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EP: Zo beste mensen, we gaan weer beginnen. Heeft u een
fijne vakantie gehad?? Even geen schaakstuk aangeraakt
of bent u juist blijven schaken in één van de vele toernooien deze zomer. Die laatste groep heeft het schaakritme
dan ook al meteen te pakken en is in het voordeel. Ik hoop
dat u er net als ik weer heel veel zin in heeft. We gaan dus
weer beginnen in clubverband met onze meesterlijke
sport. Dat doen we binnenkort natuurlijk meteen goed met
ons weekendtoernooi op 4, 5 en 6 september in het
Lorentz. Heeft u zich daarvoor al aangemeld??
Dit is dan meteen ook de eerste En Passant in een nieuw
schaakseizoen. Doordat we in het Activiteitencentrum
Schreuder eerder kunnen starten met ons schaakseizoen
dan voorheen bij de Scouting het geval was doordat dit
gebouw door de diverse zomerkampen aldaar voor ons
niet eerder beschikbaar was, is dus ook En Passant er
eerder. Ik zal u ook dit nieuwe seizoen weer wekelijks op
de hoogte houden van alle schaakactiviteiten van onze
ASV-ers. Houdt u mij dan op de hoogte van uw resultaten? Uitstekend, dat is dan afgesproken! Daarnaast kunt u
ook in ASV-nieuws komend seizoen weer al uw fraaie
verhalen en partijen kwijt. Ik wens u veel succes maar
vooral ook heel veel (schaak)plezier bij ASV.
Einde seizoen: De eerste weken van En Passant zullen een
mengeling zijn van wat ouder nieuws (voor de geschiedschrijving van ASV altijd belangrijk) uit de diverse zomertoernooien en het actuele nieuws. We gaan dus gewoon verder waar we gebleven waren. Eerst nog maar
even terug naar het afgelopen seizoen. De laatste EP dateert immers van 25 juni. Die avond werd de slotronde van
de interne gespeeld waar de laatste beslissingen een feit
werden. Op deze laatste competitieavond pakte Wouter
van Rijn nog de beker in de finale tegen Guust Homs.
Voor Guust een gemiste kans op de dubbel maar het clubkampioenschap werd wel zijn verdiende deel. Robert
Naasz en Ko Kooman werden winnaar van resp. de B- en
C-groep. Meer over de interne kon u reeds lezen in het
juli-nummer van ASV-nieuws dus daar verwijs ik graag
naar als u dit nog eens op uw gemak wilt nalezen.
Simultaan: Na de vrije speelavond van vanavond wordt
volgende week traditioneel de simultaan gehouden door
clubkampioen Guust Homs en bekerkampioen Wouter van
Rijn. Op 3 september beginnen we met de eerste ronde
van onze interne competitie.
Steenstraat: Evenals vorig jaar gaan we ook nu weer bij
diverse winkeliers in de Steenstraat schaken op straat. Dit
zal gebeuren op zaterdag 29 augustus a.s. van 11.00 15.00 uur. Vrijwilligers zijn welkom. Al kunt u niet de
volledige tijd, delen
daarvan zijn ook welkom. Als de schaakborden maar bezet
blijven. Voor ASV
weer een mooie gelegenheid om reclame
te maken voor onze
vereniging!
Oploswedstrijd
25
juni 2009: U heeft nog
de oplossing tegoed
van de laatste 2 stellingen in het afgelo-

Eindstand oploswedstrijd
seizoen 2008-2009
Wouter van Rijn
27
Léon van Tol
25
Harm Steenhuis
18
Theo Jurrius
16
Tony Hogerhorst
14
Jan Vermeer
13
Hein van Vlerken
11
Horst Eder
9
Henk Kelderman
9
Remco Gerlich
8
Barth Plomp
7
Sjoerd van Roosmalen 7
Ko Kooman
6
Koen Maassen vd Brink 6
Désiré Fassaert
5
Dick Hajee
5
Guust Homs
5
Eric Langedijk
5
Otto Wilgenhof
5
Martijn Boele
4
Erika Belle
3
Siert Huizinga
3
Richard van der Wel
3
Frits Wiggerts
3
Jochem Woestenburg
3
Liedewij van Eijk
2
Wim Peters
2
Tom Bentvelzen
1
Jan Diekema
1
Tijs van Dijk
1
Rob Gerhardus
1
Jan Groen
1
Theo Koeweiden
1
Lion de Kok
1
Jan Sanders
1
Pieter van der Zwan
1

pen oplosseizoen. Eerst de tweezet
van F. Hoffmann uit 1978. Verrassend, maar niet moeilijk. Wit speelt
en geeft mat in twee zetten. Oplossing: 1. Pc5-a6.
Oploswedstrijd 2 juli 2009: Op de
laatste clubavond wilde iedereen
natuurlijk het seizoen extra goed
afsluiten. Daar was rekening mee

gehouden en daarvoor was een
driezet op het bord gezet. Niet
schrikken. Het was de makkelijkste
driezet, die Hendrik van Buren kon
vinden. En toch een fantastische
bonus. Wie de goede sleutelzet
inlevert kreeg 2 punten. We gaan
steeds meer op Albert Heijn lijken.
Oplossing: 1. Te7-g7.
Wouter van Rijn is daarmee winnaar geworden van onze oploswedStand Fischer Random Chess strijd, ons wekelijkse intermezzo tijdens de clubavonden
na 4 ronden:
waarvoor Hendrik van Buren
1. Guust Homs
3½
voor de stellingen zorgt. Wou1. Theo Jurrius
3½
ter eindigde 2 punten voor op
1. Ruud Wille
3½
Léon van Tol. De achtervol4. Remco Gerlich
3
5. Zekria Amani
2½
gende groep volgt op ruime
5. Rob van Belle
2½
afstand zoals u in de stand kunt
5. Desiré Fassaert
2½
zien.

5. Ko Kooman
9. Theo Koeweiden
9. Jochem Woestenburg
11. Ruud Verhoef
12. Tom Bentvelzen
12. Hendrik van Buren
12. Paul de Freijtas
12. Tony Hogerhorst
12. Robbie Gerhardus
12. Henk Kuiphof
12. Martin Weijsenfeld
19. Jan Vermeer
20. Siert Huizinga
21. Jan Groen
21. Ernst Singendonk
21. Hein van Vlerken
21. Tje Wing Au
25. Nico Schoenmakers
26. Jelmer Visser
27. Henk Kelderman
27. Lion de Kok

2½
2 uit 2
2 uit 2
2 uit 3
2
2
2
2
2
2
2
1½
1 uit 2
1
1
1
1
0 uit 1
0 uit 2
0
0

Fischer Random Chess: De
laatste clubavond van het seizoen 2008-09 stond traditioneel
in het teken van het Fischer
Random Chess. Dit keer zal de
kampioen pas aan het eind van
het seizoen 2009-10 bekend
zijn. Omdat niet alleen in 2008
maar ook in 2009 vanwege de
feestdagen de speelavond tussen kerst en nieuwjaar komt te
vervallen zal de eindstand van
het Fischer Random Chess
ditmaal twee seizoenen beslaan
en pas worden opgemaakt aan
het eind van dit nieuwe seizoen
zodat er in ieder geval 8 ronden
zijn gespeeld. Regerend FRCkampioen Ruud Wille, de

kampioen van de seizoenen 2005-06 en 2006-07 Theo
Jurrius en de kersverse clubkampioen Guust Homs waren
de eerste 4 ronden de smaakmakers. Remco Gerlich zit
met een half puntje achterstand op het vinkentouw.
Nico Schoenmakers

Weekendtoernooi: De Schaakvereniging HWP uit Haarlem organiseerde op vrijdag 26, zaterdag 27 en zondag 28
juni 2009 het achtste ROC Nova College Toernooi. Er
werd in drie groepen gespeeld. Onder de in totaal 152
deelnemers nam Paul de Freytas deel in groep B (Elo tote
2000). Hier kwam hij uitstekend voor de dag. Al na de 3
ronde kwam
hij in een kopgroep terecht met 2½ punt. Ook
na de 4e ronde stond hij gedeeld 1e met 3½ punt, dit bleef
zo na zijn remise in ronde 5. Zo waren er in de laatste
ronde 5 koplopers met 4 uit 5. Paul trof in deze slotronde
een speler die op 3½ punt stond maar wel een hogere Elo
had. Paul had bovendien zwart. In deze slotronde ging het
verkeerd en zo verloor Paul zijn gedeelde koppositie.
Door deze nederlaag zakte hij af naar een gedeelde 5e
plaats met 4 uit 6, nog net goed voor een door veel spelers
gedeelde prijs. Belangrijker was misschien de TPR van
1984 wat hem toch wat Elopuntjes opleverde.
Overtuigende winst ASV in massakamp: Het was dit jaar
even zoeken naar een geschikte datum maar uiteindelijk
werd net nadat het interne schaakseizoen was beëindigd
dan toch op zaterdag 4 juli de zesde editie van de massakamp tegen Wageningen gespeeld. Voor ASV werd het
meteen een dag om niet snel te vergeten. De senioren
kwamen in de breedte iets sterker aan de start hetgeen ook
in de ruime uitslag van maar liefst 18-9 tot uiting kwam.
Ook de ASV-jeugd won met grote cijfers 47½-22½ ruim
van hun leeftijdsgenoten. Dubbel feest dus voor ASV.
Voor de senioren werd winst wel weer eens tijd want zij
stonden na de afgelopen edities al met 4-1 achter. Wageningen kwam op voorsprong door een nederlaag van Murat Duman die zijn openingsproblemen niet te boven
kwam. Martin Weijsenfeld zorgde voor de gelijkmaker
door een sterk loperpaar en een pluspion Na de remise bij
Remco de Leeuw kwam ASV definitief op voorsprong.
Wouter van Rijn won overtuigend. Daarna zat het even
mee bij Sjoerd van Roosmalen. Hij zag zijn tegenstander
in een matnet lopen. Paul Schoenmakers trad onverwacht
als invaller aan daar waar hij had verwacht de zaterdag op
een andere manier te zullen besteden. Makkelijk ging het
niet maar uiteindelijk won Paul na een valletje een stuk.
Zekria Amani wist zich na een moeizame strijd te verdedigen en hield zijn partij keurig remise. Hierna verloor
Liedewij van Eijk. Zij speelde iets te vroeg een pion op,
waardoor overbelasting optrad. Dit betekende materiaalverlies. Herman de Munnik zette dit echter weer recht. Al
vroeg kwam hij een toren voor. Het duurde vervolgens
even maar zijn winst kwam niet meer in gevaar. Albert
Marks nam wat risico voor actief spel. De druk op de
koningsvleugel bleek beslissend. Ruud Wille koos de
aanval maar wist lang de winstweg niet te vinden. Uiteindelijk brak de Wageningse verdediging dan toch. Hiermee
was het al 8-3 in Arnhems voordeel. Het leek niet meer
mis te kunnen gaan. De Wageningse voorzitter Bert Torn
deed nog wat terug door Fred Reulink terug te wijzen.
Deze zag zijn twee geofferde pionnen nooit meer terug.
Theo Koeweiden koos voor de aanval. Daarbij won hij
een stuk maar vergat het extra stuk te gebruiken en zo
kwam zijn tegenstander weer terug in de partij. Naarmate
de strijd vorderde bleek Theo Koeweiden toch het slagvaardigst. Ook aan het topbord, waar twee dubbelleden
speelden, was het punt voor ASV. Guust Homs ving geroutineerd de aanval van Hotze Hofstra op. Deze kon
hierbij een stuk niet redden. Guust liet daarna niet meer
los. Hendrik van Buren nam daarna in een eindspel met
mogelijkheden genoegen met remise. Paul de Freytas
kwam met zijn remise juist goed weg Hij was twee pionnen achteropgeraakt. In een eindspel van paard en twee
pionnen tegen loper en vier pionnen bleef hij overeind.
Martijn Boele vergrootte de voorsprong vervolgens nog
maar eens. Hij was al vroeg in de partij een pion voor
gekomen. Dit zette hij in het eindspel in winst om. Ivo van
der Gouw kwam in de problemen toen zijn opponent met
een toren binnenkwam op de zevende rij. Uiteindelijk kon

hij die problemen niet meer de baas. Henk Kuiphof kreeg het
centrum in handen. Na pionwinst drongen de zware stukken de
Wageningse defensie binnen. Tegen deze overmacht kon de
Wageninger niets meer uitrichten. Voor een prima zege zorgde
Siert Huizinga. Via een stukoffer hield hij de aanval op de
vijandelijke koning. Dit zette hij in het laatste half uur in winst
om. Ons tweede dubbellid in deze match, Désiré Fassaert,
boekte een gedegen remise. Lang had hij licht voordeel. Onder
druk van de naderende tijdnood werd het punt gedeeld. Erik
Wille leek al in de opening zijn tegenstander onder de voet te
lopen maar zijn tegenstander verdedigde zich heldhaftig. Toen
onze voorzitter een verkeerde afwikkeling koos, zag hij verschillende pionnen op zich afkomen. Gelukkig gaf zijn tegenstander in tijdnood in moeilijke stelling een toren weg. De
score was daarmee al opgelopen tot 6½-15½ en de winst was al
enige tijd zeker. Voor Wageningen werd de schade in het restant niet groter. Zo verloor Peter Boel. Hij kreeg in een ingewikkelde partij een stukoffer voorgeschoteld. De vijandelijke
vrijpionnen bleken tenslotte ruim voldoende compensatie te
geven. Nico Schoenmakers vocht voor wat hij waard was om
een slechter eindspel remise te houden. Zijn inzet werd beloond
met een halfje. Daan Holtackers zette zijn voordeel van dame
tegen toren en stuk in winst om. Ook Gerben Hendriks won.
Pionwinst leverde in het eindspel de winst op. Het laatste punt
kwam terecht bij Wageningen. In een eindspel met toren tegen
2 stukken zat Anne Paul Taal in gierende tijdnood. De spanning werd de Wageningse speler bijna te veel. Terwijl Anne
Paul zijn toren van links naar rechts over het bord schoof, verspeelde zijn opponent opeens een stuk. De stelling kwam
daarmee dan wel binnen de remisemarge maar de tijd niet.
Tijdsoverschrijding besliste het duel. ASV won zo met maar
liefst 18-9 in eigen huis van Wageningen. Het mag duidelijk
zijn dat de uitslag op de plaquette die vooraf ter gelegenheid
van deze massakamp werd uitgereikt met grote cijfers zal worden weergegeven zo blij waren de Arnhemse spelers met de
uitslag. De opmerking “het is ook wel een beetje arrogant om
Jan Timman niet op te stellen tegen ASV”, deed het dan ook
goed. Belangrijker nog dan de winst was eigenlijk het plezier
wat aan deze massakamp werd beleefd. Een schaakjaar zonder
massakamp is dan ook niet meer voor te stellen. In 2010 komt
er in Arnhem dan ook zeker een zevende editie!!
Gedetailleerde uitslag: 1 Hotze Tette Hofstra (2183) - Guust
Homs (2233) 0-1; 2 John Cornelisse (2167) - Wouter van
Rijn (2183) 0-1; 3 Erik van den Dikkenberg (2148) - Remco
de Leeuw (2162) ½-½; 4 Fred Jonker (2145) - Peter Boel
(2064) 1-0; 5 Erwin Oorebeek (2101) - Sjoerd van Roosmalen
(2076) 0-1; 6 Bert Torn (2105 ) - Fred Reulink (2072) 1-0; 7
Jeroen Franssen (2039) - Gerben Hendriks (1942) 0-1; 8
Karel Scholten (1944) - Daan Holtackers (1935) 0-1; 9 Robin
van Leerdam (1918) - Martijn Boele (1940) 0-1; 10 Martijn
Naayer (1894) - Murat Duman (1840) 1-0; 11 Richard Christians (1842) - Ivo van der Gouw (1909) 1-0; 12 Cees van de
Waerdt (1826) - Ruud Wille (1859) 0-1; 13 Marco Otte (1776)
- Paul de Freytas (1896) ½-½; 14 Bartel Dodeman (1774) Siert Huizinga (1868) 0-1; 15 Jan-Hendrik Neuteboom
(1767) - Anne Paul Taal (1914) 1-0; 16 Maarten Löffler
(1671) - Erik Wille (1972) 0-1; 17 Jeroen Goedhart (-) - Paul
Schoenmakers (1893) 0-1; 18 Albert van der Harst (1663) Martin Weijsenfeld (1904) 0-1; 19 Hein Stallinga (1660) Desire Fassaert (1829) ½-½; 20 Gerrit Walstra (1642) - Nico
Schoenmakers (1821) ½-½; 21 Rijk Timmer (1611) - Albert
Marks (1814) 0-1; 22 Jaap Melgers (1600) - Henk Kuiphof
(1609) 0-1; 23 Steef Bijlmakers (1564) - Zekria Amani (1739)
½-½; 24 Albert Boshoven (1536) - Hendrik van Buren (1530)
½-½; 25 Gerbert Kets (1437) - Theo Koeweiden (1636) 0-1;
26 Jan Koerselman (1416) - Leidewij van Eijk (1026) 1-0; 27
Wim de Leeuw (-) - Herman de Munnik (1513) 0-1.
Eindstand: 9-18.
Uitslagen interne competitie 32e ronde (25 juni 2009):
Woestenburg – Gerlich 1-0; Taal – de Freytas ½-½; Huizinga –
Dekker 1-0; Weijsenfeld – E. Belle 1-0; R. Wille – Marks ½½; Hogerhorst – Boom 1-0; Fassaert – van Belle ½-½; Braam –
Naasz 0-1; Au – Verhoef 0-1; Vermeer – Aarntzen 0-1; Wiggerts – Eder 0-1; van der Krogt – Koeweiden 0-1; van Eijk –
van Buren ½-½; Veerman – van Maanen 1-0; Sigmond – Singendonk 1-0; Zuidema – B. Sanders 1-0; Kelderman – van
Vlerken ½-½; de Kok – J. Sanders 1-0.
Uitslag finale Beker Kroongroep: Homs – van Rijn 0-1.

