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Oploswedstrijd 30 juni: Soms roepen stellingen elementen van her-
kenning op. Deze hoort beslist in dat rijtje thuis. De kunst blijft dan 

altijd om de zetten in de 
goede volgorde te spelen. De 
stand is uit Yandarbiev-
Zacharevich, gespeeld in 
Brjansk 1982. Wit speelt en 
wint. Oplossing: 1. Pc6!! 
(om de lange diagonaal te 
kunnen gebruiken) 1…Lxc6 
(1…Df6 is fout wegens Th5) 
2. Dxh7+, Kxh7 3. Th5+, 
Kg8 4. Th8 mat! 1. Th5 
levert niets op wegens 
1…Pdf6. 

Oploswedstrijd 7 juli: We beëindigden de oploswedstrijd op onze 
afsluitende clubavond in het afgelopen seizoen met een tweezet van 
W.F. Wills. Nooit van gehoord wellicht….? Dat kan kloppen. Het 

probleem is uit de Norwich 
Mercury Ty uit 1902. Een 
gouwe ouwe dus. Wit geeft 
mat in 2 zetten. Oplossing: 

de sleutelzet is 1. Da8. 
Winnaar van het oplosseizoen 2015-
2016 werd Léon van Tol met 37 pun-
ten. Proficiat!! Hij werd gevolgd door 
Tijs van Dijk (34) en André de Groot 
(32). Dit trio eindigde uiteindelijk ruim 
voor de rest van het veld dat werd 
aangevoerd door Peter Boel (18) op 
een 4e plaats. In totaal namen bijna 40 
clubgenoten aan de oploswedstrijd 
deel. Natuurlijk gaan we hier ook in 
het nieuwe seizoen mee door. Hendrik 
van Buren heeft alweer de nodige 
stellingen uitgezocht. Vanavond staat 
de eerste stelling van het nieuwe sei-
zoen op het demonstratiebord. Weder-
om veel plezier met het oplossen!! 
 

Welkom: Stond u ook niet vol verlan-
gen te wachten op de start van een 
nieuw schaakseizoen bij ASV. Nou, na 5 donderdagen zonder club-
avond was het vorige week dan eindelijk weer zover. Op die eerste 
clubavond in een hele lange reeks die ons nog in het vooruitzicht 
staan werd er in een ontspannen sfeer alweer meteen heel enthousi-

ast geschaakt. Daarbij was er bij het snelschaken in 
dit prille begin van het schaakseizoen succes voor 
Barth Plomp. Hij won de snelschaakgroep met 9½ uit 
11. Daarbij werd hij op de voet gevolgd door Jan van 
de Linde met 9 punten. De rapidgroep werd gewon-
nen door het duo Jan Zuidema en Horst Eder. Beiden 
scoorden 4½ uit 5. Daarnaast werd er nog enkele van 
onze leden een partij gespeeld met een langzamer 
tempo. Zo werd de vorm alvast wat getest en dat liep 
voor de een wat beter af dan voor de ander. Of was 
dat laatste soms om de tegenstand wat zand in de 
ogen te strooien….? Verder werd er natuurlijk wat 
nagepraat over de zomertoernooien, waar velen van 
ons aan hebben deelgenomen en vooruitgeblikt op 
alles wat weer komen gaat. Maar ook andere onder-
werpen zoals de Spelen in Rio kwamen ter sprake. 
Heeft u er ook van genoten. Prachtige sport met ver-
schillende uitstekende resultaten van de Nederlandse 
sporters. Helaas was het soms ook net niet. Dat hoort 
bij de sport zullen we maar zeggen. De gedrevenheid 
van onze sporters was zeker prachtig om te zien! 
In En Passant zal ik komend seizoen vanzelfsprekend 
weer wekelijks verslag doen van alle resultaten van 
onze teams in de competitie en onze clubgenoten in 
toernooien. Ik hoop natuurlijk dat u mij weer van de 
nodige kopij zult voorzien. Alles wat de afgelopen 
weken daarbij is gepresteerd zal de komende weken 
aan bod komen zodat dit voor de historie vastligt. Op 
onze facebookpagina werd dit in de afgelopen zo-
merweken al nauwgezet voor u gepresenteerd. Pas op 
17 september a.s. komen onze zaterdagteams in actie 
en dan gaat het weer echt beginnen. 
 

Activiteiten: Meteen aan het begin van het seizoen 
staat er al het nodige op het programma. Eerst staan 
we a.s. zaterdag van 11-15 uur voor de deur van onze 
adverteerders van de verswinkels aan de Steenstraat. 
Een mooie reclame voor het schaken en voor ASV! 
Doet u ook mee met deze schaakdemo? In het week-
end van 2 t/m 4 september wordt het OSKA gespeeld 
in het Lorentz. Ook daarvoor kunt u zich nog aan-
melden. Op zondag 11 september vindt vanaf 12.30 
uur het Kroegschaaktoernooi in de Arnhemse bin-
nenstad weer plaats. U kunt zich daarvoor aanmelden 
bij Xadya van Bruxvoort via: xadyavb@gmail.com. Er 
is dus meteen alweer van alles te beleven!! 
 
Simultaan: Vanavond tijdens onze 2e clubavond kunt 
u in de traditionele simultaan de strijd aanbinden 
tegen respectievelijk clubkampioen Bob Beeke of 
bekerwinnaar Léon van Tol. Beiden speelden op 30 
juni op de slotavond van de interne competitie de 
bekerfinale. Bob was al zeker van het clubkkampi-
oenschap maar ging natuurlijk voor de dubbel. Maar 
ook Léon streed voor bekersucces. Zo ontspon zich 

Eindstand oploswedstrijd  
Seizoen 2015 - 2016: 

1 Léon van Tol 37 
2 Tijs van Dijk 34 
3 André de Groot 32 
4 Peter Boel 18 
5 Horst Eder 15 
 Otto Wilgenhof 15 
7 Désiré Fassaert 14 
8 Theo van Amerongen 13 
9 Jan Groen 12 
 Henk Schunck 12 
11 Barth Plomp 10 
12 Hub Kusters 9 
13 Fred Reulink 8 
 Jan Vermeer 8 
15 Remco Gerlich 6 
 Jelmer Visser 6 
17 Tamara Liscaljet 5 
 Edwin Peters 5 
19 Tom Bus 4 
20 Siert Huizinga 3 
 Theo Koeweiden 3 
 Wouter van Rijn 3 
23 Tony Hogerhorst 2 
 Paul van der Lee 2 
 Thijs Stomphorst 2 
 Wisse Witmans 2 
27 Gerrie Arends 1 
 Jacques Boonstra 1 
 Xadya van Bruxvoort 1 
 Jan Diekema 1 
 Jeroen van Ginneken 1 
 Kees van Keulen 1 
 Koen van Keulen 1 
 Nurzhan Khamiyev 1 
 Quirine Naber 1 
 Diego Noguera 1 
 Duy Nguyen 1 
 Werner Passchier 1 
 Walter Wong 1 



een fraaie strijd waarin pas in het eindspel de beslissing viel. Er 
restte een remiseachtige stelling waarin Bob net even teveel wilde. 
Zijn koning kwam buitenspel te staan en Léon profiteerde direct en 
pakte zo de bekertitel. Beiden vormen dus vanavond voor u een 
mooie uitdaging. Volgende week beginnen we met de 1e ronde van 
een nieuw seizoen in de interne competitie. Dan zal ook de nieuwe 
jaarkalender voor u beschikbaar zijn met de volledige seizoensinde-
ling, de data van onze toernooien, de trainingsavonden van de ver-
schillende groepen etc. 
 
Naam clubgebouw: In de kop van En Passant prijkt niet meer de 
naam van Activiteitencentrum Schreuder van ons clubgebouw. Maar 
dat betekent natuurlijk niet dat ASV is verhuisd. Nadat deze stich-
ting enige tijd geleden is overgenomen door de zorginstelling Elver 
werd net voor de zomerstop de nieuwe naam van het Activiteiten-
centrum bekend gemaakt. “Dagbesteding Het Pleijwerk” staat er nu 
aan de gevel vermeld. Het is maar even dat u het weet. 
 
Fischer Random Chess: Jan Ver-
meer mag zich de nieuwe Fischer-
Random Chess kampioen van ASV 
in het seizoen 2015-2016 noemen. 
In een barragepartij tegen Siert 
Huizinga toonde Jan zich de sterk-
ste. Léon van Tol, aanstaand patis-
serie- en espressobarhouder, had 
een taartje voor de winnaar be-
schikbaar gesteld, dat Jan met 
genoegen in ontvangst nam. Léon 
scoorde zelf een “Bobby” (4 uit 4). 
Theo van Lotringen haalde met 4½ 
punten een verdienstelijke derde 
plaats. Zo was deze tweede Fi-
scherRandom Chessavond een 
gezellige afsluiting van het sei-
zoen!  Nico Schoenmakers 
 
Zomertoernooien: Natuurlijk kom 
ik terug op de diverse zomertoer-
nooien die gespeeld zijn waar onze 
clubgenoten aan hebben deelge-
nomen. In deze eerste EP eerst nog 
even wat resultaten van andere 
schaaktoernooien die net daarvoor 
nog plaatsvonden. 
 
Barneveld: Op zaterdag 2 juli or-
ganiseerde de Barneveldse schaak- 
en damvereniging het Open SGS-
rapidkampioenschap. Inderdaad 
een toernooi waar niet alleen scha-
kers actief waren maar waarin ook dammers om de prijzen streden. 
Vier ASV-ers reisden af naar Barneveld. En dat was natuurlijk om 
te schaken….! In groep A speelde Pieter Verhoef een sterk toernooi. 
Hij werd gedeeld 2e met 5 uit 7. Na het onderlinge duel in de voor-
laatste ronde tegen de uiteindelijke toernooiwinnaar, oud ASV-er 
Jan Willem van de Griendt, werd Pieter op een onoverbrugbare 
achterstand gezet. Jan Willem speelt tegenwoordig bij En Passant in 
Bunschoten en won dit toernooi overtuigend met 7 uit 7. Het was 
leuk hem weer eens te ontmoeten en even bij te praten. In diezelfde 
A-groep kwam Ruud Wille (tussen de boekenverkoop door) niet 
verder dan 3 uit 7. Wel won hij van een 2200+ speler. In groep B 
vocht Ruud Verhoef een spannende strijd uit met Casper Wouters 
van De Schaakmaat. Dit bleef onbeslist. In de onderlinge partij in de 
5e ronde werd het remise en ook in de eindstand gaven ze elkaar 
niets toe. Met 6 uit 7 werd Ruud Verhoef zo gedeeld 1e in deze 
groep. In groep C behaalde Ko Kooman een score van 4 uit 7. Met 2 

uit 3 was de start goed, ondanks een verliespartij 
tegen de uiteindelijke groepswinnaar, maar na 2 
nederlagen viel hij daarna wat weg uit de kop van het 
klassement. Twee winstpartijen aan het slot maakten 
weer veel goed. Zo eindigde hij toch nog op een 
gedeelde 8e plaats. Het was een gezellig en goed 
georganiseerd toernooi. 
 
Haarlem: In hetzelfde weekend als het rapidtoernooi 
in Barneveld werd in Haarlem het 14e ROC NOVA-
College schaaktoernooi gespeeld. Het maximum 
aantal deelnemers van 180 was enkele weken van 
tevoren al bereikt en het toernooi was sterker bezet 
dan ooit. Mick van Randtwijk speelde in de sterke A-
groep en kwam tot een score van 2½ uit 6 met daarbij 
2 winstpartijen met wit. Zeker gezien de tegenstand 
een prima score. Met een TPR van 2009 bleef hij 
ruim boven zijn rating! 
 
Veenendaal: Bij het Open Veense was ik gebleven 
bij de 6e ronde. Onze clubgenoot Michiel Blok stond 
na 5 ronden met 4 uit 5 op een half punt van koploper 
Stefan Bekker. In de laatste 2 ronden wist hij dit niet 
goed te maken. In de 6e ronde was Michiel verhin-
derd en kreeg via deze bye een half punt. Het verschil 
bleef gelijk want Bekker speelde die ronde remise. 
Ook in de slotronde boekten beiden via winst het-
zelfde resultaat. Zo eindigde Michiel na een sterk 
gespeeld toernooi met 5½ uit 7 op een gedeelde 2e 
plaats. Dimitri Koudinov, die komend seizoen voor 
ASV in de teams actief zal zijn, eindigde met 3½ 
punt net achter de subtop op een gedeelde 8e plaats.  
 
Correctie Superprestige: In het juli-nummer van 
ASV-Nieuws stond de eindstand in het Super-
Prestigeklassement over het seizoen 2015-2016 ver-
meld. Helaas was daar een klein foutje in geslopen. 
Bij de beker was namelijk abusievelijk aan zowel 
Bob Beeke als Léon van Tol 11 punten gegeven. 
Voor zijn bekerwinst had Léon echter 12 punten 
moeten krijgen en 10 punten voor Bob. Een klein 
foutje dus maar met grote gevolgen want nu eindigde 
niet Bob maar Léon als winnaar in dit klassement. 
Ere wie ere toekomst nietwaar. Voor de volledigheid 
hierbij nogmaals de eindstand: 

 
Uitslagen interne competitie 34e ronde (30 juni 2016): 
Reulink-R. Wille ½-½; Boel-Sloots 1-0; Gerlich-van Gin-
neken 0-1; de Mol-Peters 1-0; Mercan-Groen 0-1; Naber-
van Belle ½-½; Vliek-Kusters ½-½; Eder-Marks 0-1; de 
Kok-Vermeer 0-1; Witmans-Kooij 0-1; Schunck-van Buren 
0-1; Veerman-Derendorp 1-0; Visser-Kooman 0-1; Stibbe-
Mollahosseini 0-1; Droop-van Lotringen 1-0; Hartogh 
Heijs-Meijer 0-1.  
Uitslag finale ASV-beker: van Tol-Beeke 1-0. 

Eindstand Fischer Random Chess 
Seizoen 2015-2016 na 8 ronden: 

1 Jan Vermeer 6 
1 Siert Huizinga 6 
3 Theo van Lotringen 4½ 
4 Edwin Peters 4 uit 4 
 Léon van Tol 4 uit 4 
6 Bob Beeke  3½ uit 4 
 Fred Reukink 3½ uit 4 
 Dirk Hoogland 3½ uit 5 
 Henk Schunck 3½ 
 Jan Groen 3½ 
 Kazem Mollahosseini 3½ 
12 Nedzat Sulejmani 3 uit 4 
 Nico Schoenmakers 3 uit 4 
 Ruud Wille 3 uit 6 
15 Anne Paul Taal 2½ uit 4 
 Koen van Keulen 2½ uit 5 
 Kees van Keulen 2½ 
18 André de Groot 2 uit 2 
 Barth Plomp 2 uit 3 
 Rob van Belle 2 uit 4 
 Hans Corbeel 2 uit 4 
 Jacques Boonstra 2 uit 4 
 Jan van de Linde 2 uit 4 
 Ko Kooman 2 uit 4 
 Oscar Mercan 2 uit 4 
26 Rob Huberts 1½ uit 4 
27 Otto Wilgenhof 1 uit 1 
 Bob Kooij 1 uit 2 
 Quirine Naber 1 uit 2 
 Theo van Amerongen 1 uit 2 
 Xadya van Bruxvoort 1 uit 2 
 Tony Hogerhorst 1 uit 3 
 Constant Nieuwenstein 1 uit 3 
 Bob Hartogh Heijs 1 uit 4 
 Hans Derendorp 1 uit 4 
 Hans Meijer 1 uit 4 
 Hendrik van Buren 1 uit 4 
 Hub Kusters 1 uit 4 
 Jan Zuidema 1 uit 4 
40 Theo Jurrius ½ uit 3 
41 Guido Burger 0 uit 1 
 Tamara Liscaljet 0 uit 2 
 Victor Droop 0 uit 2 
 Philip Stibbe 0 uit 4 

Correctie eindstand Super Prestigeklassement 2015-2016: 
Nr  Speler Intern  Beker  Rapid  Snel  Totaal 
1 Léon van Tol 28 12 9 5½ 54½ 
2 Bob Beeke 32 10 5 7 54 
3 Tom Bus 24 6 9 8 47 
4 Dirk Hoogland 20  12 3½ 35½ 
5 Peter Boel 12  15 2 29 
6 Otto Wilgenhof  3 15 5½ 23½ 
7 Jan van de Linde 16  5  21 
8 Fred Reulink 8    8 
9 Frank Schleipfenbauer  6   6 
10 Jan Knuiman 4    4 
11 Wouter van Rijn    3½ 3½ 
12 Ruud Wille  3   3 
13 Hub Kusters  3   3 
14 Anne Paul Taal  3   3 
15 John Sloots   1  1 
16 Siert Huizinga   1  1 
17 Koen Maassen vd Brink    1 1 
 


