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Oploswedstrijd: Zo af en toe staat er een studie op 
het demonstratiebord. Let op: een studie kent geen 
sleutelzet. Vaak zitten er verrassingen in de zetten-
reeks. Die moet dus helemaal gegeven worden tot de 
winst echt duidelijk is. Vorige week gaven we een 
studie van Wotawa uit 1935. Wit speelt en wint. 
Oplossing: 1. Ta8 (een hele sterke beginzet want 

zwart verliest nu 
immers een belang-
rijk tempo 1…Th6 
(de enige zet van 
zwart omdat anders 
2. Th8 mat zou 
volgen. De toren 
staat op h6 hoogst 
ongelukkig) 2. Ta1, 
Th8 3. Tg1, Ta8 4. 
Tg3 (dreigt 5. 
Txh3#), f4xg3 5. 
f2xg3 mat. 
 
Externe competitie: 

De teamwedstrijden zitten er voor dit seizoen op. 
Zoals u gewend bent blikken we elk jaar in En Pas-
sant terug op de verrichtingen van onze teams mid-
dels een seizoenoverzicht. In willekeurige volgorde 
komen zo alle teams de komende weken aan bod. 
Tussen de diverse toernooiverslagen in treft u in 
deze EP de eerste drie seizoenoverzichten aan. 
 
Schoonheidsprijs: Met zijn fraaie zege op Tjark Vos 
in de wedstrijd tegen Zukertort Amstelveen-1 on-
langs in de slotronde van de KNSB-competitie won 
Otto Wilgenhof dit keer de New In Chess Schoon-
heidsprijs, een prijs die elke ronde wordt uitgereikt. 
Otto kreeg hiervoor het op deze partij zeer toepasse-
lijke boek ”Attacking Chess for Club Players” uitge-
reikt. De partij staat op de KNSB-site en zal onge-
twijfeld ook in ASV-Nieuws te bewonderen zijn. 
Jurylid Hans Ree, die in de slotpartij van vorig sei-
zoen de dadendrang van Wilgenhof ook zelf aan den 
lijve heeft ondervonden, schreef over de zege van 
onze ASV-er: "Krachtig gespeeld. Het offer is ge-
heel correct. Ik geloof dat het ook een bijdrage aan 
de theorie van deze variant is, want 15...Pg4 gevolgd 
door Pxf2 heb ik niet in mijn database kunnen vin-
den". Het andere jurylid Herman Grooten noemde 
het concept van Wilgenhof "vrij geniaal en vond ook 
dat hij de partij goed afspeelde". Mooie woorden dus 
van de jury en een terechte waardering voor deze 
geweldige aanvalspartij. Otto, onze felicitaties!! 
 
Seizoenoverzicht ASV-5: Dit jaar was ASV-5 inge-
deeld in de noordelijke eerste klasse en dat had alles 
te maken met de promotie van ASV-6, die onze plek 
in de zuidelijke poule overnam. De gemiddelde 
rating van de teams deed vermoeden dat ASV-5 
derde zou worden en zo eindigde het ook. Afgaande 
op de kansen in de diverse wedstrijden dan zal die 
eindklassering wel kloppen. Natuurlijk was het een 
tegenvaller dat we met een nederlaag tegen laagvlie-
ger Schaakstad Apeldoorn-3 begonnen. Te meer 
daar die nederlaag ook niet nodig was. Later ver-
speelden we nog onnodig een punt tegen kampioen 
De Schaakmaat en in de slotronde verzuimden we te 
winnen van het op papier sterkste team Meppel-2. 
De neiging is dan groot om te zeggen dat we kampi-
oen hadden kunnen worden. Dat is natuurlijk niet 
waar en dan denk ik alleen maar even aan de wed-
strijd bij ZZS!, waar we de wind flink in de rug 
hadden. Promotie had echter wel gekund en mis-
schien wel gemoeten. Belangrijker dan het sportieve 
resultaat was de goede sfeer in het team. Daar ver-

anderde de wisselende samenstellingen van het team niets aan. Dank 
aan alle invallers, die daar soms zelfs een ‘schaaksabbatical’ even 
voor onderbraken. Knap waren de scores van de spelers aan de top-

borden, Wouter Abrahamse, Jan van de Linde en Barth Plomp. Vol-
gend seizoen gaan we ongetwijfeld in een flink gewijzigde samenstel-
ling opnieuw strijden voor een hoge klassering. Rest mij, mijn team-
genoten en reserves te bedanken voor de gezellige schaakavonden. 
Verder past een bijzonder woord van dank aan Siert Huizinga die mij 
in 3 wedstrijden en een lang OSBO-cupavontuur verving als teamlei-
der. Dat deed Siert super met 2 keer 4½ (mijn favoriete score) en een 
keer 4-4.     Erik Wille  
 
Rotterdam: Bij het NK-jeugd in Rotterdam dat van 29 april t/m 7 mei 
in het topsportcentrum aldaar werd gehouden namen Quirine Naber 
en Mick van Randtwijk deel. Quirine speelde in de groep Meisjes-A. 
Met het uiteindelijke resultaat van 4 uit 7 en een gedeelde 3e plaats in 
deze groep van 8 speelsters was ze niet geheel ontevreden maar toch 
was er dat gevoel dat er meer ingezeten had. Zeker de enige verlies-
partij in dit toernooi was onnodig maar daar stonden ook 2 winstpar-
tijen tegenover waaronder eentje met rokade op verschillende vleu-
gels die door Quirine knap in winst werd omgezet. De partij tegen de 
uiteindelijk nummer 1 eindigde al in de 1e ronde in eeuwig schaak. 
Mick ging bij de C-jeugd flitsend van start en stond na 4 ronden met 
3½ punt gedeeld eerste. Daar wist hij zich helaas door een mindere 
tweede toernooihelft niet te handhaven zodat hij tenslotte met 5 uit 9 
op een gedeelde 9e plaats eindigde. Maar ook hij kan terugkijken op 
een goed toernooi. Alles bij elkaar dus twee goede prestaties van onze 
jeugdspelers bij dit NK. 
 
Apeldoorn: Alweer wat langer geleden is de 4e editie van het Kroeg-
loperstoernooi in Apeldoorn. Op 17 april trok dit toernooi 39 duo’s 
(vorig jaar nog 28) achter de schaakstukken. Een aantal waar men wel 
tevreden mee was. Volgend jaar hoopt de organisatie toch op een 
verdere stijging en wil dan 50 tweetallen verwelkomen. Verschillende 
sterke deelnemers namen deel zoals Sipke Ernst, Jorden van Foreest, 
Anne Haast en Zhaoqin Peng maar ook onze schaakambassadeur 
Nick Schilder was van de partij. Maar natuurlijk waren er ook ASV-
ers. Zo vormde Peter Boel een duo met Tom Bus. Zij scoorden 7 
punten en dat was goed voor een 18e plaats. Mick van Randtwijk (je 
kunt immers niet vroeg genoeg aan een kroegentoernooi beginnen….) 
eindigde met kompaan Peter Egmond op 6½ punt. Dick Vliek was 
samen met Noud Lentjes goed voor 5 punten en Steven Braun met 
Veronique Hijl voor 4½ punt. Na de prijsuitreiking bleef het nog lang 
gezellig, aldus het verslag op de site van Schaakstad Apeldoorn. Veel 
deelnemers deden mee aan het afsluitende buffet. De organisatie kijkt 
alweer uit naar volgend jaar en hoopt iedereen dan weer terug te zien.  
 
Wageningen: Het Bevrijdingstoernooi in Wageningen op donderdag 
5 mei trok 6 ASV-ers. Bob Beeke eindigde in groep A op 4 uit 7. 
Echt tevreden was hij daar niet mee. “De beide winstpartijen aan het 

ASV- 5               1 2  3 4 5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Barth Plomp         ½ ½  1 - - - - 2-3   1955 1990 -0,014 
Wouter Abrahamse    1 1r 1 - - 1 ½ 4½-5  1940 2130 +1,068 
Erik Wille          0 -  - 1 ½ 1 - 2½-4  1885 1922 +0,252 
Coen Mekers         - 1  0 - 1 ½ ½ 3-5   1870 1789 -0,364 
Paul van der Lee    0 0  0 – 0 ½ 0 ½-6   1847 1326 -3,084 
Paul Schoenmakers   - ½  ½ - - - - 1-2   1820 1644 -0,464 
Siert Huizinga      ½ ½  1 1 ½ 0 1 4½-7  1777 1762 +0,401 
Quirine Naber       0 0  1 1 0 ½ ½ 3-7   1634 1640 -0,191 
Invallers : 
Tony Hogerhorst     - -  - - 0 - ½ ½-2   1821 1853 +0,128 
Jan van de Linde    ½ -  - 1 1 1 0 3½-5   --  1992    -- 
Anne Paul Taal      ½ 1  0 - - - - 1½-3  1914 1821 -0,396 
Xadya van Bruxvoort - -  - - - - 1 1-1   1546 2569 +0,813 
Rob Huberts         - -  - ½ ½ - - 1-2   1836 1839 +0,008 
Hedser Dijkstra     - -  - 1 - - - 1-1   1699 2479 +0,508 
René van Alfen      - -  - ½ - - - ½-1   1743 1665 -0,114 
Rob van Belle       - -  - ½ - ½ - 1-2   1740 1490 -0,579 
De 7 wedstrijden op een rij: Eindstand OSBO 1 e klasse B:  
1 Schaakstad A’doorn-3-ASV-5 5-3 1 De Schaakmaat-1j    12 33 K 
2 ASV-5 – VSG 4½-3½          2 Meppel-2            10 34 P 
3 ASV-5 – De Toren-4 4½-3½   3 ASV-5                9 31 
4 Pallas-2 - ASV-5 1½-6½     4 ZZS!                 7 31 
5 ASV-5–De Schaakmaat-1j 3½-4½   5 VSG                  7 28½ 
6 ZZS! - ASV-5 3-5           6 Schaakstad A’doorn-3  5 27 
7 ASV-5–Meppel-2 4-4         7 Pallas-2             4 22 D 
                             8 De Toren - 4           2 17½D 



slot maakten nog veel goed”, aldus Bob. Anne Paul 
Taal kwam tot een score van 2½ uit 7. Bent Schleip-
fenbauer bleef op 1 punt steken door een bye van-
wege het oneven aantal. Een tegenvallende score 
maar wel wist hij het in de 1e ronde grootmeester 
Daniel Fridman lastig te maken. Het trio Jan Tim-
man, Stefan Bekker en Jan Sprenger eindigde met 6 
uit 7 op de bovenste plaatsen. Stefan Bekker werd 
tot winnaar uitgeroepen op basis van weerstandspun-
ten. Ruud Wille eindigde met 5½ uit 7 op een ge-
deelde 3e plaats in groep B. Rob Huberts kwam in 
deze groep tot 3 punten. In groep C scoorde Tom 
Katoen 3½ uit 7. Het was weer een geweldig toer-
nooi met in totaal 155 deelnemers.  
 
Maastricht: Het voorbije Pinksterweekend stond 
voor de schakers in het teken van het Limburg Open 
in Maastricht. Het 10e toernooi intussen met een 
record aantal deelnemers. Maar liefst 496 schakers, 
waaronder de nodige titelhouders, schreven zich in 
voor dit zeer sterk bezette 4-daagse toernooi waarin 
7 ronden werden gespeeld. Maar liefst 7 ASV-ers 
trokken naar Limburg. Tom Bus speelde een gewel-
dig toernooi. Hij begon sterk met 3 uit 3 (met winst 
op o.a. IM Aljoscha Feuerstack Elo 2452) tot hij in 
de 4e ronde de latere eindwinnaar GM Axel Bach-
mann (Elo 2632) uit Paraguay trof. Tom kwam 
steeds meer in de verdrukking en gaf op na kwali-
teitsverlies. Tom liet zich niet uit het veld slaan en 
won in de 5e ronde opnieuw. In ronde 6 was weer 
een grootmeester (Emanuel Berg 2581) hem in het 
eindspel te sterk af. Voorafgaand aan deze ronde 
werd hij met diverse anderen in het zonnetje gezet 
omdat hij aan alle 10 edities van dit toernooi heeft 
deelgenomen Met een remise sloot Tom een prima 
toernooi af op 4½ uit 7. Bob Beeke begon met een 
verrassende zege op de Franse GM Anthony Wirig 
(2494). Bob was zo koploper na dag 1 in groep A 
vanwege de astronomische TPR van 3294. Stoppen 
op je hoogtepunt is een gevleugelde uitspraak, aldus 
het verslag op de toernooisite, maar Bob kwam na-
tuurlijk ook gewoon op dag 2 opdagen. In de 4e 
ronde trof Bob opnieuw een GM. Dit keer de als 9e 
geplaatste Bulgaar Boris Chatalbashev (2548). Bob 
wist daarin niet voor een nieuwe verrassing te zor-
gen. Met zijn eindscore van 4 uit 7 met daarbij 2 
GM’s zeker ook een goede prestatie voor hem!! Ook 
Frank Schleipfenbauer kan met 4 punten terugkijken 
op een goed toernooi. Ook hij trof de eerder ge-
noemde Bulgaarse GM. Dat was ook de enige neder-
laag voor onze ASV-er. Naast 2 winstpartijen en 4 
remises dus een degelijk toernooi. Jochem Woesten-
burg eindigde op 3½ punt. Ook hij verloor van een 
GM, de Duitse Jan-Chris Schroeder (2508). In de B-
groep met 125 spelers, speelde Mick van Randtwijk 
een sterk toernooi. Hij eindigde in de top op een 
gedeelde 7e plaats met een prachtige score van 5 uit 
7. Bent Schleipfenbauer was de tweede ASV-er in 
de B-groep. Hij kwam door winst in de slotronde 
met 3½ uit 7 op 50% uit. Marco Braam scoorde in 
groep C1 4 uit 7. Goede prestaties van onze clubge-
noten dus. Via de actuele toernooisite waren de live-
partijen en de uitslagen, standen en de rondeversla-
gen goed te volgen. Zo kon onze facebookpagina het 
hele pinksterweekend worden gevuld met de stand 
van zaken van onze clubgenoten in dit toernooi. 
Aardig om te vermelden is nog dat nieuwkomer bij 
ASV, Jeroen van Ginneken, deel uitmaakte van de 
toernooiorganisatie met de portefeuille marketing en 
PR. Door zijn nieuwe werk is hij onlangs van Maas-
tricht in Arnhem komen wonen. 
 
Seizoenoverzicht ASV-6: Ook in het voorbije sei-
zoen bleek ASV-6 te zwak voor de eerste klasse van 
de OSBO. Het lukte opnieuw niet om zich in deze 
klasse te handhaven. Twee keer kampioen in de 2e 
klasse en twee keer degraderen uit de 1e klasse, dat 
is het verhaal van de laatste 4 seizoenen van het 
zesde team. Als ook bij het schaken het scheepsrecht 
geldt dan worden we komend jaar weer kampioen. 
Wellicht was het dit jaar niet nodig geweest om te 
degraderen. We eindigden weliswaar op 3 match-
punten van Veenendaal-3 en De Toren-3, maar dat 
betekent echter dat als we van één van deze teams 
hadden weten te winnen, we op de veilige zesde 
plaats waren geëindigd. Tegen Veenendaal-3 in de 
1e ronde heeft winst erin gezeten. Door tijdnoodfou-
ten ging er minstens anderhalf punt onnodig verlo-
ren. Later in ronde 6 was winst op De Toren 3 ook 

voldoende geweest voor klassebehoud. Deze wedstrijd ging echter 
kansloos verloren met 6-2. In de andere wedstrijden behaalden we 
een mooie overwinning op PION 2 en speelden we goed tegen het 

sterke Rokade-1. In Lichtenvoorde was 4-4 of een kleine overwinning 
verdiend geweest. Schaakblindheid in de eindfase van 2 partijen 
leidde tot onnodig verlies. De persoonlijke scores zijn, zoals u in de 
tabel kunt zien over het geheel matig tot onvoldoende. Jeroen Kersten 
aan bord 1 scoorde 3 punten en Jacques aan bord 2 behaalde 2 maal 
winst tegenover 5 maal verlies. 50% was er voor Nico Schoenmakers 
aan bord 3, Robert Naasz aan bord 6 en Marco Braam aan bord 8. 
Piet de Mol scoorde 3 uit 7 aan bord 4. Jan Groen en Albert Marks, 
hadden hun seizoen niet. Kampioen worden dat is onze opgave voor 
komend seizoen.    Theo van Amerongen 
 
Seizoenoverzicht ASV-7: Het was dit seizoen wisselvalligheid troef 
bij ASV-7. De laatste jaren had het zevende telkenmale net naast de 
titel en promotie gegrepen. Dit jaar met het gedegradeerde Velp als 

favoriet voor de titel zou het wel weer moeilijk worden, maar we 
gingen vol vuur en verwachting van start. Het werd een dwaas sei-
zoen wat betreft ASV 7. De 1e ronde tegen het op papier zwakke 
Zevenaar 2 was een grote overwinning gewenst. Echter het werd een 
kompleet fiasco, een nederlaag van liefst 7-1. Ongeloof alom, hoe 
was dat mogelijk? Meer dan 100 elopunten verschil gemiddeld per 
persoon en alles ging mis. In de 2e ronde tegen Velp-1 kwam er een 
“normale” nederlaag van 5-3 als uitslag. Duidelijk was nu wel dat we 
ons geen kampioensillusies meer hoefden te maken. In ronde 3 won-
nen we dik met 6-2 van Theothorne. Wonderlijk want Theothorne 
had in ronde 2 van Zevenaar gewonnen. Daarom dachten we dat we 
vanaf nu het een en ander weleens even recht zouden gaan zetten. In 
ronde 5 speelden we tegen het puntloos onderaanstaande UVS 5. We 
rekenden op een makkelijke avond, maar het werd een nieuw fiasco. 
Een nederlaag van 5½-2½. Ineens waren we in groot degradatiege-
vaar. Tegen Rokade-2 moest er gewonnen worden en dat gebeurde 
gelukkig, al was het met het kleinst mogelijke verschil. Ook de vol-
gende ronde tegen SMB-2 werd prachtig gewonnen, waarmee we ons 
praktisch veilig speelden. Velp werd kampioen in onze klasse. Wij 
werden gedeeld 3 t/m 6 met 6 matchpunten, slechts één punt meer 
dan Zevenaar 2, dat samen met UVS 5 degradeert. Onze topscorer 
werd Edwin Peters met 5 uit 7. Ook Jan Vermeer en Ron Brachten 
scoorden boven de 50 procent. Volgend jaar moet met er wat meer 
regelmaat bovenin meegedraaid kunnen worden.  Theo van Amerongen 
 
Uitslagen interne competitie 28e ronde (12 mei 2016): 
van Tol - Wilgenhof 1-0; Boel - Hoogland ½-½; van de Linde - Reu-
link ½-½; Huizinga - Sloots ½-½; R. Wille - Boonstra 1-0; Fassaert - 
Naber ½-½; van Belle - de Mol ½-½; Wong - Mercan 0-1; Vermeer - 
Witmans 1-0; Marks - Kooij ½-½; Groen - van Buren 1-0; Eder - 
Kooman 1-0; de Kok - Arends ½-½; Kees van Keulen - Schunck 1-0; 
Mollahosseini - Zuidema 1-0; Wijman - Stomphorst 1-0; Derendorp - 
Visser 1-0; Droop - Hartogh Heijs 0-1; Nieuwenstijn - Stibbe 0-1. 

ASV- 6              1 2 3  4 5 6 7 Score KNSB TPR  W - We 
Jeroen Kersten     0 0 1 ½ ½ ½ ½ 3-7   1849 1878 +0 ,265 
Jacques Boonstra   0 1 0 1 0 0 0 2-7   1809 1734 -0 ,813 
Piet de Mol        1 0 1 ½ ½ 0 0 3-7   1798 1759 -0 ,518 
Nico Schoenmakers  ½ - ½ 1 ½ ½ 0 3-6   1747 1813 -0 ,093 
Jan Groen          0 ½ 0 ½ ½ 0 0 1½-7  1746 1594 -1 ,245 
Robert Naasz       - 0 – 1 1 0 – 2-4   1714 1732 +0 ,200 
Albert Marks       ½ 1 – 0 0 0 0 1½-6  1708 1535 -1 ,494 
Marco Braam        1 0 – 0 1 - - 2-4   1698 1462 -0 ,509 
Invallers : 
Theo van Amerongen 0 – 0 - - - ½ ½-3   1777 1494 -0 ,853 
Rik de Lange       - - - - - 1 – 1-1    --  2538    -- 
Werner Passchier   - - 0 - - - - 0-1   1704  984 +0 ,348 
Jan Vermeer        - 0 ½ - - - 1 1½-3  1744 1832 +0 ,360 
De 7 wedstrijden op een rij : Eindstand OSBO 1 e klasse A : 
1 ASV-6 – Veenendaal-3 3-5   1 UVS-3          12 37 ½ K 
2 UVS-3 - ASV-6 5½-2½        2 Rokade         12 36   P 
3 Rokade -ASV-6 5-3          3 PION-2          8 30  
4 ASV-6 – PION-2 4½-3½       4 Elster Toren    8 26 ½ 
5 Het Kasteel-2 - ASV-6 4-4  5 Veenendaal-3    6 28 ½ 
6 ASV-6 – De Toren-3 2-6     6 De Toren-3      6 25 ½ 
7 Elster Toren - ASV-6 6-2   7 ASV-6           3 21   D 
                             8 Het Kasteel - 2   1 19  D  

ASV- 7              1 2  3 4 5 6 7  Score KNSB TPR  W - We 
Tijs van Dijk      0 0 1 1 ½ ½ 0 3-7   1802 1688 -0 ,941 
Theo van Amerongen 0 - ½ ½ - - ½ 1½-4  1777 1563 -0 ,942 
Hans Rigter        0 0 1 0 1 ½ 1 3½-7  1760 1814 +0 ,500 
Jan Vermeer        ½ ½ ½ 0 1 1 ½ 4-7   1744 1788 +0 ,438 
Werner Passchier   ½ 0 0 0 1 0 0 1½-7  1704 1430 -2 ,156 
Hedser Dijkstra    0 0 - ½ 0 1 ½ 2-6   1699 1571 -0 ,825 
Ron Brachten       - 1 1 0 0 1 ½ 3½-6  1682 1750 +0 ,968 
Edwin Peters       0 1 1 ½ 1 1 ½ 5-7   1643 1739 +0 ,855 
Invallers : 
Rob van Belle      0 ½ - - 0 - - ½-3   1740 1408 -1 ,151 
Theo Koeweiden     - - 1 - - 0 - 1-2   1617 1458 +0 ,288 
De 7 wedstrijden op een rij   Eindstand OSBO 2 e klasse D:  
1 Zevenaar-2 – ASV-7 7-1     1 Velp          14 36½  K 
2 ASV-7 – Velp 3-5           2 Zutphen-2     10 32 
3 ASV-7 – Theothorne 6-2     3 Rokade-2       6 30½  
4 UVS-5 - ASV-7 5½-2½        4 SMB-2          6 29 
5 ASV-7 – Rokade-2 4½-3½     5 ASV-7          6 25½  
6 SMB-2 - ASV-7 3-5          6 Theothorne     6 25½  
7 ASV-7 – Zutphen-2 3½-4½    7 Zevenaar-2     5 25  D 
                             8 UVS- 5          3 20  D 


