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Oploswedstrijd: Wie de stadsnaam Grozny 
hoort zal vaak aan vreselijke dingen moeten 
denken. Maar soms waren er ook mooie 
dingen zoals in de partij tussen Manukian - 

Egorushkin, 
Grozny 

1981. Wit 
speelt en 
wint. Oplos-
sing: 1. 
Txe5, fxe5 
2. d7, Lf6 3. 
Txf6. 
 

Beker: Bob 
Beeke en Tom Bus hielden elkaar vorige 
week in de halve finale op remise en moeten 
dus op herhaling. Léon van Tol moet dus 
nog even wachten wie hij in de finale als 
tegenstander treft. 
 

Snelschaken: Vanavond geen interne maar 
gaan we snelschaken om de ASV-titel. Wie 
wordt opvolger van Peter Boel die dit kam-
pioenschap vorig jaar na een spannende 
barrage in de wacht wist te slepen of laat hij 
opnieuw de concurrentie achter zich. Ook 
vanavond de 6e en laatste ronde van de extra 
competitie voor degenen voor wie dat snelle 
werk teveel van het goede is. Jan Sanders 
gaat hier aan de leiding, gevolgd door Jan 
Zuidema. 
 

Massakamp: A.s. zaterdag staat in ons club-
gebouw voor de 13e maal de jaarlijkse ont-
moeting tegen onze vrienden uit Wagenin-
gen op het programma. Gespeeld wordt, als 
het een beetje meezit, aan zo’n 30 borden. 
Aanvang 13.00 uur. Ook kijkers zijn natuur-
lijk welkom!! 
 

Utrecht: Het weekendtoernooi in Utrecht dat 
afgelopen vrijdagavond begon trok bijna 
200 deelnemers. Daaronder verschillende 
ASV-ers. Mick van Randtwijk speelde in 
groep A. Hij begon uitstekend met 2 over-
winningen tegen duidelijk “ratingsterkeren”. 
Dat hij in ronde 3 verloor van Thomas 
Beerdsen dat kan gebeuren. Na een bye in 
ronde 4 op zaterdagavond wist hij zijn goe-
de reeks niet voort te zetten. Hij verloor 
beide partijen op zondag. Maar zijn TPR 
van 2100+ mocht er zeker wezen. Nico 
Schoenmakers speelde in groep B een goed 
toernooi. Met een score van 4 uit 6 eindigde 

hij op een gedeelde 6e plaats. Nico bleef ongeslagen. Pogingen in de slotron-
de op met winst nog in de prijzen te belandden mislukten. Hij bleef daarin op 
remise steken. Dick Vliek speelde in diezelfde groep een wat ongelukkig 
toernooi. Hij verloor in de openingsronde, had op zaterdagmorgen in de 2e 
ronde een bye opgenomen om daarna uitgerust ’s-middags en ’s-avonds een 
partij te spelen. Helaas kwam er geen middagpartij omdat zijn tegenstander 
afwezig bleek. Het werd dus een lange zit voor Dick. Het wachten duurde te 
lang en toen ging ook nog de avondpartij verloren. Een baaldag dus. Op zon-
dag ging het met 1½ uit 2 nog beter maar met 2½ uit 6 inclusief het gratis 
punt en de bye zal dit Dick weinig voldoening geven. Oscar Mercan was in 
groep C als 5e geplaatst op rating maar wist zich niet in de top van het klas-
sement te spelen. Hij eindigde met 3 uit 6 in de middenmoot.  
Als nevenevenement bij dit Open Kampioenschap van Utrecht werd de finale 
gespeeld van de beker van de SGS (vergelijk de OSBO-cup in onze regio). In 
de finale speelde de Baanse SV met daarin ons lid en trainer Pascal Losekoot 
tegen Oud Zuylen. Baarn won deze finale met 3-1 en Pascal speelde aan bord 
1 remise. Bij een 2-0 voorsprong kwam hij in een soort luxe-positie. Hij had 
een stelling die niet meer te verliezen was maar hij kon ook op winst spelen. 
Hoewel het eindspel eigenlijk kans bood om voor de winst te gaan leidde wat 
halfslachtig spel en de verleiding van een remise, die tot bekerwinst zou 
leiden, uiteindelijk in een puntendeling. 
 

Seizoenoverzicht ASV-2: Tja, hoe kunnen we het seizoen 2015-2016 voor 
ASV-2 het beste omschrijven. Het was uiteindelijk vlees nog vis. Misschien 
eindigde het team wel gewoon waar het vooraf op rating thuishoorde name-
lijk in de middenmoot. Maar na 5 ronden leek ASV-2 toch een rol mee te 
gaan spelen. Er was immers 4 keer gewonnen en alleen tegen Bennekom was 
verloren. Dat team had verrassend de kop genomen. En dan gloort er toch iets 
van hoop als er een tweede plaats wordt ingenomen met de naaste concurren-
ten nog voor de boeg. Het hoeft dan maar even te gaan lopen en je bent een 
echte kanshebber. De eerste daarvan was LSG-3. Tegen dit team uit Leiden 
bleef ons tweede op 4-4 steken en moest er al een plaats worden prijsgege-
ven. De ronde daarna bleek beslissend. De Westlandse Schaakcombinatie, de 

ASV- 2                 1 2  3 4 5 6  7 8 9 Score KNSB TPR  W - We 
Sander Berkhout       - 0 ½ - ½ 0 ½ - 1 2½-6  2136 2014 -0,822 
Sjoerd van Roosmalen  ½ 0 ½ 1 ½ 1 0 0 – 3½-8  2084 1971 -0,903 
Johan Wolbers         ½ 0 - 1 – 1 0 1 - 3½-6  2046 2084 +0,259 
Richard van der Wel   1 1 1 1 0 ½ 0 0 ½ 5-9   2039 2048 +0,158 
John Sloots           1 0 0 - ½ 0 ½ 0 0 2-8   2018 1821 -1,537 
Pieter Verhoef        ½ ½ 0 0 1 1 ½ 1 ½ 5-9   2006 2072 +0,341 
Jan Knuiman           1 ½ 1 1 1 0 ½ 0 0 5-9   1975 2038 +0,641 
Koen Maassen vd Brink 1 1 1 1 ½ ½ ½ 1 0 6½-9  1971 2115 +1,313 
Invallers : 
Daan Holtackers       - - - 1 - - - - - 1-1   2076 2725 +0,290 
Barth Plomp           - - 1 - - - - - - 1-1   1955 2792 +0,522 
Anne Paul Taal        - - - 1 - - - - - 1-1   1914 2736 +0,549 
Murat Duman           - - - - 1 - - - - 1-1   1891 2741 +0,478 
Siert Huizinga        - - - - - - - ½ - ½-1   1777 1616 -0,169 
Jan Vermeer           ½ - - - - - - - - ½-1   1744 1853 +0,138 
Quirine Naber         - - - - - - - - ½ ½-1   1634 1934 +0,304 
Xadya van Bruxvoort   - - - - - - - - ½ ½-1   1546 1923 +0,418 
 

De 9 wedstrijden op een rij         Eindstand KNSB 3 e klasse E:  
1 RSR Ivoren Toren-2 – ASV-2 2-6   1 Westlandse Schaak Comb. 15 45  K  
2 ASV-2 – BSV Bennekom 3-5         2 BSV Bennekom         14 41½ 
3 Charlois Europoort-2 - ASV-2 3-5 3 LSG-3                12 41½ 
4 ASV-2 – HWP Haarlem-2 7-1        4 Charlois Europ oort-2 10 39 
5 ZSC Saende-2 – ASV-2 3-5         5 Caïssa-5             10 35½ 
6 ASV-2 – LSG-3 4-4                6 ASV-2                 9 39 
7 Westlandse Schaak Comb. -ASV-2 5½-2½ 7 Promotie              8 36½ 
8 ASV-2 – Caïssa-5 3½-4½           8 HWP Haarlem-2         7 32½ 
9 Promotie - ASV-2 5-3             9 RSR Ivoren Tor en-2    5 31½ D  
                                  10 ZSC Saende-2          0 18  D  



latere kampioen, was de volgende tegen-
stander! Dit team was net het seizoen ervoor 
uit de 2e klasse gedegradeerd net zoals een 
jaar eerder ASV-2. Dat was de enige verge-
lijking. Het werd een terechte nederlaag en 
daarmee haakte ASV-2 definitief af. Het 
seizoen was daarmee voorbij. De laatste 2 
ronden waren meer plichtplegingen die 
gedaan moesten worden. Haast ontspannen 
gingen ook deze beide duels verloren. Al 
met al een toch wat teleurstellend slot. Cap-
tain Richard van der Wel, Jan Knuiman en 
Pieter Verhoef scoorden goed met 5 uit 9 
maar er stak er eentje bovenuit en dat was 
Koen Maassen van den Brink met 6½ uit 9. 
Een prachtige score voor hem!! Ook een 
compliment naar de invallers want zij ble-
ven allen ongeslagen!! ASV-2 gaat het 
volgend seizoen gewoon weer proberen.  
 

Veenendaal: Het Open Veens, een toernooi 
over 7 ronden op de donderdagavond, is 
intussen ook van start gegaan. Bij dit toer-
nooi houdt onze clubgenoot Michiel Blok 
zijn schaakvorm in stand. Na 2 ronden staat 
Michiel met 2 uit 2 bovenaan samen met 
Dimitri Kudinov. In de 2e ronde liet onze 
ASV-er een knappe overwinning noteren op 
Joost Offringa (Elo 2309). 
 

Voorst: Succes was er bij dit toernooi voor 
Ko Kooman. Hij werd met 5 uit 6 gedeeld 
eerste in de C-groep maar hij won zijn 
groep op grond van het feit dat hij bedui-
dend meer weerstandspunten had dan zijn 
mede-winnaar. Ko won 4 partijen en speel-
de 2 keer remise zodat hij ook ongeslagen 
bleef. Bij dit Open Voorster Kampioen-
schap wordt jaarlijks gedurende 6 ronden in 
de periode januari - mei gestreden om de 
ereplaatsen. Gespeeld werd in drie groepen. 
In de A-groep treffen we nog 2 ASV-ers 
aan. Ruud Verhoef eindigde in de midden-
moot met 3 uit 6. Hij startte uitstekend met 
winst op Jeroen Bosch van Rosenthal. 
Daarna trof hij sterke tegenstanders in de 
persoon van Fokke Jonkman en Martijn 
Boele. In deze beide partijen bleef hij punt-
loos. De 2e toernooihelft leverde hem echter 
nog 2 uit 3 op. Ron Brachten scoorde zeker 
niet onverdienstelijk 2½ punt. De beide 
winstpartijen pakte hij met zwart. 
 

Seizoenoverzicht ASV-3: Zaterdag 23 april 
2016 zal de ASV-boeken ingaan als de dag 
van de miraculeuze ontsnapping van ons 
derde. U weet het nog wel, het was de slot-
dag van de KNSB-competitie. ASV-1 had 
nog een puntje nodig om veilig te zijn, in de 
OSBO-promotieklasse moest ASV-4 nog 
winnen voor lijfsbehoud maar met meest 
beroerde, en daar gaat het in dit seizoen-
overzicht over, stond ASV-3 er bij het in-
gaan van die allesbeslissende laatste ronde 
voor. Er moest niet alleen worden gewon-
nen van Zukertort Amstelveen-3 dat op dat 
moment tweede stond maar dan was het ook 

nog afwachten of één van de beide teams die 2 matchpunten meer had t.w. 
Amsterdam-West of HWP Zaanstad zou verliezen (en het liefst ruim) om 
daarmee meteen de achterstand in bordpunten ongedaan te maken. Een schier 
onmogelijke opgave zo leek het. Zelfs Houdini zou in zijn boeien verstrikt 
zijn gebleven. Dat ASV-3 zover in de problemen zou komen had eigenlijk 
niemand na 3 ronden verwacht. Er waren toen immers al 2 wedstrijden ge-
wonnen tegen resp. Amsterdam-West en De Waagtoren en de voorsprong op 
de onderste teams was daarmee 4 matchpunten. Alleen in de openingsronde 
was het misgegaan tegen HWP Zaanstad, het gepromoveerde team in deze 
klasse. Achteraf gezien waren dit hele belangrijke verspeelde punten. Dat 
ASV-3 na die eerste drie ronden niet in de top zou blijven werd niet verwacht 
wel dat er hier en daar nog wat punten gepakt zouden worden. Maar na de 3e 
ronde liep ASV-3 opeens tegen allerlei nederlagen aan en kwam de degrada-
tiestreep naarmate het seizoen vorderde steeds dichterbij om na ronde 7 onder 
de streep terecht te komen. Dat bleef zo tot die slotronde. ASV-3 won met 
4½-3½ van Zukertort na een achterstand van 2½-3½ en nog 2 partijen te 
gaan. Die moesten beiden gewonnen worden. ASV-3 stond op het randje van 
de afgrond. Jochem Woestenburg zorgde voor het ene punt, Theo Jurrius, de 
captain himself, bracht tenslotte na lange strijd vanuit een minder eindspel 
het andere verlossende punt binnen. De blijdschap over de winst was al 
enorm groot en op weg naar de tram en richting de Italiaan waar we het sei-
zoen zouden afsluiten werd continue op de smartphones gekeken of er ergens 
al nieuws was van de andere van belang zijnde wedstrijden. Pas na enige tijd 
in het restaurant kwam het verlossende nieuws. Er steeg een bulderend ge-
juich op dat andere bezoekers verschrikt van hun maaltijd deed opkijken. 
ASV-3 had het gered, wat een ongelofelijke ontsnapping!! Topscorer werd 
dit jaar opnieuw Jochem Woestenburg met 5 uit 8. Een belangrijke rol speel-
de ook Murat Duman die maar 4 partijen speelde maar deze wel alle 4 wist te 
winnen. 100% voor hem dus!! (hij won ook nog als invaller een partij voor 

ASV-2, dus eigenlijk 5 uit 5 dit seizoen!!) Jammer was natuurlijk dat Daan 
Holtackers een aantal partijen niet beschikbaar was door omstandigheden. 
Dat scheelde zeker aan de topborden. Wij hopen dat hij in het nieuwe seizoen 
weer volledig zal mee kunnen spelen! Terugkijkend was het een narrow-
escape qua resultaat maar het was vooral weer een heel gezellig seizoen. 
 

Uitslagen interne competitie 31e ronde (2 juni 2016):  
Wilgenhof - Knuiman 1-0; R. Wille - Boel 0-1; Sloots - Braun 1-0; Huizinga 
- Mercan 0-1; Peters-Naber 1-0; Kusters - Dekker 1-0; van Belle-Vliek ½-½; 
de Mol - Kooij 1-0; van Buren - Vermeer ½-½; Passchier - Witmans 1-0; 
Wijman - de Kok 0-1; Veerman - Rijmer 1-0; Arends - Meijer 1-0; Kees van 
Keulen - Hartogh Heijs 1-0; Sulejmani - Kooman 1-0; Gubbels - Mollahos-
seini 0-1; Stibbe - Schunck 0-1; Visser - Zuidema 1-0. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: Beeke - Bus ½-½. 

ASV- 3                 1 2  3 4 5 6 7  8 9 Score KNSB TPR  W - We 
Daan Holtackers       0 ½ 1 - ½ - - - - 2-4   2076 2029 -0,294 
Theo Jurrius          ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ 1 4-9   2069 2005 -0,595 
Jochem Woestenburg    - 1 1 1 0 ½ ½ 0 1 5-8   2068 2119 +0,231 
Fred Reulink          1 ½ 1 ½ ½ 0 0 ½ 0 4-9   2055 1981 -0,585 
Remco Gerlich         - - 1 0 0 0 0 0 0 1-7   1974 1696 -1,760 
Bent Schleipfenbauer  0 - ½ 0 ½ 0 – 1 1 3-7   1908 1940 +0,250 
Murat Duman           - 1 1 1 - - - - 1 4-4   1891 2724 +1,830 
Ruud Wille            0 ½ 1 0 1 0 1 1 0 4½-9  1884 1935 +0,441 
Invallers : 
Anne Paul Taal        - 0 - - ½ 0 ½ 0 ½ 1½-6  1914 1787 -0,866 
Paul Schoenmakers     - 1 - - - - 0 - - 1-2   1820 2058 +0,575 
Quirine Naber         0 - - - - ½ - - - ½-2   1634 1653 -0,114 
Tony Hogerhorst       0 - - - - - - - - 0-1   1821 1214 -0,201 
Eric Langedijk        - - - ½ - - - - - ½-1   1889 1968 +0,121 
Jan van de Linde      - - - - - - - 0 – 0-1    --  1159 -0,651 
Mick van Randtwijk    - - - - - - 1 - - 1-1   1786 2627 +0,455 
Jacques Boonstra      1 - - - - - - - - 1-1   1809 2659 +0,563 
 

De 9 wedstrijden op een rij         Eindstand KNSB 3 e klasse C:  
1 HWP Zaanstad – ASV-3 5½-2½       1 DSC Delft-2        15 45½ K  
2 ASV-3 – Amsterdam West 5-3       2 Emanuel Lasker      11 40½ 
3 De Waagtoren-2 - ASV-3 1-7       3 Zukertort A’ve en-3 11 39½ 
4 ASV-3 – Paul Keres-3 3-5         4 Caïssa-4           11 38 
5 DSC Delft-2 - ASV-3 5-3          5 Paul Keres-3       10 38½ 
6 ASV-3 – ASC 1½-6½                6 ASC                10 37 
7 Emanuel Lasker - ASV-3 4½-3½     7 Amsterdam West       8 34½ 
8 ASV-3 – Caïssa-4 3-5             8 ASV-3               6 33 
9 Zukertort A’veen-3 – ASV-3 3½-4½ 9 HWP Zaanstad        6 32  D  
                                  10 De Waagtoren-2       2 21½ D  


