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56e jaargang no. 28      donderdag 14 september 2017
Oploswedstrijd: Uit een klein toernooi in Hamburg (1975) 
kwam de stelling van vorige week en wel uit de partij Hoefer 
- Felmi. Wit speelt en wint. Oplossing: Het gaat er natuurlijk 
om de diagonaal b1-h7 tot volle kracht te brengen. Dan moet 

eerst Pf6 tot een verkla-
ring worden gedwongen. 
Dus: 1. Ph5! Zwart moet 
wel slaan 1…Pxh5 2. Pd5 
en wit wint want nu kan 
de zwarte koning na Dh7+ 
immers niet meer naar e7 
weglopen. 
 

Kroegentoernooi: Helaas 
geen Kroegenschaaktoer-
nooi afgelopen zondag-
middag in de Arnhemse 

binnenstad. Het geringe aantal aanmeldingen ongetwijfeld 
veroorzaakt door de matige weersomstandigheden in de 
dagen ervoor deden de organisatoren Xadya en Peter van 
Bruxvoort besluiten om het toernooi af te gelasten. Jammer 
natuurlijk maar volgend jaar wordt vast en zeker een nieuwe 
poging gedaan! 
 

Daglichtschaak: Heeft u ook al weer zin in die gezellige 
dinsdagmiddagen met het Daglichtschaak? Binnenkort gaat 
het weer beginnen. Aanvang 14.00 uur in de vaste locatie bij 
het NIVON aan de Molenbeekstraat 26A. Jan Vermeer kan u 
er alles over vertellen. De speeldata zijn 3 oktober; 7 no-
vember; 5 december; 9 januari; 6 februari; 6 maart en 3 april. 
 

Externe competitie: A.s. zaterdag start voor de teams ASV-1 
t/m ASV-4 het nieuwe competitieseizoen met een thuiswed-
strijd vanaf 13.00 uur in het Lorentz. U bent natuurlijk van 
harte welkom. Vorig jaar was het volle bak met vijf teams op 
de zaterdag maar ASV-5 is zoals u weet helaas gedegradeerd 
naar de 1e klasse OSBO. Laten we de teams eens even langs-
lopen waar de samenstellers langdurig en zorgvuldig over 
hebben zitten brainstormen. De eerste 3 teams spelen weder-
om op KNSB-niveau en ASV-4 komt in de Promotieklasse 
OSBO uit. ASV-1 gaat een lustrumjaar in, voor het vijfde 
achtereenvolgende jaar spelend in de 1e klasse KNSB na de 
redelijk soepele handhaving afgelopen seizoen. ASV-1 

speelt wederom in de zgn. “noordelijke” poule. Kijkend naar 
de gemiddelde elo’s van alle teams in deze poule dan lijkt 
handhaving het uitgangspunt. Nieuw in deze poule is het uit 
de Meesterklasse gedegradeerde Charlois Europoort, dat op 
basis van elo meteen favoriet is. Dit team, met o.a. GM Erik 
van den Doel in de gelederen, is zaterdag de tegenstander 
van ASV-1. De gemiddelde rating is al zo‘n 200 punten 

hoger. Dus ons eerste kan meteen vol aan de bak!! Uit de 2e 
klasse promoveerden SISSA-2 uit Groningen en AAS uit 
Aalsmeer. ASV-1 kent 2 mutaties. Pieter Verhoef stroomde 
door vanuit ASV-2 en nam de plaats in van Frank Schleip-
fenbauer terwijl Michael Blok vanuit ASV-3 weer vast een 
plaats innam voor Léon van Tol, die vanwege zijn zaak op 
zaterdag niet meer kan spelen. 
ASV-2, dat dit seizoen niet in de westelijke maar in de noor-
delijke poule speelt, onderging een ware metamorfose. 
Slechts 3 spelers keerden terug. Vijf mutaties dus maar 
liefst. Frank wisselde dus zoals gezegd met Pieter en vanuit 
ASV-3 schoven Theo Jurrius, Fred Reulink, Daan Holtac-
kers en onze jeugdspeler Mick van Randtwijk door. Johan 
Wolbers en Koen Maassen van den Brink gingen de omge-
keerde weg naar ASV-3. Jan Knuiman is alleen als invaller 

beschikbaar en John Sloots maakt komend seizoen geen deel 
meer uit van een ASV-team. De seizoensopening is zaterdag 
thuis tegen Zevenaar. Nieuw in deze 3e klasse is Hoogeveen 
vanuit de NOSBO en Het Kasteel dat promoveerde uit de 
OSBO en dat behoorlijk is versterkt met 3 spelers van Wa-
geningen. Verder is het uit de 2e klasse KNSB gedegradeer-
de Philidor 1847-2 uit Leeuwarden een nieuwkomer. Gezien 
de gemiddelde rating in deze klasse mag er van ASV-2 het 
nodige worden verwacht!!  
ASV-3 start zaterdag het stadsduel thuis tegen De Toren-2. 
Ook het derde is compleet omgegooid met zoals reeds aan-
gegeven Koen en Johan vanuit ASV-2. Vanuit de OSBO-
promotieklasse in ASV-4 en nu landelijk in ASV-3 kwamen 
Wouter Abrahamse, Remco Gerlich en Freek Hooning over. 
Jan van de Linde en Quirine Naber schoven zelfs 2 teams op 
komend vanuit ASV-5. Anne Paul Taal is dit seizoen weer 
vast teamspeler na een invallersrol vorig jaar. Waar mensen 
bijkomen gaan er ook spelers uit. Naast de reeds genoemden 

zijn dit: Jochem Woestenburg, die bij Caïssa Eenhoorn gaat 
spelen, Bent Schleipfenbauer die zijn studie laat prevaleren 
en Murat Duman die alleen als invaller beschikbaar is. De 
gepromoveerde teams in deze poule zijn Paul Keres-4 uit de 
SGS en SMB vanuit de OSBO. De degradant in deze poule 
vanuit de 2e klasse was SG Max Euwe-3.  

KNSB 3e klasse C:  gem. Elo Samenstelling ASV-3   Elo 
1 Amsterdam-West 2003 Jan van de Linde 2091 
2 PSV/DoDO 1973 Koen Maasen vd Brink 2014 
3 Caïssa-3 2044 Johan Wolbers 2014 
4 BSG-2 2063 Wouter Abrahamse 1993 
5 De Toren-2 1898 Remco Gerlich 1922 
6 SMB 1975 Anne Paul Taal 1922 
7 ASV-3 1945 Freek Hooning 1866 
8 SG Max Euwe-3 1958 Quirine Naber 1741 
9 Wageningen-2 1965 teamleider: Remco Gerlich 
10 Paul Keres-4 1913 

KNSB 3e klasse A:  gem. Elo Samenstelling ASV-2   Elo 
1 SISSA-3 1963 Frank Schleipfenbauer 2118 
2 Het Kasteel 2009 Sander Berkhout 2100 
3 BSV Bennekom 2032 Sjoerd van Roosmalen 2078 
4 Philidor 1847-2 1968 Theo Jurrius 2053 
5 Zevenaar 1965 Fred Reulink 2050 
6 Groninger Comb.-3 1911 Richard van der Wel 2022 
7 ASV-2 2042 Daan Holtackers 2016 
8 Hoogeveen 1951 Mick van Randtwijk 1891 
9 Emanuel Lasker 2026 teamleider: Richard vd Wel 
10 Sneek 1988 

KNSB 1e klasse A:  gem. Elo Samenstelling ASV-1   Elo 
1 SISSA-2 2190 Bob Beeke 2305 
2 Messemaker 1847 2167 Eelco de Vries 2251 
3 Caïssa 2229 Otto Wilgenhof 2204 
4 Philidor 1847 2229 Jaap Vogel 2171 
5 Charlois Europoort 2374 Pieter Verhoef 2154 
6 AAS 2162 Tom Bus 2150 
7 ASV-1 2171 Wouter van Rijn 2148 
8 Purmerend 2192 Michiel Blok 2137 
9 Wageningen 2218 Peter Boel 2104 
10 Oud Zuylen 2198 Dirk Hoogland 2085 
  teamleider: Otto Wilgenhof 



Aardig detail nog is de gemiddelde leeftijd van onze KNSB 
teams, dat ik aantrof op de site van Utrechtschaak. ASV-1 
heeft een gemiddelde leeftijd van 46,9 daarna komt ASV-3 
tot 46,5 en ASV-2 is het “jongste” van onze teams in de 
KNSB met 42,8. Laten we maar zeggen, we hebben veel 
routine in onze eerste drie teams….?! Om een idee te geven 
van deze gemiddelden: het jongste team is Meesterklasser 
SISSA met 22,3 en het oudste team is het Zeeuwse HWP Sas 
van Gent-2 met 61,8.  
Dan tot slot in onze voorbeschouwing nog het team van 
ASV-4 dat al jaren een vaste waarde is in de Promotieklasse 
van de OSBO. Zaterdag is Rokade uit Lichtenvoorde de 
eerste tegenstander. Vanavond wordt er in deze wedstrijd al 
1 partij vooruit gespeeld. ASV-4 is een team met veel routi-
ne geworden. Ruud Verhoef, vorig jaar teamleider in ASV-5 
bekleedt die functie nu voor het vierde daar Remco Gerlich 
in ASV-3 gaat spelen. Ook Ivo van der Gouw en Bert 
Duijker komen uit het vijfde van het vorige seizoen. Geheel 
nieuw in dit team is Steven Braun. Hij speelde vorig seizoen 
nog bij De Schaakmaat en we kennen hem natuurlijk al van-
uit de interne bij ASV. Naast de reeds genoemde spelers die 
nu in ASV-3 gaan spelen missen we Barth Plomp die niet 
vast in een team gaat spelen. Degradanten uit de KNSB 

richting OSBO waren de teams O&O Kampen en UVS-2. Er 
zijn dit seizoen wederom 2 promotieplaatsen. Zonder de 
samenstellingen van de tegenstanders te kennen (dit was 
dinsdag jl. bij de afsluiting van deze EP nog niet bekend) is 
het lastig om een favoriet aan te wijzen. UVS-2 lijkt zeker 
een kanshebber om het verloren terrein meteen weer goed te 
maken. Maar zoals elk jaar kan iedereen van elkaar winnen 
zodat het ook dit jaar weer een spannend seizoen zal worden. 
Ik ben net als u weer reuze benieuwd naar de resultaten. In 
oktober volgen ook de andere ASV-teams in de verschillen-
de klassen van de OSBO. Daarover later meer. 
 

Dieren: Hoogste tijd nu voor een terugblik op het ONK dat 
na het seniorentoernooi eveneens in het complex Theothorne 
in Dieren werd gehouden. Het was dit jaar het 49e toernooi 
in de gemeente Rheden. Volgend jaar dus een jubileum!! 
Veel ASV-ers waren er onder de bijna 500 deelnemers. Vier 
ASV-ers bonden de zware strijd aan in de hoofdgroep. Pieter 
Verhoef, debuteerde in deze groep en moest even aan het 
niveau wennen maar in de 2e toernooihelft kwam hij los en 
scoorde hij na 0 uit 4 nog knap 3½ uit 5. Ook Pascal Lose-
koot bereikte dit puntentotaal. Het eerste punt kwam uit een 
onderling duel tegen Michiel Blok. Tom Bus beleefde aan 
het toernooi weinig voldoening met zijn score. Hij eindigde 
op 3 punten. Daarmee bleef hij Michiel een halfje voor die 
het toernooi op 2½ punt afsloot. Gerben Hendriks bleef in 
Reservegroep A met 4 punten wat achter de verwachte score. 
Ook Steven Braun kwam tot dit totaal. Gezien zijn rating 
was dit zeker geen slecht resultaat. Quirine Naber kwam in 
deze groep tot 3½ punt. Dan Reservegroep B waar Paul de 
Freytas de beste ASV-er werd. Hij eindigde op 6½ uit 9 en 
dat was goed voor een 3e plaats. Albert Marks eindigde met 
4½ uit 9 op 50% en Oscar Mercan bracht het in deze groep 
tot 2½ punt. Het zesrondig toernooi bracht voor de 3 ASV-
ers in groep 1 geen plaats in de top van deze groep. Zowel 
Désiré Fassaert, Daan Holtackers als Ruud Wille eindigden 
op 3 punten. Dick Vliek bracht het tot 2½ punt. In groep 2 
van het zesrondig toernooi zien we Hans Corbeel terug op 4 
punten en Jan Zuidema scoorde een totaal van 3 punten. Bij 
de Vierkampen was Tony Hogerhorst in groep 9 duidelijk de 

sterkste. Hij won met 3 uit 3 en versloeg daarbij onder meer 
ons dubbellid Hans van Capelleveen die op 2 punten als 
tweede eindigde. In vierkamp nummer 17 behaalde Koen 
van Keulen met 2 punten een 2e plaats. ook in deze groep 
Theo Koeweiden. Koen won het onderlinge duel en voor 
Theo bleef het daar niet bij want ook de andere 2 partijen 
gingen verloren. Hans Corbeel ging na het zesrondig toer-
nooi vrolijk verder en speelde nu in vierkamp 20. Dat liep 
niet zo goed als de eerste speelweek. Hij bleef in de vier-
kamp op 1 uit 3 via 2 remises steken. Ko Kooman bracht het 
in groep 22 tot 1½ uit 3. Kees van Keulen was hem in deze 
groep de baas. Niet alleen in de onderlinge partij maar ook in 
puntentotaal want Kees eindigde op 2 punten. Kees werd 
daarmee gedeeld 1e. Een fraaie eindstand ontstond er in 
groep 23 met daarin Hans Derendorp. Alle vier spelers 
scoorden 1½ punt en werden zo gezamenlijk gedeeld 1e. 
Natuurlijk waren er ook dit jaar weer de nodige nevenactivi-
teiten. Zo was er op de vrijdagavond het snelschaken. Dat 
was heel sterk bezet. Inzet was de Open OSBO-
snelschaaktitel. Bob Beeke wist zich na een sterk gespeelde 
voorronde te plaatsen voor de hoogste finalegroep. Daarin 
werd hij met 3½ uit 7 vierde. De geroutineerde Manuel Bos-
boom werd toernooiwinnaar. De prijs werd hem uitgereikt 
door OSBO-voorzitter Dirk Hoogland. Peter Boel, die even 
de persdienst van het toernooi had los kunnen laten, schreef 
finalegroep 4 op zijn naam. Een dag later,  op de zaterdag 
midden in het toernooi, was het rapidtoernooi waarbij Barth 
Plomp en René van Alfen met 4 punten gedeeld 10e werden. 
Kazem Mollahosseini scoorde 3 punten en Hub Kusters had 
met 1½ punt zijn dag niet. Al met al veel ASV-ers onder de 
deelnemers en dat is fraai om te zien! Het gehele toernooi 
was weer een prachtige belevenis! We kijken natuurlijk met 
veel belangstelling uit naar de jubileumeditie van volgend 
jaar. 
 

Vlissingen: Direct na Dieren ging het schakersvolk door naar 
Zeeland waar in Vlissingen het Hogeschool Zeelandtoernooi 
werd gespeeld. Het gaat daar om één grote groep dus vooral 
in de beginronden zijn de ratingverschillen groot. Jaap 
Amesz begon sterk met 4 uit 5, waaronder 1½ uit 2 tegen 
IM-spelers. Met deze fraaie start volgde hij de kopgroep 
daarmee op een half punt. Maar in de 3 ronden die daarop 
volgden kwam er maar een half punt uit. Zo zakte hij op de 
ranglijst. De slotronde liet Jaap aan zich voorbij gaan. Hij 
eindigde daarmee op 4½ uit 8. Quirine Naber kwam tot 3½ 
uit 9. Gewonnen werden de partijen die qua ratingtegenstand 
ook winst zouden moeten opleveren en verder waren er 
enkele goede remises tegen elo-sterkeren. Ko Kooman 
kwam tot 3 uit 9 waarvan 2½ punt met wit werd gescoord. 
Met zijn score kwam hij op een positieve TPR uit. Theo 
Koeweiden eindigde op 2 uit 8, alles met wit behaald. Ook 
hij speelde de slotronde niet. In de openingsronde verraste 
hij een 2000+ speler door deze partij remise te houden. 
 

Dresden: Zoals u ongetwijfeld weet is Wouter van Rijn te-
vens lid van de bond van Probleemvrienden en is hij heel 
bedreven in het oplossen van probleemstellingen. Hij nam 
deze zomer deel aan het open oploskampioenschap van de 
WCCC in Dresden. In het enorm sterk bezette kampioen-
schap eindigde Wouter op de 78e plaats. Kampioen werd de 
Pool Piotr Murdzia voor de bekende GM John Nunn. 
 

Uitslagen interne competitie 2e ronde (7 september ‘17):  
Wilgenhof - Hoogland 1-0; P. Verhoef - Boel ½-½; 
Knuiman - de Kort ½-½; R. Verhoef - Hendriks ½-½; Hui-
zinga - Fassaert 0-1; Naber - Peters 0-1; Passchier - de Mol 
½-½; Kusters - Marks ½-½; Mercan - van Dijk 0-1; Witmans 
- van Belle 0-1; Kuyper - Koen van Keulen 0-1; Manschot - 
Vermeer ½-½; Koeweiden - van Buren 0-1; de Kok - 
Schunck 0-1; Eder - Kees van Keulen 1-0; Derendorp - 
Arends 0-1; B. Sanders - Kooman 1-0; Menger - de Groot 1-
0; J. Sanders - Meijer 0-1; van Lotringen - Hartogh Heijs 1-
0; Gubbels - Stibbe 1-0; Visser - Droop 1-0. 

OSBO-Promotieklasse  Samenstelling ASV-4 Elo 
1 UVS-3  Ruud Verhoef 1884 
2 UVS-2  Gerben Hendriks 1853 
3Voorst  Désiré Fassaert 1840 
4 VDS  Ruud Wille 1824 
5 Rokade  Ivo van der Gouw 1821 
6 O&O (Kampen)  Paul de Freytas 1816 
7 ASV-4  Bert Duijker 1794 
8 Schaakstad Apeldoorn-3 Steven Braun 1693 
9Koningswaal  teamleider: Ruud Verhoef 
10 Doetinchem 


