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Oploswedstrijd: Een paar weken voor deze laatste opgave in 

het afgelopen seizoen was 

er nogal geworsteld met 

het probleem van Barnes. 

Daarom was er op de 

slotavond van de interne 

competitie als afsluiting 

van de oploswedstrijd van 

dat seizoen een tweezet 

van Barnes. Misschien 

opnieuw niet gemakke-

lijk. Maar het blijft na-

tuurlijk maar een tweezet. 

Wit speelt en geeft mat in 2 zetten. Oplossing: de sleutelzet 

is 1. Pc3-b5. 

Alles bij elkaar leverde dit de 

volgende eindstand op in de op-

loswedstrijd over het seizoen 

2017-2018. We treffen daarin 

dezelfde 3 spelers op de podium-

plaatsen als het seizoen daarvoor. 

Winnaar werd opnieuw André de 

Groot met ruime voorsprong op 

de nummers 2 en 3 Tijs van Dijk 

en Theo van Amerongen. Doet u 

ook dit seizoen weer mee?? Van-

avond kunt u zich weer buigen op 

de eerste opgave! 
 

In memoriam: Op 1 augustus jl. is 

onze oud-voorzitter Fred Duchêne 

op 90-jarige leeftijd overleden. 

Met Fred is een aimabel mens 

heengegaan, die veel uren van 

zijn vrije tijd in de club stak. Dat 

begon al in de jaren ‘50 bij De 

Koningsloper, de club waar ASV 

in augustus 1972 mee fuseerde. 

Hij was achtereenvolgens actief 

als wedstrijdleider, redacteur, 

jeugdleider, voorzitter en pen-

ningmeester. Ook na de fusie 

werd nooit tevergeefs een beroep 

gedaan op de organisatorische 

kwaliteiten van Duchêne. Zo 

startte hij als wedstrijdleider van de fusieclub ASV, maar 

later was hij ook weer redacteur van En Passant en toen het 

in 1991 nodig was, werd niet tevergeefs een beroep op Fred 

gedaan om voorzitter te worden. Onder zijn leiding werd het 

100-jarig bestaan van ASV gevierd. Samen met andere erva-

ren schaakorganisatoren als Gerrit Verbost, Henk Kelderman 

en Henk Wille zorgde Fred voor een onvergetelijk jubileum-

schaakjaar met tal van activiteiten. Fred Duchêne was niet 

alleen een bestuurder. Hij was ook een verdienstelijk scha-

ker. Zo werd Fred in 1958, 1960 en 1961 clubkampioen van 

De Koningsloper. Ook bij ASV speelde Fred langdurig in de 

hogere teams mee. Zijn rol in de top van de club was toen 

inmiddels door de door hem opgeleide jeugd (zijn zoon René 

en Fred Reulink) overgenomen. Fred Duchêne schaakte nog 

lang en ook toen hij minder op de club kwam, bleef zijn 

belangstelling voor het wel en wee van ASV groot. Helaas 

liet zijn gezondheid hem in de steek, waardoor hij ook zijn 

geliefde hobby eraan moest geven. ASV verliest in Fred 

Duchêne een groot clubman en een warm en betrokken 

mens. Erik Wille (voorzitter) 
 

Nieuw seizoen: Zo beste mensen, we zijn weer begonnen. 

Weer liggen er op onze vaste donderdagavond ruim 40 

schaakavonden voor u in het verschiet. Vorige week maak-

ten we een start met een vrije speelavond en die kans lieten 

velen van u niet onbenut. Het werd dus al meteen een gezel-

lige avond met bijna 30 leden. Tien daarvan speelden in een 

groep snelschaak. Dat werd gewonnen door Laurens Storms 

met 9 uit 9. Hij bleef Tom Bus met 8 uit 9 voor. In een vier-

kamp werden dubbelrondige rapidpartijen gespeeld. Ron 

Eggink maakte zijn favorietenrol waar en won deze groep. 

Verder werden er nog zo’n 6 partijen gespeeld met een ge-

woon speeltempo om alvast aan het nieuwe seizoen te wen-

nen. Natuurlijk werd er aan de bar weer het nodige bijge-

praat en de verwachtingen voor het nieuwe seizoen doorge-

nomen.  

Vanavond wordt het alweer wat serieuzer. U kunt de club-

kampioen of bekerkampioen uitdagen in een simultaan. 

Volgende week gaan we dan echt aan de slag met de 1e ron-

de van een fonkelnieuw seizoen in de interne competitie. 

Daar ligt voor u weer een nieuwe uitdaging. Ik wens u weer 

een prachtig mooi schaakseizoen!! In deze eerste EP van dit 

seizoen blik ik met u terug op de laatste avond van het vori-

ge seizoen en vanaf dat moment loop ik alle zaken rond de 

zomertoernooien chronologisch met u door. U zult begrijpen 

dat ik dit wat verdeel over de eerste nummers van dit seizoen 

want de eerste teamwedstrijden van onze zaterdagteams in 

de landelijke KNSB-competitie worden immers pas op 15 

september gespeeld. Onze eerste grote activiteit in dit nieu-

we seizoen is ons OSKA dat dit jaar van 31 augustus t/m 2 

september wordt gehouden. De voorbereidingen daarvoor 

zijn in volle gang. U kunt zich nog aanmelden….! Ik wens u 

in dit nieuwe seizoen weer heel veel schaakplezier!! 
 

Steenstraat: Met uw enorme enthousiasme bent u, wellicht 

onbewust, een goede ambassadeur van onze prachtige sport 

en onze vereniging. Want ongetwijfeld praat u over het 

schaken en daarmee indirect ook over ASV bij u thuis, maar 

ook wellicht met buren, kennissen, collega’s etc en wellicht 

zitten daar ook schaakliefhebbers tussen die de stap naar de 

vereniging nog niet durfden te nemen. Juist u kunt daarbij 

een belangrijke drempel wegnemen die nog steeds gevoeld 

wordt tussen het thuisschaak en het clubschaak. En als men 

het schaken nog niet zo beheerst dan is er altijd nog de be-

ginnerscursus van Kees van Keulen en de zijnen. We blijven 

Eindstand oploswedstrijd  
seizoen 2017 - 2018: 

1 André de Groot 38 
2 Tijs van Dijk 29 
3 Theo v. Amerongen 25 
4 Barth Plomp 18 
5 Otto Wilgenhof 15 
6 Peter Boel 14 
 Bart de Kort 14 
 Fred Reulink 14 
 Wouter van Rijn 14 
10 Jan Groen 13 
11 Horst Eder 12 
12 Hub Kusters 10 
 Piet de Mol 10 
 Pieter Verhoef 10 
15 Vadim van Kuijk 8 
16 Désiré Fassaert 7 
17 Wisse Witmans 5 
18 Jan Vermeer 4 
 Jan Zuidema 4 
20 Jacques Boonstra 3 
 Theo Koeweiden 3 
 naamloos 3 
23 Steven Braun 2 
 Lex van Hattum 2 
24 Jaap Amesz 1 
 John van Brink 1 
 Tom Bus 1 
 Victor Droop 1 
 Remco Gerlich 1 
 Joost Gresnigt 1 
 Peter Hamers 1 
 Theo Jurrius 1 
 Koen Maassen vd Brink 1 
 Hans Meijer 1 
 Oscar Mercan 1 
 Anne Paul Taal 1 
 Léon van Tol 1 
 Richard van der Wel 1 
 Hanna Wierts 1 



ook in het nieuwe seizoen actief werven. Dat doen we al 

meteen komende zaterdag 25 augustus vanaf 11.00 uur tot ± 

15.00 uur op de Steenstraat bij onze adverteerders Bloem-

sierkunst Futura, Slagerij Pepijn Putman, Bakker Koenen en 

Kaasspecialist ’t Zuivelhoekje. Bent u ook dan onze ambas-

sadeur…?? Kom dan zaterdagmiddag ook meespelen en 

neem het daarbij op tegen belangstellenden die wellicht zo 

de weg naar onze club gaan vinden! 
 

Beker: Nog 1 beslissing moest er op de slotavond vallen in 

het afgelopen seizoen. Waar in de ene zaal de spelers een 

weg probeerden te vinden in allerlei vreemde beginstellingen 

tijdens de 2e avond van het Fischer Random Chess speelden 

Wouter van Rijn en Peter Boel hun finalepartij in de Kroon-

groep van de bekercompetitie. Wouter versloeg Peter en 

schreef daarmee deze titel op zijn naam. 
 

Fischer Random Chess: Op de slotavond werd de 2e serie 

van 4 ronden gespeeld in het Fischer Random Chess. Na de 

eerste speelavond hadden Dirk Hoogland en Siert Huizinga 

3½ punt gescoord en waren 

daarmee herfstkampioen. 

Dirk rekende op de laatste 

clubavond in twee recht-

streekse duels af met zijn 

directe concurrenten Siert 

Huizinga en Koen van Keu-

len en daarmee werd Dirk 

overtuigend Fischer Ran-

domkampioen van ASV. 

Michiel Blok scoorde op 

deze slotavond met 4 uit 4 

een zgn. “Bobby”. De quote 

van deze avond kwam op 

naam van Henk Schunck na 

zijn nederlaag tegen Michiel. 

“Hij heeft gewonnen, maar 

ik gun het hem niet”. Zou 

Bobby niet trots geweest zijn 

op deze ongepolijste crie de 

coeur van Henk als deze 

hem ter ore zou zijn geko-

men…?! Nico Schoenmakers 
 

Terrasschaaktoernooi: Op 

zondagmiddag 1 juli werd onder werkelijk stralende om-

standigheden met de zon hoog aan de hemel de 5e editie van 

het terrasschaaktoernooi gespeeld bij café-bar ‘s-Heeren van 

Aemstel aan de Kortestraat. Er namen 31 schakers deel en 

dat hadden er best nog wat meer mogen zijn. Bijzonder fijn 

was daarbij de deelname van oud-ASV-ers Fitzgerald 

Krudde en Eugène Rebers. Prachtig om deze beide oud-

ASV-ers weer een keer in ons midden te mogen hebben! Een 

net na de start van het toernooi toevallig passerende Jan 

Timman keek belangstellend naar dit schaakgebeuren maar 

kon niet worden overgehaald ook deel te nemen. Gespeeld 

werd eerst in een voorronde en de daarin behaalde punten 

waren bepalend voor de plaatsing in de finalegroepen. De 

resultaten in de voorronde waren als volgt: 

Groep A: 1. Sander Berkhout 5½; 2/3. Tom Bus, Pim Ydo 4; 

4. Erik Wille 3; 5. Wilfred Jansz 2½; 6. Huub Blom 2; 7. 

André de Groot 0. 

Groep B: 1. Eugène Rebers 6; 2. Pieter Verhoef 5½; 3. Geert 

van Hoorn 5; 4. Rob Huberts 4½; 5. Erwin Oorebeek 3; 6/7 

Edwin Peters, Tom Molewijk 1½; 8. Ko Kooman 1.  

Groep C: 1. Bob Beeke 7; 2. Jeroen van Onzen 5; 3/4. Ri-

chard van der Wel, Dick Vliek 4½; 5. Jacques Boonstra 3; 6. 

Koen Molewijk 2; 7. Ruud Wille 1½; 8. John Bijlsma 0.  

Groep D: 1. Fitzgerald Krudde 7; 2. Wouter v. Rijn 6; 3. 

Carlos Preuter 4; Niels Matser 3½; 5. Albert Janssen 3; 

Barth Plomp 2½; 7. Hans Thuijls 2; 8. Kazem Mollahosseini 0. 

Daarna werden de finalegroepen geformeerd. In groep A 

ontstond een mooie strijd tussen Fitzgerald Krudde en Bob 

Beeke. Aanvankelijk nam Fitzgerald de leiding maar Bob 

achterhaalde hem na de 6e ronde weer. In het onderlinge duel 

in ronde 7 won Fitzgerald met 1½-½. Dit bleek beslissend. 

In de resterende partijen veranderde het verschil van een 

punt niet meer. Zo werd Fitzgerald winnaar van het zon-

overgoten 5e Heeren van Aemstel terrasschaaktoernooi. 

De eindstanden in de finalegroepen zijn als volgt: 

Finalegroep A: 1. Fitzgerald Krudde 15½; 2. Bob Beeke 

14½; 3. Eugène Rebers 11½; 4. Pieter Verhoef 9; 5. Jeroen 

van Onzen 8; 6. Sander Berkhout 7½; 7. Tom Bus 6½; 8. 

Wouter van Rijn 6 (uit 10); 9. Pim Ydo 5½; 10. Geert van 

Hoorn 5; 11. Erik Wille 1 (uit 8). 

Finalegroep B: 1. Albert Janssen 14½; 2. Erwin Oorebeek 

12½; 3. Carlos Preuter 11½; 4/5. Wilfred Jansz, Jacques 

Boonstra 9½; 6. Richard van der Wel 9; 7/8. Rob Huberts, 

Niels Matser 8½; 9. Dick Vliek 3½; 10. Huub Blom 3. 

Finalegroep C: 1. Ruud Wille 17; 2/3. Barth Plomp, Tom 

Molewijk 11; 4. Edwin Peters 10½; 5. Koen Molewijk 9½; 

6. Ko Kooman 8½; 7. Kazem Mollahosseini 8; 8. Hans 

Thuijls 7; 9. André de Groot 4; 10. John Bijlsma 3½. 

De aanwezige schakers maakten er weer een prachtig 

schouwspel van voor het passerende winkelende publiek 

waar ook later op de middag enkele concertgangers van Iron 

Maiden die dezelfde avond in Gelredome optraden belang-

stellend toekeken. Een enkeling waagde zich na afloop ook 

zomaar aan een partijtje. Na afloop vond natuurlijk weer de 

barbecue plaats. Een gezellige afsluiting van een mooi 

schaakevenement!! Volgend jaar doen we dit natuurlijk 

weer!! 
 

Spakenburg: Op zaterdag 7 juli werd in Spakenburg in het 

businesshome van de plaatselijke voetbalvereniging IJssel-

meervogels het FishPartners-rapidtoernooi gehouden. Het 

was een sterk bezet toernooi met onder meer Jan Timman. 

Jaap Vogel was de enige ASV-er onder de deelnemers. Aar-

dige anekdote was nog dat Jaap vertelde dat hij zo’n 50 jaar 

geleden nog tegen IJsselmeervogels had gevoetbald. Nu 

kwam hij er om te schaken Hij kwam tot een score van 4 uit 

7. Hij verloor o.a. van de deelnemende schaakcomputer 

Pewatronic. Razendsterk en uiteindelijk winnaar met 6½ 

punt. De computer deelde niet mee in de prijzen zodat Kevin 

van Brummelen de verrassende winnaar werd. 
 

Amsterdam: Intussen was het tijd geworden voor de vele 

zomertoernooien. Zo werd van 7 t/m 15 juli het Amsterdam 

Science Park toernooi gehouden. Mick van Randtwijk speel-

de in groep A en scoorde daarin 3 uit 9. De start was goed 

met 2½ uit 5 maar in de 2e toernooihelft wist hij daar maar 

een half punt aan toe te voegen. In groep C eindigde Quirine 

Naber fraai in de subtop op een gedeelde 9e plaats met een 

score van 5½ uit 9. 
 

Tot slot: Aan het einde van deze eerste EP treft u nog de 

uitslagen aan van de slotronde van de vorige interne compe-

titie. Zo blijven we compleet nietwaar….! 

Uitslagen interne competitie 36e ronde (28 juni 2018): 

Boel - R. Wille 1-0; Knuiman - Naber 1-0; Huizinga - Wit-

mans 1-0; Koen van Keulen - Eggink 1-0; Fassaert - Kooij 

1-0; Kusters - Koeweiden 1-0; van Belle - Wijman 1-0; Kees 

van Keulen - Vermeer 0-1; Mollahosseini - van Buren ½-½; 

Schunck - van Lotringen ½-½; Meijer - Derendorp 0-1; P. 

Hamers - Hartogh Heijs 1-0; Zuidema - Rijmer 1-0; J. San-

ders - Eisma 0-1; Bijlsma - Stibbe 1-0. 

Eindstand Fischer Random Chess 

Seizoen 2017-2018 na 8 ronden: 

1 Dirk Hoogland 7 
2 Koen van Keulen 6 
3 Siert Huizinga 5 
4 Michiel Blok 4 uit 4 
 Edwin Peters 4 uit 7 
 Hub Kusters 4 
 Jan Vermeer 4 
8 Nico Schoenmakers 3½ uit 5 
9 Horst Eder 3 uit 3 
 Rob Huberts  3 uit 3 
 Kees van Keulen 3 
 Ko Kooman 3 
 Kazem Mollahousseini 3 
 Henk Schunck 3 
15 Ruud Wille 2½ 
16 Steven Braun 2 uit 3 
 Ronnie Eggink 2 uit 4 
 Jan Groen 2 uit 4 
 Jan Zuidema 2 uit 4 
20 Jacques Boonstra 1½ uit 3 
 Hans Derendorp 1½ uit 4 
22 Cesar Eisma 1 uit 2 
 Lex van Hattum 1 uit 2 
 Fred Reulink 1 uit 2 
 Ahmed Samman 1 uit 3 
 Hendrik van Buren 1 uit 4 
 Theo Koeweiden 1 uit 4 
28 Dick Vliek 0 uit 1 
 Victor Droop 0 uit 2 
 Thijs Stomphorst 0 uit 2 
 Rob van Belle 0 uit 4 


