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52e jaargang no. 30      donderdag 19 september 2013
Oploswedstrijd: Banny was in mijn ogen een leuke compo-
nist. Vaak was hij verrassend door niet al te gemakkelijk met 
aftrekconstructies te werken. Zet de tanden er maar in. Wit 

speelt en geeft mat in twee 
zetten. Het probleem is uit 
1966. Oplossing: 1. Dc6. 
In dit probleem is de dame 
eigenlijk volledig overbo-
dig. Zij staat slechts de 
andere stukken in de weg. 
Hier moet zij afgevoerd 
worden naar het enige 
veld, waar ze niet in de 
weg staat. 
 
Trainingsmarkt: Van-
avond, zoals aangekon-

digd, geen ronde voor de interne competitie. Wel een trai-
ningsmarkt waar met belangstelling naar wordt uitgekeken. 
In de vorige EP kon u daar al het nodige over lezen. Onze 
trainers Willy Hendriks, Pascal Losekoot, Hendrik van Bu-
ren, Harm Steenhuis en Léon van Tol hebben in samenwer-
king met onze trainingscoördinator Nico Schoenmakers een 
interessant programma samengesteld met als thema Bobby 
Fischer. Wij hopen op veel belangstelling. Het is zeker de 
moeite waard! Dat onze trainingen aantrekkingskracht heb-
ben bewees afgelopen maandagavond onze liefhebbersgroep 
waar 2 spelers van resp. Denk en Zet uit Hattem en De Elster 
Toren van de partij waren. Het meest verrassende was de 
komst van een schaker helemaal uit Amsterdam. Geweldig!! 
 
Jeugd: Afgelopen vrijdagavond ging voor het jeugdteam van 
ASV-A1 het seizoen in de Promotieklasse van de KNSB-
jeugdcompetitie van start met een uitwedstrijd in Hengelo 
tegen JSV Minerva-A2. In een uur tijd werd met 4-0 gewon-
nen. Deze maximale score kwam dus in no-time tot stand. 
Om half acht werd gestart. Toen captain Frank Schleipfen-
bauer na een half uurtje de speelzaal binnenkwam, nadat hij 
eerst wat had bijgepraat onder het genot van een kop koffie 
zag hij dat zijn zoon Bent een toren voorstond, Pieter Ver-
hoef een stuk, Bryan Hieltjes 3 pionnen en Wisse Witmans 2 
torens. Het kon dan ook niet lang uitblijven dat de punten 
onze kant op zouden vallen. Bryan opende na een dik half 
uur de score. Hij had de tegenstander achter de paaltjes mat-
gezet. Daarna was Wisse klaar. Hij had er ook nog een dame 
bij gewonnen en toen vond zijn tegenstander het genoeg. 
Toen pakte Bent vlak daarna het punt met de toren meer in 
het eindspel. Pieter was nog het langst bezig. Hij had in de 
opening na 5 zetten, via een kleine combinatie, al een stuk 
gewonnen maar de tegenstander wist toch nog iets van spel 
te houden. Na een uurtje spelen vond zij het echter genoeg 
en stond er 4-0 voor ASV op het bord. Kortom de reistijd 
was het dubbele van de schaaktijd! Een mooi en goed resul-
taat zeker wanneer je bedenkt dat Pieter en Bent wel een 
beduidend hogere rating hadden dan hun tegenstanders maar 
Bryan en Wisse zeker niet. Daarom een leuk uitgangspunt 
voor de komende 3 centrale wedstrijden op de zaterdagen 5 
oktober, 9 november en 14 december. Vooralsnog gedeeld 
eerste wat er verder ook gebeurd! Frank Schleipfenbauer 
 
Externe competitie: A.s. zaterdag barst de strijd weer los. De 
teamcompetitie gaat dan weer starten. Nu alleen nog voor 
onze eerste 4 teams, volgende maand komen ook de andere 
teams aan bod. Ook nu is er weer hard gewerkt om de 13 
ASV-teams in de competitie te handhaven. Dat leek lang 
twijfelachtig en aanvankelijk waren er ook “maar” 12 teams 

opgegeven. Op zich natuurlijk al een fiks aantal maar een 
team minder past ons niet natuurlijk. Vandaar dat alles op 
alles is gezet om ook dat 13e team in de competitie te hand-
haven. En dat is ook voor het komende seizoen weer gelukt. 
Over de OSBO teams leest u te zijner tijd meer, nu is het de 
hoogste tijd om vooruit te blikken naar het seizoen van de 
zaterdagteams. Daarvan ook nu weer 3 teams in de KNSB. 
Onze eerste vier teams beginnen het seizoen met een uitwed-
strijd. Reuze benieuwd zijn we natuurlijk hoe ASV-1 het er 
komend seizoen van af gaat brengen bij de terugkeer na 15 
jaar in de 1e klasse KNSB. Vorig jaar was ons vlaggenschip 
onverslaanbaar en dat resulteerde in een dik verdiende pro-
motie. Een klasse hoger zal het een stuk moeilijker worden 
Wat kunnen we van ASV-1 verwachten. Handhaving lijkt de 
eerste doelstelling te zijn. Zeker als we dit afmeten aan de 
gemiddelde Elo van de andere teams in deze poule. Doordat 
in de 1e klasse KNSB gespeeld wordt met teams bestaande 

uit 10 spelers moest het team met 2 spelers worden uitge-
breid. Heel blij zijn we dan ook met de komst van Jaap Vo-
gel, een zeer geroutineerde speler. Het team werd gecomple-
teerd door Frank Schleipfenbauer die vanuit ASV-2 is door-
geschoven. De 8 spelers die vorig jaar het kampioenschap 
bewerkstelligden komen ook in deze 1e klasse voor ASV-1 
uit. Ook het teamleiderschap veranderde niet. Léon van Tol 
zal ook komend seizoen deze functie vervullen. Als we naar 
de tegenstander kijken dan is De Stukkenjagers natuurlijk 
over de breedte heel sterk. Dit team degradeerde afgelopen 
seizoen uit de Meesterklasse en zal dit natuurlijk meteen 
weer willen goedmaken. Maar ook het team van Charlois 
Europoort is heel sterk. Daar treffen we de 2 GM’s Loek van 
Wely en Erik van den Doel als kopmannen aan. De gemid-
delde Elo is hierdoor wellicht wat vertekend maar ook over 
de breedte is dit een heel sterk team. Grootmeesters genoeg 
trouwens in deze poule. Want naast de reeds genoemde spe-
lers heeft Caïssa Paul van der Sterren en Hans Ree in haar 
gelederen en ook DD heeft er in de persoon van John van der 
Wiel eentje en bij De Toren speelt natuurlijk Ruud Janssen 
naast de ons ook heel goed bekende IM Willy Hendriks. 
Naast ASV-1 is ook Venlo gepromoveerd uit de 2e klasse.  
ASV-2 wist zich afgelopen seizoen bij het debuut in de 2e 
klasse uitstekend te handhaven. Dat geeft vertrouwen voor 

de toekomst. Het uitgangspunt handhaven lijkt ook nu heel 

KNSB 1e klasse B:      gem. Elo Samenstelling ASV-1 Elo 
1 Caïssa 2261 Bob Beeke 2228 
2 De Toren-Arnhem-1 2227 Otto Wilgenhof 2217 
3 HWP Sas van Gent-1 2328 Eelco de Vries` 2212 
4 DD 2203 Jaap Vogel 2209 
5 De Stukkenjagers 2261 Léon van Tol 2208 
6 ASV-1 2185 Wouter van Rijn 2206 
7 Venlo 2178 Remco de Leeuw 2197 
8 Charlois Europoort 2402 Michiel Blok 2173 
9 RSR Ivoren Toren 2159 Dirk Hoogland 2118 
10 Paul Keres 2240 Frank Schleipfenbauer 2079 
  teamleider: Léon van Tol 

KNSB 2e klasse C:   gem. Elo Samenstelling ASV-2 Elo 
1 HMC Calder-2 2168 Sander Berkhout 2121 
2 Voorschoten 2138 Koert van Bemmel 2093 
3 HWP Sas van Gent-2 2058 Richard van der Wel 2085 
4 LSG-2 2218 Peter Boel 2081 
5 De Pion 2126 John Sloots 2058 
6 ASV-2 2050 Johan Wolbers 2036 
7 Santpoort 2099 Remco Gerlich 1992 
8 Amersfoort 2080 Jan Knuiman 1932 
9 Oegstgeest ’80 2067 teamleider: Richard van der Wel 
10 Spijkenisse 2106 



gerechtvaardigd mede gezien de veranderingen in ASV-2. 
Naast Frank Schleipfenbauer, die dus naar ASV-1 door-
schoof, mist het tweede ook Sjoerd van Roosmalen die er-
voor koos om een jaar bij De Elster Toren te gaan spelen 
terwijl Martijn Boele voor Velp zal gaan uitkomen. Daar-
voor in de plaats schoven vanuit ASV-3 door de spelers: 
Remco Gerlich, Johan Wolbers en Jan Knuiman. De gemid-
delde Elo is ook hier zeker een maatstaf, het zal dus zeker 
een zwaar seizoen worden. Santpoort en Oegstgeest ’80 zijn 
de gepromoveerde teams dit jaar in deze klasse. Amersfoort 
daarentegen degradeerde uit de 1e klasse. 
ASV-3 eindigde vorig seizoen keurig in de middenmoot. In 
dit team 4 mutaties. De drie spelers die naar ASV-2 door-

schoven meldde ik u al. Daarnaast koos Jochem Woesten-
burg ervoor om een jaartje niet op zaterdag te spelen. De 4 
open plaatsen worden ingenomen door Wouter Abrahamse, 
Leor Nadison, Murat Duman en Ruud Wille. Nieuw dit 
seizoen in de KNSB-competitie zijn de Amsterdamse teams 
Caïssa-6 en VAS-3 terwijl ZSC Saende-1 vorig seizoen 
degradeerde uit de poule van ASV-2. 
Dat ASV-4 komend seizoen weer in de OSBO-
Promotieklasse uitkomt is volledig te danken aan ASV-5. U 
weet het vast nog. ASV-4 degradeerde afgelopen jaar na een 
mislukt seizoen terwijl ons vijfde de kampioensvlag hees in 
de 1e klasse OSBO. Hartelijk dank zei men in het vierde. Het 
vierde kent dit seizoen een totaal nieuw gezicht. Dat komt 
door de inbreng van 3 van onze jeugdspelers die naar dit 
niveau zijn doorgeschoven en een kans krijgen hun sterke 
groei op dit niveau waar te maken. Ten opzichte van vorig 
jaar kent de Promotieklasse maar liefst 5 nieuwe teams. Dat 
zijn SMB-1, UVS-2 en Het Kasteel, die zijn gedegradeerd 
uit de 3e klasse KNSB. Verder promoveerde ZSG uit Zwolle 
uit de 1e klasse OSBO. De andere promovendus was dus 
zoals gezegd ASV-5, die de plaats dus weer aan het vierde 
afstond. Heel nieuwsgierig zijn we natuurlijk hoe ASV-4 het 
er met de jeugd gaat afbrengen. Het zal ongetwijfeld beter 
zijn dan vorig jaar. Het team zal komend seizoen uit 9 spe-
lers bestaan. Een ruime selectie dus om een goed team te 

formeren. Terug op het oude nest is Gonzalo Tangarife Ra-
mirez, die tegenwoordig in Apeldoorn woonachtig is. Met de 
doorstroming van drie jeugdspelers is een nieuwe weg inge-
slagen. Onze jeugd wensen we op dit niveau heel veel suc-
ces! Over de krachtsverhoudingen in deze klasse valt weinig 
te zeggen omdat de samenstelling van de andere teams bij 
het afronden van deze EP (maandag jl.) nog niet bekend was. 
De teruggekeerde teams uit de KNSB zullen wellicht een rol 
gaan spelen maar ook vele andere teams zullen in aanmer-
king kunnen komen voor de strijd om de bovenste plaatsen. 
Alle teams kunnen het elkaar heel lastig maken. Ik durf me 
dan ook niet aan een voorspelling te wagen. 
We gaan weer een spannend seizoen tegemoet met onze 
teams. Tot slot nog even samengevat de 4 uitwedstrijden van 
a.s. zaterdag. ASV-1 reist af naar Utrecht voor de wedstrijd 
tegen Paul Keres. ASV-2 moet het opnemen tegen Spijke-
nisse. Ook vorig seizoen stond dit duel op het programma. 
Toen werd het 4-4. ASV-3 gaat naar Amsterdam waar Fi-
scher Z de tegenstander is. Vorig seizoen werd het een 4½-
3½ zege. Daar tekenen we nu meteen voor natuurlijk, temeer 

daar deze opponent vorig jaar sterk als 3e eindigde. ASV-4 
treft in de SMB meteen een tegenstander, die net uit de 
KNSB degradeerde. Sterker nog, niet zo lang geleden speel-
de SMB-1 nog in de Meesterklasse van de KNSB. Er is dus 
veel veranderd aldaar! 
In de volgende En Passant kunt u de verslagen lezen van de 
eerste ronde van deze 4 teams. 
 
Dieren: In deze EP het vervolg op de resultaten van onze 
clubgenoten in de zomertoernooien. Deze keer aandacht 
voor het Open NK en de Bondswedstrijden in Dieren. Het 
was weer een geslaagd toernooi met ruim meer dan 400 
deelnemers! In de hoofdgroep treffen we drie ASV-ers aan. 
Dirk Hoogland kwam wat moeizaam op gang met 1 uit 4 
maar daar zat ook een partij in tegen GM Zakhartsov (2560) 
in de openingsronde. Vanaf ronde 5 begon het goed te lopen 
en zo eindigde Dirk op 5 uit 9 als beste ASV-er. Daaronder 
ook remises tegen zijn clubgenoten Jaap Vogel en Pascal 
Losekoot. Jaap eindigde net onder Dirk op 4½ punt. Hij trof 
na winst in de openingsronde in de 2e ronde GM Alan 
Greenveld (2561). Het bleef voor Jaap de enige verliespartij 
want de resterende 7 ronden werd het punt gedeeld. Pascal 
eindigde op 4 uit 9. Ook hij moest het opnemen tegen een 
GM en wel Belkhodja (2432) die hij keurig op remise hield. 
Dat deed Pascal later ook tegen IM Sander van Eijk. Prima 
resultaten dus! Zijn eindtotaal bleef desondanks net onder de 
50% met 4 uit 9. In de Reservegroep A liet Jan Knuiman 
hele goede dingen zien. Met 6½ uit 9 eindigde hij op een 
uitstekende gedeelde 4e plaats. In de slotronde hield Jan 
koploper John Markus op remise die daarmee zijn enige 
halve punt verspeelde. Gerben Hendriks speelde ook een 
heel degelijk toernooi dat hij afsloot op 5 uit 9. Désiré Fas-
saert en Pieter Verhoef brachten het met 4½ punt tot 50%. 
Vooral voor Pieter een goede score bij zijn debuut in deze 
groep. Ruud Wille eindigde evenals Kees Sep in deze groep 
op 4 uit 9. Bij Ruud gingen de eerste 2 partijen verloren, o.a. 
tegen eindwinnaar Markus maar ook de laatste 2 duels. 
Daartussen scoorde hij dus 4 uit 5. Kees was de 1e ronde 
verhinderd en had dus feitelijk 4 uit 8. In Reservegroep B 
was er succes voor Harold Boom. Met 7 uit 9 werd hij ge-
deeld 1e. Bent Schleipfenbauer speelde ook een sterk toer-
nooi. Hij eindigde met 6½ punt op een gedeelde 4e plaats. 
Ko Kooman nestelde zich in Reservegroep C net boven de 
middenmoot met 5 uit 9. Hans Derendorp bleef daar net 
onder met 4 uit 9. In het 6-rondig toernooi viel de score van 
Sjoerd van Roosmalen iets tegen. Hij was immers op Elo als 
7e geplaatst maar 4 uit 6 werd zijn deel. Dan hebben we nog 
de Vierkampen waar Barth Plomp in groep 1 met 1½ uit 3 
gedeeld 2e werd. Siert Huizinga behaalde ook 1½ punt maar 
werd daarmee in groep 4 derde, een half punt achter de beide 
winnaars. Tony Hogerhorst werd in groep 6 met 1 punt 4e. 
Bij de nevenactiviteiten namen ook diverse ASV-ers deel. 
Daar wisten Wouter van Rijn en Otto Wilgenhof zich bij het 
snelschaken met hun behaalde score in de voorronde te 
plaatsen voor de finalegroep 1. Daarin speelden ze beiden 
geen rol van betekenis. Wouter scoorde daarin 2½ uit 7, Otto 
eindigde op slechts een ½ punt. Het onderlinge duel werd 
door Wouter gewonnen. Michiel Blok wist finalegroep 2 met 
6 uit 7 op zijn naam te schrijven. In finalegroep 3 treffen we 
dan nog Tony Hogerhorst aan met 3 punten en Remco Ger-
lich met 2 punten. In deze poule wist Tony het onderlinge 
duel te winnen. Ons dubbellid Dick Vliek eindigde in poule 
5 met 4½ punt als derde. Erwin Velders en Theo Koeweiden 
tenslotte kwamen niet verder dan groep 6. Erwin boekte 
daarin 2 punten, Theo 1½ punt. Het was alles bij elkaar weer 
een prachtig toernooi zo mooi dicht in onze omgeving. vol-
gend jaar met nog meer ASV-ers….? 
 
Uitslagen interne competitie 3e ronde (12 september 2013): 
Beeke - Hoogland 1-0; Boel - Abrahamse 1-0; E. Wille - 
Karssen 0-1; van Alfen - Plomp ½-½; R. Wille - P. Schoen-
makers ½-½; Fassaert - Hogerhorst 0-1; van der Gouw - 
Huizinga 0-1; Marks - Huberts ½-½; P. Verhoef - Boonstra 
0-1; Groen - Naasz ½-½; Vermeer - van Belle 0-1; Kooij - 
Kusters ½-½; Corbeel - van Buren ½-½; Eder - Mogendorff 
1-0; Kooman - de Kok 0-1; Wijman - Derendorp 1-0; B. 
Sanders - Zuidema 1-0; Hageman - Kees van Keulen 1-0; 
Noordhuis - Stomphorst 0-1; Gubbels - van Vlerken 0-1; de 
Goey - Kelderman ½-½ Menger - Mollahosseini 0-1; Burger 
- de Groot 0-1. 

KNSB 3e klasse C: gem. Elo Samenstelling ASV-3 Elo 
1 Caïssa-6 1840 Daan Holtackers 2085 
2 Zukertort A’veen-3 1998 Theo Jurrius 1997 
3 VAS-3 1917 Koen Maassen vd Brink 1987 
4 De Wijker Toren-2 2034 Fred Reulink 1976 
5 ZSC Saende-1 2124 Wouter Abrahamse 1967 
6 ASV-3 1952 Leor Nadison 1920 
7 Accres Apeldoorn-3 1865 Murat Duman 1843 
8 ASC 2023 Ruud Wille 1839 
9Messemaker 1847 2151 teamleider: Daan Holtackers 
10 Fischer Z 2120 

OSBO-Promotieklasse Samenstelling ASV 4      KNSB-Elo 
1 ZSG-Zwolle Gonzalo Tangarife Ramirez 2032 
2 De Toren-3 Kees Sep 1913 
3 Voorst Gerben Hendriks 1896 
4 UVS-2 Ivo van der Gouw 1848 
5 Pallas-2 Désiré Fassaert 1821 
6 ASV-4 Pieter Verhoef 1804 
7 PSV/DoDo Bent Schleipfenbauer 1717 
8 Bennekom Xadya van Bruxvoort 1597 
9 Het Kasteel teamleider: Anne Paul Taal 1921 
10 SMB 


