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Oploswedstrijd: Aan de gebroeders Platov hebben we veel 
mooie dingen te danken. Hun voordeel was, dat zij studies 

produceerden in een tijd, 
dat een studie geen 15 
zetten hoefde te hebben. 
Drie of vier was ook 
goed. Iedereen kon im-
mers uit het hoofd puz-
zelen. Deze studie van 
vorige week is uit 1923. 
Wit speelt en wint was 
de vraag die u moest 
oplossen. Oplossing: 1. 
Ta3 (met 1. Txa7 bereikt 
wit slechts een gelijk-
staand eindspel) 
1….Tg7 (na slaan op a3 

is het na 2. d7 gelijk uit. Ook met 1….Tg6 bereikt men niets: 
2. d7, Td6 3. Txa7, Kg6 4. Ta6) 2. Th3, Kg8 3. Tg3, Txg3 
4. d7 en wit wint. 
 
Interne competitie: Veel strijd ook weer in de derde ronde 
van de interne. Léon van Tol won zijn 2e partij. Remise leek 
de uitslag te worden tot Peter Boel zich in de slotfase verga-
loppeerde. Tom Bus pakte zijn eerste interne punt voor ASV 
ten koste van Daan Holtackers. Liedewij van Eijk en Wisse 
Witmans die beiden de eerste 2 ronden wonnen gingen nu 
ten onder. Hun tegenstanders Lion de Kok en Gerrie Arends 
waren gewaarschuwd en lieten niet met zich sollen. Een 
nieuw duo kwam bovendrijven. Albert Marks en Hub Kus-
ters scoorden tot nu toe intern 2½ uit 3. Ook hoor ik van 
verschillende kanten dat spelers dit seizoen de 25 partijen 
willen halen zodat ze voor het kampioenschap in hun groep 
mee kunnen doen. Dat horen we natuurlijk graag want dit 
komt de interne avonden ten goede!! Ook mochten we vori-
ge week opnieuw 2 nieuwe gezichten verwelkomen. Daar-
van was Jan van de Linde al zo’n 25 jaar niet meer schakend 
actief. Zijn laatste club was SMB waar hij op hoog niveau 
had gespeeld. Dat hij het nog niet verleerd is bleek uit zijn 
partij tegen Remco Gerlich. Steven Braun is de andere nieu-
weling. Hij is hoofdlid bij De Schaakmaat in Apeldoorn 
waarvoor hij in de teams zal uitkomen. Maar hij zocht daar-
naast een club met een sterke interne en die vond hij in ASV. 
We wensen beiden veel schaakplezier bij ASV. Vanavond 
spelen we de 4e ronde. Volgende week donderdag 1 oktober 
is er even geen interne. Dan beginnen we met de eerste vier 
ronden in de rapidcompetitie. 
 
Externe competitie: A.s. zaterdag starten onze eerste vier 
teams met een uitwedstrijd in de 1e ronde van een nieuw 
competitieseizoen. Medio oktober volgen ook de andere 
ASV-teams in de verschillende klassen van de OSBO. Daar 
kom ik de komende EP’s op terug. Nu eerst de 4 zaterdag-
teams. Daarvan spelen er ook dit jaar weer 3 op landelijk 
niveau. Bijna waren dat er zelfs 4 geweest. Doordat Gronin-
ger Combinatie-4, één van de ingedeelde KNSB-teams zich 
terugtrok, kwam de OSBO in aanmerking voor versterkte 
promotie. Even ter herinnering: ASV-4 nam bij het ingaan 
van de slotronde nog de daarvoor benodigde 2e plaats in. 
Door de nederlaag tegen UVS-2 moest men een stapje terug-
doen naar de 3e plek en miste men, naar later bekend werd, 
promotie. De nummer 2 van de promotieklasse in de OSBO, 
Denk en Zet/O&O Kampen mag nu landelijk spelen. 
ASV-1 komt voor het derde achtereenvolgende jaar uit in de 
1e klasse KNSB. Dit keer is men ingedeeld in de noordelijke 
poule. Het uit de Meesterklasse gedegradeerde Groninger 
Combinatie is zonder meer favoriet, op Elo gevolgd door 
Wageningen en Zukertort Amstelveen. De andere teams 
ontlopen elkaar niet veel. Wat kunnen we van ASV-1 ver-

wachten. Handhaving behoort zeker tot de mogelijkheden en 
met een beetje geluk is een goede klassering mogelijk als we 
dit afmeten aan de gemiddelde Elo van de andere teams in 
deze poule. Het team veranderde op 2 plaatsen. Michiel Blok 
is dit seizoen niet volledig beschikbaar en zal dus invallen 
wanneer mogelijk terwijl Remco de Leeuw voor een jaartje 
pauze koos. De ene vervanger is Peter Boel, natuurlijk geen 
onbekende in het eerste, hij schoof door vanuit ASV-2. De 
ander is een nieuwkomer bij onze vereniging en betreft Tom 
Bus. Hij heeft zijn sporen in de KNSB al ruimschoots ver-
dient. De laatste jaren speelde hij voor het Limburgse Voe-
rendaal waarvoor hij afgelopen jaar nog 8 keer in actie 
kwam in de Meesterklasse. Fijn dat hij na zijn verhuizing 
voor ASV heeft gekozen!! Tom veel succes!  
ASV-2 lukte het vorig seizoen niet om de degradatie van het 

seizoen daarvoor meteen goed te maken. Een nieuw seizoen 
dus een nieuwe kans! Ook dit team werd op 2 plaatsen ge-
wijzigd. Peter Boel schoof zoals gezegd door naar het eerste. 
Voor het tweede natuurlijk een behoorlijk gemis. In zijn 
plaats komt Sjoerd van Roosmalen. Hij is weer terug bij 
ASV na zijn uitstapje naar De Elster Toren. Fijn dat hij weer 
de kleuren van ASV komt verdedigen! Verder maakt Koen 
Maassen van den Brink het team compleet. Vorig seizoen 
speelde hij slechts af en toe als invaller mee maar is nu ge-
lukkig weer volledig beschikbaar! Remco Gerlich zakte 
hierdoor terug naar ASV-3. Onder de tegenstanders van 
ASV-2 zijn er enkele teams die ook vorig seizoen al bestre-
den werden. Daaronder ook RSR Ivoren Toren-2, de tegen-
stander van a.s. zaterdag. Vorig seizoen eindigde dit duel in 
4-4. Het is dus meteen belangrijk om te zien waar het tweede 
staat! Nieuw in deze poule zijn ZSC Saende-2 en Caïssa-5 
die promoveerden vanuit de regionale bond. De Westlandse 
Schaakcombinatie uit De Lier degradeerde uit de 2e klasse. 
ASV-2 zal zeker meedoen om de bovenste plaatsen. 
ASV-3 wacht weer een zware taak. Handhaving is zeker 
mogelijk maar er moet dan wel fel om de punten worden 
gestreden. Remco Gerlich is dus, komend vanuit ASV-2, 
nieuw in dit team. Hij nam de plaats in van Anne Paul Taal 
die een rol als vaste invaller verkoos en die mogelijkheden 
zullen zich zeker nog aandienen. DSC Delft-2 degradeerde 
uit de 2e klasse en is meteen ook de favoriet in deze poule. 
Paul Keres-3 uit Utrecht en Het Witte Paard uit Zaanstad 
promoveerden uit de regionale bond. Het laatstgenoemde 
team is tegenstander van ASV-3 komende zaterdag. 

KNSB 3e klasse E:   gem. Elo Samenstelling ASV-2 Elo 
1 ZSC Saende-2 1852 Sander Berkhout 2136 
2 LSG-3 2097 Sjoerd van Roosmalen 2084 
3 Westlandse Schaakcomb. 2065 Johan Wolbers 2046 
4 Caïssa-5 1958 Richard van der Wel 2039 
5 Promotie 2061 John Sloots 2018 
6 ASV-2 2034 Pieter Verhoef 2006 
7 BSV Bennekom 1993 Jan Knuiman 1975 
8 Charlois Europoort-2 2082 Koen Maassen vd Brink 1971 
9 HWP Haarlem-2 1979 teamleider: Richard vd Wel 
10 RSR Ivoren Toren-2 1966 

KNSB 1e klasse A:       gem. Elo Samenstelling ASV-1 Elo 
1 Wageningen 2256 Bob Beeke 2250 
2 Philidor 1847 (Leeuwarden) 2206 Eelco de Vries 2238 
3 De Toren-VSV 2187 Otto Wilgenhof 2222 
4 De Wijker Toren 2179 Léon van Tol 2215 
5 Zukertort Amstelveen 2248 Peter Boel 2178 
6 ASV-1 2182 Jaap Vogel 2175 
7 Caïssa Eenhoorn (Hoorn) 2199 Tom Bus 2170 
8 SG Max Euwe 2180 Wouter van Rijn 2159 
9 HWP Haarlem 2171 Dirk Hoogland 2112 
10 Groninger Combinatie 2356 Frank Schleipfenbauer 2101
  teamleider: Léon van Tol 



ASV-4 komt in het nieuwe seizoen dus wederom in de Pro-
motieklasse van de OSBO uit waar men vorig seizoen zo 
uitstekend presteerde. Zevenaar daalde af vanuit de KNSB 
en is dus nieuw in deze klasse daar waar kampioen UVS-2 
en zoals gezegd Denk en Zet/O&O uit promoveerden. Ze-
venaar is zeker favoriet maar ook enkele andere teams mo-
gen niet worden uitgevlakt. Het zal ook in deze klasse een 
spannend seizoen worden. De gepromoveerde teams uit de 
1e klasse OSBO zijn Zutphen en VDS (Beekbergen). De 
samenstelling van diverse teams was bij het afronden van 
deze EP (maandag jl.) nog niet bekend zodat een goede 
prognose niet kan worden gemaakt. Ruud Verhoef nam de 
teamleidersrol over van Barth Plomp die tevens als vaste 
invaller zal gaan fungeren. Ook Gonzalo Tangarife zien we 
niet meer terug in de opstelling. Hij is in zijn woonplaats 
Apeldoorn gaan spelen. Bert Duijker neemt nu een vaste 

plaats in. Hij speelde vorig seizoen na zijn komst bij ASV al 
enkele keren mee. Nieuw bij ASV is verder jeugdspeler 
Mick van Randtwijk die vanuit Apeldoorn bij onze vereni-
ging lid is geworden zodat hij in een zaterdagteam kon spe-
len. We gaan ongetwijfeld weer een spannend seizoen tege-
moet met onze teams. 
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: Afgelopen vrijdagavond speelde ons AB-
jeugdteam in de 1e ronde van de Promotieklasse van de 
jeugdcompetitie uit tegen Minerva-A uit Hengelo. Het werd 
uiteindelijk een 4-0 overwinning. Na wederom een warm 
welkom in Hengelo begon ons team vol zelfvertrouwen aan 
de wedstrijd. Voorgaande jaren werd er overtuigend gewon-
nen. Nu waren wij sterker dan ooit maar de tegenstander had 
natuurlijk ook bijgeleerd. Het werd dan in het begin zeker 
een vrij evenwichtige wedstrijd. Alleen Xadya van Brux-
voort had al vrij snel een betere stelling. Via een open f-lijn 
kreeg zij een aanval op de zwarte koning. Na een foutieve 
ruil op f6 kon zij het vrij snel beslissen en had als eerste 
gewonnen. Ondertussen stond Bent Schleipfenbauer slechts 
ietsjes vrijer en had Quirine Naber een overtuigende, maar 
nog niet beslissende aanval opgebouwd en moest wel nog 
paard op g8 en de toren op h8 ontwikkelen. Wisse Witmans 
kreeg in de opening een voordeeltje omdat de tegenstander 
zijn pionnen te snel opspeelde en zelf zwaktes creëerde. 
Wisse profiteerde daar goed van en won 2 pionnen met goed 
spel. Daarna zette hij rustig een overweldigende aanval op 
en won. In de analyse werd wel een kleine smet gevonden. 
Het laatste torenoffer was iets te optimistisch en wit had de 
partij nog geheel op zijn kop kunnen zetten met zijn laatste 
zet. Echter geluk dwing je af..... en Wisse had dus gewon-
nen. Ondertussen had Quirine toch haar aanval door kunnen 
zetten, won twee pionnen en alsnog eenvoudig de partij. 
Bent laveerde rustig (a la Petrosjan naar eigen zeggen) zijn 
tegenstander naar een verloren eindspel waarna deze prompt 
een toren weggaf. Voor Bent was deze vlotte winst een klei-
ne teleurstelling. Hij had het professioneel uit willen schui-
ven. Kortom een ijzersterke openingswedstrijd van ons team 
dat ik dit jaar superkansen op een promotie naar de meester-
klasse toedicht. Als het nu niet lukt dan .....ligt het waar-
schijnlijk aan de opperbeste teamsfeer. Frank Schleipfenbauer 
 

Zomertoernooien: In de vorige EP was er veel aandacht voor 
de toernooien in Dieren en Vlissingen waar veel ASV-ers 
deelnamen. In deze EP nog een klein restant en dan gaan we 
weer volledig over op de actuele zaken.  
 
Santpoort: Kroegentoernooien zijn er tegenwoordig in over-
vloed. Zo ook in Santpoort waar op zondag 2 augustus voor 
de 4e keer tijdens de Santpoortse feestweek een dergelijk 
toernooi werd gehouden. Een record deelname ook want er 
waren maar liefst 78 duo's oftewel 156 schakers aanwezig. 
Een prachtig aantal. Onder de deelnemers niet alleen Neder-
lands schaakambassadeur Nick Schilder van het bekende 
zangduo maar ook ASV-er Coen Mekers die daar jaarlijks te 
vinden is. Hij speelde samen met Arthur de Hart van Ken-
nemer Combinatie. Met een score van 9 punten uit 7 ronden 
beëindigde dit duo het toernooi op een gedeelde 15e plaats. 
Een prima resultaat. Het kwam ongeveer overeen met de 
plaatsing op Elo. Maar belangrijker nog dan het schaken was 
vooral de gezelligheid. 
 
Lünenburg: Bert Duijker nam deze zomer deel aan het 
VMGC Schachfestival in Lünenburg. In de A-groep eindig-
de Bert op een score van 4 uit 8. Zo verloor hij in het ope-
ningsduel van de Oekraïense meester Kopylov. Daarna won 
onze ASV-er tegen de spelers waar hij op basis van zijn Elo 
op papier ook van zou moeten winnen en verloor tegen enke-
le sterkere spelers. Zo ging het om en om en kwam hij na 6 
ronden op 3 punten uit. Daarna volgden nog enkele sterke 
remises. Eerst werd een 2000+ speler op remise gehouden en 
daarna volgde nog een uitstekende remise tegen een FM met 
een rating van 2308. In de slotronde kwam Bert niet in actie. 
Met zijn score was hij zeker niet ontevreden. Het was een 
mooi toernooi geweest, aldus Bert.  
 
Kroegschaak: Zo ben ik, tot slot van deze EP, na een rond-
gang langs alle (zomer)toernooien waar ASV-ers deelnamen 
weer terug bij het begin van de zomer. Dat slot vul ik met 
een terugblik op het 2e Terrasschaaktoernooi bij Café Hee-
ren van Aemstel. De eerste editie was vorig jaar net voor het 
begin van het seizoen en dat voornemen lag er nu weer maar 
doordat de agenda nogal vol zat werd nu gekozen voor zon-
dag 12 juli. Nadat Wageninger Sander van Eijk in 2014 de 
eerste editie op zijn naam schreef won zijn clubgenoot Ste-
fan Bekker ditmaal. Het was weer een geweldig leuke 
schaakhappening waarbij de gezelligheid natuurlijk voorop 
stond. Min of meer toevallig was er die dag veel publieke 
belangstelling door het Streetpaintingevenement in de Arn-
hemse binnenstad. Dit maakte het extra leuk en leverde het 
schaken extra belangstelling op. Een mooie promotie van het 
schaken dus! Het toernooi begon met 25 deelnemers. Om tot 
2 voorronden van 12 deelnemers te komen fungeerden Ruud 
en Erik Wille in de voorronden als koppel. Ruud nam de 
witte partijen voor zijn rekening en Erik de zwarte. Later 
kwam Kazem Mollahosseini er nog bij, waardoor de finale-
groepen ieder uit 13 deelnemers bestonden. De eerste 5 in 
beide finalegroepen werden met een prijsje beloond. Bertus 
Teunissen van Maanen kreeg de poedelprijs en uiteraard was 
de "hoofdprijs" voor wedstrijdleider Jeroen van Onzen die al 
spelend alles feilloos in goede banen leidde. Een gezellige 
schaakdag werd afgesloten met een barbeque. In 2016 komt 
er zeker weer een terrasschaaktoernooi. 
Eindstand Finalegroep 1: 1. Stefan Bekker 11½; 2. Joost 
Offringa en Justin Günther 9; 4. Léon van Tol 8; 5. Daan 
Holtackers 7½; 6. Jeroen van Onzen en Sander Berkhout 5½; 
8. Niels Matser 5; 9. Ruud Wille 4½; 10. Theo Jurrius, Ri-
chard van der Wel en Tony Hogerhorst 3½; 13. Erik Wille 2. 
Eindstand Finalegroep 2: 1. Marco Otte 11; 2. Catheleijne 
Sanders 10; 3. Quirine Naber en Dick Vliek 9½ 5. Steven 
Braun 8; 6. André de Groot 5½; 7. Abbes Dekker 5; Gerald 
Visch en Ko Kooman 5; 10. Oscar Mercan 4½; 11. Kazem 
Mollahosseini 4; 12. Aly-Asad Najak en Bertus Teunissen 
van Maanen 1. 
 
Uitslagen interne competitie 3e ronde (17 september 2015): 
Boel - van Tol 0-1; Bus - Holtackers 1-0; Hoogland - Sloots 
1-0; Reulink - Hogerhorst 1-0; R. Verhoef - R. Wille ½-½; 
Gerlich - van de Linde 0-1; Fassaert - Boonstra 1-0; Huizin-
ga - Duijker ½-½; van Belle - Marks 0-1; de Mol - Vermeer 
1-0; Naber - Braun ½-½; Wong - Passchier ½-½; Kusters - 
Kooij 1-0; Eder - Koen van Keulen 1-0; Arends - Witmans 
1-0; van Deursen - Kooman 1-0; de Kok - van Eijk 1-0; 
Schunck - Derendorp ½-½; Kees van Keulen - Stomphorst 
1-0; Rijmer - Wijman 1-0; Gubbels - van Lotringen 0-1; 
Stibbe - Hartogh Heijs 0-1; Maas - Visser 1-0. 

KNSB 3e klasse C: gem. Elo Samenstelling ASV-3 Elo 
1 DSC Delft-2 2103 Daan Holtackers 2076 
2 ASC 2017 Theo Jurrius 2069 
3 Emanuel Lasker 2029 Jochem Woestenburg 2068 
4 Caïssa-4 1987 Fred Reulink 2055 
5 Zukertort A’veen-3 2022 Remco Gerlich 1974 
6 ASV-3 1990 Bent Schleipfenbauer 1908 
7 Amsterdam West 2020 Murat Duman 1891 
8 De Waagtoren-2 1920 Ruud Wille 1884 
9 Paul Keres-3 1991 teamleider: Theo Jurrius 
10 HWP Zaanstad 1905 

OSBO-Promotieklasse Samenstelling ASV 4      KNSB-Elo 
1 Wageningen-3 Gerben Hendriks 1970 
2 Doetinchem Kees Sep 1925 
3 Zevenaar Désiré Fassaert 1907 
4 Het Kasteel Ruud Verhoef 1900 
5 Zutphen Eric Langedijk 1889 
6 ASV-4 Bert Duijker 1860 
7 Voorst Ivo van der Gouw 1798 
8 PSV/DoDo Mick van Randtwijk 1786 
9 SMB teamleider: Ruud Verhoef 
10 VDS 


