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57e jaargang no. 29      donderdag 13 september 2018
Oploswedstrijd: Wij klaagden al eens over componisten, die 

bovenal voldeden aan een opgegeven thema. Het hoefde niet 

moeilijk te zijn als er maar veel varianten in zaten. De Russi-

sche groot-meester 

Ruchlis doet het hier 

heel anders. Het is een 

probleem uit 1963. Wit 

geeft mat in twee zet-

ten. De sleutelzet is: 1. 

Tb4 maar later werden 

we er op gewezen dat 

er 2 sleutelzetten zijn 

want ook 1. Le4 leidt 

tot mat in 2. 
 

Beker: We willen bin-

nenkort weer starten met een nieuw seizoen in de ASV-

bekercompetitie. Voor de Kroongroep als de Bekergroep 

moet u zich even aanmelden. Dit kan via de lijst die op de 

clubavond op de inschrijfdesk ligt. Maar u kunt ook een 

mailtje sturen naar onze wedstrijdleider. Het is de bedoeling 

dat er op 20 september a.s. wordt geloot voor de 1e ronde. 
 

Bar: Iets wat zo af en toe weer een keer onder de aandacht 

gebracht moet worden is het feit dat we graag (zo mogelijk) 

gepaste betalingen van uw drankje willen zien. Dus een 

kopje koffie en thee betalen met een briefje van 50 euro daar 

is onze bar niet in voorzien! Bij voorbaat dank! 
 

Jeugd: Op zaterdag 1 september begon al de jeugdclubcom-

petitie van de KNSB. De ASV-jeugd had zich vorig seizoen 

weten te handhaven in de Meesterklasse en dat uitgangspunt 

geldt ook dit jaar. Op deze 1e speeldag was ASV verzwakt 

omdat Pieter Verhoef in het OSKA deelnam en ook Quirine 

Naber kon niet meespelen. Daarvoor in de plaats speelden 

Vadim van Kuijk en Duy Nguyen. Zeker voor laatstgenoem-

de was het spelen op dit niveau een geheel nieuwe ervaring. 

Samen met Mick van Randtwijk en Wisse Witmans gingen 

zij de strijd aan. In de 1e ronde was het jeugdteam van Pro-

motie uit Zoetermeer met 4-0 te sterk. De 2e ronde ging met 

3-1 verloren tegen het Talententeam SBO A1. Het enige 

bordpunt werd in die wedstrijd gescoord door Mick. Op 29 

september is de volgende speeldag. 
 

Externe competitie: A.s. zaterdag start de KNSB-competitie 

voor het nieuwe competitieseizoen met een geheel nieuwe 

competitieopzet. De zaterdagcompetitie en de doordeweekse 

competitie zijn volledig gescheiden van elkaar en dat bete-

kende dus ook vrije inschrijving voor de zaterdag. Reuze 

benieuwd hoe dit zich ontwikkeld! Zo krijgen we dit seizoen 

op KNSB-niveau geen poules t/m de 3e klasse, zoals afgelo-

pen seizoen maar zal er ook een 4e klasse zijn met deelname 

van 90 teams en verder nog een 5e, 6e en ook nog 7e klasse 

zijn als ik afga op de inschrijvingen. ASV zal dan ook dit 

seizoen met 5 teams, een team meer dus dan vorig jaar, op 

de zaterdag uitkomen. ASV-5 is ingeschreven voor de 6e 

klasse. Laten we de teams die het dit jaar moeten gaan doen 

eens even langslopen waar de samenstellers zo lang en voor-

al heel zorgvuldig over hebben beraadslaagd. 

ASV-1 speelt voor het zesde achtereenvolgende jaar in de 1e 

klasse KNSB. Handhaving lijkt ook dit jaar weer het uit-

gangspunt zeker als we de gemiddelde rating van de teams in 

deze poule erbij betrekken. Er zijn 5 teams met een gemid-

delde rating van boven de 2200 waarvan twee boven de 

2300. De 5 teams met een gemiddelde rating onder de 2200 

zullen gaan strijden om handhaving is de verwachting geba-

seerd op deze cijfertjes. Nieuw in deze poule is het uit de 

Meesterklasse gedegradeerde team van Groninger Combina-

tie. Dat team is ook meteen favoriet afgaande op de rating 

van dit team. Uit de 2e klasse promoveerden de teams Caïs-

sa-Eenhoorn uit Hoorn en SG Max Euwe uit Enschede. 

ASV-1 kent ten opzichte van het vorige seizoen geen veran-

deringen. Dus dezelfde 10 spelers gaan het ook dit seizoen 

weer doen met inderdaad weer een jaar ervaring rijker. De 

gemiddelde leeftijd van de teams in deze poule is 36 jaar. 

ASV-1 zit daar ongetwijfeld wat boven. Ook daar blijkt weer 

de extra ervaring uit!! De eerste wedstrijd is a.s. zaterdag uit 

bij het op papier sterke DSC Delft. 

ASV-2 heeft dit seizoen een wat meer regionale indeling. Dit 

in tegenstelling tot de noordelijke poule van vorig jaar. Drie 

mutaties in dit team. Jan van de Linde en Johan Wolbers 

schoven door vanuit ASV-3 daar waar Fred Reulink en Daan 

Holtackers de omgekeerde weg gingen. Verder speelt Theo 

Jurrius komend seizoen geen externe maar daarvoor is Murat 

Duman weer wel volledig inzetbaar. Hij komt vast voor 

ASV-2 uit. De seizoensopening is zaterdag uit tegen het 

Overijsselse Lonneker. Dit team en Almelo degradeerden uit 

de 2e klasse. Nieuw in deze 3e klasse zijn Voorst en WSG 

Winterswijk-2. Zij promoveerden uit respectievelijk de Pro-

motieklasse van de OSBO en SBO, die vorig seizoen voor 

KNSB 1e klasse A:  gem. Elo Samenstelling ASV-1   Elo 
1 Philidor 1847 2197 Bob Beeke 2290 
2 Groninger Comb. 2344 Eelco de Vries 2238 
3 UVS 2203 Jaap Vogel 2190 
4 Caïssa-Eenhoorn 2196 Otto Wilgenhof 2170 
5 ASV-1 2155 Pieter Verhoef 2137 
6 Paul Keres 2309 Michiel Blok 2125 
7 DSC Delft 2271 Peter Boel 2123 
8 Wageningen 2219 Wouter van Rijn 2119 
9 Purmerend 2150 Tom Bus 2098 
10 SG Max Euwe 2179 Dirk Hoogland 2057 
  teamleider: Otto Wilgenhof 

KNSB 3e klasse B:     gem. Elo Samenstelling ASV-2   Elo 
1 WSG Winterswijk-2 1843 Frank Schleipfenbauer 2132 
2 Zevenaar 2003 Jan van de Linde 2108 
3 Almelo 2033 Sjoerd van Roosmalen 2062 
4 DSG Pallas 2022 Sander Berkhout 2057 
5 ASV-2 2042 Johan Wolbers 2042 
6 A’hemse Schaak Acad.-2 1890 Richard van der Wel 1997 
7 Lonneker 2012 Mick van Randtwijk 1981 
8 Voorst 1912 Murat Duman 1956 
9 ZSG 1952 teamleider: Richard vd Wel 
10 SG Max Euwe-2 2022 



het laatst in deze vorm bestonden. ASV-2 heeft de hoogste 

gemiddelde rating in hun poule en behoort dus zeker tot de 

kanshebbers! De wedstrijd van zaterdag tegen Lonneker zal 

meteen een aardig inzicht geven van de kansen van ons team 

in de rest van het seizoen. 

ASV-3 start zaterdag uit tegen BSV Bennekom. Ons derde 

staat voor een hele zware taak met overduidelijk de laagste 

gemiddelde rating in hun poule. Ook het derde kende de 

nodige mutaties. Zelfs vijf! Zoals gezegd keerden Fred Reu-

link en Daan Holtackers terug vanuit ASV-2 daar waar Jan 

van de Linde en Johan Wolbers naar toe promoveerden. 

Freek Hooning, Remco Gerlich en Koen Maassen van den 

Brink zijn komend seizoen niet als vaste spelers inzetbaar. 

Daarvoor in de plaats kwamen Barth Plomp en Bent Schleip-

fenbauer die vorig seizoen niet vast in een team speelden. 

Ruud Wille completeert het team. Hij schoof door vanuit 

ASV-4. 

Dan tot slot in deze voorbeschouwing nog het team van 

ASV-4. Jarenlang kwam dit team uit in de Promotieklasse 

van de OSBO. Maar in het laatste jaar van deze hoogste 

klasse in de OSBO degradeerde het team. De vrije inschrij-

ving voor de KNSB-competitie in de nieuwe vorm bood de 

mogelijkheid om opnieuw op zaterdag te spelen waardoor 

het team nu in de 4e klasse zal uitkomen. Zo komen ze uit 

tegen teams uit de OSBO en de SGS. Ruud Verhoef is op-

nieuw teamleider. Het team bleef vrijwel geheel in tact want 

er was maar 1 mutatie. Voor de naar ASV-3 doorgeschoven 

Ruud Wille speelt nu René van Alfen in het vierde. In deze 

poule is Veenendaal zonder meer de favoriet daarvoor hoe-

ven we toch niet al te lang in de glazen bol te turen. 

Tot zover een vooruitblik op onze eerste vier teams. Hoe 

schat u de kansen van onze teams in op basis van de indeling 

en de bijbehorende cijfertjes. Gaat de vlag in top voor een 

kampioenschap of wordt het hier en daar kommer en 

kwel….? We zullen het zien! 

Op de indeling van ASV-5 kom ik in een volgende EP terug 

De samenstelling van het team is wel bekend maar de inde-

ling van de 6e klasse is bij het sluiten van deze editie nog 

onbekend. Zij zullen uitkomen in een poule van 8 teams 

waardoor zij de 1e ronde ook pas op 6 oktober zullen spelen. 
 

In oktober volgt ook een vooruitblik op al die andere ASV-

teams in de verschillende klassen van de nieuwe gezamenlij-

ke competitie met de SGS, OSBO en de SBO. Het enthousi-

asme is bij de ASV-ers groot daar maar liefst 8 teams voor 

deze doordeweekse (achttallen)competitie zijn aangemeld. 

Voor de indeling van de teams over de diverse poules is 

intussen een concept-indeling verschenen. Een eerste blik 

leert dat veel OSBO-verenigingen minder achttallen hebben 

aangemeld. Vinden we deze clubs terug in de viertallencom-

petitie? Er zal ongetwijfeld nog het nodige veranderen. Het 

heeft dus nog niet veel zin om op de concept-indeling in te 

gaan. Wordt vervolgd dus! 
 

Brugge: Vorige week vertelde ik u over het HZ-

schaaktoernooi in Vlissingen. Na dit zomertoernooi in 

Zeeland trok het schaakcircus de grens over om in Brugge 

deel te nemen aan de "Brugse Meesters", een toernooi met 

220 deelnemers. Een zwaar toernooi bovendien met 2 partij-

en op 1 dag. ASV-er Mick van Randtwijk nam evenals vorig 

jaar deel aan dit sterk bezette toernooi. Mick eindigde hierin 

dit jaar met een score van 5 uit 9 op een gedeelde 56e plaats. 

Ook daar veel ratingverschillen. Zo won Mick in de ope-

ningsronde tegen een 1700+ speler om vervolgens tweemaal 

een 2100+ speler te treffen. Deze 2 partijen gingen verloren. 

Daarna volgde een serie van 3 winstpartijen met 2x een 

1500+ speler die Mick op papier ook moet winnen en het 

andere uiterste een knappe winst tegen een 2200 speler. 

Vervolgens kreeg Mick GM Dgebuadze (rating 2511) tegen-

over zich, een speler die we in Nederland ook vaak in rapid-

toernooien tegenkomen. Mick verloor deze partij om vervol-

gens in de voorlaatste ronde opnieuw te verliezen nu tegen 

een bijna 1800-speler. Winst in de slotronde leverde hem een 

score op boven de 50%. 
 

Leiden: Het Leidsch Schaakgenootschap (LSG) organiseerde 

dit jaar voor de 11e achtereenvolgende keer het Kroeg & 

Loper schaaktoernooi voor tweetallen. Het toernooi vindt 

plaats verspreid over meerdere locaties in de Leidse binnen-

stad. Het deelnemersveld liep ook nu weer uiteen van 

grootmeesters tot goedwillende huisschakers die van een 

uitdaging én een gezellige dag hielden. Anne Paul Taal 

speelde samen met zijn (schaak) vriend Ton van Vliet mee. 

Met 7 punten eindigde het duo keurig in de middenmoot van 

het maar liefst 104 koppels tellende deelnemersveld. Rond 

19.00 kwam er na de prijsuitreiking weer een einde aan dit 

gezellige evenement. Schakers keerden huiswaarts, gingen 

een hapje eten of….. namen er nog eentje. 
 

Gouda: Op zaterdag 1 september speelde Jaap Vogel mee in 

het sterk bezette rapidtoernooi van de SV Messemaker in 

Gouda. Jaap scoorde hierin 3 uit 7. Er namen maar liefst 8 

grootmeesters, 10 meesters en 2 damesgrootmeesters mee. 

Jaap begon nog met 1 uit 2 maar verloor daarna 3 keer op rij 

om in de laatste twee ronden nog toe te slaan. Zo eindigde 

hij op 3 punten.  
 

Correspondentieschaak: Jan Willem van Willigen is een 

actief correspondentieschaker. Onlangs speelde hij mee in 

een interland tegen Amerika, in een wedstrijd aan 10 borden. 

Nederland won deze wedstrijd met 11-9. Jan Willem speelde 

beide partijen, zowel met wit als zwart, remise. In het Neder-

landse team speelde ook GM Erwin L’Ami mee. 
 

Uitslagen interne competitie 2e ronde (6 september 2018): 

Boel - Bus ½-½; Knuiman - van de Linde 1-0; Hendriks - de 

Kort 0-1; Koen van Keulen - Plomp ½-½; de Mol - Fassaert 

1-0; Eggink - Boonstra 0-1; Kusters - van Hattum 1-0; van 

Amerongen - Passchier 1-0; van Belle - Eder 1-0; Schunck - 

Gort 1-0; Derendorp - Kees van Keulen 1-0; Bijlsma - de 

Munnik 1-0; B. Hamers - Mollahosseini 0-1; Zuidema - 

Wijman 1-0; van Lotringen - van der Jagt 1-0; Eisma - Ber-

ben 1-0; Stibbe - Maas 0-1; van Brink - van Etten 1-0; Quoc 

My Tran - Kooman 0-1; Christiaan Simon - Rijmer 1-0; 

Stomphorst - J. Sanders 1-0; R. Wille - Vermeer 1-0. 

KNSB 4e klasse C      gem. Elo Samenstelling ASV-4 Elo 
1 Veenendaal-1 2120 Paul de Freytas 1938 
2 Magnus Leidse Rijn 1983 Ruud Verhoef 1875 
3 UVS-2  1972 Bert Duijker 1869 
4 Amersfoort-2  1836 Désiré Fassaert 1836 
5 Oud Zuylen Utrecht-3 1665 Ivo van der Gouw 1830 
6 ASV-4  1837 Gerben Hendriks 1822 
7 PION/Mook comb.-2 1736 René van Alfen 1782 
8 Wageningen-3  1841 Steven Braun 1744 
9 Schaakstad A’doorn-3 1816 teamleider: Ruud Verhoef 
10 Zeist  1905 

KNSB 3e klasse G:  gem. Elo Samenstelling ASV-3  Elo 
1 SMB 1979 Wouter Abrahamse 2002 
2 PSV/DoDO 1998 Fred Reulink 1966 
3 KTC 1970 Bent Schleipfenbauer 1926 
4 De Stukkenjagers-3 2017 Barth Plomp 1911 
5 HMC Den Bosch 2036 Daan Holtackers 1887 
6 ASV-3 1890 Anne Paul Taal 1871 
7 Paul Keres-3 2003 Ruud Wille 1846 
8 Wageningen-2 1997 Quirine Naber 1708 
9 Moira Domtoren 1980 teamleider: Anne Paul Taal 
10 BSV Bennekom 2040 


