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Oploswedstrijd: Russische grootmeesters speelden vaak mee 
in correspondentietoernooien. Die gebruikten ze om nieuwe 
varianten uit te proberen. Hier zien we Smyslov (met wit) in 
de tijd, dat hij ook nog kandidatentoernooien speelde tegen 
de Letse correspondentiereus Sprostynsh. De laatste won 

met zwart de partij. Hoe 
deed hij dat? 
Oplossing: 1….Th3+ Wit 
kan niet met de koning slaan 
want dan staat hij in één zet 
mat met 1….Dg3+. Dus 
moet wit 2. Dxh3 spelen. Er 
volgt dan echter 2….Dxc2+ 
met schaak waarna zwart 
vervolgens ook nog tijd heeft 
voor Kxf8 met winst van de 
partij. 
 
KNSB-Beker: Afgelopen 

week leverde de loting van de 2e ronde in de KNSB-beker 
voor ASV-1 meteen een uitdagend duel op. Want als tegen-
stander kwam De Toren-VSV-1 uit de koker. ASV-1 lootte 
daarbij een thuiswedstrijd. Voor de 1e ronde zijn beide teams 
vrijgeloot. Zo komen beide teams elkaar dit seizoen 2 keer 
tegen want naast dit bekerduel zitten beide teams ook in de 
competitie samen in dezelfde poule. Een dubbel treffen dus 
tegen onze stadgenoot! De bekerwedstrijd moet voor 3 de-
cember worden gespeeld. De speeldatum moet nog in over-
leg worden afgesproken. 
 
ASV-beker: Ook met onze ASV-bekercompetitie kunnen we 
weer beginnen. Afgelopen week is daarvoor door onze wed-
strijdleider de loting verricht. De 1e ronde van de Bekergroep 
moet gespeeld worden uiterlijk 23 oktober. De Kroongroep 
heeft iets langer de tijd. Zij moeten hun eerste partij gespeeld 
hebben uiterlijk 27 november. De loting staat op onze site 
maar ligt tevens op de wedstrijdtafel. Maak tijdig een af-
spraak met uw tegenstander dan blijven we op schema!! 
 
Externe competitie: A.s. zaterdag gaat de competitie voor 
onze eerste vier teams weer beginnen. Medio oktober komen 
ook de andere ASV-teams aan bod in de lagere klassen van 
de OSBO. Vorige week meldde ik het goede nieuws dat we 
ook dit nieuwe seizoen 13 teams overeind hebben kunnen 
houden. Daar is door verschillende mensen heel hard aan 
gewerkt. Prachtig dat dit is gelukt!! Over de teams ASV-5 
t/m ASV-13 leest u te zijner tijd meer, nu is het de hoogste 
tijd om vooruit te blikken naar het seizoen van de zaterdag-
teams. Daarvan spelen er ook nu weer 3 teams in de KNSB 
waarbij ASV-2 en ASV-3 na de degradatie van ons tweede 
beiden in de 3e klasse uitkomen. Onze eerste vier teams 
beginnen het seizoen zaterdag met een uitwedstrijd. Voor 
ASV-1 geldt dat het tweede jaar na promotie altijd moeilij-
ker is. Iets wat vaak gehoord wordt ook bij andere sporten. 
Vorig jaar was ons eerste al vrij snel zeker van handhaving. 
Gaat dit het tweede jaar ook zo makkelijk lukken of moet er 
harder worden geknokt. Wat kunnen we van ASV-1 ver-
wachten. Handhaving is opnieuw de doelstelling. Zeker als 
we dit afmeten aan de gemiddelde Elo van de andere teams 
in deze poule waarvan er 6 tegenstanders van vorig jaar 
opnieuw moeten worden bestreden. Het team veranderde 
niet. Alle spelers van vorig seizoen bleven beschikbaar en er 
kwamen van buiten geen nieuwe spelers bij van dit niveau. 
Ook het teamleiderschap veranderde niet. Léon van Tol zal 
ook komend seizoen deze functie vervullen. Als we naar de 
tegenstanders kijken dan is Schaakstad Apeldoorn favoriet. 
Zij degradeerden uit de Meesterklasse en zullen dit natuur-
lijk meteen weer willen goedmaken. Maar ook HWP uit Sas 
van Gent zal zich in de promotiestrijd willen mengen. Qua 

gemiddelde rating behoort ons eerste tot de laatste 3. Nu zegt 
dit ook weer niet alles maar het is toch een indicatie waar we 
staan als team. Het Leidse LSG-2 en Vianen/DVP zijn de 

gepromoveerde teams vanuit de 2e klasse. Vianen/DVP is 
zaterdag meteen ook de eerste tegenstander. Belangrijke 
punten staan in deze wedstrijd dus op het spel.  
ASV-2 is dan zo’n voorbeeld waarbij het in het 2e jaar na 
promotie mis ging. Zo daalde het team na het afgelopen 
seizoen weer af naar de 3e klasse KNSB waarin het in het 
seizoen 2011-2012 kampioen was geworden. Het team bleef 
nagenoeg gelijk qua samenstelling. Alleen Koert van Bem-
mel is dit seizoen niet beschikbaar. Voor hem in de plaats 
komt onze jeugdspeler Pieter Verhoef die daarmee door-
schoof vanuit ASV-4. Hij maakt dus komend seizoen zijn 
debuut als vaste speler in één van onze KNSB-teams. Bij 
deze mutatie bleef het. De andere spelers moeten vol revan-
chegevoelens zitten na het voorgaande mislukte seizoen. 
Onder de tegenstanders zijn natuurlijk de nodige bekenden. 
Uit het OSBO-gebied zijn dat Bennekom, jarenlang tegen-
stander van ASV-4 in de Promotieklasse maar nu gepromo-
veerd, en verder Zevenaar dat ook vele bekende namen in 
zich heeft. ASV-2, met opnieuw captain Richard van der 
Wel aan het roer, dat als enige degradant in deze poule is 
geplaatst, wil natuurlijk zeker een rol spelen in de promotie-
strijd. Verder zijn naast het reeds genoemde Bennekom ook 
het Amsterdamse ENPS de gepromoveerde teams. De andere 
teams kwamen reeds in de 3e klasse uit. Ongetwijfeld is ook 

Boven IJ een kanshebber. Dit team heeft de hoogste rating 
en eindigde vorig jaar al als 2e in hun poule en miste zo net 
promotie. Een team om rekening mee te houden dus! ASV-2 
start zaterdag met een uitwedstrijd tegen HWP Haarlem-2 
dat vorig seizoen in de middenmoot eindigde. 
ASV-3 gaat onder leiding van de nieuwe teamleider Theo 
Jurrius de competitie in. Hij neemt de aanvoerdersband over 
van Daan Holtackers. Eerst maar eens beginnen met de mu-
taties. Jochem Woestenburg is na een jaartje afwezigheid op 
de zaterdag gelukkig weer beschikbaar. Ook in ASV-3 een 
jeugdspeler die doorschoof naar de KNSB-teams. Bent 
Schleipfenbauer kreeg die plaats toebedeeld. De laatste mu-
tatie betreft Anne Paul Taal die weer in een KNSB-team 
plaats gaat nemen. Voor wie kwamen zij in de plaats. Koen 
Maassen van den Brink laat het schaken even voor wat het 
is. Wouter Abrahamse speelt dit jaar niet op zaterdag en tot 
slot Leor Nadison die ASV inmiddels heeft verlaten. Hij 

KNSB 3e klasse E:   gem. Elo Samenstelling ASV-2 Elo 
1 ENPS 1970 Peter Boel 2143 
2 RSR Ivoren Toren-2 1984 Sander Berkhout 2142 
3 ASV-2 2038 Richard van der Wel 2072 
4 BSV Bennekom 1974 Johan Wolbers 2060 
5 Charlois Europoort-3 1997 John Sloots 2027 
6 LSG-3 2029 Remco Gerlich 1992 
7 Voorschoten-2 1983 Jan Knuiman 1977 
8 Boven IJ 2066 Pieter Verhoef 1896 
9 HWP Haarlem-2 1979 teamleider: Richard van der Wel 
10 Zevenaar 1952 

KNSB 1e klasse B:      gem. Elo Samenstelling ASV-1 Elo 
1 HWP Sas van Gent-1 2315 Bob Beeke 2258 
2 Schaakstad Apeldoorn 2354 Eelco de Vries 2223 
3 ASV-1 2189 Otto Wilgenhof 2223 
4 Paul Keres 2245 Jaap Vogel 2222 
5 De Stukkenjagers 2257 Léon van Tol 2210 
6 LSG-2 2189 Wouter van Rijn 2195 
7 De Toren Arnhem-VSV 2236 Remco de Leeuw 2184 
8 Caïssa 2237 Michiel Blok 2146 
9 Vianen/DVP 2166 Dirk Hoogland 2144 
10 DD 2208 Frank Schleipfenbauer 2085 
  teamleider: Léon van Tol 



verhuisde met zijn werk naar München. Nieuw dit seizoen in 
de KNSB-competitie zijn de teams Aartswoud uit 
Hoogwoud en ZSG uit Zwolle. AAS uit Aalsmeer degra-
deerde uit de 2e klasse en zal dus de omgekeerde weg weer 
proberen te vinden maar zal daarbij zeker concurrentie on-
dervinden van het sterke ZSC Sande. Voor ASV-3 gaat het 

om handhaving. Zij treffen dit seizoen 5 teams die vorig 
seizoen ook al tegenstander waren. Voor VAS-2 geldt nog 
een apart verhaal. Zij degradeerden afgelopen seizoen ook 
maar omdat VAS-3 zich toen in de poule van ASV-3 wel 
handhaafde neemt VAS-2 dus de plaats in van VAS-3. Iets 
wat ook bij ASV-4 en 5 in het verleden wel eens is gebeurd 
nietwaar! ASV-3 gaat zaterdag naar Amstelveen waar Zu-
kertort-3 de tegenstander is. Vorig seizoen werd het 4-4. 
ASV-4 komt in het nieuwe seizoen weer in de OSBO-
Promotieklasse uit. Deze klasse telt drie nieuwe teams die 
vorig seizoen nog in de 3e klasse KNSB uitkwamen. Zo was 
Schaakstad Apeldoorn-3 vorig jaar nog tegenstander van 
ASV-3. Maar ook Doetinchem moet het dit seizoen op regi-
onaal niveau uitvechten. De derde degradant was Denk en 
Zet uit Hattem. Zij komen in dit seizoen uit onder een ge-
combineerde naam samen met O&O uit Kampen. Wagenin-
gen-3 en Rokade zijn de gepromoveerde teams uit de 1e 
klasse OSBO. Zo kent de promotieklasse met maar liefst 5 
nieuwe teams een behoorlijk veranderde aanblik. De andere 
teams zijn vaste namen in de promotieklasse hoewel gezegd 
moet worden dat SMB-1, UVS-2 en Het Kasteel nog niet zo 
lang geleden ook gewoon 3e klasse KNSB speelden. De 
verwachte kampioenskandidaat is het Nijmeegse UVS-2 dat 
zich danig heeft versterkt. SMB-1 en Het Kasteel zullen de 

achtervolgers zijn naar verwachting. De samenstelling van 
de andere teams was bij het afronden van deze EP (maandag 
jl.) nog niet bekend zodat een goede prognose niet kan wor-
den gemaakt. Verschillende teams zijn aan elkaar gewaagd. 
5 spelers van ASV-4 van vorig seizoen, dat toen uit 9 spelers 
bestond, zien we ook nu in de opstelling terug. Hoe zit het 
met die andere 4. Welnu, drie daarvan heb ik reeds genoemd. 
De jeugd in de personen van Pieter Verhoef en Bent Schlei-
fenbauer zetten hun opmars voort en komen nu in resp. 
ASV-2 en ASV-3 uit. Mooi verdeeld dus over de beide 3e 
klassers. Ook Anne Paul Taal vinden we terug in ASV-3. 
Xadya van Bruxvoort is komend seizoen als invaller be-
schikbaar. Daar waar spelers uit een team verdwijnen moe-
ten er ook weer anderen terugkomen. Dat zijn in willekeuri-
ge volgorde Ruud Verhoef, die dus de plaats van zoon Pieter 
inneemt. Verder is Eric Langedijk, die overkwam van DSG 
Doesburg, nieuw in dit team en tot slot Barth Plomp die 
vanuit ASV-5 doorschoof en ook de teamleidersrol voor zijn 
rekening zal nemen.  
We gaan ongetwijfeld weer een spannend seizoen tegemoet 
met onze teams. Tot slot nog even samengevat de 4 uitwed-
strijden van a.s. zaterdag. ASV-1 is te gast bij DVP/Vianen. 
ASV-2 neemt het op tegen HWP Haarlem-2. ASV-3 reist af 
naar Zukertort Amstelveen-3. ASV-4 gaat naar Lichten-
voorde voor het duel tegen het gepromoveerde Rokade. 
In de volgende En Passant kunt u de verslagen lezen van de 
1e ronde van deze 4 zaterdagteams. Ik ben weer reuze be-
nieuwd naar de resultaten. 
 
ASV-AB-jeugd: Vorige week donderdag speelde ons AB-
jeugdteam in de 1e ronde van de Promotieklasse van de 

jeugdcompetitie thuis tegen Minerva AB-2 uit Hengelo. Het 
werd uiteindelijk een 2½-1½ overwinning. Op bord 4 ver-
kreeg Bryan Hieltjes na een evenwichtige opening een klein 
plusje maar zijn tegenstander bleef een stuk actiever staan. 
Met een schijnoffer leek Bryan een kwaliteit te winnen maar 
hij overzag dat zijn tegenstander met een torenoffer op g3 
een winnende aanval verkreeg. Wisse Witmans speelde met 
zwart een goede partij. Zijn activiteit wierp zijn vruchten af. 
Hij won al snel een pion in het vroege middenspel en zijn 
stukken werden heel gevaarlijk. Zijn tegenstander dacht een 
truc te hebben maar Wisse had het beter gezien: dameverlies 
of mat was niet meer te verhinderen. Op bord 2 speelde Tom 
Katoen, onze nieuwste aanwinst in het AB-team. Al vroeg in 
de opening deed zijn tegenstander een dubieus dubbel stuk-
offer met het idee om er uiteindelijk pionwinst uit te slepen. 
Dat mislukte en Tom kwam een vol stuk voor. Na wat ge-
schuif vond Tom het goede plan en kwam via de damevleu-
gel binnen op de zevende rij en won stuk na stuk. Bent 
Schleipfenbauer dacht na een ietwat dubieuze opening een 
goede Koningsindisch-achtige koningsaanval te verkrijgen. 
Niets bleek minder waar. Zijn tegenstander had een schijnof-
fer en won daarmee een pion. Later werden dat er zelfs twee. 
Maar nadat de meeste stukken waren geruild kreeg Bent de 
kans om binnen te komen en alle lichte stukken te ruilen. Dit 
leverde pionwinst op en wat restte was een potremise toren-
eindspel. Daarmee werd de 2½-1½ winst veilig gesteld. 
 
Lüneburg: Dan in deze EP het slot van de zomertoernooien. 
Daarvoor gaan we weer de grens over. Zo gingen Ruud en 
Pieter Verhoef voor een schaakvakantie naar Lüneburg. 
Pieter scoorde daarin knap 5 uit 9. Hij begon meteen in de 1e 
ronde tegen een Poolse GM Mirolslaw Grabarczyk (2476). 
Na deze nederlaag pakte hij het goed op met 2 winstpartijen 
met zwart waaronder tegen een 2100+ speler. Steeds bleef 
hij net boven of precies op 50% staan. Uiteindelijk kwam hij 
zoals gezegd net in de plus op 5 punten. Opvallend was dat 
hij in dit toernooi met zwart 4 uit 4 scoorde, met wit kwam 
hij tot 2 remises. Het tegengestelde was bij vader Ruud het 
geval. Hij eindigde dus net onder de 50% met 4 uit 9. Hij 
begon het toernooi tegen IM Willy Hendriks, die toegaf dat 
hij het niet cadeau had gekregen en er hard voor moest wer-
ken. Ruud bleef tot de slotronde op 50% maar de slotpartij 
ging verloren. “Het toernooi was heel leuk, gemiddeld had-
den we sterke tegenstand. Voor mij was de  score volgens 
verwachting, Pieter had een mooi plus-resultaat” aldus 
Ruud. 
 
Dresden: Jaap Vogel nam in Dresden deel aan een groot 
open toernooi over 9 ronden met daarin sterke deelname. 
Jaap presteerde goed en scoorde 4½ uit 9. In de A-groep met 
112 deelnemers eindigde hij zo op een degelijke positie in de 
middenmoot. 
 
Riga: Nog een stukje verder over de grens dan Jaap in Dres-
den ging Bob Beeke. Hij speelde in dezelfde periode in Riga. 
Er waren meerdere Nederlanders onder de deelnemers. 
Daarvan trof hij er 2. In de 1e ronde verloor hij van GM 
Benjamin Bok (2587) en in ronde 6 speelde hij remise tegen 
zijn oud-clubgenoot bij De Toren Jeroen van Onzen. Dan 
ben je zover weg en speel je nog tegen elkaar. Naast winst 
op een Israeliër met een rating van 2371 won hij verder van 
degenen van wie hij op papier zou moeten winnen en verloor 
hij de andere partijen. Met 4½ uit 9 en een TPR van 2288 
kan onze ASV-er niettemin op een uitstekend toernooi te-
rugkijken. 
 
Activiteiten oktober: 
4 oktober - simultaan Anne Haast Winkelcentrum Presikhaaf 
7 oktober - 1e middag Schaken Overdag bij het NIVON 
18 oktober - schaakdemo in Rozet aanvang 13.00 uur 
25 oktober – 2e Schaakkunsttoernooi in AC Schreuder 
 
Uitslagen interne competitie 3e ronde (18 september 2014): 
Hoogland - Knuiman 1-0; Woestenburg - Karssen 0-1; R. 
Wille - Fassaert ½-½; van Alfen - Huberts ½-½; Hogerhorst 
- Huizinga 1-0; Naasz - Groen 0-1; de Mol - Marks ½-½; N. 
Schoenmakers - Boonstra 1-0; van Belle - Bentvelzen 1-0; 
Passchier - Vermeer 1-0; Kooij - Peters 0-1; van Buren - 
Koeweiden 1-0; Corbeel - Manschot ½-½; Koen van Keulen 
- Eder 1-0; B. Sanders - Naber 0-1; de Kok - Kooman 0-1; 
Menger - Wijman 0-1; Derendorp - Kees van Keulen 0-1; 
van Deursen - van den Born 0-1; Rijmer - Meijer 0-1; Die-
kema - J. Sanders 1-0; Kelderman-Hartogh Heijs 1-0; Stibbe 
- Viets ½-½; Visser - Gubbels 0-1. 

KNSB 3e klasse C: gem. Elo Samenstelling ASV-3 Elo 
1 Fischer Z 2084 Daan Holtackers 2059 
2 ZSC Saende 2108 Theo Jurrius 2048 
3 ASV-3 1961 Jochem Woestenburg 2020 
4 ASC 2012 Fred Reulink 1991 
5 AAS 2144 Anne Paul Taal 1931 
6 De Wijker Toren-2 2007 Murat Duman 1895 
7 VAS-2 1924 Bent Schleipfenbauer 1876 
8 Aartswoud 2016 Ruud Wille 1871 
9 Zukertort A’veen-3 1995 teamleider: Theo Jurrius 
10 ZSG Zwolle 1974 

OSBO-Promotieklasse Samenstelling ASV 4      KNSB-Elo 
1 Wageningen-3 Gonzalo Tangarife Ramirez 2004 
2 Schaakstad A’doorn-3 Barth Plomp 1968 
3 ASV-4 Gerben Hendriks 1914 
4 D&Z en O&O Eric Langedijk 1889 
5 Voorst Kees Sep 1883 
6 Het Kasteel Ruud Verhoef 1841 
7 SMB Désiré Fassaert 1840 
8 UVS-2 Ivo van der Gouw 1811 
9 Rokade teamleider: Barth Plomp 
10 Doetinchem 


