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Oploswedstrijd: Deze mooie puzzelstand is uit 

Balashov – 

Byiasas, 

gespeeld 

in Manila 

1976. Wit 

won in 

deze stel-

ling vol-

gens het 

boekje. 

Wit speelt 

en wint. 

Oplossing: 1. Txd7, Dxd7 2. Dg4 en nu dreigt 

zowel Dxg7 mat als Pxh6+ met damewinst. 
 

Snelschaken: Vanavond, zoals aangekondigd, 

het interne ASV-snelschaakkampioenschap. 

Wie toont zich daarbij de rapste en de slim-

ste?? Voor wie dit allemaal te snel afgaat is er 

vanavond ook de slotronde in de extra compe-

titie. Als altijd een mooi alternatief! 
 

Massakamp: Zaterdag a.s. spelen we al voor de 

15e keer de uiterst succesvolle maar vooral ook 

gezellige ontmoeting tussen ASV en Wagenin-

gen. Aan deze massakamp wordt door zo’n 30 

schakers van beide verenigingen deelgenomen. 

De teams houden elkaar aardig in evenwicht. 

Wageningen staat na onze nederlaag van vorig 

jaar wel voor met 7½-6½. Dus een mooie ge-

legenheid om het thuis weer in evenwicht te 

brengen. Ook de jeugd treft elkaar in deze 

ontmoeting. Daar heeft de ASV-jeugd na de 14 

eerdere ontmoetingen een 8-6 voorsprong. 

Aanvang 13.00 uur in ons clubgebouw! 
 

Interne: Het seizoen nadert zijn einde en dat 

betekent dat de komende weken de beslissin-

gen in de interne competitie gaan vallen. Aller-

eerst gebeurt dat vanavond in de strijd om de 

snelschaaktitel. Verder staan de halve finales 

in de bekercompetitie tussen Dirk Hoogland en 

Wouter van Rijn en Otto Wilgenhof en Peter 

Boel binnenkort op het programma. Een mooie 

finale ligt daarmee in het vooruitzicht. In de 

strijd om het clubkampioenschap is het ook 

nog spannend. Pieter Verhoef gaat met 20 

punten voorsprong op Dirk Hoogland aan de 

leiding. Pieter moet echter tenminste nog twee 

partijen spelen, terwijl Dirk de norm van 25 

partijen al gehaald heeft. In groep B is de 

spanning zo mogelijk nog groter. Koen van 

Keulen leidt daar met 5 punten voorsprong op 

Siert Huizinga. Groep C lijkt beslist in het 

voordeel van Horst Eder. Zijn voorsprong bedraagt 55 punten. Het is dui-

delijk: een spannend slot van de competitie is gaande. Een goede reden om 

te komen spelen en de spanning zo van dichtbij mee te maken. 
 

Seizoensoverzicht ASV-1: Met 2 nieuwe spelers startte ASV-1 het seizoen 

2017-2018 in de 1e klasse KNSB. Pieter Verhoef stootte door naar de 

hoofdmacht en Michiel Blok zou ons vorig seizoen al versterken maar dat 

werd nu pas echt gerealiseerd. Helaas werd al snel duidelijk dat het zeer de 

vraag zou zijn of Jaap Vogel de minimale 2 partijen kon halen vandaar dat 

we in het lopende seizoen Murat Duman bereid vonden als vaste kracht te 

fungeren! In tegenstelling tot andere jaren hadden we dit seizoen vaak een 

invaller nodig. Gelukkig is de samenwerking met de andere teams goed en 

is er altijd iemand bereid in het 1e in te vallen! Het seizoen ontpopte zich 

voor ons als een flinke strijd om ons te handhaven. Tegen Charlois Euro-

poort liepen we in de openingsronde meteen tegen een verwachte neder-

laag aan al was 9-1 wel erg hoog. Gelukkig wonnen we de wedstrijd tegen 

AAS maar de volgende 4 ronden tegen Oud Zuylen, Purmerend, Wage-

ningen en Sissa-2 scoorden we slechts 1 matchpunt tegen Purmerend. 

Vooral de veegpartij die Wageningen tegen ons neerzette, waarbij we 

slechts een schamel halfje bijeen schraapten, kwam hard binnen. Met nog 

3 wedstrijden te gaan stonden we onder de streep en zag het er beroerd uit. 

Winst tegen Messemaker 1847 was een must en voor het eerst dit seizoen 

zat alles mee en haalden we zelfs uit met 8-2. Nog steeds was onze situatie 

precair en Caissa in de 8e ronde was toch een tegenstander van formaat. In 

een zeer spannende wedstrijd trokken we net aan het langste eind en waren 

we ineens boven de streep gekomen. Nog was handhaving niet zeker en 

moesten we voor de zekerheid minimaal gelijk spelen tegen Philidor 

Leeuwarden maar we gingen helaas vrij kansloos onderuit en dus waren 

we afhankelijk van Messemaker. Gelukkig hadden zij ook verloren en dus 

spelen we volgend seizoen weer in de 1e klasse! Individueel waren Otto, 

Wouter en Eelco niet echt in vorm, samen scoorden ze slechts 6 uit 24. 

Slechts 2 spelers haalden een plusscore, Bob 5 uit 9 en Murat 2½ uit 4. 

Dirk, Peter, Tom, Michiel en Pieter scoorden 50% of net daaronder. Ge-

lukkig kon Jaap als invaller nog 2 keer meedoen en scoorde 50%. Al met 

al hebben we een matig seizoen gehad.   Otto Wilgenhof 

ASV-1                 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score KNSB TPR  W-We 
Bob Beeke             0 1 1 ½ 0 0 ½ 1 1 5-9   2305 2338 +0,37 
Eelco de Vries        0 ½ - 1 0 0 1 0 0 2½-8  2251 2188 -0,80 
Otto Wilgenhof        0 1 0 0 0 0 ½ 0 ½ 2-9   2204 2025 -1,95 
Jaap Vogel            - - - - - - - ½ ½ 1-2   2171 2195 +0,07 
Pieter Verhoef        0 1 ½ 0 ½ ½ 1 1 0 4½-9  2154 2212 +1,73 
Tom Bus               0 1 0 1 0 - 1 ½ ½ 4-8   2150 2268 +1,72 
Wouter van Rijn       ½ - 0 1 0 0 0 – 0 1½-7  2148 1996 -1,25 
Michiel Blok          - 0 ½ 1 0 0 1 0 ½ 3-8   2137 2037 -0,06 
Peter Boel            0 0 ½ 0 0 1 1 1 ½ 4-9   2104 2120 +0,38 
Dirk Hoogland         0 0 1 - 0 ½ 1 1 ½ 4-8   2085 2032 -0,07 
Murat Duman           - - - ½ 0 1 1 - - 2½-4  1935 2078 +0,83 
Invallers: 
Bent Schleipfenbauer  0 - - - - - - - - 0-1   1873 1446 -0,53 
Barth Plomp           - - - - - - - ½ - ½-1   1960 1953 -0,55 
Sander Berkhout       - 1 - 0 - - - - - 1-2   2100 2111 -1,66 
Jan van de Linde      - - - - - 1 - - - 1-1   2091 2508 +0,09 
Sjoerd van Roosmalen  - - 0 - - - - 1 – 0-1   2087 1310 -0,84 
Jan Knuiman           ½ - - - - - - - - ½-1   1974 2025 -0,46 
Mick van Randtwijk    - ½ - - - - - - - ½-1   1891 1982 -0,22 
Albert Marks          - - 0 - - - - - - 0-1   1721 1358 -0,07 
 
De 9 wedstrijden op een rij     Eindstand KNSB 1e klasse A: 
1 ASV-1–Charlois Europoort 1-9  1 Charlois Europoort  16 65½ K 
2 AAS - ASV-1 4-6               2 Wageningen          12 47½ 
3 Oud Zuijlen Utr.-ASV-1 6½-3½  3 SISSA-2             12 47 
4 ASV-1 - Purmerend 5-5         4 Purmerend           10 47½ 
5 Wageningen-1 - ASV-1 9½-½     5 Caïssa              10 43½ 
6 ASV-1 – SISSA-2 4-6           6 Philidor 1847        8 45 
7 Messemaker 1847 - ASV-1 2-8   7 Oud Zuijlen Utrecht  8 43 
8 ASV-1 – Caïssa 5½-4½          8 ASV-1                7 37½ 
9 Philidor 1847 - ASV-1 6-4     9 Messemaker 1847      5 38  D 
                               10 AAS                  2 35½ D 



Voorst: Vorige week werd de slotronde ge-

speeld in het Open Voorster Kampioenschap. 

De winnaars in de groepen A en B waren al 

bekend. Dat was oud-ASV-er Fokke Jonkman 

in de hoofdgroep en Ron Brachten in groep B. 

Onder tropische omstandigheden werd er ook 

in deze laatste ronde nog flink geknokt voor de 

winst. Zo eindigde de tegenstander van Ron 

met een diepe zucht zijn partij. Ron had er 

alles aan gedaan maar moest toch met remise 

genoegen nemen schijnbaar tot opluchting van 

zijn tegenstander. Zo werd Ron met 4 uit 5 

groepswinnaar met een vol punt voorsprong op 

nummer 2. 
 

Doetinchem: In de 3e ronde van het open toer-

nooi in Doetinchem moest Gerben Hendriks 

zijn eerste halfje afstaan. Hij heeft nu 2½ uit 3. 

Daardoor kwam één van de achtervolgers met 

hem op gelijke hoogte en deelt Gerben nu de 

leidende positie. Vadim van Kuijk bleef na 

verlies in deze ronde op 1 punt steken. In groep 

B moest Peter Hamers terrein prijsgeven. Na 

verlies in deze 3e ronde raakte hij zijn 100% 

score kwijt. Zijn zoon Bram achterhaalde hem 

door winst en heeft nu ook 2 punten. Beiden 

verdienen overigens een extra compliment. Als 

het weer het toelaat (dus zonder code oranje) 

dan maken ze op de fiets het ritje Arnhem-

Doetinchem en na de partij ook weer terug!!  
 

Utrecht: Aan de 45e editie van het Open Kam-

pioenschap van Utrecht of wellicht beter be-

kend als het OKU, dat afgelopen weekend 

werd gehouden, namen 194 schakers deel 

waaronder 5 ASV-ers. In groep A eindigde 

Mick van Randtwijk met 3 punten als beste 

ASV-er. Dat had hij vooral te danken aan een 

sterke slotdag waarin hij op zondag zijn 2 

partijen won. Daarbij offerde zijn tegenstander 

in ronde 5 op zondagochtend zijn dame om 

deze met een paardvork weer terug te krijgen. 

Dat dacht hij maar….laat het paard nu gepend 

staan?! Zo pakte Mick in deze partij na 26 

zetten de volle winst. In de middagronde zorg-

de Mick via een bekende matvoering voor de 

volle winst. Met deze 2 zeges op zondag won 

hij ook beide keren de prijs voor de snelste 

winnaar van die ronde. Mick begon het toer-

nooi overigens tegen IM Herman Grooten die 

nog een maatje te groot was. Wel een goede 

leerschool natuurlijk. Jaap Vogel eindigde op 

2½ uit 6. Voor hem was het weer ritme opdoen 

voor het eerst in lange tijd in zo’n zesrondig 

toernooi. Vandaar ook dat hij 2 byes opnam. 

Op de zondag was er een terugslag met 2 ver-

liespartijen. Ook was het fijn om Bent Schleip-

fenbauer weer in een toernooi bezig te zien. 

Hij scoorde in deze A-groep 2 uit 6. In groep B 

speelde Nico Schoenmakers een sterk toernooi. 

Hij eindigde met 4½ uit 6 op een gedeelde 4e 

plaats. Zo’n succesvol trainingsweekend blijkt 

dus meteen zijn effect te hebben. Met zwart 

scoorde Nico 3 uit 3. De tweede ASV-er in 

deze groep was Steven Braun. Hij bleef onge-

slagen. Hij scoorde louter remises in dit toer-

nooi, zes op een rij!  

Seizoenoverzicht ASV-4: Het seizoen 2017-2018 was geen reden voor een 

lofzang op --ASV-4. Daarom, aldus teamleider Ruud Verhoef, maar een 

bescheiden verslagje met kille statistieken. In de wedstrijdverslagen, die 

eerder in En Passant zijn verschenen, heeft u al kunnen lezen dat het geen 

gelukkig seizoen was voor ASV-4 in de Promotieklasse van de OSBO. In 

veel wedstrijden kwamen we tekort, zodat de povere 9e plek in de eind-

stand terecht is. We hebben slechts één match gespeeld tegen O&O waarin 

geen tegenvallers waren maar wel een paar positieve verrassingen. We 

hadden meer van dit soort wedstrijden nodig gehad om hoger te eindigen, 

helaas hebben veel basisspelers hun maximale niveau dit seizoen niet laten 

zien. Over de afzonderlijke wedstrijden is al genoeg geschreven, laten we 

eens kijken naar de statistieken. De absolute topscorer heeft een score van 

4 uit 9, dit is slechts 44,4% en een tpr van kleiner dan 1900, deze twijfel-

achtige eer is toebedeeld aan de teamleider. Bert Duijker realiseerde in 5 

partijen een score van 50%. Hij heeft dus relatief gezien het meeste punten 

gescoord. De scores liggen allen heel dicht bij elkaar, meestal heb je bin-

nen de groep wel een paar uitschieters, maar die bewaren we voor volgend 

seizoen wanneer we, dankzij ASV-6, in de 4e klasse KNSB mogen spelen. 

In totaal werden 4 matchpunten en 27½ bordpunten gescoord, dat is een 

score van ca. 3 bordpunten per match. Gemiddeld werd dus 38% gescoord. 

Bij de basisspelers was er een spreiding tussen 28% en 50%. De gemid-

delde score van de basisspelers bedraagt 38,6%. In totaal hebben vijf in-

vallers zes partijen gespeeld met een totale score van 2 uit 6, dit werd 

gerealiseerd op bordgemiddelde 5. Wel is het positief dat de vaste spelers 

gemiddeld 8,25 keer hebben gespeeld, dit is meer dan 90%! Deze magere 

scores laten overigens onverlet dat er wel is geknokt voor de punten en dat 

er ook zeker mooie partijen zijn gespeeld. De sfeer had ook niet te leiden 

onder de resultaten, het was net als voorgaande jaren een leuk schaaksei-

zoen. Nog een woord van dank voor alle invallers die dit jaar hebben bij-

gedragen aan de gezelligheid en de punten. Volgend seizoen gaan we iets 

rechtzetten!       Ruud Verhoef 
 

Tot slot: Aan het eind van deze EP is het aardig om via wat cijfers nog te 

laten zien hoe vaak het bericht over ons trainingsweekend is bekeken. 

Welnu, afgelopen maandag was dit al 279 keer bekeken op Facebook en 

maar liefst 1149 keer op LinkedIn. Daarmee kwam deze activiteit van 

ASV dus ruim onder de aandacht en kreeg daarbij veel positieve reacties!! 
 

Uitslagen interne competitie 33e ronde (31 mei 2018): 

P. Verhoef - Wilgenhof 0-1; Huizinga-de Kort 1-0; Eggink-R. Wille ½-½; 

van Belle - Koen van Keulen 0-1; Kusters - Boonstra 1-0; Peters - Wit-

mans 0-1; Vermeer - van Kuijk 0-1; Kooij - van Buren 1-0; Gort - Deren-

dorp 1-0; Kooman - Kees van Keulen 0-1; Mollahosseini - van Lotringen 

0-1; Wijman - Zuidema 0-1; J. Sanders - B. Hamers 0-1; Meijer - Gresnigt 

1-0; Nieuwenstein - Stomphorst ½-½; R. Hendriks - Hartogh Heijs 0-1; 

Berben - Gubbels 1-0; Eisma - Wierts 0-1; Stibbe - van Brink 1-0; van 

Etten - Maas 0-1.  

Uitslag ASV-bekercompetitie: Reulink - Boel 0-1. 

ASV-4              1 2 3 4 5 6 7 8 9 Score KNSB TPR  W-We 
Ruud Verhoef       0 1 ½ 1 ½ ½ 0 ½ 0 4-9   1884 1877 -0,110 
Gerben Hendriks    ½ ½ 0 ½ 0 1 0 0 1 3½-9  1853 1785 -0,830 
Désiré Fassaert    ½ 0 - ½ ½ ½ 0 0 ½ 2½-8  1840 1751 -0,954 
Ruud Wille         ½ 0 ½ 0 ½ 1 0 ½ ½ 3½-9  1824 1839 +0,100 
Ivo van der Gouw   0 0 ½ ½ ½ 1 - 0 1 3½-8  1821 1860 +0,387 
Paul de Freytas    ½ 1 ½ ½ 0 1 0 0 0 3½-9  1816 1811 -0,132 
Bert Duijker       - - ½ ½ - 1 - ½ 0 2½-5  1794 1842 +0,316 
Steven Braun       1 1 0 0 0 0 0 ½ 0 2½-9  1693 1635 -0,728 
Invallers: 
Edwin Peters       - - - - - - 0 - - 0-1   1718 1136 -0,223 
Barth Plomp        - - 0 - - - ½ - - ½-2   1960 1780 -0,465 
Paul Schoenmakers  - - - - ½ - - - - ½-1   1815 1863 +0,067 
Esther Wolbers     0 - - - - - - - - 0-1   1594  969 -0,270 
Wisse Witmans      - 1 - - - - - - - 1-1   1634 2336 +0,366 
 

De 9 wedstrijden op een rij   Eindstand OSBO Promotieklasse: 
1 ASV-4 – Rokade 3-5          1 Koningswaal       16 44  K 
2 O&O - ASV-4 3½-4½           2 Voorst            13 41  P 
3 Doetinchem - ASV-4 5½-2½    3 Rokade            12 40½ 
4 ASV-4-Schaakstad A.-3 3½-4½ 4 Doetinchem        12 38½ 
5 Koningswaal - ASV-4 5½-2½   5 UVS-2             11 47 
6 ASV-4 - UVS-3 6-2           6 O&O Kampen         8 34½ 
7 UVS-2 - ASV-4 7½-½          7 Schaakstad A.-3    7 33 
8 ASV-4 – Voorst 2-6          8 VDS                7 31½ 
9 VDS - ASV-4 5-3             9 ASV-4              4 27½ D 
                             10 UVS-3              0 22½ D 


