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Oploswedstrijd: Een tweezet van Mortimer uit 1942. Weer 
zo’n componist, waar ik nauwelijks iets van weet. Alleen, dat 

hij dominee was. Toch is het 
een origineel probleem. Wit 
geeft mat in 2 zetten. Oplos-
sing: Sleutelzet 1. Th8. 
 
Snelschaken: Tom Bus is dit 
seizoen de nieuwe ASV-
snelschaakkampioen gewor-
den. Met maar liefst 7 spelers 
uit ASV-1 was dit kampioen-
schap vorige week donderdag 
nog niet eerder zo sterk bezet 
als dit jaar. Dit geeft zijn titel 

dus extra glans! Voordat het tot de finale kwam werden de 
deelnemers eerst verdeeld over 4 groepen voor een voorronde. 
Naast het feit dat het een hele gezellige avond was werd er 
natuurlijk flink om de punten gespeeld. Deze voorronde lever-
de het volgende resultaat op: 
Voorronde groep A: 1. Tom Bus 7; 2. Bob Beeke 6½; 3. Pieter 
Verhoef 6; 4. Paul Schoenmakers 4½; 5. Ruud Wille 4; 6. 
Oscar Mercan 3; 7. Jacques Boonstra 3; 8. Wisse Witmans 2; 
9. Rob van Belle 0. 
Voorronde groep B: 1. Léon van Tol 7; 2/3. Dirk Hoogland, 
Quirine Naber 4; 4/5. Rob Huberts, Richard van der Wel 3½; 
6. Ruud Verhoef 3; 7. Jan Groen 2; 8. Henk Schunck 1. 
Voorronde groep C: 1. Wouter van Rijn 8; 2. Peter Boel 7; 3. 
Jan van de Linde 6; 4. Anne Paul Taal 3½; 4. Siert Huizinga 
3½; 6/7. Hub Kusters, Jan Vermeer 3; 8. Kazem Mollahosseini 
2; 9. Kees van Keulen 0. 
Voorronde groep D: 1. Otto Wilgenhof 8½; 2. Theo Jurrius 
7½; 3. Koen Maassen van den Brink 7; 4. Barth Plomp 6; 5. 
Désiré Fassaert 5; 6. Tijs van Dijk 4½; 7. Edwin Peters 2½; 
8/9. Ko Kooman, Horst Eder 2; 10. André de Groot 0. 
De eerste twee uit elke groep zou naar de finale gaan dus het 
was voor de spelers uit ons eerste zaak om die voorronden 
ongeschonden door te komen en zich niet te laten verrassen. 
Dat lukte uiteindelijk inderdaad alle zeven spelers maar in een 
enkel geval was het toch even oppassen. Zo snoepte Pieter 
Verhoef een halfje af van Bob Beeke maar bleef uiteindelijk 
toch net een half punt achter Bob op een derde plaats. In groep 
B wist Quirine Naber zich net niet voor de A-groep te plaat-
sen. Zij eindigde gelijk met Dirk Hoogland maar het onderling 
resultaat viel in haar nadeel uit. En in groep C eindigde Jan 
van de Linde net achter de beide geplaatsten door verlies tegen 
Peter Boel. In groep D plaatste Theo Jurrius zich voor de fina-
legroep A maar trok zich terug zodat Koen Maassen van den 
Brink diens plaats innam. Een spannende finale zou volgen. 
Immers iedereen kon van elkaar winnen in deze sterke A-
groep. Een uitgesproken favoriet was er dan ook niet. Titel-
verdediger Peter Boel liep meteen averij na verlies tegen Wou-
ter van Rijn. Peter zou geen rol spelen na nog 2 achtereenvol-
gende remises en 2 verliespartijen. Toch zou Peter in de slot-
ronde nog een belangrijke rol in de titelstrijd spelen. Het was 
eerst Tom Bus die de leiding nam en dit leek vast te houden 
tot hij het kampioenschap in het zicht van de haven dreigde te 
verspelen na verlies in de voorlaatste ronde tegen Léon van 
Tol. Bob passeerde hem en stond met nog 1 ronde te gaan 
opeens een halfje voor. Maar hij gaf het toch nog uit handen. 
Daar waar Tom in de slotronde van Wouter won, ging er bij 
Bob in het eindspel tegen Peter, die daarmee een beslissende 
rol speelde in de titelstrijd, het nodige mis zodat Tom zich 
snelschaakkampioen van ASV mag noemen! Tom, proficiat!! 

In groep B gaf Pieter Verhoef zijn medespelers het nakijken. 
Met 6½ uit 7 won hij deze groep. Alleen Anne Paul Taal 
hield hem op remise. In groep C was Jan Vermeer de rapste 
en won met 5½ uit 6. In groep D tenslotte was Jan Groen 
niet te verslaan. Hij werd 1e met een score van 5 uit 5. Met 
de uitreiking van de nodige prijsjes werd een gezellige snel-
schaakavond afgesloten. De eindstanden in de overige fina-
legroepen waren als volgt: 
Finalegroep B: 1. Pieter Verhoef 6½; 2. Ruud Wille 5; 3. Jan 
van de Linde 4½; 4/5. Anne Paul Taal, Siert Huizinga 3; 6. 
Rob Huberts 2½; 7. Quirine Naber 2; 8. Désiré Fassaert 1½. 
Finalegroep C: 1. Jan Vermeer 5½; 2. Ruud Verhoef 4; 3. 
Jacques Boonstra 3½; 4/5. Tijs van Dijk, Ko Kooman 2½; 
6/7. Oscar Mercan, Hub Kusters 2. 
Finalegroep D: 1. Jan Groen 5; 2. Wisse Witmans 3½; 3-5. 
Kees van Keulen, Henk Schunck, Kazem Mollahosseini 2; 
6. Horst Eder ½. 
 
Massakamp: Afgelopen zaterdag vond in ons clublokaal 
voor de 13e keer de massakamp tegen Wageningen plaats. 
Met 18½-13½ won ASV bij de senioren en ook bij de jeugd 
bleef de winst in Arnhem. Daar werd het 36-20 voor onze 
jeugd. Dit jaar was ASV dus zoals gezegd gastheer van dit 
vriendschappelijke treffen. Als altijd werd het een gezellige 
afsluiting zo aan het einde van het schaakseizoen. In deze 
editie werd gestreden op maar liefst 32 borden. Een prachtig 
mooi aantal. Daarnaast speelde de jeugd aan zeven borden 
acht ronden diverse soorten schaak. In het openingswoord 
wees onze voorzitter Erik Wille heel fijntjes op de resultaten 
uit de afgelopen competitie waarbij ASV maar liefst vier 
van de vijf onderlinge wedstrijden won. Dat moest toch wel 
een indicatie geven. Wageningen-voorzitter Albert van der 
Harst antwoordde vanzelfsprekend heel adrem dat hij dit 
seizoen zijn uiterste best had gedaan om ASV juist die wed-
strijden te laten winnen, omdat Otto Wilgenhof hem de zege 
in de massakamp had beloofd. Verder kreeg ASV een tas 
vol met tweedehands schaakboeken overhandigd om daar-
mee, zo werd gesuggereerd, de ingestorte verkoop weer wat 
vlot te trekken. Gelukkig weten wij wel beter!! Zo ging de 
wedstrijd dus over en weer met wat scherts, een plagerij, een 
grap en een grol van start. De massakamp ademde ook dit 
jaar vooral weer plezier uit. ASV kwam sterk uit de start-
blokken. Kazem Mollahosseini, één van de snellere spelers 
onder ons, ging met een paard in het offensief. De Wage-
ninger raakte daardoor de draad kwijt en verspeelde na een 
fout opeens een toren. Zo zette Kazem ASV al snel op een 
voorsprong van 1-0. De toon was gezet. Voor deze eerste 
winst in deze wedstrijd voor ASV kreeg hij na afloop een 
fles wijn overhandigd. Bij deze stand bleef het ook geruime 
tijd. Even leek ASV daarna zelfs op 2-0 te komen maar 
Anne Paul Taal, die een stuk was voorgekomen, overzag dat 
zijn tegenstander opeens eeuwig schaak wist te forceren. 
Onze ASV-er moest dus in remise berusten. Werner Gub-
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Eindstand Finalegroep A 

Nr.  Naam              1  2  3  4  5  6  7  8  
1   Tom Bus            X  ½  ½  0  1  1  1  1  5 
2   Bob Beeke          ½  X  1  ½  1  1  0  ½  4½  
3/4 Otto Wilgenhof     ½  0  X  1  0  1  ½  1  4 
3/4 Léon van Tol       1  ½  0  X  1  0  ½  1  4 
5/6 Dirk Hoogland      0  0  1  0  X  ½  1  1  3½  
5/6 Wouter van Rijn    0  0  0  1  ½  X  1  1  3½  
7   Peter Boel         0  1  ½  ½  0  0  X  1  3 
8   Koen Maassen vd B.  0  ½  0  0  0  0  0  X  ½ 



bels, die debuteerde in deze massakamp, kwam op een gege-
ven moment in een stelling terecht waarin hij een verre vrijpi-
on moest bestrijden. De pion kon helaas niet worden gestopt 
en na promotie ging Werner mat. Wisse Witmans bracht ASV 
weer op voorsprong via een fraaie koningsaanval. Daarna nam 
Wageningen het heft in handen en hield de verkregen voor-
sprong lang vast. Eerst verloor Hub Kusters die gaandeweg 2 
pionnen had verspeeld. Dit gaf zijn tegenstander niet meer uit 
handen en speelde de partij vervolgens zorgvuldig naar winst. 
Nico Schoenmakers sloeg een remisevoorstel af maar na enke-
le mindere zetten later zag hij de torens van Wageningen-
voorzitter Albert van der Harst in zijn stelling komen. De 
problemen die dit met zich meebrachten kwam Nico niet meer 
te boven. In de partij van Désiré Fassaert werd het evenwicht 
niet verbroken. Remise was het logische resultaat. Fred Reu-
link kwam na een op het oog wat vreemde opening niet goed 
te staan. Hij verspeelde zijn opgerukte pion op h4 en het drei-
gende witte stukkenspel was vervolgens beslissend. Marco 
Braam kwam vanuit de opening heel goed te staan en leek de 
partij te gaan winnen maar hij blunderde en verspeelde daar-
mee zijn voordeel. Zijn jeugdige opponent profiteerde van dit 
buitenkansje en won daarna overtuigend. Barth Plomp speelde 
daarna remise. Geen van beide spelers wist voordeel te ver-
krijgen. Even deed ASV daarna wat terug. André de Groot had 
een pion voor de kwaliteit toen zijn opponent zomaar een 
toren verspeelde. Daarmee kwam de stand op 4½-6½. We 
zaten intussen aan het slot van het derde speeluur. Van inhalen 
was nog geen sprake want de voorsprong van 3 punten werd 
door Wageningen weer hersteld na verlies van Peter Boel. Hij 
kwam in een lijfvariant terecht van zijn tegenstander en wist 
daarin het goede plan niet te vinden. Ivo van der Gouw ruilde 
beide torens voor de dame, maar hij verspeelde later een stuk 
en dat was teveel van het goede. Dirk Hoogland stond lang 
moeilijk maar wist de stelling na goed verdedigen overeind te 
houden en kon later de vrede tekenen. Daarna was het eerst 
Jan Vermeer die wat terug deed. Hij hield een geofferde pion 
en maakte in het eindspel een tweede pion buit. Jan zette dit 
vervolgens geroutineerd om in winst. En ook Peter van Deur-
sen won nadat hij via een trucje een toren binnenhaalde. Daar-
na was het geen kunst meer. Otto Wilgenhof kwam minder uit 
de opening en bleef tot in een dubbeltoreneindspel in het na-
deel. Heel nauwkeurig wist hij dit eindspel vervolgens remise 
te houden. Werner Passchier bracht de stand met een zege op 
8½-9½. Het was hard werken waarbij hij pas in het eindspel de 
winst pakte tegen zijn jeugdige tegenstandster. Zekria Amani 
leek het eindspel te gaan verliezen want hij had 2 pionnen 
minder. Maar de ongelijke lopers boden voor hem uitkomst. 
Zo hield hij de stelling toch nog remise. Ruud Wille reageerde 
in de opening niet goed op de zwarte opzet. Daardoor bleef 
zijn stelling wat onontwikkeld, de stukken stonden ongelukkig 
en de koning kwam niet meer uit het centrum weg. Dit kostte 
dan ook het punt. Rob van Belle wilde in zijn stelling teveel en 
verloor ook. Zo werd de achterstand weer groter. Léon van Tol 
speelde een sterke partij. Vanuit de opening speelde hij op 
winst. In een fraaie aanvalspartij won hij eerst een kwaliteit en 
later won hij nog een stuk. Hendrik van Buren speelde een 
interessante partij. Met van weerszijden diverse pionoffers 
eindigde het duel uiteindelijk toch in remise. Met nog negen 
partijen te gaan was de tussenstand hiermee 10½-12½. Theo 
Koeweiden, die op het laatste moment was toegevoegd, wist in 
een sterk gespeeld eindspel een vrijpion te laten doorlopen. 
Albert Marks bracht ASV weer langszij bij Wageningen. Ge-
routineerd bouwde hij aan de winst en in wederzijdse tijdnood 
sloeg hij toe. Edwin Peters speelde een harde strijd met zijn 
tegenstander. Geen van beiden wist ergens beslissend voordeel 
te krijgen en pas in het verre eindspel met een paard en een 
pion werd het remise. Frans Veerman had al geruime tijd een 
stuk meer. Het duurde lang voordat hij dit tot gelding kon 
maken omdat zijn tegenstander de tegenkansen bleef zoeken 
maar toen Frans in het eindspel via een vorkje een toren won 
was het verzet gebroken. Het was 14-13 voor ASV. Daarmee 
stond ASV voor het eerst weer voor sinds Wageningen-
voorzitter Albert van der Harst Wageningen geruime tijd eer-
der het goede voorbeeld had gegeven en de voorsprong had 
ingeluid. De slotfase was volledig voor ASV. Koen Maassen 
van den Brink besliste de partij in de tijdnoodfase via een 
dubbele pionwinst. Paul Schoenmakers won eveneens. Hij was 

wel een kwaliteit achterop geraakt maar een van de vijande-
lijke torens werd ingesloten. Paul zette nog een keer flink 
aan en pakte het volle punt. Tom Bus scoorde daarna het 
winnende punt na een spannende partij aan het topbord. Het 
was daarmee 17-13 geworden. Robert Naasz probeerde zijn 
tegenstander in het nauw te brengen maar deze hield knap 
stand. Daar waar dit remise werd zorgde Horst Eder voor het 
laatste volle winstpunt nadat hij het voordelige eindspel in 
winst wist om te zetten. Daarmee kwam de eindstand op 
18½-13½ in het voordeel van ASV. In de totaalstand bete-
kende dit dat er na 13 ontmoetingen weer een gelijke stand 
is ontstaan: 6½-6½. Beide verenigingen houden elkaar dus 
prachtig in evenwicht.  
Gedetailleerde uitslag ASV – Wageningen:  
1. Tom Bus (2210) - Erwin Oorebeek (2200) 1-0 
2. Léon van Tol (2210) - David van Eekhout (2184) 1-0 
3. Otto Wilgenhof (2189) - Bert Torn (2113) ½-½ 
4. Dirk Hoogland (2151) - Kees Stap (2089) ½-½ 
5. Peter Boel (2130) - Frans van der Wall (2063) 0-1 
6. Koen Maassen v.d. Brink (2008)-Clemens de Vos (2026) 1-0 
7. Fred Reulink (2028) - Jef Verwoert (2006) 0-1 
8. Ruud Wille (1899) - Tjerk Sminia (2005) 0-1 
9. Barth Plomp (1976) - Robin van Leerdam (1949) ½-½ 
10. Anne Paul Taal (1901) - Bartel Dodeman (1865) ½-½ 
11. Désiré Fassaert (1924) - Cees van de Waerdt (1851) ½-½ 
12. Paul Schoenmakers (1819) - Richard Christians (1849) 1-0 
13. Ivo van der Gouw (1796)-Jan Hendrik Neuteboom (1826) 0-1 
14. Robert Naasz (1709) - Frits Gieltjes (1818) ½-½ 
15. Nico Schoenmakers (1787)-Albert van der Harst (1564) 0-1 
16. Jan Vermeer (1752) - Marcel Hahné (1747) 1-0 
17. Albert Marks (1700) - Joren Mulder (1710) 1-0 
18. Rob van Belle (1695) - Pieter Kruit (--) 0-1 
19. Marco Braam (1674) - Elmar Roothaan (1430) 0-1 
20. Edwin Peters (1662) - Jaap Melgers (1614) ½-½ 
21. Zekria Amani (1637) - Karin Jeuken (1599) ½-½ 
22. Werner Passchier (1633) - Sara Martinez (1250) 1-0 
23. Theo Koeweiden (1614) - Gerrit Walstra (1599) 1-0 
24. Wisse Witmans (1435) - Tobias van der Werff (--) 1-0 
25. Hub Kusters (1561) - Wim Wiegant (1511) 0-1 
26. Horst Eder (1567) - Leen Vegter (1494) 1-0 
27. Hendrik van Buren (1501) - Marius Bolck (1482) ½-½ 
28. Frans Veerman (1483) - Rijk Timmer (1480) 1-0 
29. Kazem Mollahosseini (1441)-Eric van Mullekom (1478) 1-0 
30. André de Groot (1400) - Henk Bakker (1359) 1-0 
31. Peter van Deursen (1254) - Anja Janssen (--) 1-0 
32. Werner Gubbels (--) - Marc Bruggeman (1146) 0-1. 
Eindstand 18½-13½. 
Ook de jeugd speelde voor de 13e keer de jaarlijkse massa-
kam. De eerste tien jaar met hele mooie prestaties voor onze 
jeugd maar de laatste drie jaar had de ASV-jeugd geen enke-
le kans tegen onze opponent gehad. Zo was Wageningen 
van 7-2 tot 7-5 naderbij geslopen. De start beloofde dit keer 
opnieuw weinig goeds toen we de 1e ronde met 3-4 verlo-
ren. Maar daarna... :)!! In de inleiding verhaalde onze voor-
zitter Erik Wille nog dat de seniorenteams dit seizoen Wa-
geningen de baas waren. Niets was echter minder waar. 
Voor het eerst was er, ook weer op ons eigen clubhonk, een 
trendbreuk geweest toen ASV D1 nipt Wageningen D1 wist 
te verslaan met 2½-1½. Ook dat was in jaren niet voorge-
komen. Het gaf voorspellende waarde. Na de misstap van de 
1e ronde van deze massakamp won ASV alle volgende ron-
des. De meeste met 4-3 maar soms zelfs met 5-2 of 6-1. Zo 
bouwde de ASV-jeugd ronde na ronde gestaag door aan de 
uiteindelijke 36-20 eindzege. In de stand liep de ASV-jeugd 
daarmee weer uit tot 8-5. Son Stavenuiter, met zijn 7 jaar 
verreweg de jongste deelnemer van de dag, pakte voor elk 
levensjaar een winstpunt en behaalde dus een geweldige 
score van 7 uit 7, nog voor onze oudste jeugddeelnemer 
Bryan Hieltjes met 6 uit 7! Maar uiteraard presteerde ieder-
een in het jeugdteam perfect zodat we op zo'n mooie eind-
score konden uitkomen. Jacob, Willem en Peter pakten elk 5 
punten, Danh 4, Pepijn en Du 2, net als Jonathan, maar die 
laatste won er wel eentje van de eerste bordspeler van Wa-
geningen! Duy pakte 1 punt, maar dan wel uit maar 2 potjes.  
Zo werd het voor ASV een succesvolle middag met zowel 
winst bij de senioren als bij de jeugd. Omdat beide vereni-
gingen dit jaar een jubileum te vieren hebben werd deze 
middag afgesloten met een Chinees buffet. De deelnemers 
lieten zich dit goed smaken. Volgend jaar is er zeker weer 
een massakamp!! 


