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Oploswedstrijd: Een tweezet uit 1972 van 
de Rus Mironov, die ik zelf leuk vind. Niet 

de Rus, 
maar de 

tweezet, 
zo voegde 

Hendrik 
van Buren 
die de 
probleem-
stellingen 

al jaren 
voor ons 

uitzoekt, hier aan toe. Wit speelt en geeft 
mat in twee zetten. Oplossing: 1. Da4-e8. 
Vanavond krijgt u de laatste stelling van dit 
seizoen voorgeschoteld. Maar geen nood, 
ook in het nieuwe seizoen gaan we hier 
natuurlijk gewoon mee door. 
Nu u trouwens steeds meer bedreven wordt 
in het oplossen van probleemstellingen dan 
dient u ook 16 november a.s. alvast te 
noteren. Dan houdt de Bond van Pro-
bleemvrienden in ons clubgebouw haar 
najaarsbijeenkomst. Eén van de onderdelen 
bij deze bijeenkomst zal een oploswedstrijd 
zijn waar ook niet-leden van deze bond aan 
kunnen deelnemen. Een uitgelezen moge-
lijkheid dus om u nog meer te bekwamen in 
het oplossen van problemen. Iets wat u niet 
mag missen natuurlijk. Te zijner tijd hoort 
u meer hierover! 
 
En Passant: Aan de wekelijkse berichtge-
ving komt na vanavond even een eind. Het 
is de laatste paar weken al wat sprokkelen 
met de hoeveelheid kopij zodat u hierbij de 
laatste En Passant van dit seizoen in han-
den heeft met onder meer de seizoenover-
zichten van ASV-1 en ASV-2 die nog niet 
aan bod waren gekomen. Wat er verder nog 
volgt, zoals bv. de Massakamp tegen Wa-
geningen van a.s. zaterdag, haal ik in het 
begin van het nieuwe seizoen weer in met 
alle andere (actuele) informatie die er dan 
te vertellen valt. Er was in het afgelopen 
seizoen weer veel te melden en dat is ook 
logisch met maar liefst 13 externe teams en 
de actieve toernooideelname van onze 
leden. Ik hoop dat u ons wekelijkse bulletin 
met plezier heeft gelezen. Iedereen bedankt 
voor het toesturen van kopij. Volgende 
week is er nog genoeg te lezen want dan 
verschijnt het juli-nummer van ASV-
Nieuws. En dat alleen al is een goede reden 

om de laatste clubavond van dit seizoen te bezoeken! Ik wens u een hele fijne 
vakantie en voor degenen die meedoen aan (één van de) de verschillende 
zomertoernooien zoals Oosterbeek, Dieren, Vlissingen en de jeugd in Borne 
heel veel succes!! 
 
Massakamp: Het lijkt vrij zeker dat er a.s. zaterdag een recorddeelname zal 
zijn bij de massakamp die dit jaar in Wageningen zal worden gehouden. Bij 
de senioren zal in Wageningen vrij zeker aan 30 borden worden gespeeld 
maar mogelijk loopt dit zelfs nog op tot 33. De jeugd zal aan 10 borden spe-
len. Prachtig dat deze happening zo leeft. Het is zaterdag alweer de 10e versie 
van deze massakamp. De stand bij de senioren is in evenwicht: 4½-4½. De 
ASV-jeugd gaat met 7-2 aan de leiding. Het wordt ongetwijfeld weer een 
gezellige happening. 
 
Nieuw seizoen: De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn alweer in 
volle gang. Niet alleen intern natuurlijk, waar momenteel al aan een nieuwe 
indeling gewerkt wordt voor de donderdagavonden, maar ook is alweer naar 
de samenstelling van onze teams gekeken voor het nieuwe schaakjaar. Zo 
heeft ook de KNSB inmiddels de conceptindeling het licht laten zien. Het 
gepromoveerde ASV-1 komt daarin uit in de 1e klasse B waarin onder meer 
de ontmoeting staat gepland met onze zuiderburen De Toren/VSV-1 en met 
De Stukkenjagers, de degradant uit de Meesterklasse van het afgelopen sei-
zoen. Natuurlijk gaat het hier nog om een voorlopige indeling. Er kunnen zich 
immers nog wijzigingen voordoen. Wordt dus vervolgd! Maar ook andere 
activiteiten dienen zich na de zomerstop al weer snel aan. Zo is er van 6 t/m 8 
september natuurlijk ons weekendtoernooi. Eind september komt er nog een 
simultaan in Winkelcentrum Presikhaaf en rond de opening van het nieuwe 
Kenniscluster, waar tevens de bibliotheek een plaatsje krijgt, zal het schaken 
ook een rol krijgen. En zo zullen er nog meer activiteiten komen want als 
ASV maar even ergens zijn gezicht kan laten zien om het schaken en daarmee 
ook ASV te promoten dan zullen we dat niet nalaten!! 
 
Seizoenoverzicht ASV-1: Wat een jaar eerder net niet lukte toen ASV-1 in de 
slotwedstrijd om promotie tegen DVP/Vianen op 4-4 bleef steken waardoor 

ASV- 1                 1 2   3 4 5 6  7 8 9 Score KNSB TPR  W - We 
Bob Beeke             ½ ½  1 1 ½ 0  1 – 0 4½-8  226 2 2145 -1,032 
Léon van Tol          1 1  - 0 0 ½  1 1 ½ 5-8   220 5 2195 +0,008 
Otto Wilgenhof        1 ½  0 ½ 1 1r 1 ½ 1 6½-9  220 3 2275 +0,813 
Eelco de Vries        ½ 1r 1 ½ 1 1  1 1 1 8-9   218 5 2400 +1,996 
Remco de Leeuw        1 ½  1 1 1 ½  ½ 1 ½ 7-9   220 3 2286 +1,041 
Wouter van Rijn       1 1  1 1 1 ½  0 0 – 5½-8  222 4 2314 +1,004 
Michiel Blok          0 1  1 0 ½ -  1 ½ 1 5-8   213 0 2167 +0,437 
Dirk Hoogland         0 0  0 1 0 -  1 0 1 3-8   210 2 2022 -0,891 
Invallers : 
Richard v.d. Wel      - -  0 - - -  - - - 0-1   210 8 1894 -0,558 
Daan Holtackers       - -  - - - 1  - - 1 2-2   204 0 2345 +1,119 
Remco Gerlich         - -  - - - -  - 1 – 1-1   198 1 2186 +0,535 
Frank Schleipfenbauer - -  - - - ½  - - - ½-1   207 3 1926 -0,197 
 
De 9 wedstrijden op een rij        Eindstand KNSB 2 e klasse B:  
1 DSC Delft-2 - ASV-1 3-5         1 ASV-1                 18 48 K  
2 ASV-1 – AAS 5½-2½               2 De Wijker Toren        13 43½ 
3 Kennemer Combinatie-2-ASV-1 3-5 3 Caissa-2              11 40 
4 ASV-1 – De Wijker Toren 5-3     4 AAS                   10 38½ 
5 Groninger Comb.-3 - ASV-1 3-5   5 HWP Haarlem            9 37 
6 ASV-1-Westlandse Schaakcomb.5-3 6 Westlandse Scha akcomb. 9 34 
7 ASV-1 – Sliedrecht 6½-1½        7 Kennemer Combin atie-2  7 33 
8 HWP Haarlem – ASV-1 3-5         8 Groninger Combi natie-3 6 34 
9 ASV-1 – Caissa-2 6-2            9 DSC Delft-2            5 31 D  
                                 10 Sliedrecht             2 21 D  



niet ASV maar de Brabanders promoveer-
den, lukte het voorbije seizoen wel. ASV-1 
werd KAMPIOEN! En hoe….! Ruim-
schoots zelfs. Kijkt u de eindstand er maar 
op na. 18 punten via 9 overwinningen. 
Maar liefst 5 matchpunten verschil met de 
nummer 2. Overtuigender kan het haast 
niet. Al na de 7e ronde, met nog 2 ronden te 
spelen, was het kampioenschap al een feit 
na een ruime 6½-1½ zege op het als laatste 
geëindigde Sliedrecht. Dat was ook meteen 
de grootste overwinning van het seizoen. 
Verder grossierde ASV-1 in 5-3 overwin-
ningen. Maar liefst 5 in getal. Een toon-
beeld van degelijkheid dus! Het rondje 4½ 
kwam er niet aan te pas. Na overtuigende 
overwinningen in de eerste drie ronden 
kwam in de 4e ronde medekoploper De 
Wijker Toren op bezoek. Een belangrijk 
duel met het oog op het vervolg van het 
seizoen. Maar ogenschijnlijk gemakkelijk 
werd ook deze wedstrijd gewonnen waar-
mee langzaam maar zeker afstand genomen 
werd van de achtervolgers. Was dat na deze 
4e ronde Caïssa-2 dat door de winst van ons 
eerste de 2e plaats overnam van De Wijker 
Toren, een ronde later waren die rollen 
weer omgedraaid door een nederlaag van 
Caïssa. ASV-1 denderde echter door en had 
toen 2 punten voorsprong. Na de 6e ronde 
werd dit 3 punten toen de achtervolgers 
weer punten lieten liggen. De 7e ronde was 
dus beslissend in de titelstrijd. Maar het is 
zeker onjuist door te stellen dat ASV-1 de 
titel op een presenteerblaadje kreeg aange-
boden doordat de concurrentie zelf tegen 
elkaar punten afsnoepten. Nee, integendeel, 
het was zeker ook juist de verdienste van 
ons eerste dat op overtuigende wijze de 
titel in de wacht greep die men een jaar 
eerder net had gemist. Grote klasse!! ASV-
1 was dit seizoen op 2 plaatsen gewijzigd. 
Bob Beeke en Michiel Blok namen de 
plaatsen in van Richard van der Wel en 
Peter Boel, die in ASV-2 gingen spelen. 
Topscorer werd Eelco de Vries met een 
ouderwetse superscore van maar liefst 8 uit 
9 en een prachtige TPR van 2400!! Maar 
ook Remco de Leeuw kende een prachtig 
seizoen met 7 uit 9. Zonder de anderen 
echter tekort te doen, het was zonder meer 
een echte teamprestatie! ASV-1 is met deze 
promotie weer terug in de 1e klasse KNSB 
waar het in 1998 voor het laatst in speelde. 
 
Seizoenoverzicht ASV-2: Voor het eerst in 
de historie van ASV speelde ons tweede 
team in het voorbije seizoen in de 2e klasse 
van de KNSB. Na verschillende keren aan 
de deur te hebben geklopt bleef het steeds 
bij een hoge klassering in de 3e klasse tot 
het seizoen 2011-2012 waarin het kampi-
oenschap wel werd bereikt. Natuurlijk was 
de 2e klasse voor verschillende spelers in 
dit team niet nieuw omdat zij eerder al in 
ASV-1 op dit niveau hebben gespeeld. Een 
hernieuwde kennismaking dus voor hen. 

Captain Richard van der Wel meldde in een terugblik aan uw redacteur dat hij 
uiteraard tevreden was over de positie in de eindrangschikking. “We waren 
vroegtijdig al veilig en dat was van tevoren niet verwacht. Cruciale matches 
waren volgens mij het gelijke spel tegen Spijkenisse en de winst op LSG 2”, 
aldus Richard. In dat rijtje hoort zeker ook de winst op een gelijkwaardig ZSC 
Saende in de 2e ronde. Dit was aan het eind ook één van de teams die ons 
tweede onder zich wist te houden. Al meteen in de openingswedstrijd trof 

ASV-2 de later kampioen DSC-Delft. Bij deze debuutwedstrijd in de 2e klasse 
was er wellicht nog wat sprake van plankenkoorts. De drie duels die volgden 
leverden meteen 5 punten op en dat was een belangrijke stap richting handha-
ving. De wedstrijd halverwege het seizoen tegen het sterke Roosendaalse De 
Pion ging verloren. De resterende 4 wedstrijden in 2013 leverden eerst de 
reeds genoemde winst op tegen LSG-2. Een ronde later tegen Voorschoten 
viel de uitslag net even verkeerd uit. Een ontspannen gelijkspel tegen De 
Stukkenjagers completeerde de behaalde 8 matchpunten. Met een kansloze 
nederlaag tegen HMC Calder werd het seizoen afgesloten. “De persoonlijke 
resultaten waren niet tot ieders tevredenheid, maar ja ‘t is toch een klasse 
hoger....”, aldus Richard. “Ik denk dat John en Sjoerd ietwat balen, Sander en 
Frank waren de steunpilaren en de rest zozo. Het aantal invallers liep uiteinde-
lijk behoorlijk op. De sfeer was verder goed en volgend seizoen met vol goede 
moed opnieuw de 2e klasse in”, zo keek Richard al weer optimistisch vooruit 
naar het nieuwe seizoen. 
 
Interne competitie: Vanavond de 35e en tevens laatste ronde van de interne. 
Nog één keertje vlammen dus om zo met een goed gevoel de zomer in te 
gaan. Vorige week waren er zelfs nog 19 partijen voor de interne. Een mooi 
aantal zo aan het eind van het seizoen. Natuurlijk bent u ook volgende week 
van harte welkom als Nico Schoenmakers ons weer aan de tand voelt met een 
paar verrassende stellingen in het Fischer Random Chess. Als altijd een leuke 
afsluiting. We beginnen dan, zoals in de vorige EP al stond vermeld, op don-
derdag 15 augustus weer met een vrije speelavond. Het vervolg is weer heel 
vertrouwd. Een week later zal dit worden vervolgd met de bekende simultaan 
tegen de clubkampioen en bekerwinnaar. Op 29 augustus beginnen we dan 
weer met de 1e ronde van een nieuw seizoen in de interne competitie. 
 
Uitslagen interne competitie 34e ronde (20 juni 2013): 
Hoogland - Gerlich 1-0; Knuiman - Boel 0-1; Plomp - Woestenburg 0-1; van 
Alfen - R. Wille 1-0; Huizinga – Weijsenfeld 0-1; Steenhuis – Groen 0-1; B. 
Schleipfenbauer - van Dijk 1-0; Dijkstra - Mogendorff 1-0; Boom - Kooman 
1-0; Kusters - Hageman 1-0; Koen van Keulen - van Buren 1-0; Meijer - Zui-
dema 1-0; Derendorp - van Deursen 0-1; Mollahosseini - Hartogh Heijs 1-0; 
Wijman - Kees van Keulen 1-0; Teunissen van Manen - Rijmer 0-1; van 
Vlerken - J. Sanders 0-1; Gubbels - Viets ½-½; Kelderman - Visser 1-0. 

ASV- 2                 1 2 3 4 5 6 7  8 9 Score KNSB TPR  W - We 
Richard van der Wel   1 1 – 0 ½ 1 0 0 0 3½-8  2108 2065 -0,461 
Sjoerd van Roosmalen  0 0 1 1 0 0 – 0 0 2-8   2070 1984 -0,954 
John Sloots           ½ ½ ½ 0 ½ 1 0 0 0 3-9   2076 1973 -1,253 
Frank Schleipfenbauer 1 1 1 ½ 0 - 1 ½ 0 5-8   2073 2138 +0,729 
Koert van Bemmel      0 ½ 0 1 ½ - 1 1 – 4-7   2069 2143 +0,712 
Sander Berkhout       0 ½ ½ 1 1 1 0 1 1 6-9   2092 2240 +1,781 
Martijn Boele         ½ 1 ½ 1 0 - - - - 3-5   2079 2183 +0,726 
Peter Boel            0 0 0 1 ½ 1 0 1 – 3½-8  2063 2076 +0,121 
Invallers : 
Pascal Losekoot       - - ½ - - - 1 - ½ 2-3   2053 2350 +1,137 
Jochem Woestenburg    - - - - - ½ - - - ½-1   1984 2138 +0,205 
Koen Maassen vd Brink - - - - - - - ½ - ½-1   1981 1962 -0,027 
Remco Gerlich         - - - - - 0 - - - 0-1   1981 1844 -0,349 
Rob Huberts           - - - - - - - - 0 0-1   1838 1795 -0,147 
Anne Paul Taal        - - - - - 0 - - - 0-1   1927 1822 -0,269 
Leor Nadison          - - - - - - 0 - - 0-1    --  1839 +0,000 
Bent Schleipfenbauer  - - - - - - - - 0 0-1   1672 1736 -0,036 
 
De 9 wedstrijden op een rij: Eindstand KNSB 2 e klasse C:                     
1 DSC Delft-1 – ASV-2 5-3         1 DSC Delft-1        15 44½ K  
2 ASV-2 – ZSC Saende 4½-3½        2 HMC Calder-2       13 43 
3 Spijkenisse – ASV-2 4-4         3 De Pion            12 38½ 
4 ASV-2-HWP Sas van Gent-2 5½-2½  4 LSG-2               9 39½ 
5 De Pion - ASV-2 5-3             5 Voorschoten         9 38 
6 ASV-2 – LSG-2 4½-3½             6 HWP Sas van Gen t-2  9 32½ 
7 ASV-2 – Voorschoten 3-5         7 ASV-2               8 33 
8 De Stukkenjagers-2 - ASV-2 4-4  8 Spijkenisse         7 33 
9 ASV-2 – HMC Calder-2 1½-6½      9 ZSC Saende          5 32½ D  
                                 10 De Stukkenjagers - 2  3 2 5½ D  


