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Nooit van gehoord?
Kan
kloppen, het zijn
correspondentiespelers.
Hun
partij startte in
1969.
Zwart
staat zichtbaar
moeilijk
en
greep natuurlijk
de kans op eeuwig schaak aan.
Hoe ging dat?
Oplossing: 1...Pxg2 zwart moet wel inslaan. 2.
Kxg2, Tg5+ 3. Lxg5, Df3+ 4. Kg1, Dg4+ enz.
Ledenoverzicht: Voor het derde achtereenvolgende
jaar heb ik bij de KNSB cijfers opgevraagd van het
aantal leden van de grote verenigingen in NederOverzicht ledenbestand KNSB
per 1 oktober 2012 met verenigingen
met 100 of meer leden:
Nr. Vereniging
1/10/12 14/9/11 1/8/10
1 S.V. Caïssa (Amsterdam)
218
210
217
2 ASV
155
144
138
3 De Toren
145
142
141
4 VAS (Amsterdam)
144
148
163
5 Delftsche SC
143
139
130
6 Kennemer Combinatie
141
156
154
7 HWP (Haarlem)
134
138
131
8.De Pion (Roosendaal)
133
9 SV Spijkenisse
128
112
10 De Schaakmaat (Apeldoorn) 126
113
11 Moira Domtoren (Utrecht) 124
113
12 De Waagtoren (Alkmaar)
123
116
128
13 SV Caïssa-Eenhoorn (Hoorn) 121
103
14 SV Almere
116
104
15 SV Promotie (Zoetermeer) 112
118
16 SV Zukertort (Amstelveen) 110
104
17 SG D.D. (Den Haag)
108
109
Dr. Max Euwe (Enschede) 108
19 HMC Calder (Den Bosch)
106
20 SV Wageningen
105
21 SV Leiderdorp
103
137
130
Charlois Europoort (R’dam) 103
109
23 BSG (Bussum)
101
122
133
LSG (Leiden)
101
114
25 SV Purmerend
100
100
----------------------------------------------------------------SC Groningen
118
SV Krimpen a/d IJssel
118
Tal DCG (Amsterdam)
113
SV Santpoort (Velserbroek)
106
Hilversums S.G.
104
SV. Almelo
103
Z.S.C. Saende (Zaandam)
102

land. In het eerste jaar bescheiden met de top 10 en
nu, evenals vorig jaar de verenigingen met 100 of
meer leden. Ik schreef het vorig jaar al: Het blijft
maar een momentopname maar het is altijd aardig
om te zien hoe het aantal leden zich landelijk gezien
bij andere verenigingen, zeker over een wat langere

donderdag 18 oktober 2012
termijn, ontwikkeld. Het Amsterdamse Caïssa sinds 2009 de grootste
club van Nederland toen Max Euwe besloot zich op te heffen en op te
gaan in Caïssa. Bijna alle leden van Euwe werden toen lid van Caïssa.
Deze club staat dan ook onveranderd aan de kop maar de beide Arnhemse verenigingen ASV en De Toren, vorig jaar nog op de plaatsen
4 en 5, zijn gestegen naar een uitstekende 2e en 3e plaats. Iets waar we
met het schaken in Arnhem terecht trots op kunnen zijn!! Als we verder in de top van het klassement kijken dan heeft VAS, de andere
grote vereniging uit Amsterdam opnieuw iets moeten inleveren. De
Delftsche SC is duidelijk groeiende. Zij passeerden de Kennemer
Combinatie, 2 jaar terug nog de nummer 3 op de lijst. Sterke nieuwkomer in de top 10 is De Pion uit Roosendaal. In het overzicht van
medio september 2011 kwamen zij nog niet eens voor. Ook de SV
Spijkenisse heeft zich in de top 10 genesteld. In het lijstje treffen we
nog 2 OSBO-verenigingen aan. Dat is op nummer 10 De Schaakmaat
maar ook onze schaakvrienden uit Wageningen hebben een hele
mooie sprong gemaakt en staan nu ook met meer dan 100 leden in dit
overzicht. Nog net boven de 100 staan de SV Leiderdorp, maar ook de
gerenommeerde clubs BSG en LSG die allen duidelijk ledenverlies
hebben geleden. Onder de streep een aantal clubs die vorig jaar nog
meer dan 100 leden hadden maar nu onder dit aantal zijn beland maar
wie weet zien we die volgend jaar wel weer terug in deze tabel van de
100-plussers. Samenvattend: Voor ASV is de tweede plaats een prachtige positie maar van achterover leunen mag geen sprake zijn. Actief
blijven dus. Ledenwerving en ledenbehoud blijven heel belangrijk en
zo blijven we streven naar een geleidelijke groei. Volgend jaar kom ik
natuurlijk weer terug met nieuwe cijfers.
Bibliotheek: Met de cijfers van de ledenaantallen nog in gedachten
was het natuurlijk een mooie stimulans om ASV afgelopen zaterdagmiddag weer onder de aandacht te brengen bij de bezoekers van de
bibliotheek. Het was zeker weer gezellig bij onze eerste schaakdemo
in dit najaar in de bibliotheek aan de Koningstraat waar Hendrik van
Buren, Jan Vermeer en Ruud Wille weer zoveel mogelijk mensen
achter de borden probeerden te krijgen. Deze zaterdag viel nog net in
de Kinderboekenweek. Qua datum leek het dus een goede keuze want
zo heb je niet alleen de kinderen in huis maar ook de ouders. Twee
vliegen in één klap. Het tegendeel bleek waar. Het bleef namelijk
redelijk rustig. Natuurlijk schoven diverse volwassenen en jeugdspelers aan voor een partijtje maar het was toch net even minder dan we
gewend zijn. Dat neemt niet weg dat er ook nu weer enkelen (zowel
jeugd als senioren) serieuze belangstelling hadden voor het spelen bij
een club. Afwachten dus of dit wat oplevert. Op zaterdag 17 november is onze volgende demo in de bibliotheek.
Externe competitie: Ook onze teams in de 1e t/m 4e klasse OSBO zijn
met hun competitie van start gegaan. In de wedstrijden van ASV-5,
ASV-7 en in het onderlinge duel van ASV-12 tegen ASV-13 werden
inmiddels al partijen vooruit gespeeld. Daarover in deze EP meer.
Afgelopen dinsdag werden de eerste 2 complete wedstrijden gespeeld
te weten SMB-3 - ASV-9 en Twello-2 - ASV-10. Deze EP was toen al
afgerond zodat u de verslagen hiervan in de volgende uitgave kunt
aantreffen. Vanavond wordt het ook een drukte van belang in ons
Activiteitencentrum. ASV-6 ontvangt De Toren-5 terwijl ASV-8
gastheer is van De Toren-7. Twee echte stadsduels dus! Dan is er nog
het onderlinge duel tussen ASV-12 en ASV-13. Eén inmiddels voor-

uitgespeelde partij eindigde in remise. Ook morgenavond kunt u in onze speellocatie terecht. Dan
speelt ASV-11j vanaf 19.30 uur tegen UVS-6 uit
Nijmegen. Komt u onze jeugd ook aanmoedigen!
Ook ASV-7 speelt morgenavond en wel uit tegen
De Toren-6. Hierin staat ons zevende met 1½-½
voor. Volgende week vrijdag 26 oktober volgt nog
het duel Velp-1 – ASV-5. Ook in deze wedstrijd
staat het 1½-½ voor ons ASV-team. We wensen
onze teams veel succes!!

dame. Ko koos uiteindelijk voor Kh1. Na een boeiend middenspel
resulteerde een eindspel met voor Tom nog steeds 2 pionnen voorsprong. Na veel ploeteren ging het toch beter lopen voor Ko. Tom
deed een paar minder goede zetten waardoor zijn tegenstander een
pion kon terugwinnen en vervolgens liet Tom zijn zwartveldige loper
insluiten. Dat had Ko net op tijd in de gaten anders had hij zijn loper
in moeten leveren. Nu dwong hij hem tot remise wegens zetherhaling.
Beiden konden terugkijken op een zeer leerzame partij schaak. Als de
andere 5 partijen die vanavond worden gespeeld net zo boeiend worden dan wordt het nog een spannende strijd.
Ko Kooman

ASV-5 op voorsprong: In de wedstrijd van Velp-1 ASV-5 staat het na 2 vooruitgespeelde partijen die
afgelopen vrijdag werden gespeeld 1½-½ voor ons
vijfde. Anne Paul Taal speelde met wit tegen ons
dubbellid Hans van Capelleveen. Anne Paul kreeg
na verloop van tijd een prettige stelling met initiatief. In het verre middenspel won hij een pion. Toen
niet veel later een tweede pion volgde geloofde zijn
tegenstander het wel. Deze had ook geen enkel
uitzicht op tegenspel. Op dat moment bood Erika
Belle remise aan tegen Barth Plomp. De stelling
met dame en het loperpaar en een stel pionnen was
ook volledig in evenwicht. Barth had op dat moment bijna een half uur meer bedenktijd en probeerde er toch nog een beter eindspel uit te slepen.
Het zat er echter niet in. De stelling werd verder
vereenvoudigd en ook qua tijd kwam het weer in
evenwicht. Een volgend remiseaanbod werd dan
ook aangenomen. Volgende week vrijdag volgen de
andere 6 partijen.

Uitslagen/standen 2e ronde KNSB- en Promotieklasse OSBO:

Goede start ASV-7: Ook in de wedstrijd De Toren6 tegen ASV-7 werden 2 partijen vooruit gespeeld.
Pieter speelde remise tegen Malcolm Lok op bord 8
en Ruud Verhoef won van Rolf Hendriks op bord 1.
Pieter speelde een goede opening en won een pion.
Dit ging echter ten koste van zijn koning want deze
bleef in het midden staan. Door verwikkelingen
moest Pieter een stuk geven voor een extra pion
waardoor hij minder stond. Door secuur spel bleef
hij in de wedstrijd en wist af te wikkelen naar een
eindspel van 2 pionnen tegen een loper. Zijn tegenstander speelde het netjes uit en offerde de loper
voor de pionnen. Daarmee was remise een feit.
Ruud speelde een korte partij met wit. Zwart speelde de Franse opening zeer passief en al snel kon wit
een aanval opzetten op de korte rokade. De koningsstelling werd opgerold en na dameruil was de
winst eenvoudig. Zwart hield het daarom maar voor
gezien.
Ruud Verhoef
ASV-12 en ASV-13 (nog?) in evenwicht: Vorige
week donderdag speelden Ko Kooman en Tom
Verberk tegen elkaar in een vooruitgespeelde partij
tussen ASV-12 en ASV-13. Ko wilde met wit zo
snel mogelijk initiatief nemen en probeerde Tom in
de opening te verrassen. Tom vond echter de oplossing en nam vrij snel het initiatief over. Hij speelde
zeer creatief en wist met de dame een centrumpion
te veroveren iets wat Ko in zijn verdediging had
overzien. Maar Ko dacht vervolgens met een paardvorkje zowel de vijandelijke dame als een loper aan
te vallen. Tom was niet onder de indruk! Hij sloeg
met zijn loper met schaak in op f2 en viel daarbij
meteen de toren op e1 aan. Ko verzonk in gepeins.
De keuze was of met de koning de loper slaan of
met de koning naar h1. Daarbij bleef de toren aangevallen, maar Ko bedreigde ook nog de zwarte

KNSB 2e klasse B:
1 Caïssa-2
2 ASV-1
3 De Wijker Toren
4 Groninger Comb.-3
5 DSC Delft-2
6 HWP Haarlem
7 AAS
8 Kennemer Comb.-2
9 Sliedrecht
10 Westlandse Schaakcomb.
KNSB 3e klasse C:
1 Messemaker 1847
2 Laurierboom-Gambiet
3 Fischer Z
4 Het Kasteel
5 ASC
6 ASV-3
7 De Wijker Toren-2
8 Zukertort A'veen-3
9 Accres Apeldoorn-3
10 LSG-4

4
4
4
2
2
2
2
0
0
0

11
10½
10
9½
8½
8½
7
5½
5
4½

4 12½
4 10
3 10
2 8½
2 7
2 7
2 6½
1 7½
0 7
0 4

KNSB 3e klasse C:
1 DSC Delft-1
2 De Pion
3 LSG-2
4 HMC Calder-2
5 Spijkenisse
6 ASV-2
7 HWP Sas v Gent-2
8 Voorschoten
9 ZSC-Saende
10 De Stukkenjagers-2
OSBO-Promotieklasse:
1 Wageningen-2
2 Voorst
3 De Toren-3
4 PSV/DoDo
5 Pallas-2
6 Bennekom
7 ASV-4
8 Veenendaal-3
9 Wageningen-3
10 PION-2

4 11
3 8½
2 10
2 9
2 9
2 7½
2 7½
2 6½
1 7½
0 3½
4 11
4 10½
3 10
3 9½
3 8½
2 8½
1 6½
0 5½
0 5½
0 4½

KNSB 2e klasse B: De Wijker Toren - Westlandse Schaakcombinatie
5½-2½; Groninger Combinatie-3 - Kennemer Combinatie-2 6-2;
ASV-1 - AAS 5½-2½; Sliedrecht - DSC Delft-2 2½-5½; HWP Haarlem - Caïssa-2 2½-5½.
KNSB 2e klasse C: HWP Sas van Gent-2 - LSG-2 5-3; De Pion Spijkenisse 4½-3½; ASV-2 – ZSC-Saende 4½-3½; Voorschoten DSC Delft-1 2-6; De Stukkenjagers-2 - HMC Calder-2 2½-5½.
KNSB 3e klasse C: De Wijker Toren-2 - LSG-4 5-3; Fischer Z - Het
Kasteel 6-2; ASV-3 - Zukertort Amstelveen-3 4½-3½; Accres Apeldoorn-3 - Laurierboom-Gambiet 3½-4½; Messemaker 1847 - ASC
5½-2½.
Promotieklasse OSBO: Wageningen-3 - PSV/DoDo 2½-5½; Veenendaal-3 - Wageningen-2 2-6; ASV-4 - Pallas-2 4-4; Bennekom Voorst 3-5; De Toren-3 - PION-2 6-2.
NK-snelschaken jeugd: Pieter Verhoef is afgelopen zaterdag in Bunschoten bij het NK snelschaken voor de jeugd gedeeld 2e geworden in
de finalegroep bij de D-jeugd. In totaal 33 jeugdspelers speelden in
deze categorie in de voorronden voor een finaleplaats. Een plaats bij
de beste acht was hiervoor een voorwaarde. Pieter eindigde in de
voorronde op een gedeelde 3e plaats met 6½ uit 9. In de finalegroep
was het een harde strijd, waarbij Pieter 5 uit 7 scoorde. Bent Schleipfenbauer en Xadya van Bruxvoort speelden bij de B-jeugd mee. Gespeeld werd in een groep van 10 spelers. In de eerste omloop scoorde
Bent 5 punten, in het 2e deel kwam daar nog eens 5½ punt bij. Met
10½ punt (58%) leverde dat voor hem een 5e plaats op. Xadya behaalde zowel in de eerste omloop als in de tweede omloop 3 punten.
Zo sloot ze het toernooi met 6 punten (33%) op een 7e plaats af.
Uitslagen interne competitie 7e ronde (11 oktober 2012):
Karssen - R. Wille ½-½; Wilgenhof - Blok 0-1; Knuiman - Abrahamse
0-1; Weijsenfeld - Huizinga 1-0; van Amerongen - Marks 1-0; Steenhuis-Huberts ½-½; Hogerhorst-Kooij 1-0; van Belle - Boom 1-0; Kusters - Velders 1-0; van Buren - van Eck ½-½; Rietbergen-de Kok 0-1;
Eder - Wijman ½-½; Meijer - Veerman ½-½; van der Jagt - Stomphorst 1-0; Koen van Keulen-Hageman 1-0; Noordhuis-J. Sanders ½½; Hartogh Heijs - van Vlerken 1-0; Jan Pieter Lourens-Stibbe 1-0;
Kelderman - Visser 1-0; de Goeij - Viets ½-½.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: van Rijn-Homs 1-0; R. VerhoefHoogland 0-1; Kuiphof-Kees van Keulen 1-0; Corbeel-Vermeer 0-1.

