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Oploswedstrijd: Een tweezet van Barnes dit keer. Deze da-

teert uit 1971 en is 
zeker niet zo simpel 
als het wellicht lijkt. 
Oplossing: de sleutel-
zet is 1. Tc5. 
 

Snelschaken: Vorige 
week werd Tom Bus 
snelschaakkampioen 
van ASV in een sterk 
bezette finalepoule! 
Voordat het tot de 
finale kwam werden 
de deelnemers eerst in 

een voorronde verdeeld over 4 groepen. Dit leverde de vol-
gende eindstanden op: 
Voorronde groep A: 1. Bob Beeke 7; 2. Jan van de Linde 
6½; 3. Koen Maassen van den Brink 6; 4. Koen van Keulen 
5½; 5. Siert Huizinga 4; 6/8. Rob van Belle, Cesar Eisma en 
Jan Zuidema 2; 9. Jan Vermeer 1. 
Voorronde groep B: 1. Peter Boel 8; 2. Michiel Blok 6½; 3. 
Ruud Wille 6; 4. Richard van der Wel 5½; 5. Jacques Boon-
stra 4; 6. Lex van Hattum 3; 7. Erik Gort 2; 8. Bryan Hieltjes 
1; 9. Victor Droop 0. 
Voorronde groep C: 1. Pieter Verhoef 8; 2. Wouter van Rijn 
7; 3. Barth Plomp 6; 4. Ruud Verhoef 5; 5/6. Tijs van Dijk 
en Edwin Peters 3; 7/8 Kees van Keulen en Bob Kooij 1½; 
Marco Braam 4½; 9. Ko Kooman 1. 
Voorronde groep D: 1/2. Tom Bus, Otto Wilgenhof 6; 3. Jan 
Groen 4½; 4. Jan Knuiman 4; 5. Rob Huberts 3; 6. Rob Hu-
berts 3; 7. Hub Kusters 1½; 8. Kazem Mollahosseini 1. 
De eerste twee spelers uit elke voorrondegroep plaatsten zich 
voor de hoogste finalegroep en streden dus om de snel-
schaaktitel. Zo ontstond een groep met een hoog “ASV-1 
gehalte”. Deze titelstrijd kende een spannende slotronde. Een 
drietal spelers te weten Bob Beeke, Tom Bus en Otto Wil-
genhof stonden voorafgaand aan de slotronde samen aan kop 
met 5 uit 6. Tom versloeg Bob in het onderlinge duel en zo 
kwam de titel binnen handbereik. Hij was nu alleen nog 
afhankelijk van het resultaat van Otto. Die verloor echter van 

Wouter van Rijn. Zo werd Tom Bus snelschaakkampioen 
van ASV! Een titel die hij ook reeds in het seizoen 2015-
2016 wist te pakken. Tom, proficiat!! Groep B werd een 
overtuigende zege voor Rob Huberts met 7 uit 7. Hij bleef 
Jan Knuiman voor die op 5½ punt eindigde. Het onderlinge 
duel in de slotronde was beslissend. Groep C werd gewon-
nen door Jan Zuidema met 3½ punt. Lex van Hattum, Bob 
Kooij en Henk Schunck volgden een halfje achter Jan op 3 

punten. Bryan Hieltjes won groep D met 4 punten. Hij bleef 
Jan Vermeer voor die op 3 punten eindigde. Met de uitrei-
king van enkele prijsjes werd een gezellige snelschaakavond 
afgesloten waarbij natuurlijk flink om de punten werd ge-
streden. De eindstanden in de overige finalegroepen zijn als 
volgt: 
Finalegroep B: 1. Rob Huberts 7; 2. Jan Knuiman 5½; 3. 
Siert Huizinga 4½; 4. Ruud Wille 4; 5. Ruud Verhoef 3; 6/7 
Koen van Keulen, Edwin Peters 1½; 8. Jacques Boonstra 1. 
Finalegroep C: 1. Jan Zuidema 3½; 2/4. Lex van Hattum, 
Bob Kooij en Henk Schunck 3; 5. Erik Gort 2½; 6. Cesar 
Eisma 0. 
Finalegroep D: 1. Bryan Hieltjes 4; 2. Jan Vermeer 3; 3. Hub 
Kusters 2½; 4/5. Kees van Keulen en Ko Kooman 2; 6. Ka-
zem Mollahosseini 1½. 
 

Massakamp: De 15e editie van de massakamp tussen ASV 
en Wageningen werd dit jaar bij ASV gehouden. Door de 
senioren werd aan 30 borden gestreden en bij de jeugd waren 
in totaal 18 kinderen actief. Prachtig dat een vriendschappe-
lijke wedstrijd op zoveel animo kan rekenen. Als altijd wer-
den er in de openingstoespraken op ludieke wijze de nodige 
‘stekeligheden’ uitgewisseld. Zo wees ASV-voorzitter Erik 
Wille erop dat Wageningen bij deze editie al met de derde 
bondscoach in 15 jaar aantrad. “Eerst Bert Torn, maar die 
sneuvelde na een 18-9 en een 16-9 nederlaag. Vervolgens 
kwam Albert van der Harst, maar die won alleen thuiswed-
strijden. Vandaar dat hij kort voor deze uitwedstrijd afhaak-
te”. De nieuwe bondscoach Erwin Oorebeek werd met 2 
flesjes Arnhemse bieren sterkte gewenst met zijn nieuwe rol. 
Wageninger Kees Stap ging (hoe kan het ook anders….?!) in 
op de onderlinge competitiewedstrijden tussen Wageningen 
en ASV in de afgelopen competitie. Wageningen was daarin 
beduidend sterker. “In de slotwedstrijd hebben we ASV 1 
nog moeten redden. We hopen dat jullie dat in de toekomst 
zelf kunnen. Daarvoor werd een hulpmiddel, een zwemband, 
overhandigd. Erik speelde die onmiddellijk door aan Peter 
Boel die vervolgens namens ASV-1 een fles overhandigde 
aan Wageningen-1-teamleider Bert Torn als dank voor de 
redding. Toen werd het tijd voor het schaken. Wageningen 
pakte al snel de leiding. André de Groot drong met de toren 
op de onderste lijn binnen, maar kwam terug op dat plan en 
overzag toen een paardvork. Anne Paul Taal kwam nog wel 
een pion voor, maar het voordeel was door de ongelijke 
lopers minimaal. Remise was zo het logische resultaat. San-
der Berkhout bracht ASV weer naast Wageningen. Kees 
Stap maakte twee strategische fouten. Daar waar voor de 
Wageninger pionwinst leek te komen, ging hij mat wat al-
leen ten koste van dameverlies was te voorkomen. De gelijke 
stand was van korte duur. Clemens Wijman won een kwali-
teit en leek dat in het eindspel rustig uit te spelen. Een slim-
me truc van zijn jeugdige opponent zorgde ervoor dat een 
pion doorliep. Met toren tegen dame was de ASV-er vervol-
gens kansloos. Jacques Boonstra speelde een spannende 
partij. De Wageninger tastte echter voordat het gevecht echt 
losbrandde mis. Stukverlies maakte in het voordeel van 
Jacques Boonstra direct een eind aan het duel. Hetzelfde 
gebeurde bij Jan Vermeer maar hier was het Jan die een 
toren weggaf. Werner Gubbels koos vanuit de opening de 
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Eindstand Finalegroep A 
Nr.  Naam             1  2  3  4  5  6  7  8 Totaal 

1    Tom Bus          X  1  0  1  1  1  1  1   6 
2/3  Bob Beeke        0  X  1  0  1  1  1  1   5 

2/3  Otto Wilgenhof   1  0  X  1  0  1  1  1   5 
4    Michiel Blok     0  1  0  X  1  1  1  ½   4½ 

5/6  Wouter van Rijn  0  0  1  0  X  0  1  1   3 
5/6  Pieter Verhoef   0  0  0  0  1  X  1  1   3 

7    Jan van de Linde 0  0  0  0  0  0  X  1   1 
8    Peter Boel       0  0  0  ½  0  0  0  X   ½ 



aanval. Een stukoffer leverde echter niet meer op dan eeuwig 
schaak. Dat wilde de ASV-er niet en hij zette de aanval door. 
Zijn tegenstander verdedigde nauwkeurig en won het eind-
spel met een stuk meer. Kazem Mollahosseini verkleinde de 
achterstand voor ASV tot 3½-4½. Hij drong met een toren 
de stelling binnen en er volgde een fraai mat. Pieter Verhoef 
kwam in het middenspel in het nauw. Na een afwikkeling 
restte een eindspel met twee pionnen minder en dat speelde 
de Wageninger gedegen naar winst. Zekria Amani had van-
uit de opening een positioneel voordeel. Dat bouwde hij via 
dubbele pionwinst uit waarna zijn opponent werd uitgeteld. 
Otto Wilgenhof had in de opening al zo’n groot voordeel dat 
Erwin Oorebeek overwoog op te geven. Erwin speelde ech-
ter door en zag dat Otto te optimistisch vervolgde. Dubbel 
pionverlies besliste het duel onverwacht in Wagenings voor-
deel. Wellicht was dit een breekpunt in de wedstrijd. Hierna 
verloor namelijk ook Richard van der Wel. En ook dat was 
een tegenvaller voor ASV. Robin van Leerdam kreeg een 
nauwelijks te stoppen aanval op zijn koningsstelling toen 
Richard blunderde. Materiaalverlies verpestte een mooie 
partij. Zo keek ASV ineens tegen een 4½-7½ achterstand 
aan. Bijna halverwege het duel werd het een zwaar karwei 
om dat nog in te halen. Kees van Keulen gaf de ASV-ers 
weer hoop. Hij profiteerde van de zwakke koningspositie 
van Anja Janssen. Voor Kees kwam er zo revanche voor een 
nederlaag in de teamwedstrijd eerder dit jaar. Peter van 
Deursen had een leuke partij. De vijandelijke toren drong 
binnen en na een gedwongen ruil verloor Peter een pion. Dat 
werd hem in het eindspel noodlottig. Jan van de Linde stond 
langzaam maar zeker wat beter toen de Wageninger pardoes 
zijn dame weggaf. Zo was het weer 6½-8½. Zou het nog 
spannend worden? Hendrik van Buren had lange tijd het 
betere van het spel. Na pionwinst restte een lastig toreneind-
spel dat uiteindelijk remise liep. Ook Tom Bus en Bert Torn 
deelden het punt. Tom moest daarvoor wel flink in de verde-
diging. Aangezien de temperatuur in de speelzaal de 40 
graden naderde, zag Bert Torn ook van verdere winstpogin-
gen af. Albert Marks offerde een stuk. “Het zag er zo mooi 
uit”, aldus Albert. Op de lange termijn klopte het echter niet 
en verlies volgde. Ook bij Barth Plomp ging het mis. De 
ASV-er leek het betere van het spel te hebben. Een blunder 
kostte zwaar materiaal en de partij. Ruud Verhoef zorgde 
voor een 8½-11½ tussenstand. In een spannend duel met 
kansen over en weer was het Ruud uiteindelijk die met de 
gevaarlijkste aanval kwam. Een batterij over de lange diago-
naal besliste tenslotte. Wouter van Rijn deed hierna namens 
ASV nog wat terug. In een goed gespeelde partij waren de 
actievere stukken belangrijk. Toen een stuk van Fred Jonker 
buitenspel kwam te staan, kon Wouter van Rijn doordruk-
ken. Horst Eder kwam met een stuk meer intussen in tijd-
nood. Daar profiteerde Steef Bijlmakers van met mat in één. 
Bart de Kort kreeg in de loop van de partij een positioneel 
voordeel tegen Cees van de Waerdt. Mettertijd werd dat 
voordeel groter en na wat onnauwkeurigheden van de Wa-
geningenspeler volgde de winst. Peter Boel en Jeroen Frans-
sen streden tot in het verre eindspel. De Wageninger kwam 
al vrij snel na de opening in flinke problemen en kon de 
schade met hangen en wurgen beperkt houden tot pionver-
lies. Daarna keepte hij sterk in het eindspel en op het eind 
wist hij het net remise te houden. Frans Berben speelde een 
leuke partij tegen Jan de Bont. Na pionverlies ging het lang-
zaam maar zeker mis. Siert Huizinga kwam minder te staan 
door de tijdnood. Bartel Dodeman profiteerde handig. Ook 
Wisse Witmans ging in tijdnood onderuit. Een onreglemen-
taire zet kostte hem een stuk en toen was het klaar. Xadya 
van Bruxvoort probeerde zich in opperste tijdnood nog te 
redden met een dolle toren. Dat lukte echter net niet. De 
winst was hiermee zeker voor onze schaakvrienden uit Wa-
geningen. ASV sloot echter wel goed af. Bob Beeke en 
Yochanan Afek beproefden elkaars kwaliteiten in ruime 
mate. Met een pion minder wist Bob met schaakjes de remi-
se veilig te stellen. Ruud Wille sloot deze massakamp af. Na 

de opening won Ruud een pion. In tijdnood volgde er een 
afwikkeling die leidde tot een eindspel met drie pionnen 
meer, maar met de vlag op vallen. Ruud bleef echter koel-
bloedig en zorgde voor een 12½-17½ eindstand. Daarmee 
kwam de stand op 6½-8½ in Wagenings voordeel. Waar het 
bij de senioren niet lukte was de jeugd van ASV wel sterker 
dan Wageningen waarbij o.a. verschillende vormen van 
schaak werden gespeeld. Na de 1e ronde leidde ASV met 4-
3. Daarna volgde de koningsrace: wie kreeg zijn koning het 
eerst aan de overzijde? Gespeeld wordt met de normale 
regels, maar winnaar is degene die zijn koning het eerst op 
de laatste rij aan de overzijde zet. Schaak moet worden op-
geheven, maar schaakmat wint niet. Degene die schaakmat 
staat hoeft geen schaak op te heffen en mag een andere zet 
doen. Even leek ASV weer met 4-3 te winnen maar pat 
maakte remise. Na de 3e ronde kwam de Wageningse jeugd 
weer langszij. Bij het krimpschaak in de 4e ronde schuiven 
de stukken van de voor-, achter- of zijkant op en doet de 
buitenste rij of lijn niet meer mee zodra een rij of lijn leeg 
komt. Het bord wordt daarom gedurende het spel steeds 
kleiner. Hier won ASV weer met 4-3. Maar daarna leek de 
Wageningse jeugd de wedstrijd naar zich toe te trekken door 
winst in ronde 5 t/m 7. Zo ook bij het muntschaak in ronde 
6. Op de middelste rijen lagen muntjes en snoepjes die eerst 
geslagen moesten worden. Verder was het gewoon schaak en 
werd het gedurende het spel steeds meer normaal. De 
schaakcarrousel in ronde 8 moest de beslissing brengen. De 
teams spelen daarbij tegen elkaar op meerdere borden tege-
lijk. Wie gezet heeft, drukt de klok in en gaat een bord naar 
rechts. ASV trok met 5-2 aan het langste eind. Zo kwam de 
eindstand op 28½-27½ voor de ASV-jeugd en leidt na deze 
15e ontmoeting nu met 9-6. Ongeacht de uitslagen was het 
weer een prachtige schaakdag waarbij de schaaksport heeft 
gewonnen. Het was pure reclame voor het schaken!! In 2019 
krijgt dit natuurlijk weer een vervolg in Wageningen!!  
Gedetailleerde uitslag Massakamp ASV-Wageningen:  
1 Bob Beeke (2316) - Yochanan Afek (2265) ½-½; 2 Otto Wil-
genhof (2170) - Erwin Oorebeek (2225) 0-1; 3 Tom Bus (2126) - 
Bert Torn (2176) ½-½; 4 Peter Boel (2123) - Jeroen Franssen 
(2168) ½-½; 5 Wouter van Rijn (2119) - Fred Jonker (2146) 1-0; 
6 Pieter Verhoef (2104) - David van Eekhout (2141) 0-1; 7 San-
der Berkhout (2057) - Kees Stap (2090) 1-0; 8 Jan van de Linde 
(2108) - Tjerk Sminia (2044) 1-0; 9 Richard van der Wel (1997) 
- Robin van Leerdam (2024) 0-1; 10 Ruud Verhoef (1909) - 
Martijn Naaijer (2019) 1-0; 11 Barth Plomp (1911) - Thomas 
Slijper (1919) 0-1; 12 Bart de Kort (1884) - Cees van de Waerdt 
(1893) 1-0; 13 Anne Paul Taal (1871) - Pieter Kruit (1886) ½-½; 
14 Ruud Wille (1847) - Jesus Jara (-) 1-0; 15 Siert Huizinga 
(1758) - Bartel Dodeman (1821) 0-1; 16 Xadya van Bruxvoort 
(1597) - Joren Mulder (1751) 0-1; 17 Wisse Witmans (1634) - 
Joost Hooghiemstra (1747) 0-1; 18 Jacques Boonstra (1756) - 
Marcel Hahné (1747) 1-0; 19 Albert Marks (1709) - Alexander 
Vos de Wael (-) 0-1; 20 Jan Vermeer (1661) - Gerrit Walstra 
(1636) 0-1; 21 Zekria Amani (1623) - Leen Vegter (1507) 1-0; 22 
Horst Eder (1583) - Steef Bijlmakers (1482) 0-1; 23 Hendrik 
van Buren (1515) - Marius Bolck (1457) ½-½ 24 Clemens 
Wijman (1961) - Wouter Wieggers (1225) 0-1; 25 André de 
Groot (1408) - Rijk Timmer (1438) 0-1; 26 Kees van Keulen 
(1359) - Anja Janssen (1430) 1-0; 27 Kazem Mollahosseini 
(1348) - Hans van Wijk (1410) 1-0; 28 Peter van Deursen (1309) 
- Henk Bakker (1325) 0-1; 29 Frans Berben (-) - Jan de Bont (-) 
0-1; 30 Werner Gubbels (968) - Ilias Bllaca (-) 0-1.  
Eindstand 12½-17½. 
 

Doetinchem: In de 4e ronde van de open titelstrijd in Doetin-
chem was er in groep A het duel tussen de beide koplopers 
Gerben Hendriks en de thuisfavoriet Henry Veneman, die 
met zijn rating van 2058 de sterkste speler is in het deelne-
mersveld. Gerben hield de partij met wit in evenwicht. Door 
deze remise schaarden er nog 2 spelers bij die door winst 
ook op 3 uit 4 kwamen. Zo gaat een viertal aan de leiding. 
Dat belooft veel spanning in de komende 3 ronden. Vadim 
van Kuijk lukte het opnieuw niet. Met 1 punt staat hij in de 
onderste regionen. In groep B wonnen zowel Peter als Bram 
Hamers. Zij staan met nog 2 spelers gedeeld 3e met 3 uit 4. 


