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Oploswedstrijd: De laatste stelling in het afgelopen seizoen  

betrof een tweezet van 
Mansfield. Dit pro-
bleem kwam voort uit 
1966. Wit speelt en 
geeft mat in  twee 
zetten. De sleutelzet 
is: 1. Pa4. 
Vanaf vanavond gaan 
we weer beginnen met 
een nieuwe reeks 
stellingen. In de eind-
stand van het afgelo-
pen seizoen vinden we 
een leidend duo Theo 
van Amerongen en 

Bart de Kort aan de top van 
de ranglijst. Zij waren de 
beste oplossers daar waar 
André de Groot, de nummer 
1 van het jaar hiervoor, werd 
onttroond en nu als derde 
eindigde! 
 

De eerste: Voor u ligt de  
eerste En Passant van het 
nieuwe seizoen. Ik hoop dat 
u allen terug kunt kijken op 
een fijne vakantieperiode, al 
dan niet gevuld met deelna-
me aan een schaaktoernooi. 
Ik ga net als eerdere jaren 
gewoon verder in ons weke-
lijkse bulletin waar ik aan het 
eind van het vorige seizoen 
was gebleven. De eerste 
teamwedstrijden van onze 
eerste vier KNSB-teams 
vinden immers ook pas 28 
september a.s. plaats dus ik 
moet een week of 6 zien te 
overbruggen. Vandaar eerst 
het nodige oudere nieuws 
zodat alles voor de beschrij-
ving van de historie vast ligt. 
Langzaam maar zeker komen 
we vanzelf weer bij de actue-
le berichtgeving. Vorige 
week op de eerste clubavond 
waren er meteen ruim 25 

schakers. Enthousiast werd door 14 van hen begonnen met 
een snelschaakgroep waar Wouter Abrahamse met 11½ punt 
enigszins verrassend de winst greep voor Tom Bus met 11 
punten. Nummer 3 werd Bart de Kort (10), voor Koen Maas-
sen van den Brink (9½) en nieuwkomer William Shakhver-
dian (9). Tien anderen speelden een partij met een gewoon 
tempo om er alvast weer even in te komen. Een andere 
nieuwkomer, Henk Gerdsen, speelden een paar rapidpartijen 
en liet zien het zeker nog niet verleerd te zijn. Vanavond 
spelen we de gebruikelijke simultaan waarbij clubkampioen 
Peter Boel en verliezend bekerfinalist Sander Berkhout het 
tegen u zullen opnemen. Volgende week donderdag gaan we 

weer echt serieus van start met de 1e ronde in een nieuwe 
interne competitie. 
 

In Memoriam: In de afgelopen maanden zijn ons twee ASV-
ers ontvallen. Net na het verschijnen van de laatste EP van 
het afgelopen seizoen overleed op 30 juni 2019 op 79-jarige 
leeftijd Siert Huizinga. Met zijn overlijden verloor ASV een 
gedreven schaker en een warm en belangstellend mens. Hij 
was sinds juni 1991 lid van ASV. Siert was een sterk schaker 
die jarenlang op de zaterdag in de hogere teams van ASV 
speelde. Ook werd Siert in 2012  veteranenkampioen van de 
OSBO. Op het schaakbord ging hij de strijd nooit uit de weg. 
Die instelling zorgde voor veel mooie partijen. Daarnaast 
was hij ook als vrijwilliger actief. Zo was hij jarenlang team-
leider van zijn teams, maar zijn passie lag vooral in het op-
leiden van schakers. Dat was gezien zijn beroepsmatige 
achtergrond, als gymnastiekleraar en later docent aan de 
CALO, ook niet vreemd. Niets ging half, want kwaliteit was 
belangrijk. En daar profiteerde ASV ook van in de jaren dat 
hij als jeugdleider actief was. Hij wist kinderen te boeien 
met zijn lessen en te prikkelen om door te gaan met schaken. 
In 2010 werd Siert Huizinga voor zijn verdiensten benoemd 
tot ASV-er van ’t jaar. Ruim zes jaar geleden werd geconsta-
teerd dat Siert ongeneselijk ziek was, maar dat weerhield 
hem niet wekelijks te gaan schaken en toernooien te spelen 
als zijn gezondheid het toeliet. Op 13 juni speelde hij zijn 
laatste partij voor de interne competitie. Daarna wilde het 
niet meer qua gezondheid. 

Tijdens de zomerstop overleed op 18 juli op 70-jarige leef-
tijd Bob Sanders. Zijn overlijden kwam als een grote schok. 
Enkele weken voor zijn overlijden kreeg hij namelijk vol-
komen onverwacht te horen dat hij ongeneselijk ziek was. 
Bob was een echte schaakliefhebber, die aanvankelijk het 
schaken beperkte tot de bedrijfsschaakcompetitie. Daar 
speelde hij trouw vijf partijen per jaar. Dat deed hij met veel 
plezier en een partij eindigde voor hem nooit bij de beslis-
sing van het duel. Graag analyseerde hij met zijn tegenstan-
der en eventuele omstanders om ervan te leren. In het najaar 
van 2004 kwam Bob ook bij ASV spelen. Aanvankelijk 
speelde Bob als hij dat kon combineren met zijn werk als 
docent. Toen zijn werkzame leven achter hem lag, sloeg hij 
geen clubavond over. De gezelligheid op de clubavond was 
voor hem heel belangrijk. Altijd belangstellend in het wel en 
wee van de ander en geïnteresseerd in veel onderwerpen. 
Eenmaal achter het bord wilde Bob winnen, maar na de 
partij moest het toch vooral ook weer gezellig zijn. Naarmate 
Bob meer speelde, ging hij ook veel beter spelen. Dat kwam 
door de toenemende ervaring, maar ook door training. Bob 
was een vaste deelnemer aan de schaaktraining op de maan-
dagavond. In de liefhebbersgroep viel hij op door zijn grote 
creativiteit in het oplossen van de trainingsvraagstukken. In 
die jaren speelde hij ook graag mee in het laagste team van 
ASV in de OSBO-competitie. De laatste jaren kon Bob door 
zijn rol als mantelzorger niet vaak meer op de clubavond 
zijn. Wel bleef hij trouw de trainingsavonden volgen. Vorig 
seizoen kwam er een periode ruimte om weer wat meer te 
spelen. Dat vond hij geweldig en hij genoot met volle teu-
gen. Het afgelopen seizoen beperkte hij zich weer tot de 
trainingen, maar met de intentie om zodra dat kon weer naar 
de clubavond te komen. Het kwam dan ook volkomen on-
verwacht dat dit er niet meer gaat komen. 

 

Eindstand oploswedstrijd  
seizoen 2018-2019: 

1 Theo van Amerongen 28 
 Bart de Kort 28 
3 André de Groot 26 
4 Peter Boel 19½ 
5 Tijs van Dijk 19 
 Barth Plomp 19 
7 Horst Eder 18  
 Wouter van Rijn 18 
9 Fred Reulink 17 
 Désiré Fassaert 14 
11 Ruben Hogenhout 9 
12 Piet de Mol 8½ 
13 Raymond Hendriks 8 
 Otto Wilgenhof 8 
15 Jan Vermeer 6 
16 Jan Knuiman 5 
17 Theo Koeweiden 4 
 André van Kuijk 4 
 Koen Maassen vd Brink 4 
20 Steven Braun 3 
 Siert Huizinga 3 
 Naamloos 3 
 Christian Simon 3 
 Christian Wendrich 3 
 Wisse Witmans 3 
26 Benjamin Brandt 2 
 Lex van Hattum 2 
 Bryan Hieltjes 2 
 Pieter Verhoef 2 
30 Jacques Boonstra 1 
 John van Brink 1 
 Xadya van Bruxvoort 1 
 Ronnie Eggink 1 
 Joost Gresnigt 1 
 Jan Groen 1 
 Peter Hamers 1 
 Bob Kooij 1 
 Hub Kusters 1 
 Vadim van Kuijk 1 
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Massakamp Wageningen – ASV: Op zaterdag 29 juni werd 
de 16e editie van de massakamp tussen ASV en Wageningen 
gespeeld. Een prachtige traditie!! Deze keer was Wagenin-
gen gastheer in de Vredehorst. Natuurlijk stond er prestige 
op het spel. Voorzitter Kees Stap van Wageningen was ver-
heugd over de grote opkomst. “Het schaken is de grote win-
naar. Zijn ASV-collega Erik Wille deelde die woorden en 
zette voormalig Wageningen jeugdleider Frans Bonnier in 
het zonnetje voor het 15 keer organiseren van de jeugdmas-
sakamp. Frans was nu als speler actief en zijn rol bij de 
jeugd werd nu ingevuld door Bartel Dodeman. De jeugd, die 
een Zwitsers toernooi speelde, waarvan de uitslagen van 
partijen tussen een jeugdspeler van beide verenigingen mee-
telde voor de massakamp. Bij een 3-7 voorsprong voor de 
ASV-jeugd waren er ook de eerste beslissingen bij de senio-
ren. Kees van Keulen speelde geen beste partij. Zijn tegen-
stander profiteerde en noteerde de openingstreffer. Niet veel 
later maakte Wisse Witmans gelijk. Hij won een kwaliteit en 
dat voordeel verzilverde hij in het eindspel. De warmte be-
gon intussen ook zijn tol te eisen. Bevangen door de hitte 
zag Horst Eder stukwinst. Alleen kon Corniek le Poole ver-
volgens mat achter de paaltjes produceren. Aan Wageningse 
kant ging het mis bij Gert de Leeuw. Hij overzag een schijn-
offer en verloor zo een centrumpion. Van schrik gaf Gert een 
tweede pion weg en toen was het eenvoudig voor Robert 
Naasz. André van Kuijk debuteerde voor ASV met een zege. 
Eerst mislukte een combinatie nog en kreeg de ASV-er een 
toren tegen twee paarden. Jan de Bont wist echter geen raad 
met de druk op zijn stelling en toen kon André toch nog 
doordrukken en in de aanval winnen. Cesar Eisma volgde dit 
voorbeeld. Al vroeg in de partij won hij een kwaliteit en toen 
de winst al bijna binnen was kreeg hij daar nog een stuk bij. 
Koen Maassen van den Brink en Thomas Slijper maakten er 
een spannend gevecht van. Doordat er al snel veel pionnen 
van het bord verdwenen, kwam er voor beiden vrij stukken-
spel. Daarin restte er een soort dynamisch evenwicht. Remi-
se. Zo leidde ASV met 2½-4½. Peter Boel moest vervolgens 
in remise berusten. In een stelling waarin Peter wellicht iets 
makkelijker spel had, wist Robin van Leerdam met een 
paard de vijandelijke stelling binnen te dringen en zetherha-
ling af te dwingen. Edwin Peters bracht ASV op 3-6. Gerrit 
Walstra had in de opening vrijwillig zijn loper opgesloten. 
Om dat nadeel te compenseren gaf de Wageninger een serie 
pionnen om aanval te krijgen. Edwin Peters pareerde dat en 
won daarna eenvoudig. In de jeugdwedstrijd was intussen 
veel gebeurd en met de teampartij op het grote bord nog te 
gaan waren er nog 5 punten te verdienen. De ASV-jeugd 
staat achter en moet dat dus winnen. Hendrik van Buren 
kreeg vanuit de opening een nadeel, doordat Henk Bakker 
een vrijpion wist te creëren. Na lange strijd waarin zijn op-
ponent geen fouten meer maakte, besliste die pion. Ineens 
ging het daarna snel. Daan Holtackers bereikte tegen Joost 
Hooghiemstra een eindspel, waarin hij de actieve toren had. 
Op techniek voerde de ASV-er dat naar winst. Murat Duman 
deelde vrijwel tegelijk het punt. Hij raakte tegen Marco Otte 
2 pionnen achter maar kreeg voldoende compensatie via 
actieve stukken. Dat was voldoende voor remise. Vadim van 
Kuijk bracht het gat met Wageningen op 4 punten. Hij ging 
met een pion meer het eindspel in. Rinus van der Molen 
vond geen verdediging en werd langzaam maar zeker weg-
gedrukt. Nico Schoenmakers knokte met een pion minder 
lang voor remise. In het eindspel overzag Nico een combina-
tie en dat leidde tot stuk- en partijverlies. Zekria Amani won 
daarna. In een gelijkopgaand duel was Zekria net even han-
diger met zijn stukken. Zo ging ASV met 5½-9½ aan de 
leiding. Wilfred Jansz opende vanuit de opening de aanval 
op de stelling van Rijk Timmer. De geroutineerde Wagenin-
ger bleef lang overeind, maar leverde uiteindelijk toch een 
kwaliteit in. Dat was teveel van het goede. Otto Wilgenhof 
speelde een gelijkopgaand duel met Kees Stap. In het 
paardeindspel stopten beide spelers met het elkaar testen: 
remise. Vervolgens was er een paar keer kortsluiting bij 
Wageningen. Marijn Verweij had al vroeg een stuk gewon-
nen tegen Herman de Munnik. De zenuwen over het nade-
rende punt zorgde voor wat mindere zetten. Zo kreeg Her-
man eerst 2 pionnen terug en een laatste fout bracht hem 

zelfs het volle punt. Peter van Deursen leverde tegen Ali 
Jafari een kwaliteit in, maar in het eindspel bleek Peter on-
danks de materiaalachterstand beter thuis. Zo keerden de 
kansen en kreeg ASV ook hier een onverwacht punt. Sander 
van Vucht pakte vanuit de opening het initiatief in het cen-
trum. Marcel Hahné raakte de grip op de stelling kwijt en 
Sander wist in zijn eerste partij voor ASV knap te winnen. 
Hans Derendorp won in het middenspel een stuk tegen Erica 
Jansen. Dat was voldoende voor de winst. Barth Plomp 
vocht tot in het eindspel tegen Frans Bonnier. Beiden bleken 
de techniek goed te beheersen, zodat het remise werd. Ook 
Koen van Keulen deelde het punt. In het treffen met Joren 
Mulder werd het evenwicht nooit echt verbroken. David van 
Eekhout deed vervolgens iets terug namens Wageningen. 
Frank Schleipfenbauer brak de stelling te vroeg open. Daar-
door moest hij de dame geven voor 2 stukken. In een poging 
een vesting te bouwen ging hij meteen in de fout. Pieter 
Verhoef zorgde voor een 8-17 tussenstand. Na pionwinst 
wist hij Bert Torn in het eindspel te overmeesteren. Ruud 
Verhoef werd in het nauw gebracht en met actief stukkenspel 
stevende zijn tegenstandster op winst af. Stukwinst maakte 
het af. Wouter van Rijn zorgde voor het beslissende halfje. 
Hij koos tegen Jeroen Franssen de aanval. Dat zag er kans-
rijk uit, maar Jeroen redde met een fraai stukoffer de stelling. 
In het toreneindspel met 3 pionnen tegen een paard werd de 
vrede getekend. Daarmee had ASV 17½ bordpunten bereikt, 
voldoende dus voor de winst. Ruud Wille ging intussen 
onderuit tegen Jan Willem Westerhof. Hij raakte 2 pionnen 
achter, maar dat was niet het grootste probleem. De vijande-
lijke dame drong de stelling binnen en zorgde voor de winst. 
Albert Marks was in een spannend paard/lopereindspel te-
rechtgekomen. Na diverse pogingen strandde het duel in een 
puntendeling. Ook Jan van de Linde tekende de vrede. In een 
dame-eindspel met open koningsstellingen waren er teveel 
schaakjes om een winstweg te vinden. Jan Vermeer offerde 
een stuk voor actief spel. Er kwam ook wel een koningsaan-
val, maar Jaap Melgers bleef ‘gewoon’ staan en verzilverde 
uiteindelijk het stuk. Fred Reulink bracht het verschil weer 
op 7. Hij hield Richard Christians het hele duel onder druk 
en gaf een kwaliteit om het initiatief te houden. Toen de 
kwaliteit in tijdnood terugkwam was de winst snel daar. Bent 
Schleipfenbauer sloeg in het eindspel toe. Cees van de 
Waerdt had het steeds moeilijk en in het eindspel raakte hij 2 
pionnen achter. Dat won Bent overtuigend. Het leed werd 
voor Wageningen nog groter. Ook Tom Bus won zijn partij. 
De ASV-er had makkelijker spel tegen Tjerk Sminia. Dat 
leverde een pion op. Een spannende tijdnoodfase volgde en 
daarin pakte Tom het laatste punt van de dag. Daardoor 
kwam de eindstand op 12½ - 21½. ASV bracht daarmee de 
achterstand terug tot 7½-8½. Bij de jeugd was Wageningen 
de winnaar. Enkele bijzondere spelvormen leidde tot een 23-
15½ eindstand. Bij de jeugd gaat ASV nog wel met 9-7 aan 
de leiding. 
Gedetailleerde uitslag Massakamp Wageningen - ASV: 1. Bert Torn 
(2168) – Pieter Verhoef (2191) 0-1; 2. Jeroen Franssen (2140) – Wouter 
van Rijn (2160) ½-½; 3. David van Eekhout (2114) – Frank Schleipfen-
bauer (2150) 1-0; 4. Tjerk Sminia (2090) – Tom Bus (2138) 0-1; 5. Kees 
Stap (2084) – Otto Wilgenhof (2113) ½-½ 6. Robin van Leerdam (1973) – 
Peter Boel (2108) ½-½; 7. Clemens de Vos (1968) – Jan van de Linde 
(2086) ½-½; 8. Thomas Slijper (1903) – Koen Maassen van den Brink 
(2005) ½-½; 9. Richard Christians (1865) – Fred Reulink (1963) 0-1; 10. 
Marco Otte (1861)- Murat Duman (1931) ½-½; 11. Cees van de Waerdt 
(1844) – Bent Schleipfenbauer (1905) 0-1; 12. Frans Bonnier (1842) – 
Barth Plomp (1911) ½-½; 13. Jan Willem Westerhof (1776) – Ruud Wille 
(1868) 1-0; 14. Joost Hooghiemstra (1754) – Daan Holtackers (1878) 0-1; 
15. Joren Mulder (1715) – Koen van Keulen (1688) ½-½; 16. Marcel 
Hahné (1699) – Sander van Vucht (1858) 0-1; 17. Karin Jeuken (1664) – 
Ruud Verhoef (1842) 1-0; 18. Alexander Vos de Wael (1664) – Nico 
Schoenmakers (1790) 1-0; 19. Gerrit Walstra (1625) – Edwin Peters 
(1710) 0-1; 20. Jaap Melgers (1585) – Jan Vermeer (1630) 1-0; 21. Rinus 
van der Molen (1562) – Vadim van Kuijk (1790) 0-1; 22. Gert de Leeuw 
(1560) – Robert Naasz (1761) 0-1; 23. Leen Vegter (1529) – Albert Marks 
(1705) ½-½; 24. Eric van Mullekom (1501) – Wisse Witmans (1558) 0-1; 
25. Rijk Timmer (1494) – Wilfred Jansz (1658) 0-1; 26. Corniek le Poole 
(1452) – Horst Eder (1605) 1-0; 27. Anja Janssen (1433) – Zekria Amani 
(1598) 0-1; 28. Jan de Bont (1395) – André van Kuijk (1466) 0-1; 29. 
Henk Bakker (1325) – Hendrik van Buren (1467) 1-0; 30. Ali Jafari (-) – 
Peter van Deursen (1294) 0-1; 31. Marijn Verweij (1020) – Herman de 
Munnik (1416) 0-1; 32. Erica Jansen (800) – Hans Derendorp (1400) 0-1; 
33. Emilio Weenink (-) – Kees van Keulen (1385) 1-0; 34. Bas Woen-
maesot (-) – Cesar Eisma (1330) 0-1. Eindstand 12½-21½. 
 
 

 

 


