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Oploswedstrijd: De stelling is uit het toernooi 
van Fortaleza in 1975 in de partij tussen 
Panno – Bravo. Zwart deed zijn naam eer aan 

met een snelle 
en leuke com-
binatie. Zwart 
speelt en wint. 
Oplossing: 
1…De2. Het 
beste tegenspel 
ontstaat na 2. 
Pf6+. Maar ook 
dat is niet vol-
doende.  
 
Laatste EP: 
Met deze EP 

sluit ik de reeks wekelijkse bulletins dit sei-
zoen af. Ik hoop u weer voldoende op de 
hoogte te hebben gehouden van alles rond 
ASV. Vanavond de slotronde van de interne 
competitie. Volgende week, 6 juli, is de laat-
ste clubavond van dit seizoen met een gezellig 
avondje Fischer Random Chess onder leiding 
van Nico Schoenmakers. Dan verschijnt ook 
het juli-nummer van ASV-Nieuws. Dat mag u 
niet missen natuurlijk. Voldoende redenen dus 
om ook volgende week onze clubavond te 
bezoeken! Ik wens u een fijne vakantie. Na de 
zomerstop beginnen we weer op donderdag 
17 augustus met een vrije speelavond, op 24 
augustus gevolgd door de traditionele simul-
taans door de club- en bekerkampioen. Op 31 
augustus starten we met een nieuwe interne 
competitie. 
 
Massakamp: Wageningen was zaterdag jl. 
duidelijk de sterkste in de 14e massakamp. Dit 
kwam het meest tot uiting op de topborden. 
Op de eerste 8 borden besliste Wageningen de 
wedstrijd met 7½-½. Verder hield ASV goed 
stand en dat terwijl Wageningen op de meeste 
borden een ratingoverwicht had. Op de borden 
9 t/m 18 was Wageningen met 5½-4½ nipt 
beter en op de borden 19 t/m 30 was het met 
6-6 zelfs in evenwicht. Het belangrijkste was 
natuurlijk dat het weer een prachtige schaak-
ontmoeting werd. Na zo’n 2 uur spelen liet 
Zekria Amani remise aantekenen in een gelij-
ke stelling. Erik Wille ging daarna in een 
stelling met een slechte pionnenstructuur maar 
met het loperpaar in de fout toen hij onnodig 
een schaakje op de onderste lijn toeliet. Dit 
kostte de dame. Ook Ko Kooman verloor 
nadat hij materiaal verspeelde. Jan Vermeer 
kreeg een koningsaanval over zich heen. Hij 
hield goed stand maar net toen hij zich leek te 
bevrijden ging het toch mis. Wouter van Rijn 
bleef na een afwikkeling een kwaliteit achter 
en dat was beslissend in het eindspel. Horst 
Eder zorgde voor de eerste winst voor ASV. 
Hij stond al overwegend toen zijn tegenstan-
der opeens een stuk weggaf. Freek Hooning 
had een zware middag. Hij verloor een pion 
en kwam in een dubbeltoreneindspel terecht. 
Dit liet hij zich niet meer bewijzen. Peter van 
Deursen zorgde voor het volgende winstpunt. 
Lang stond hij onder druk maar zijn tegen-
stander liet een paard insluiten en van dit 
buitenkansje profiteerde Peter meteen. De 
beste winstpartij kwam op naam van Ruud 
Verhoef. Met bijna 300 punten ratingverschil 
zocht hij meteen de aantal tegen de sterke Bert 

Torn. Deze vond niet de goede verdediging en Ruud kreeg een uitstekende 
stelling. Via de h-lijn vervolgde hij zijn aanval en maakte het daarmee su-
bliem af. Nico Schoenmakers kwam niet goed uit de opening. Zijn tegen-
stander kreeg makkelijk spel en won 2 pionnen. Dit was voldoende in het 
eindspel. Hub Kusters werd op de damevleugel onder druk gezet. Maar Hub 
verdedigde goed en zijn tegenstander wist de winst niet te vinden. Zo werd 
het dus remise. Ook Wilfred Jansz speelde remise. Hij debuteerde als nieuw 
ASV-lid in deze massakamp. Hij had steeds wat voordeel en wist zelfs een 
mat in de stelling te vlechten maar kwam net niet tot uitvoering daarvan. Zo 
werd het ook daar remise. Hier en daar gaat er natuurlijk altijd wat mis. Dit 
keer was ASV wat vrijgeviger. Kees van Keulen was in zijn partij wat ge-
lukkig. Hij kwam in de problemen toen hij een mataanval te verduren kreeg 
maar zijn opponent wist het niet af te maken. Kees won een kwaliteit en 
won daarna eenvoudig. Theo Koeweiden miste de vorm. Zijn tegenstander 
had alle troeven in handen en Theo kwam in tijdnood. Toch leek hij zich te 
redden maar door gebrek aan tijd kon hij de goede zetten niet vinden. Gast-
speler Huub Blom maakte er met zijn tegenstander een prachtige partij van. 
Eerst offerde Huub een stuk voor 3 pionnen. Daarna werd ook een dame 
geofferd. Het was prachtig om te zien. Eén van de torens van Huub kwam 
echter niet in het spel. Zijn tegenstander profiteerde daarna van de zwakke 
koningspositie van “onze ASV-er" die in het midden was achtergebleven. 
Wisse Witmans speelde een sterke partij. Zijn altijd solide spelende tegen-
stander kreeg met handig stukkenspel van Wisse te maken en verloor ergens 
een pion. Een aftrekschaakje met stukwinst besliste de partij. Pieter Verhoef 
speelde op bord 2 een degelijke partij en kwam niet in de problemen. Remi-
se dus. Ruud Wille probeerde een koningsaanval op te zetten terwijl zijn 
tegenstander een vrijpion en goed stukkenspel had. Een spannende slotfase 
volgde met Ruud in tijdnood. Met een torenoffer bereikte Ruud nog net 
eeuwig schaak. Peter Boel koos voor aanval maar miste daarbij zijn witte 
loper. Ondanks zijn offensief kon de Wageninger zich eenvoudig verdedi-
gen om daarna in het centrum toe te slaan. Peter verloor vanwege een kwali-
teit achterstand. Koen Maassen van den Brink had zeker de winst verdiend. 
Met een prachtige aanval overspeelde hij zijn opponent. In een dame-
eindspel met 3 pionnen meer ging Koen in een moment van onachtzaam-
heid door de vlag daar waar winst zo terecht zou zijn geweest. Hendrik van 
Buren moest hard werken om na pionwinst het punt binnen te halen Dat 
lukte uiteindelijk. Ook Frans Veerman had kunnen winnen. Wel stond hij 
aanvankelijk lang moeilijk maar verdedigde goed. Toen zijn tegenstander 
teveel waagde kwam Frans gewonnen te staan maar hij gaf het toch nog uit 
handen. Tom Bus vocht aan bord 1 een moeilijke partij uit met IM Yocha-
nan Afek. Tom leek met zijn b-pion op de damevleugel kansrijk, maar Afek 
kwam met een doeltreffende tegenaanval. Siert Huizinga had ook een zware 
partij. Eerst leek de Wageninger de betere kansen te hebben maar in de 
slotfase had Siert een kwaliteit meer, maar daarvoor had zwart voldoende 
compensatie, zodat het punt werd gedeeld. Edwin Peters kreeg ruimtevoor-
deel na de opening. Maar de stelling kwam open en toen keerden de kansen 
en sloeg zijn opponent toe. Herman de Munnik kreeg een vrijpion in het 
centrum. Toen deze verloren ging, wist hij met een pion minder een nieuwe 
vrijpion te creëren en toen tastte de Wageninger mis. De pion werd terug-
gewonnen en Herman kreeg zelfs een toreneindspel met een pluspion. Met 
de druk van de tijd ging het nog niet helemaal goed zodat het toch nog re-
mise werd. Fred Reulink kwam na een goede partij in een moeilijk eindspel 
terecht. Dit bleek niet houdbaar. Jacques Boonstra speelde in een aanvals-
partij vol op winst. De Wageninger kon lang alles pareren maar uiteindelijk 
was Jacques toch het handigste. Xadya van Bruxvoort kwam na een rustige 
opening met haar stukken makkelijk in het spel. In het resterende dubbel-
toreneindspel wist haar tegenstander het net te verdedigen en er remise uit te 
slepen. Bart de Kort speelde een prachtig duel maar in tijdnood miste hij 
remise in het eindspel. Zo kwam de eindstand op 19-11 in Wagenings voor-
deel. Bij de jeugd speelden 8 spelers tegen elkaar en won Wageningen in 
allerlei spelvormen met 28-21 van onze ASV-jeugd. Daar verkleinde Wa-
geningen de achterstand bij de jeugd tot 8-6. Maar daar staat onze jeugd dus 
nog steeds voor!! Het afsluitende potje teamschaak met de mansgrote stuk-
ken wist onze jeugd met pat af te sluiten vanuit een verloren stand. Voor 
onze jeugd werd Peter Bronsveld topscorer. Volgend jaar is er vast en zeker 
een 15e editie. Daarvoor is zo’n massakamp gewoon veel te leuk. Dan moet 
ASV de stand maar weer gelijk trekken.  
Gedetailleerde uitslag 14e Massakamp Wageningen–ASV: 1. Yochanan Afek (2290) - Tom 
Bus (2195) 1-0; 2. Jermo Kooijmans (2265) - Pieter Verhoef (2182) ½-½; 3. Hotze Hofstra 
(2219) - Wouter van Rijn (2156) 1-0; 4. Erwin Oorebeek (2195) - Peter Boel (2111) 1-0; 5. 
Jeroen Franssen (2162) - Fred Reulink (2050) 1-0; 6. David van Eekhout (2159) - Koen Maas-
sen van den Brink (2015) 1-0; 7. Clemens de Vos (2049) - Bart de Kort (1902) 1-0; 8. Tjerk 
Sminia (2011) - Freek Hooning (1874) 1-0; 9. Bert Torn (2110) - Ruud Verhoef (1821) 0-1; 10. 
Robin van Leerdam (1957) - Erik Wille (1855) 1-0; 11. Thomas Slijper (1921) - Ruud Wille 



(1818) ½-½; 12. Cees van de Waerdt (1886) - Wisse 
Witmans (1611) 0-1; 13. Bartel Dodeman (1846) - Jac-
ques Boonstra (1793) 0-1; 14. John Stigter (1846) - Nico 
Schoenmakers (1753) 1-0; 15. Richard Christians (1829) - 
Xadya van Bruxvoort (1578) ½-½; 16. Marco Otte (1818) 
- Huub Blom (1725) 1-0; 17. Joran Mulder (1781) - Siert 
Huizinga (1723) ½-½; 18. Arnoud van Ginkel (1780) - 
Edwin Peters (1718) 1-0; 19. Marcel Hahné (1747) - 
Wilfred Jansz (--) ½-½; 20. Harry Verhoef (1738) - Jan 
Vermeer (1686) 1-0; 21. Joost Hooghiemstra (1652) - 
Zekria Amani (1621) ½-½; 22. Hein Stallinga (1639) - Hub 
Kusters (1614) ½-½; 23. Gerrit Walstra (1602) - Horst 
Eder (1575) 0-1; 24. Gerbert Kets (1519) - Theo Koewei-
den (1540) 1-0; 25. Marius Bolck (1502) - Hendrik van 
Buren (1497) 0-1; 26. Leen Vegter (1497) - Frans Veer-
man (1475) 1-0; 27. Rijk Timmer (1448) - Herman de 
Munnik (1468) ½-½; 28. Henk Bakker (1351) - Kees van 
Keulen (1390) 0-1; 29. Anja Janssen (1300) - Ko Kooman 
(1384) 1-0; 30. Jan de Bont (--) - Peter van Deursen 
(1244) 0-1. Eindstand 19-11. 
 
Utrecht: ASV-er Paul de Freytas nam zaterdag 
jl. deel aan de 18e editie van het rapidtoernooi 
van de Utrechtse vereniging Moira-Domtoren. 
Gespeeld werd in 3 groepen. Paul speelde in 
de uit 19 schakers bestaande groep 2. Daarin 
werd hij gedeeld 5-9e. Hij scoorde 4 uit 7. 
Steeds maakte hij deel uit van de midden-
moot. Winst in de slotronde zorgde voor een 
sprong voorwaarts. Aan het toernooi namen in 
totaal 63 schakers deel. 
 
Hilversum: Het 12e HSG-open dat afgelopen 
weekend in Hilversum werd gespeeld leverde 
onze beide ASV-ers weinig succes. Mick van 
Randtwijk speelde in groep A maar na zijn 
bye in de 1e ronde verloor hij vervolgens op 
zaterdag al zijn 3 partijen. Op zondag herstel-
de hij zich en scoorde hij 1½ punt. Zo eindig-
de hij op 2 uit 6. In groep B verloor Quirine 
Naber in de openingsronde en speelde vervol-
gens maar liefst 4 maal remise tegen op papier 
minder sterke spelers. In de slotronde won ze 
tenslotte. Zo bleef ze met 3 uit 6 wel bijna 
ongeslagen maar scoorde wel een lagere TPR. 
Onze clubgenoot en trainer Pascal Losekoot 
was toernooicoach gedurende dit schaakeve-
nement. 
 

Seizoensoverzicht ASV-1: Met dezelfde 10 
spelers startte ASV-1 het seizoen 2016-2017 
in de 1e klasse KNSB. Op zeer degelijke wijze 
werd ook nu weer handhaving gerealiseerd. 
Dat is zonder meer een prima prestatie omdat 
het team vooraf qua gemiddelde rating van de 
10 teams een 8e plaats innam. Maar ASV-1 is 
het hele seizoen niet in de problemen geweest. 
Opvallend aan de uitslagen is dat 5 van de 9 
wedstrijden in 5½-4½ eindigden, waarvan 2x 
winst en 3x verlies. Verder werden er nog 2 
wedstrijden op 5-5 afgesloten. Duidelijk is dus 
dat het steeds heel close was waarbij de win-
naar niet van tevoren vast stond. De winst in 
de openingsronde op Paul Keres gaf het nodi-
ge vertrouwen. De Toren was daarna in de 
stadsderby sterker, gevolgd door een gelijk-
spel tegen het uit de 2e klasse gepromoveerde 
Messemaker 1847. Tegen favoriet en latere 
kampioen BSG uit Bussum werd nipt verlo-
ren. Met 2 belangrijke zeges in de 5e en 6e 
ronde nam ASV-1 duidelijk afstand van de 
onderste regionen. Sterker nog na die 6e ronde 
stond onze hoofdmacht zelfs op een prachtige 
3e plaats achter BSG en De Toren. Deze posi-
tie kon niet worden gehandhaafd. Daarvoor 
waren eerst Zukertort Amstelveen en daarna 
Caïssa net even sterker. Met een gelijkspel in 
de slotronde werd een mooie klassering in de 
middenmoot bereikt. Prachtig was natuurlijk 
het individuele succes van Bob Beeke die een 
meesternorm scoorde met 6 uit 9. Ook Tom 
Bus kwam tot deze score maar miste de norm 
op een haar na. Daarvoor had hij in de slot-
ronde moeten winnen. Eelco de Vries en Otto 
Wilgenhof kunnen met een plusscore ook op 
een goed seizoen terugkijken. Jaap Vogel 
scoorde een dergelijke 50%. Léon van Tol 
moest vanwege zijn zakelijke activiteiten na 4 
ronden met 2 punten afhaken. De andere 4 
spelers Wouter van Rijn, Frank Schleipfen-
bauer, Dirk Hoogland en Peter Boel kwamen 
dit jaar niet helemaal uit de verf  
 

 

Seizoensoverzicht ASV-3: Voor ASV-3 was handhaving in het seizoen 
2016-2017 het uitgangspunt en verder maar zien wat er mogelijk was, aldus 
teamleider Theo Jurrius. Nu was het team dit seizoen danig versterkt met 
Michiel Blok en de inzet van jeugdspeler Mick van Randtwijk zodat zeker 
meer verwacht kon worden dan een seizoen daarvoor toen een plek in de 3e 
klasse ternauwernood veilig gesteld werd. Toch werd het een wisselvallig 
jaar. Het was dan weer goed en dan weer slecht. Soms zat het ook niet mee 
zoals in de eerste 2 wedstrijden waar meer mogelijk was. Tegen favoriet 
Muconsult Apeldoorn-2, de favoriet dit seizoen, die dan ook terecht kampi-
oen werden, speelde ASV-3 misschien wel de beste wedstrijd van het sei-
zoen met een knappe 4-4 als eindstand. Tegen Wageningen-2 kwam ASV-2 
er niet aan te pas. Het tekende de wisselvalligheid dit seizoen. De slotwed-
strijd van 2016 tegen Philidor Leiden-2 was helemaal niet om aan te zien. 
Het was om te huilen en na verlies tegen dit team stond ASV-3 zelfs op een 
degradatieplek. Zou het weer zo’n seizoen worden als een jaar eerder toen 
gevochten moest worden voor handhaving. In het nieuwe kalenderjaar stond 
bovendien de wedstrijd tegen Amsterdam-West op het programma, de kop-
loper na 5 ronden, dat in een strijd om promotie gewikkeld was met Mu-
Consult Apeldoorn-2. Geen beste vooruitzicht dus voor ons derde. Maar het 
team stond op, liet zien dat ze in de 3e klasse thuishoorden en een prima 
gelijkspel in Amsterdam, waarmee de degradatieplaats al werd verlaten, 
werd gevolgd door 2 belangrijke zeges. Eerst werd de misschien wel crucia-
le confrontatie tegen Zukertort Amstelveen-3, net zoals een jaar eerder 
(alleen in dat jaar in de allesbeslissende slotronde), met 4½-3½ gewonnen 
en daarna zaten de ASV-ers tegen Caïssa-5 helemaal in een winnende 
“flow”. Alles lukte, er kon gewoon niet misgaan. De 6½-1½ zege betekende 
dat ASV-3 veilig was. Wie had dat eind december na de 5e ronde gedacht. 
De slotronde tegen Caïssa Eenhoorn werd het duel van de invallers en le-
verde nog een gelijkspel op. De scores van Michiel Blok met 5 uit 6 en 
Jochem Woestenburg met 4 uit 5 springen eruit. Fred Reulink bleef met 5½ 
uit 9 ook in de plus en Mick van Randtwijk debuteerde in de KNSB ver-
dienstelijk met een 50% score.  

 
Uitslagen interne competitie 33e ronde (22 juni 2017):  
P. Verhoef - Boel ½-½; Huizinga - de Kort 0-1; Gerlich - Kusters 1-0; Mercan - 
Braun 0-1; Witmans - R. Wille 0-1; Boonstra - Kooij 1-0; Zuidema - Vermeer 0-1; 
Koeweiden - Eder 1-0; Veerman - Meijer ½-½; Arends - Kees van Keulen ½-½; de 
Kok - Schunck ½-½; Mollahosseini - Rijmer 1-0; Derendorp - Droop 1-0; Kooman - 
Gubbels 1-0; Samman - van Lotringen 0-1; Visser - Hartogh Heijs 0-1. 

ASV-1                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score KNSB TPR  W-We 
Bob Beeke             1 ½ 1 ½ ½ 1 0 ½ 1 6-9   2303 2442 +1,844 
Tom Bus               1 1 0 ½ 1 1 1 0 ½ 6-9   2195 2402 +2,481 
Eelco de Vries        ½ ½ 0 0 1 1 0 1 1 5-9   2243 2285 +0,505 
Léon van Tol          1 0 0 1 - - - - - 2-4   2220 2320 +0,491 
Otto Wilgenhof        1 ½ 0 1 0 0 1 1 ½ 5-9   2205 2281 +0,937 
Wouter van Rijn       ½ 0 1 1 ½ 0 0 0 0 3-9   2156 2060 -1,167 
Frank Schleipfenbauer 0 ½ 1 - ½ 0 1 0 - 3-7   2118 2037 -0,747 
Jaap Vogel            0 ½ 1 0 1 1 0 ½ - 4-8   2175 2187 +0,099 
Peter Boel            ½ 0 1 ½ 0 1 0 ½ 0 3½-9  2111 2030 -1,005 
Dirk Hoogland         ½ 0 0 0 ½ ½ ½ - ½ 2½-8  2084 2015 -0,749 
Invallers: 
Pieter Verhoef        - - - - ½ - - - - ½-1   2182 2328 +0,195 
Sander Berkhout       - - - - - 0 - - - 0-1   2100 1475 -0,270 
Sjoerd van Roosmalen  - - - - - - - 1 – 1-1   2086 2971 +0,617 
Theo Jurrius          - - - - - - - - 1 1-1   2037 2931 +0,629 
Jan Knuiman           - - - - - - 1 - - 1-1   1988 2975 +0,744 
Mick van Randtwijk    - - - - - - - - ½ ½-1   1926 2089 +0,216 
Albert Marks          - - - - - - - 0 0 0-2   1723 1344 -0,148 
Marco Braam           - - - 0 - - - - - 0-1   1708 1502 -0,019 
 
De 9 wedstrijden op een rij    Eindstand KNSB 1e klasse A: 
1 Paul Keres - ASV-1 4-6       1 BSG                  18 63½ K 
2 ASV-1 – De Toren 3½-6½       2 De Toren             14 50½ 
3 ASV-1 – Messemaker 1847 5-5  3 Caïssa               10 47½ 
4 BSG - ASV-1 5½-4½            4 Zukertort Amstelveen 10 45½ 
5 ASV-1 – Max Euwe 5½-4½       5 Paul Keres            9 47 
6 Philidor 1847 - ASV-1 4½-5½  6 ASV-1                 8 44 
7 ASV-1-Zukertort A’veen 4½-5½ 7 Philidor 1847         8 40½ 
8 Caïssa - ASV-1 5½-4½         8 Messemaker 1847       5 41½ 
9 ASV-1 – SSC 1922 5-5         9 SG Max Euwe           4 36  D 
                              10 SSC 1922              4 34  D 

ASV-3                1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score KNSB TPR  W-We 
Michiel Blok         1 1 1 – 1 1 0 - - 5-6   2128 2305 +1,217 
Jochem Woestenburg   - 1 1 - 0 1 - 1 – 4-5   2122 2246 +0,725 
Daan Holtackers      0 ½ 0 ½ 0 0 1 1 0 3-9   2030 1828 -2,432 
Theo Jurrius         - 0 ½ 0 1 0 ½ 1 – 3-7   2037 1937 -0,960 
Fred Reulink         ½ 0 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 5½-9  2050 2095 +0,575 
Mick van Randtwijk   ½ ½ 0 ½ ½ 1 0 1 – 4-8   1926 2039 +1,172 
Murat Duman          - 1 0 0 0 - 1 - ½ 2½-6  1940 1841 -0,795 
Bent Schleipfenbauer 0 - ½ ½ 0 – 1 0 - 2-6   1873 1840 +0,276 
Invallers: 
Jan van de Linde     0 - - ½ - - 0 – - ½-3   2066 1759 -1,125 
Barth Plomp          1 - - - - - - 1 – 2-2   1977 2562 +0,487 
Anne Paul Taal       0 - - ½ - - - ½ 0 1-4   1921 1741 -0,938 
Ruud Wille           - - - - - 0 - - 1 1-2   1818 1784 -0,083 
Jacques Boonstra     - - - - - - - - 0 0-1   1793 1138 -0,306 
Quirine Naber        - 0 - - - ½ - - - ½-2   1726 1751 +0,053 
Jan Vermeer          - - - - - - - - 1 1-1   1686 2428 +0,420 
Wisse Witmans        - - - - - - - - 1 1-1   1611 2821 +0,924 
 
De 9 wedstrijden op een rij      Eindstand KNSB 3e klasse C: 
1 Paul Keres-3 - ASV-3 5-3       1 MuConsult A’doorn-2 15 46 K 
2 ASV-3 – VAS-2 4-4              2 Amsterdam-West      13 37½ 
3 ASV-3–MuConsult A’doorn-2 4-4  3 Wageningen-2        12 41 
4 Wageningen-2 - ASV-3 5-3       4 VAS-2                9 36 
5 ASV-3 – Philidor Leiden-2 3-5  5 Paul Keres-3         9 35½ 
6 Amsterdam-West - ASV-3 4-4     6 Caïssa Eenhoorn-2    9 35 
7 ASV-3-Zukertort A’veen-3 4½-3½ 7 Caïssa-4             9 33 
8 Caïssa-4 – ASV-3 1½-6½         8 ASV-3                8 36 
9 ASV-3 – Caïssa Eenhoorn-2 4-4  9 Zukertort A’veen-3   4 32 D 
                                10 Philidor Leiden-2    2 27½D 


