 Désiré Fassaert 6 
 Tamara Liscaljet 6 
15 Henk Kelderman 5 
16 Tom Bentvelzen 4 
17 Theo Koeweiden 3 
 Paul van der Lee 3 
19 Pascal van den Born 2 
 Hans Derendorp 2 
 Edwin Peters 2 
 Wisse Witmans 2 
23 Jacques Boonstra 1 
 Xadya van Bruxvoort 1 
 Peter van Deursen 1 
 Remco Gerlich 1 
 Bryan Hieltjes 1 
 Siert Huizinga 1 
 Kees van Keulen 1 
 Ko Kooman 1 
 Edward Kuster 1 
 Eric Langedijk 1 
 Hans Meijer 1 
 Quirine Naber 1 
 Nico Schoenmakers 1 
 Philip Stibbe 1 
 Pieter Verhoef 1 
 Jelmer Visser 1 
 Richard van der Wel 1 
 “Seniorentafel” 1 

Eindstand Fischer Random Chess 
Seizoen 2014-2015 na 8 ronden: 

1 Ruud Verhoef  6½ 
2 Pieter Verhoef 6 
3 Rob van Belle  5 
 Hub Kusters  5 
5 Ruud Wille  4½ 
6 Edwin Peters 4 uit 6 
 Jan Vermeer  4 uit 6 
 Kees van Keulen  4 
9 Rob Huberts 3½ uit 4 
 Koen van Keulen  3½ 
11 Wouter van Rijn  3 uit 3 
 Jan Groen 3 uit 4 
 Dirk Hoogland  3 uit 4 
 Theo Jurrius 3 uit 4 
 Hans Meijer  3 uit 4 
 Oscar Mercan 3 uit 4 
 Quirine Naber 3 uit 4 
 Frans Veerman 3 uit 4 
 Kazem Mollahosseini 3 
20 Nico Schoenmakers  2 uit 2 
 Bob Beeke  2 uit 3 
 Werner Passchier 2 uit 3 
 Ron Brachten  2 uit 4 
 Tony Hogerhorst  2 uit 4 
 Siert Huizinga  2 uit 5 
 Hendrik van Buren 2 
 Ko Kooman  2 
28 Horst Eder 1½ uit 4 
 Danny Hageman 1½ uit 4 
 Bob Hartogh Heijs 1½ uit 4 
31 Theo van Amerongen 1 uit 1 
 Theo Koeweiden  1 uit 2 
 Jan Zuidema 1 uit 3 
 Philip Stibbe 1 uit 4 
 Nedzat Sulejmani  1 uit 4 
 Theo van Lotringen  1 
37 Xadya v. Bruxvoort ½ uit 1 
 Gerrie Arends  ½ uit 2 
 Tijs van Dijk ½ uit 2 
40 Jelmer Visser 0 uit 1 
 Liedewij van Eijk 0 uit 2 
 Henk Kelderman  0 uit 3 
 André de Groot  0 uit 7 



blijft altijd een happening op zich. Vele schakers zaten voor 
de deur van Bloemsierkunst Futura, Keurslager Pepijn Put-
man, Bakker ten Hoopen, Derkzen Groente en Fruit en ‘t 
Zuivelhoekje. Zo’n buitenactiviteit blijft ook altijd heel 
weersafhankelijk. Daar waar de regen eerder in de week 
menig record verpletterde werden de vooruitzichten naarma-
te de zaterdag dichterbij kwam steeds gunstiger en was het 
uiteindelijk stralend zonnig. De weergoden waren ons gun-
stig gezind. Zo krijgt iedereen wat hij toekomt, nietwaar! 
Het publiek bij deze demo op het trottoir bij de verswinkels 
is altijd meer op andere dingen gericht dan het schaken in 
bijvoorbeeld Rozet. In dat laatste geval neemt men wat mak-
kelijker tijd om een partijtje te spelen, het winkelend publiek 
in de Steenstraat daarentegen komt juist voor het doen van 
de dagelijkse boodschappen bij bv. de bakker, slager en 
groenteman. De reactie is dan meer van “hé wat leuk, daar 
wordt geschaakt”, maar na een soms vluchtige blik en een 
kort praatje gaat men gauw de winkel in. Anderen die wat 
meer gehaast zijn, zie je denken wat is dat nu weer met al die 
tafeltjes, wat een gedoe waar moet ik nu snel mijn fiets 
kwijt. Dat kon je dan echt aflezen vanuit de blik in hun ogen. 
Maar dat laatste was maar in een enkel geval zo. Velen wa-
ren echt heel positief verrast en keken enthousiast en met 
belangstelling toe naar het vertoonde spel. Zo blijven de 
reacties van het winkelende publiek altijd heel leuk. Ook nu 
zijn weer de nodige folders uitgedeeld. Een paar kijkers 
waren serieus geïnteresseerd. Nu maar afwachten of dit wat 
oplevert. Maar als je je als vereniging niet laat zien wordt het 
zeker niets! Zoals de laatste jaren het geval is had Derkzen 
Groente en Fruit weer gezorgd voor een mooie schaakactie, 
een aanbieding van een tas vol heerlijk fruit. De demo in de 
Steenstraat staat volgend jaar vast en zeker weer op ons 
programma. Het blijft een mooie promotie voor ASV en de 
schaaksport in het algemeen. 
 
Toernooien: Om weer aan te sluiten met het nieuws van voor 
de zomer ga ik nu weer verder waar ik in het laatste nummer 
gebleven was. Er zijn uiteraard vele leuke zomertoernooien 
binnen en buiten Nederland, allemaal met hun eigen ken-
merken. ASV-ers namen aan veel toernooien deel. Ik zet het 
weer voor u op een rijtje. De eerste 2 daarvan (Apeldoorn en 
Barneveld) waren nog net voor de zomerstop maar wel na 
het verschijnen van de laatste EP. 
 
Apeldoorn: Het derde Kroegloperstoernooi in Apeldoorn 
was op zaterdag 28 juni weer een sfeervol gebeuren. Het is 
een rapidtoernooi waarin met tweetallen wordt gespeeld. De 
deelnemende teams speelden elke ronde in een ander café in 
de Apeldoornse binnenstad. Peter Boel vormde een duo met 
Jos Voortman. Zij konden geen rol van betekenis spelen 
want in het klassement eindigden zij in de achterhoede met 5 
punten ruim achter de winnaars Lucas van Foreest/Casper 
Schoppen die 11 punten behaalden. Er namen 28 duo’s deel. 
 
Barneveld: Ko Kooman nam op zaterdag 4 juli onder tropi-
sche omstandigheden deel aan het Barneveld Open, een 
rapidtoernooi waarbij tevens gespeeld werd om het rapid-
kampioenschap van de Stichts-Gooise Schaakbond waar de 
organiserende vereniging toe behoort. Er waren ondanks de 
hitte meer dan 90 schakers!! Voor Ko werd het een toernooi 
om maar snel te vergeten. Het was veel te warm en hij haal-
de maar 3 punten uit 7 partijen. In groep 3 met 46 deelne-
mers stond hij qua rating op de 16e plaats, dus een score van 
minimaal 4 punten was toch wel zijn doel. De 1e partij met 
wit tegen een jeugdspeler uit Huizen lukte nog goed. De 2e 
partij met zwart tegen Jeffrey van Swieten uit Ede was een 
mooie uitdaging, maar al op zet 8 gaf Ko pardoes zijn dame 
weg. De 3e partij was de beste en mooiste. Met wit rustig 
opbouwend kwam hij in een mooie eindspelsituatie en kon 
het 2e punt binnen halen. Maar toen werd het steeds warmer 
(mooi excuus Red.) en gaf onze ASV-er 2 partijen op een 
knullige manier weg. De 6e partij kon Ko toch weer winnen 
(zwakkere tegenstander) en zo kwam hij op 3 punten en dus 
50%. 4 punten was nog haalbaar maar het lukte niet. “Je 
kunt in Barneveld beter eieren eten dan schaken”, aldus Ko, 
duidelijk ontevreden over zijn resultaat. 
 

Oosterbeek: Het 43e Bilderbergtoernooi was in feite weer het 
eerste zomertoernooi. Dit toernooi voor senioren en vetera-
nen is altijd een weerzien van vele oudgedienden. Daar waar 
de voetbalclubs FC Utrecht en het Griekse Panathinaikos in 
dit hotel hun onderdak hadden gevonden als voorbereiding 
op het nieuwe seizoen werd door ruim 150 senioren en vete-
ranen menig robbertje uitgevochten op de 64 velden. Daar-
naast werden natuurlijk vele herinneringen opgehaald uit hun 
rijke schaakverleden. Succes was er in dit toernooi voor onze 
clubgenoot Jaap Vogel. Vorig jaar was hij al gedeeld eerste 
in het NK voor senioren en veteranen maar nu eindigde Jaap 
in deze titelstrijd ongedeeld 1e met 5½ uit 7. In de slotronde 
viel de beslissing. Zelf speelde Jaap al vrij snel remise tegen 
clubgenoot Dirk Hoogland. Concurrent Ad van den Berg, 
tegen wie Jaap in de 3e ronde het punt had gedeeld, verloor 
in deze slotronde van Guust Homs, die daardoor gedeeld 2e 
werd. Door dit resultaat was Jaap verzekerd van zijn kampi-
oenschap. Een prachtig resultaat. Naast de remises die ik al 
noemde speelde Jaap ook remise tegen oud-ASV-er Fokke 
Jonkman. Dirk Hoogland kwam met 1 uit 3 wat magertjes op 
gang maar het herstel daarna was uitstekend. Drie achtereen-
volgende zeges bracht hem in de subtop. De remise in de 
slotronde tegen Jaap bracht Dirk op 4½ uit 7 bij zijn debuut 
in deze titelstrijd. Met een gedeelde 6e plaats viel hij net 
buiten de prijzen. Fred Reulink bleef daar net een half punt 
achter. Ook hij speelde voor de eerste keer mee. Hij verloor 
in de openingsronde tegen Ad van den Berg maar liet zich 
daardoor zeker niet uit het veld slaan. Drie keer winst op rij 
bracht hem op dat moment op een gedeelde 2e plaats. In de 
5e ronde vond Fred Jaap Vogel op zijn weg. Laatstgenoemde 
zette door winst de weg naar de uiteindelijke titel voort. Fred 
sloot het toernooi met 2 verdienstelijke remises af. Eerst 
tegen Nico Schouten (in 2013 nog toernooiwinnaar) en daar-
na tegen Fokke Jonkman Met 4 uit 7 was Fred zeker niet 
ontevreden. Anne Paul Taal en Désiré Fassaert kwamen in 
dit sterke veld tot 2½ punt. Anne Paul ging tot de 5e ronde 
goed mee. Hij had toen 2 uit 4. Twee achtereenvolgende 
nederlagen wierpen hem terug. Bij Désire ging het via de 
andere weg. Hij herstelde zich goed na 3 nederlagen en pakte 
de punten dus in de 2e toernooihelft. Ook in de andere groe-
pen namen de nodige ASV-ers deel. In groep 1 eindigde 
Ruud Wille met 3 uit 5 op een gedeelde 3e plaats. Hij bleef 
ongeslagen via 4 remises en een winstpartij in de 3e ronde. 
Piet de Mol bleef met een 50% score iets achter bij de ver-
wachtingen. In zijn groep had hij de hoogste rating maar het 
pakte anders uit. Bob Kooij vinden we terug in de achter-
hoede van groep 5. Toch bleef hij bijna ongeslagen. Alleen 
de openingsronde ging verloren, daarna volgden louter remi-
ses. Ook Hub Kusters kwam in groep 6 tot 2 punten. Hij 
deed dat in tegenstelling tot Bob Kooij zonder remises. Het 
werd 2 keer winst met wit en 3 verliespartijen met zwart. 
Walter Manschot pakte een fraaie 2e plaats in groep 8 met 
3½ uit 5. Hij won in deze groep onder meer van Hendrik van 
Buren die een wat ongelukkig toernooi speelde en op 2½ 
punt eindigde mede door een punt ten gevolge van een one-
ven aantal spelers dat in deze groep was ontstaan. Ook Ko 
Kooman speelde in deze groep. Met 2 uit 5 kon ook hij niet 
echt tevreden zijn over zijn spel. Hans Derendorp werd in 
groep 11 met 4 punten gedeeld 1e. Een mooi resultaat. Bui-
ten al het schaakplezier was het vooral weer een heel gezel-
lig en goed georganiseerd toernooi waar in de organisatie 
onze clubgenoten Barth Plomp en Albert Marks deel van 
uitmaakten. 
 
Uitslagen 34e ronde seizoen 2014-2015 (2 juli 2015): 
Tot slot van deze eerste EP voor de historie nog de uitslagen 
van de laatste interne ronde van de afgelopen jaargang. Vol-
gende week startten we zoals gezegd met een nieuw seizoen. 
Boel - Boom 0-1; Naber - Passchier 0-1; van Belle - Kusters 
1-0; van Buren - Koen van Keulen 1-0; Wong-Kooman 1-0; 
Mercan - Mollahosseini 0-1; de Kok - Kees van Keulen 1-0; 
Visser - Derendorp 0-1; Stomphorst - Stibbe 1-0; Burger - 
Wijman 0-1; Vermeer - Witmans 1-0; Timmers - Koeweiden 
½-½; Blaset - Gubbels 0-1; J. Stavenuiter - Menger 0-1. 


