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Oploswedstrijd: Dit keer een niet alledaagse stand voortko-

mend uit de partij 
Serper - Khenkin, 
gespeeld in 1987 
ergens in de Sovjet-
Unie. Wit haalde de 
buit snel binnen. 
Met welke variant? 
Oplossing: 1. Lc4 
en wit wint want 
1…Dxh1 brengt 
zwart direct grote 
problemen. 2. Lxf7 
en 3. Dg8 mat is 
nauwelijks meer te 
ontlopen. Maar ook 

1...Db4 faalt door 2. Dh4+, Kg8 en 3. Lxf7+ en de zwarte 
dame gaat verloren. 
 
Schaakmagazine: Reeds eerder bent u voorafgaand aan een 
clubavond op de hoogte gesteld van de ronduit slechte be-
zorging van Schaakmagazine, het bondsblad van de KNSB. 
Het augustusnummer werd door uw redacteur bv. pas half 
september ontvangen. Natuurlijk hebben wij hierover con-
tact opgenomen met de KNSB omdat u als lid immers recht 
heeft op toezending. Mocht u deze uitgave of mogelijk ook 
al eerdere nummers niet hebben ontvangen dan kunt u een 
mailtje sturen naar het bondsbureau van de KNSB 
(bondsbureau@schaakbond.nl of via tel. 023–5254025) met 
vermelding van uw adresgegevens. U krijgt de ontbrekende 
exemplaren dan alsnog nagezonden Voor evt. vragen kunt u 
terecht bij uw secretaris. Overigens is de KNSB inmiddels 
in gesprek met een andere aanbieder. Het is dus te hopen dat 
de bezorging binnenkort beter gaat verlopen!! 
 
Externe competitie: A.s. zaterdag gaat de strijd van onze 
teams in de externe competitie weer beginnen. Onze eerste 
vier teams bijten het spits af in de KNSB-competitie en de 
promotieklasse van de OSBO. U kunt daar bij zijn want 
deze eerste ronde is meteen een thuiswedstrijd in het Grand 
Café van het Lorentz Ondernemerscentrum. Verderop in de 
EP gaan we natuurlijk met een voorbeschouwing in op de 
indeling van de teams en de kansen in het komende seizoen. 
Ook de andere teams, die in de andere klassen van de OSBO 
spelen komen aan bod. Dat doen we over 2 weken wanneer 
de OSBO-competitie daadwerkelijk gaat starten. De team-
samenstelling is al wel afgerond. Hier heeft u via ons publi-
catiebord al kennis van kunnen nemen. Dan terug naar a.s. 
zaterdag. Voor ASV-1 start het seizoen in de 2e klasse D 
met een thuiswedstrijd tegen Venlo. Dit team eindigde vorig 
jaar als vierde in deze poule. Het is dus meteen een mooie 
graadmeter over de krachtsverschillen in deze poule. ASV-2 
opent het seizoen tegen Zukertort Amstelveen-3, ook vorig 
seizoen een van de tegenstanders van ASV-2. Toen eindigde 
deze ontmoeting in Amstelveen in 4-4. ASV-3 krijgt het 
Groningse Staunton op bezoek. Vorig jaar was dit de slot-

wedstrijd en toen werd het derde met 1½-6½ volledig kans-
loos gelaten. ASV-3 weet dus waar het aan toe is. In de 
OSBO-Promotieklasse is het gepromoveerde Veenendaal-2 
de tegenstander van ASV-4. Iedereen wacht gespannen af 
wat de seizoensopening gaat brengen. Want de eerste klap is 
een daalder waard, nietwaar!! Wij hopen op een grote be-
langstelling. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur! 
 
Voorbeschouwing: Na het intro over de eerste competitie-
wedstrijd a.s. zaterdag dan nu maar eens verder kijken hoe 
de kansen van onze zaterdagteams liggen. Voor ons eerste 
moeten die kansen komen uit de zuidelijke poule. Daar waar 
ASV-1 in de afgelopen 2 jaar uitkwam in de noordelijke 
poule 2A zijn onze clubgenoten dus weer terug naar 2D 
waar ze voor het laatst in het seizoen 2005-2006 actief wa-
ren en het seizoen toen afsloten met een 6e plaats. In de 
samenstelling heeft het team 1 wijziging ondergaan. Daar 
waar het team vorig jaar nog uit 9 schakers bestond heeft 
John Sloots inmiddels een vaste plek in ASV-2 ingenomen. 
De overige acht spelers zijn identiek aan vorig jaar. Met 
welke teams moet ASV-1 rekening houden? Spijkenisse 
behoort zeker tot de kanshebbers. Dat blijkt ook uit de hoog-
ste gemiddelde Elo in deze poule. Dit team degradeerde 
afgelopen jaar uit de 1e klasse en zal het verloren terrein 

natuurlijk graag in 1 jaar willen herwinnen. Op basis van de 
Elo komt ASV-1 met de tegenstander van a.s. zaterdag, 
Venlo, daar vlak achteraan maar het zal dan met een aantal 
redelijk gelijkwaardige teams moeten afrekenen. RSC ’t 
Pionneke, vorig jaar al tweede in deze poule, behoort gezien 
dit resultaat ook zeker tot de kanshebbers. Dus ASV-1 zal in 
deze zware zuidelijke poule flink aan de bak moeten om een 
rol van betekenis te kunnen spelen.  
De spelers van ASV-2 gaan vol goede moed het nieuwe 
seizoen in. Waar teamleider Daan Holtackers zich beschei-
den opstelt willen zijn teamgenoten zeker om het kampioen-
schap gaan strijden. Dat moet dan gaan gebeuren in de 3e 
klasse C waar ze vorig jaar slechts als 6e eindigden. Maar 
dat seizoen wil men ook zo snel mogelijk uitwissen. In de 
samenstelling van het team mist men Bert Buisman. Hij 
zegde ASV vaarwel nadat hij naar Heino was verhuisd. Hij 
gaat zijn externe wedstrijden nu spelen voor ENO uit Nij-
verdal. Heel jammer dat hij bij ASV is vetrokken. Daarnaast 
besloot Vincent de Jong zich komend jaar slechts als inval-
ler beschikbaar te stellen. Gelukkig wordt ASV-2 versterkt 
door John Sloots. Zijn jarenlange staat van dienst in ons 
eerste zal zeker van pas komen. Een andere belangrijke 

KNSB 2e klasse D: gem. Elo Samenstelling ASV-1 Elo
1 De Pion 2113 Eelco de Vries  2226 
2 DJC Stein 2101 Léon van Tol  2204 
3 Venlo 2150 Otto Wilgenhof 2198 
4 RSC ’t Pionneke 2124 Wouter van Rijn 2171 
5 HSC 2106 Sander Berkhout 2160 
6 De Stukkenjagers-2 2083 Remco de Leeuw 2155 
7 Overschie 2039 Peter Boel  2045 
8 Voerendaal-2 2063 Richard v.d. Wel (TL) 2029 
9 ASV-1 2149 
10 Spijkenisse 2181



versterking komt van de kant van Pascal Losekoot. Vorig 
jaar was hij als invaller al actief voor ASV maar kon hij toen 
als dubbellid alleen in ASV-4 in de promotieklasse van de 
OSBO worden ingezet. Pascal kennen we verder als een van 
onze trainers waar hij zeer wordt gewaardeerd om zijn kun-
dige uitleg. Kennis die hij ook aan vele talentvolle jeugd-
schakers in Nederland heeft overgedragen. Wij zijn blij dat 
hij de definitieve overstap naar ASV heeft gemaakt!! Deze 
klasse kent een behoorlijk OSBO-tintje met de gepromo-
veerde teams Het Kasteel uit Wijchen en Wageningen-2. 
Het Groningse Unitas-2 is het gedegradeerde team uit de 2e 
klasse. En voor gedegradeerde teams geldt nu eenmaal dat 

ze zo snel mogelijk terug willen. Op Elo is de Kennemer 
Combinatie-3 echter favoriet maar de verschillen met bv. 
Unitas-2, ASV-2 en Caïssa-2 zijn gering. Een aantal teams 
in de poule van ASV-2 waren ook vorig jaar al de tegen-
stander. Alteveer en Caïssa-2 eindigden toen boven ASV-2. 
Zukertort Amstelveen-3 en Paul Keres-3 daarentegen net 
onder ons tweede. Maar aan dat mislukte jaar wil men niet 
graag worden herinnerd. Men gaat vol goede moed het 
nieuwe seizoen in en wie weet resulteert dit in iets heel 
moois.  
Voor ASV-3 is het uitgangspunt identiek aan vorig jaar. 
Handhaving is het enige dat telt. Dat dit moeilijk genoeg zal 
worden blijkt ook uit de klassering op basis van de Elo. 
Twee belangrijke steunpilaren vertrokken. Gonzalo Tangari-
fe berichtte ons vrij onverwacht dat hij voornemens was om 
te verhuizen naar Apeldoorn. De verhuizing kwam zelf zo 
snel rond dat hij zich inmiddels al weer bijna 2 maanden in 
Apeldoorn heeft gevestigd en zich daar bij de plaatselijke 
trots Schaakstad Apeldoorn heeft gemeld. Daar zal hij uit-
komen voor het 3e team van Schaakstad waar hij zo zelfs 
tegenstander van ASV-3 zal zijn. Dit geld overigens ook 
voor Robert Verkruissen. Hij is dubbellid bij ASV maar zal 
ook voor Schaakstad-3 uitkomen. Vorig seizoen speelde dit 
team nog in de 2e klasse KNSB maar kwam op bordpunten 
toen net tekort om degradatie te voorkomen. Een andere 

belangrijke kracht die ASV-3 gaat missen is Fokke Jonk-
man. Mede in verband met zijn studie koos hij er (helaas 
voor ASV) voor om een jaar extern bij Meppel in de Promo-
tieklasse OSBO te gaan spelen. Een fors verlies dus voor 
ASV-3 die deze mutaties ingevuld zagen door de volgende 
spelers. Jochem Woestenburg zag zijn goede resultaten in 
het afgelopen jaar beloond met een plaatsing in een KNSB-
team. Hij wordt meteen ook teamleider. Daarnaast zal ook 
Jan Knuiman zijn opwachting gaan maken in dit team. Tot 
slot zal Siert Huizinga de plaats innemen van Martin Weij-
senfeld. In deze poule doen op basis van de gemiddelde Elo 
Staunton, Doetinchem en Almelo weinig voor elkaar onder. 
Doetinchem was vorig jaar nummer 2 in deze poule achter 

Amersfoort. Maar wie weet speelt de jeugd van het Talen-
tenteam Noord, verenigd in Unitas-3 wel een belangrijke 
rol. Bij ons weekendtoernooi hebben wij ze al twee jaar 
mogen ontvangen en daarbij al kunnen zien waartoe ze in 
staat zijn. De gepromoveerde teams in deze poule zijn WSG 
uit Winterswijk en Sneek-2. Deze teams speelden al eerder 
in de KNSB en wisten na hun degradatie de weg naar boven 
weer te vinden. 
ASV-4 was vorig seizoen een stabiele middenmoter  in de 
OSBO-promotieklasse en ook dit seizoen moet een dergelij-
ke positie mogelijk zijn. Ongetwijfeld zullen Meppel en 
Bennekom om de promotie strijden. Dat doen ze immers al 
jaren. Eens zal het toch lukken. Verder zullen de krachtsver-
houdingen dicht bij elkaar liggen. Misschien dat zich ergens 
een positieve verassing doet gelden. Ik denk dan bijvoor-
beeld aan PSV Dodo vanwege hun sterke topborden maar 
ook Veenendaal-2 en Pallas vanwege hun jeugd. Ook andere 
teams zouden die rol echter kunnen innemen. Het blijft dus 
een beetje koffiedik kijken omdat ik de opstellingen van 
deze teams bij het afronden van deze EP nog niet heb ge-

zien. Gepromoveerd naar deze klasse zijn Pallas, Veenen-
daal-2, SMB-3 en Ede. De laatste drie waren vorig jaar nog 
opponenten van ASV-5. Dit leverde voor ons vijfde drie 
nederlagen op. Nu krijgen deze promovendi met ASV-4 te 
maken. We mogen aannemen dat dit toch verschil zal uit-
maken. Het team kent op 3 plaatsen wijzigingen. Zoals ver-
meld verruilden Jan Knuiman en Siert Huizinga hun plek in 
het vierde voor een avontuur in de KNSB in ASV-3. Bijan 
Zahmat zette zijn schaakloopbaan voorlopig even aan de 
kant om voorrang te geven aan zijn studie in Nijmegen. 
Hiervoor in de plaats kwamen Martin Weijsenfeld uit ASV-
3, Koen Maassen van den Brink (na een sterk vorig seizoen 
bij zijn komst naar ASV) en weer terug van weggeweest is 
Paul Tulfer. Hij was eerder actief als speler voor ASV. Na 
een tijd van weinig schaakactiviteiten pakte hij het ruim een 
jaar geleden weer op en inmiddels heeft hij het schaakritme 
alweer aardig te pakken. Na een telefoontje was hij direct 
weer in voor een plaats in ons vierde. Tot zover een eerste 
blik op onze zaterdagteams. Alle ontwikkelingen, prestaties 
etc. zullen natuurlijk voor u in de gaten worden gehouden.  
 
Daglichtschaak: Ook deze schaakactiviteit op de dinsdag-
middag gaat binnenkort weer beginnen. Op dinsdag 7 okto-
ber, aanvang 14.00 uur, is de eerste schaakmiddag van dit 
seizoen in de vertrouwde locatie van het NIVON, Molen-
beekstraat 26A. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan 
Vermeer. 
 
Uitslagen interne competitie 2e ronde (18 september 2008): 
Homs – Jurrius 1-0; van Roosmalen – de Freytas 1-0; Ver-
kruissen – Woestenburg 0-1; Weijsenfeld – R. Wille 1-0; 
Langedijk – Fassaert ½-½; Boele – Maassen van den Brink 
½-½; Boonstra – van Belle 0-1; van Amerongen - Hoger-
horst 1-0; Verhoef – Hajee ½-½; N. Schoenmakers – H. 
Dijkstra ½-½; Wiggerts – Marks 1-0; Au – Groen 1-0; 
Boom – van Buren 1-0; Eder – Manschot ½-½; Koeweiden 
– Veerman ½-½; Zunnebeld – van Eck ½-½; Ariëns – 
Kooman 1-0; Meijer – Hartogh Heijs ½-½; de Kok – Bijls-
ma ½-½; Singendonk – Kelderman 1-0; B. Sanders – Peters 
1-0; Stibbe – Verbost 1-0; van Vlerken – van Eijk 0-1. 

KNSB 3e klasse C: gem. Elo Samenstelling ASV-2 Elo
1 Paul Keres-3 1933 Sjoerd v.Roosmalen 2143
2 Het Kasteel 1961 John Sloots 2046
3 Zukertort A’veen-3 1933 Fred Reulink 2043
4 Zeist 2016 Koert van Bemmel 2039
5 Kennemer Comb.-3 2066 Theo Jurrius 2020
6 Alteveer 1969 Pascal Losekoot 2019
7 Unitas-2 2055 Frank Schleipfenbauer 2012
8 Wageningen-2 1958 Daan Holtackers (TL) 1994
9 ASV-2 2040 
10 Caïssa-2 2030 

KNSB 3 klasse B gem.Elo Samenstelling ASV-3 Elo
1 Doetinchem 2023 Kees Sep 2010
2 Spassky’s 1907 Barth Plomp 1946
3 Staunton 2027 Jochem Woestenburg * 1919
4 Dr. Max Euwe-2 1967 Jan Knuiman  1914
5 Homburg A’doorn-3 1971 Ivo van der Gouw  1883
6 WSG 1957 Ruud Wille  1878
7 TT-Noord/Unitas-3 1951 Paul de Freytas  1855
8 Almelo 2026 Siert Huizinga  1847
9 ASV-3 1907 (*=teamleider) 
10 Sneek-2 1884 

OSBO-Promotieklasse Samenstelling ASV 4 Elo
1 PSV DoDo Erik Wille 1984 
2 Pallas Erika Belle 1972 
3 Veenendaal-2 Anne Paul Taal (TL) 1910 
4 Bennekom Martin Weijsenfeld 1883 
5 Ede Gerben Hendriks 1874 
6 UVS-2 Murat Duman 1848 
7 SMB-3 Koen Maassen v.d. Brink 1840 
8 Zutphen Paul Tulfer 1802 
9 ASV-4 
10 Meppel


