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Oploswedstrijd: Een stand uit een lokaal 
Russisch toernooi, gespeeld in 1970. Pod-
gaets - Muratov. Zwart speelt en wint. 
Oplossing: Hopelijk deed je het beter dan 

de zwart-
speler, want 
die vond het 
niet. Na 

1…Pa3 
heeft wit 
verder geen 

verweer 
met als 

belangrijk-
ste varian-
ten  2.Kd2, 
Df2 of 2. 
Tf1, Dg6. 

 
En Passant: Met dit laatste nummer stopt 
uw redacteur ermee voor dit seizoen. Er 
was weer veel te melden in het afgelopen 
seizoen met 13 externe teams en de veel-
vuldige deelname aan toernooien door 
onze leden. Ik hoop dat u ons wekelijkse 
bulletin met plezier heeft gelezen. Iedereen 
bedankt voor het toesturen van kopij. In 
het nieuwe seizoen gaan we natuurlijk 
gewoon weer verder!! U hoeft niet te wan-
hopen want volgende week is er nog ge-
noeg te lezen. Dan verschijnt het juli-
nummer van ASV-Nieuws nog. Voldoen-
de reden dus om de laatste clubavond van 
dit seizoen te bezoeken! Mochten er trou-
wens nog leden zijn die nog niet alle club-
bladen hebben ontvangen laat mij dit dan 
nog even weten dan zorg ik ervoor. Ik ben 
de draad hier en daar een beetje kwijtge-
raakt. Ook als u nog oude jaargangen wilt 
hebben om de serie compleet te maken dan 
kan ik u wellicht nog helpen. 
Ik wens u een hele fijne vakantie!!! 
 
Beker: Wouter van Rijn is winnaar gewor-
den van de Kroongroep van de bekercom-
petitie. Hij versloeg in de finale met zwart 
Dirk Hoogland. Een spannende partij 
waarin wit een fractie beter leek te staan 
door het loperpaar maar waarbij uiteinde-
lijk Wouter in het eindspel heel knap aan-
toonde dat ook twee paarden heel sterk 
kunnen zijn.  
 
Nieuw seizoen: Volgende week donderdag 
5 juli sluiten we het schaakseizoen 2011-
2012 af met een al bijna gebruikelijke 
avond Fischer Random Chess onder lei-
ding van Nico Schoenmakers. Daarna is 
het 6 weken zomerstop. Een mooie gele-
genheid om hier en daar de theorie weer 
eens bij te schaven…? Op donderdag 16 
augustus beginnen we in ons Activiteiten-
centrum Schreuder aan een nieuw schaak-
seizoen. Eerst een vrije speelavond, ge-
volgd door de traditionele simultaan op 23 
augustus waarin u zich kunt meten met de 
club- en bekerkampioen. Op 30 augustus 
start de nieuwe interne competitie. Te 
zijner tijd krijgt u van ons natuurlijk het 
jaaroverzicht dan weet u precies wanneer 
de interne is, de rapidavonden, het snel-
schaken en natuurlijk ook de trainings-
avonden. Ons eerste toernooi in het nieu-
we seizoen, het ASV-weekendtoernooi, 
wordt gespeeld van 31 augustus t/m 2 

september. En dat mag u natuurlijk niet aan u voorbij laten gaan!! 
 
ASV-2 Kampioen!: Zoals elk jaar weer begon ASV-2 het seizoen met het volste 
vertrouwen weer een rol in het kampioenschap in de 3e klasse te spelen. En in 
tegenstelling tot alle eerdere jaren, en dat waren er toch een stuk of twaalf, lukte 
het dit jaar uiteindelijk wel ook inderdaad kampioen te worden! Met de twee 
debutanten in het 2e, Martijn Boele en Koen Maassen van de Brink, die respec-
tievelijk 5 uit 8 en 6 uit 9 scoorden en nog 3 vaste krachten in vorm kon het 
natuurlijk bijna niet mis gaan. Onze ervaren rot John Sloots scoorde met 6 uit 8 
geweldig. En de topscoorders Koert van Bemmel en Pascal Losekoot waren 
beide met een 6½ uit 9 in een super vorm. Sjoerd van Roosmalen scoorde met 
4½ uit 8 op een van de hogere borden nog mooi boven de 50% en zijn eigen elo. 
De invallers Vincent de Jong, Rene van Alfen, Barth Plomp, Murat Duman, 
Anne Paul Taal en Theo Jurrius scoorden redelijk met gemiddeld net geen 50 %. 
Echt slecht in vorm waren Sander Berkhout met 1½ uit 6 en ik met 3 uit 7 maar 
gelukkig waren het wel hele belangrijke punten die wij met die schamele score 
pakten. Nadat we in de eerste 4 ronden de volle winst pakten (3 maal de 4½ 
score!) en terloops de elo-toppers Regiohakkers en Messemaker 1847 versloe-
gen kwam het eerste puntverlies in de 5e ronde tegen Oosten Toren. Toch ston-
den we daarna nog steeds 2 matchpunten voor maar de achtervolgers en met 
name Regiohakkers vergaarden wel inmiddels meer bordpunten. Na een voort-

varend vervolg in de 6e (4½ punt) en 7e ronde(6½ punt!) kwam daarna in de 8e 
ronde het verlies tegen het verrassende en jeugdige Amstelveen-3. Het geluk is 
dan blijkbaar toch met de sterkste want het achtervolgende Regiohakkers ver-
loor ook! En daarmee bleven wij nog steeds 1 matchpunt voor op Amstelveen-3. 
Allerlei scenario’s en herinneringen kwamen voor de beslissende laatste ronde 
natuurlijk bovendrijven maar met een goede teamspirit en een gedegen 3-5 
winst in de 9e ronde op LSG-4 werd het kampioenschap toch nog overtuigend 
binnen gehaald. Het einde van een spannend en zeer bevredigend seizoen waar 
ik met veel plezier aan terug denk. Heren, allemaal bedankt en alvast een goed 
seizoen in de 2e klasse KNSB gewenst.  Frank Schleipfenbauer. 
 
Massakamp: Afgelopen zaterdag werd de 9e uitgave van de massakamp tussen 
ASV-Wageningen gespeeld. Deze vriendschappelijke wedstrijd ontstaan in 
2004, toen ASV afscheid nam van De Opbouw, ons vroegere clubgebouw. Het 
is prachtig dat deze massakamp een terugkerende schaakactiviteit is geworden. 
Na een dik uur kwam ASV al op achterstand via Robert Naasz. Kwaliteitsverlies 
na een slechte partij betekende het eerste verliespunt. Na een degelijke remise 
van Henk Kuiphof werd de achterstand groter. Iets wat ook al in eerdere edities 
het geval was. Hendrik van Buren raakte materiaal achter maar leek nog kansen 
te krijgen. Toen zijn vrijpion werd gestopt was de strijd gestreden. Barth Plomp 
kon vervolgens een pluspion in het Koningsgambiet niet vasthouden. Er werden 
daarna veel stukken geruild waarna tot remise werd besloten. Dirk Hoogland 
zorgde voor het eerste volle punt voor ASV. Hij had 2 pionnen gewonnen maar 
zijn tegenstander kreeg tegenspel. Ergens klopte daarbij een combinatie niet en 
zo kreeg Dirk een stuk cadeau. Na een remise van Richard van der Wel herstel-
de de Wageningse IM Sander van Eijk de voorsprong van 2 punten weer. De 
druk op de stelling van Wouter van Rijn werd flink opgevoerd. Toen een toren 
de stelling van Wouter binnenkwam was de strijd snel gestreden. Peter van 
Deursen koos de aanval en kreeg kansen maar in een stelling met ongelijke 
lopers wist zijn tegenstander net alles goed te dekken zodat Peter in remise 
moest berusten. Ko Kooman miste de winst, nadat hij een paard weggaf. De 

ASV- 2                 1 2 3 4 5 6 7  8 9 Score KNSB TPR  W - We 
Sander Berkhout       0 - 0 1 0 ½ - 0 - 1½-6  2118 1921 -1,382 
Sjoerd van Roosmalen  ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 - ½ 4½-8  2084 2098 +0,249 
John Sloots           - 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 6-8   2076 2148 +0,743 
Frank Schleipfenbauer 1 - - 0 0 ½ 1 0 ½ 3-7   2066 1975 -0,806 
Koert van Bemmel      1 ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 6½-9  2062 2132 +0,837 
Pascal Losekoot       0 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 6½-9  2042 2166 +1,015 
Martijn Boele         1 - 1 0 ½ 0 1 1 ½ 5-8   1999 2060 +0,341 
Koen Maassen vd Brink 0 1 1 1 1 0 1 ½ ½ 6-9   1967 2005 -0,176 
Invallers : 
Theo Jurrius          - - - - - - 0 – 0 0-2   2013 1637 -1,401 
Barth Plomp           - - ½ - - - - - - ½-1   1964 1790 -0,241 
Vincent de Jong       1 - - - - - - 0 - 1-2   1960 1932 -0,105 
Anne Paul Taal        - 1 - - - - - - - 1-1   1942 2027 +0,224 
Murat Duman           - 0 - - - - - - - 0-1   1843 1627 -0,579 
René van Alfen        - ½ - - - - - - - ½-1   1814 1764 -0,029 
 
De 9 wedstrijden van ASV-2       Eindstand KNSB 3 e klasse C:  
op een rij :                     1 ASV-2              15 42  K  
1 ASV-2 – Paul Keres-3 4½-3½    2 Zukertort A’veen- 3 14 42½ 
2 PSV/DoDo – ASV-2 2½-5½        3 Regiohakkers       13 42½ 
3 ASV-2 - Regiohakkers 4½-3½    4 Messemaker 1847    11 41½ 
4 Messemaker 1847 – ASV-2 3½-4½ 5 Oosten-Toren       10 37 
5 ASV-2 – Oosten-Toren 4-4      6 Het Kasteel         8 31½ 
6 Amersfoort-2 - ASV-2 3½-4½    7 Paul Keres-3        6 33½ 
7 ASV-2 – Het Kasteel 6½-1½     8 LSG-4               6 31 
8 Zukertort A’veen-3–ASV-2 5-3  9 Amersfoort-2        4 31½ D 
9 LSG - 4 – ASV- 2 3 - 5            10 PSV/DoDo            3 27  D  



koningsaanval stokte en wat restte was een 
eindspel met voor beiden een vrijpion. Na 
dameruil werd dat remise. Jan Vermeer 
kreeg een koningsaanval over zich heen. 
Lang verdedigde Jan zich maar uiteinde-
lijk moest hij de dame inleveren voor toren 
en stuk. De koning werd het bord overge-
jaagd en kreeg geen veilig heenkomen 
meer. Vervolgens verloor ook Remco de 
Leeuw. De vijandelijk druk in het centrum 
werd Remco teveel. Zo kwam de stand op 
3½-7½. ASV stond maar liefst 4 punten 
achter maar er waren nog 14 partijen be-
zig. Sjoerd van Roosmalen offerde in zijn 
partij een kwaliteit voor aanval. Na een 
nieuw stukoffer en nog een torenoffer ging 
de Wageninger mat. De mooiste partij van 
de dag. Maar opnieuw betekende deze 
winst niet dat ASV terugkwam in de wed-
strijd. Want weer herstelde Wageningen de 
voorsprong. Rob van Belle kwam vanuit 
de opening onder druk. Even leek hij daar-
aan te ontkomen, maar dat kostte uiteinde-
lijk een pion. Bij een afwikkeling naar het 
eindspel gingen er vervolgens nog twee 
pionnen af waarna het eindspel kansloos 
was. Marco Braam vocht een tactisch 
gevecht uit. Marco speelde een goede 
partij en won een pion. Winst leek toen 
een kwestie van tijd. Het gebrek aan be-
denktijd brak zijn tegenstander tenslotte 
op. En weer sloeg Wageningen meteen 
terug. In de partij van Jonathan van der 
Krogt ging het lang gelijk op. In een eind-
spel met zware stukken kreeg zijn tegen-
stander echter toch het betere van het spel. 
Toen Jonathan een pion verloor stortte zijn 
stelling in. Direct daarna won Koen van 
Keulen bij zijn debuut in de massakamp. 
De lichte stukken werden al snel geruild 
en toen kwam zijn tegenstander wat in de 
problemen. De koningsaanval sloeg 
weliswaar niet door maar Koen hield wel 
de verste vrijpion over. Promotie tot dame 
gevolgd door mat bracht de winst. Rob 
Huberts koos vanuit de opening de aanval. 
De h-lijn werd geopend en met zwaar 
materieel kwam Rob binnen. Een torenof-
fer zorgde voor een fraai slot. ASV was op 
dat moment helemaal los en de achterstand 
werd helemaal ongedaan gemaakt. Martijn 
Boele won al vroeg in de partij een pion. 
Dit hield hij lang in tact om het punt in het 
eindspel te verzilveren. Ook Siert Huizin-
ga zorgde voor de volle winst. Zijn tegen-
stander offerde al vroeg een stuk. Er volg-
de een zware strijd tegen de pionnenmeer-
derheid in het centrum. Langzaam maar 
zeker wist Siert de stelling naar zijn hand 
te zetten. Hij won geroutineerd de pionnen 
terug waarna de extra loper beslissend 
was. Ook Gerben Hendriks won. Vanuit de 
opening nam hij met zwart het initiatief. 
Om onder de druk uit te komen, moest wit 
zijn dame geven voor toren en paard. Ger-
ben kreeg vervolgens 2 vrijpionnen die 
beslissend waren. Peter Boel won in een 
rustige partij een pion. De Wageninger 
kwam bovendien in flinke tijdnood. Peter 
sloeg in deze tijdnoodfase toe. Zo won 
ASV in 5 partijen op rij. Ruud Wille vocht 
een zware partij uit. Lang ging het gelijk 
op. Toen Ruud dacht kansjes te krijgen 
verloor hij juist 2 pionnen. Dit was maar 
tijdelijk want door zijn actieve stukken 
won hij al snel 1 pion terug en niet veel 
later ook de tweede. Ruud had op dat mo-
ment wat makkelijker spel maar hij zag 
geen directe winst meer en met minder tijd 
op de klok nam hij remise aan. Hierna 
volgde weer een zege van ASV. Frans 
Veerman was in de opening wat actiever 
dan zijn tegenstander maar Frans werd 
later weer teruggedrongen. In tijdnood 
won Frans met een paardvork een stuk en 
de partij. Het werd daarmee 13-10 en zo 
was Frans de matchwinnaar voor ASV 
want met nog twee partijen te gaan was de 
winst in deze massakamp een feit. Daan 
Holtackers won in het middenspel een 
pion. Het bleef lang spannend met een 
grote remisemarge door de ongelijke lo-

pers. Maar heel nauwkeurig spelend vond Daan Holtackers toch de winstweg. 
Het slot was voor Horst Eder. In een spannende tijdnoodfase werd het remise. 
ASV wint zo met 14½-10½ en daarmee is de stand na negen duels in deze ont-
moetingen 4½-4½. Daar waar ASV bij de senioren uiteindelijk nog ruim wint 
bleef het bij de jeugd tot het laatste moment heel spannend. De laatste ronde 
leverde een gelijke stand op van 35½-35½. Dus werd besloten een barrage aan 
tien borden te spelen. ASV besliste deze barrage met 7½-2½ in zijn voordeel en 
daarmee de jeugdwedstrijd met 43-38. Volgend jaar wordt de 10e editie van 
deze massakamp weer in Wageningen gehouden. Het was weer een prachtige 
activiteit!! Een geweldig slot van het schaakseizoen!! 
Gedetailleerde uitslag massakamp ASV-Wageningen: 1. Wouter van Rijn 
(zwart) (2157) – Sander van Eijk (2401) 0-1; 2. Dirk Hoogland (2132) – Hotze 
Hofstra (2192) 1-0; 3. Remco de Leeuw (2170) – Erwin Oorebeek (2136) 0-1; 
4. Richard van der Wel (2111) – Bert Torn (2133) ½-½; 5. Peter Boel (2013) – 
Jef Verwoert (2006) 1-0; 6. Sjoerd van Roosmalen (2097) - Cees v.d.Waerdt 
(1991) 1-0; 7. Martijn Boele (2048) – Robin van Leerdam (1956) 1-0; 8. Daan 
Holtackers (2004) – Martin Markering (1905) 1-0; 9. Barth Plomp (1998) – 
Karel Scholten (1903) ½-½; 10. Ruud Wille (1900) – John Stigter (1843) ½-½; 
11. Gerben Hendriks (1888) – Marco Otte (1833) 1-0; 12. Siert Huizinga 
(1847) – Maurice van Eijk (1822) 1-0; 13. Rob Huberts (1843) – Richard 
Christians (1792) 1-0; 14. Marco Braam (1707) – Marcel Hahné (1747) 1-0; 
15. Robert Naasz (1775) – Albert van der Harst (1659) 0-1; 16. Jan Vermeer 
(1732) – Frits Gieltjes (1657) 0-1; 17. Rob van Belle (1754) – Harrie van 
Lotringen (1644) 0-1; 18. Hendrik van Buren (1568) – Gerrit Walstra (1585) 
0-1; 19. Henk Kuiphof (1575) – Jaap Melgers (1561) ½-½; 20. Horst Eder 
(1482) – Steef Bijlmakers (1516) ½-½; 21. Jonathan van der Krogt (1485) – 
Rijk Timmer (1512) 0-1; 22. Koen van Keulen (1443) – Wouter Bus (1500) 1-
0; 23. Frans Veerman (1483) – Leen Vegter (1420) 1-0; 24. Ko Kooman 
(1457) – Henk Bakker (1341) ½-½; 25. Peter van Deursen (1181) – Marc 
Bruggeman (1085) ½-½. Eindstand 14½-10½. 
 
Seizoenoverzicht ASV-3: Dankzij ASV-4 speelde ASV-3 het afgelopen jaar 
weer in de derde klasse KNSB - een extra reden om ervoor te zorgen dat we niet 
zouden degraderen. In de eerste helft van de competitie kwam ASV-3 deson-
danks in de gevarenzone, wat overigens niet vreemd was gezien onze tegen-
stand: de helft van de teams in onze klasse was sterk genoeg om te strijden voor 
promotie - de meeste van deze teams ontmoetten we in de eerste competitiehelft 
- en de andere helft speelde voor handhaving. Na de zesde ronde stond ASV3 
met twee matchpunten op de negende plaats, maar alle spelers waren vol ver-
trouwen op een goede afloop. Niet ten onrechte: in de derde ronde hadden we 
met ruime cijfers (6-2) gewonnen van Almelo en bij een paar nederlagen was 
het "net niet", in de laatste drie rondes zouden we nog aantreden tegen degrada-
tiekandidaten. In de zevende ronde kwamen onze tegenstanders van ESGOO-2 
met vijf man opdagen. Leuk is het natuurlijk niet, maar de 7½-½ overwinning 
die volgde was wel een meevaller. Ook de wedstrijd tegen Winterswijk werd, zij 
het met moeite, gewonnen, waarna ASV-3 zich definitief gehandhaafd had. Het 

gelijkspel in de laatste ronde leverde uiteindelijk zelfs nog een vijfde plaats op - 
maar liefst vier matchpunten achter de nummer vier. Topscorer van ASV-3 
werd Remco Gerlich; ook de score van 3,5 uit 4 van vaste invaller Jan Knuiman 
mag niet onvermeld blijven.   Daan Holtackers 
 
Hilversum: Tony Hogerhorst nam afgelopen weekend deel aan het HSG-open. 
Tony speelde in de B-groep (Elo tot 1900) waarin hij uiteindelijk op 3½ uit 6 
eindigde. In een groep van 48 deelnemers net iets boven de middenmoot. Een 
nederlaag in de 2e ronde tegen een speler met een veel lagere rating bepaalde het 
toernooi voor hem. Tony kwam nog wel goed terug want na winst in de 3e en 4e 
ronde had onze ASV-er 3 uit 4, goed voor een gedeelde 3e plaats. Deze positie 
verdween echter als sneeuw voor de zon doordat de twee partijen op zondag 
slechts een half punt opleverden. Met een TPR van 1639 bleef Tony ruim achter 
op zijn Elo. In totaal waren er 106 deelnemers aan dit weekendtoernooi. 
 
Uitslagen interne competitie 34e ronde (21 juni 2012): 
Homs - Maassen van den Brink 1-0; Vermeer - Karssen 0-1; Knuiman - Huizin-
ga ½-½; Weijsenfeld - Bentvelzen 1-0; R. Wille - van Belle 1-0; van Dijk - 
Hogerhorst 0-1; Kooij - van Eck 1-0; Eder - van Buren ½-½; Corbeel - Koewei-
den 1-0; Au - B. Schleipfenbauer 0-1; Veerman - Derendorp 1-0; de Groot - 
Kooman 1-0; Kees van Keulen - Wijman 1-0; Koen van Keulen - Hageman ½-
½; Hartogh Heijs - Viets ½-½; Rijmer - de Goey 1-0; Stibbe - van Vlerken 0-1. 
Uitslag finale ASV-bekercompetitie Kroongroep: Hoogland - van Rijn 0-1. 

ASV- 3              1 2 3 4 5 6 7   8 9 Score KNSB TPR  W - We 
Jochem Woestenburg - - 1 0 1 – 1r 1 ½ 4½-6  2028 21 44 +0,681 
Daan Holtackers    0 0 1 ½ ½ ½ ½  0 ½ 3½-9  2015 19 66 -0,507 
Theo Jurrius       - ½ 1 ½ 0 ½ -  1 – 3½-6  2013 20 79 +0,598 
Fred Reulink       - 0 ½ 0 – 0 1r - ½ 2-6   2007 18 52 -0,836 
Remco Gerlich      ½ 1 1 ½ 0 1 1  0 – 5-8   1999 20 64 +1,605 
Wouter Abrahamse   1 0 0 ½ ½ 0 1  – 0 3-8   1950 19 09 -1,116 
Tony Hogerhorst    0 1 1 0 0 0 1  0 1 4-9   1908 18 90 +0,294 
Kees Sep           ½ - ½ 0 ½ 1 1  ½ ½ 4½-8  1884 19 98 +1,056 
Invallers : 
Barth Plomp        1 - - - - - -  1 – 2-2   1964 21 61 +0,637 
Ruud Wille         0 - - - - - -  - - 0-1   1926 17 04 -0,497 
Paul Schoenmakers  - 0 - - - - -  - - 0-1   1910 18 43 -0,196 
Jan Knuiman        - - - - 1 ½ 1r 1 1 4½-5  1881 23 15 +1,550 
Albert Marks       - 0 - - - - -  - 0 0-2   1774 16 31 -0,489 
Ruud Verhoef       ½ - - - - - -  - - ½-1   1748 17 99 +0,090 
 
De 9 wedstrijden op een rij:       Eindstand KNSB 3 e klasse B:  
1 ASV-3 – Doetinchem 3½-4½         1 Groningen-2          17 44  K 
2 Philidor 1847-2 – ASV-3 5½-2½    2 Philidor 1847- 2      16 43½     
3 ASV-3 – Almelo 6-2               3 DSG Pallas           13 52 
4 DSG Pallas - ASV-3 6-2           4 Xidata SV Hard enberg 11 38½ 
5 ASV-3 – Groningen-2 3½-4½        5 ASV-3                 7 37 
6 Xidata SV Hardenberg-ASV-3 4½-3½ 6 Doetinchem            7 35 
7 ASV-3 – ESGOO-2 7½-½             7 Almelo                6 30 
8 WSG Winterswijk - ASV-3 3½-4½    8 UVS-2                 6 29½ 
9 UVS-2 – ASV-3 4-4                9 ESGOO-2               5 26  D 
                                  10 WSG Winterswij k       2 24½ D  


