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53e jaargang no. 37
Oploswedstrijd: Een tweezet van onze landgenoot Groeneveld uit 1984. Wit speelt
en geeft mat in 2 zetten.
Oplossing: 1. c2-c4.
Externe competitie: Het
slot van 1e OSBOcompetitieronde leverde
voor ASV-13 een minieme 3½-2½ nederlaag op
tegen Theothorne-2. ASV8 bleef met dezelfde cijfers 3½-2½ aan de goede
kant en behaalde zo de
eerste 2 matchpunten thuis
tegen
het
Nijmeegse
UVS-6. In deze EP dee resterende verslagen. Dan richten
we ons nu weer op de 2 ronde van onze zaterdagteams. Zij
spelen a.s. zaterdag (aanvang 13.00 uur) in het Grand Café
van het Lorentz een thuiswedstrijd. ASV-1 krijgt na het
gelijkspel in de openingsronde nu een hele zware dobber
aan Het Witte Paard uit Sas van Gent. Vorig jaar was het
7-3 voor de sympathieke Zeeuwen. ASV-2 heeft wat goed
te maken
na de matige vertoning tegen HWP-2 (Haarlem)
in de 1e ronde. Tegenstander is het dit jaar in de KNSB
debuterende ENPS uit Amsterdam. Met Fischer Z komt er
nog een Amsterdamse club naar Arnhem. Zij zijn de tegenstander
van ASV-3. Vorig jaar werd het onderlinge duel in
de 1e ronde 4-4. Wat gaat het dit jaar worden? ASV-4
tenslotte krijgt het gepromoveerde Wageningen-3 op bezoek! Dus komt dat zien zaterdag, het wordt vast weer heel
spannend!
Ledenoverzicht: 1 oktober blijft jaarlijks een aardig meetmoment waar we staan als ASV tussen andere grote clubs.
Jaarlijks vraag ik dan ook de ledenaantallen van verenigin-e
gen met meer dan 100 leden op bij de KNSB. Voor het 3
achtereenvolgende jaar is 1 oktober dus het ijkpunt zoals u
in de tabel hiernaast kunt zien. De meeste mutaties zijn dan
aan het begin van het seizoen bij de verschillende verenigingen achter de rug, de teams zijn samengesteld, kortom
even een momentje van relatieve rust. Veel verrassingen
laat het overzicht dit jaar op een enkele uitzondering na
niet zien. Het is meer een bevestiging dat veel van de
teams die al jaren in de top staan hun positie hebben gehandhaafd. ASV steeg wel een plaats, van de vijfde naar de
vierde, maar de verschillen zijn minimaal. Uit het overzicht blijkt dat de top-3 in vergelijking tot 2013 onveranderd is. Het Amsterdamse Caïssa is nog steeds de grootste
club van Nederland nadat het in 2009 fuseerde met Max
Euwe. De Toren volgt onveranderd knap als 2e vooral
dankzij hun geweldige jeugdafdeling. DSC
Delft bleef
nummer 3. ASV treffen we dan aan op de 4e plaats doordat
het stuivertje heeft
gewisseld met het Amsterdamse VAS,
die nu op de 5e plaats staat. Zo staat het schaken in Arnhem
toch maar mooi hoog genoteerd en daar mogen we trots op
zijn. Met De Toren en ASV heeft Arnhem 2 grote clubs in
de top 4 van Nederland waarbij beide verenigingen hun
eerste team in de op één na hoogste klasse in de KNSBcompetitie hebben. Arnhem mag zich dus zeker “Schaakstad” noemen! Beide verenigingen zijn ook zeker geen
eendagsvlieg want ze staan immers al verschillende jaren
in de top van het klassement. Kijkt u de cijfers van de
afgelopen jaren er maar op na. Het schaken in Arnhem
staat dus erg goed aangeschreven!! Verder veranderde er in
de top 10 niet zoveel.
Nieuw is Leidse LSG dat met stip
steeg van een 20e naar een 8e positie!! Maar ook de groei
van Almeree mag er zijn. Zij verbeterden hun klassering
naar een 10 plaats daar waar ze vorig jaar nog als nummer
17 gerangschikt waren! Dit ging ten koste van Moira Domtoren en De Waagtoren die uit de top 10 vielen. De SV
Amsterdam-West nadert de top 10 langzaam maar zeker.

donderdag 30 oktober 2014
Overzicht ledenbestand KNSB per 1 oktober 2014
met verenigingen met 100 of meer leden:
Nr. Vereniging
1/10/14 1/10/13 1/10/12 14/9/11 1/8/10
1 SV Caïssa (Amsterdam)
195
197
218
210
217
2 De Toren-Arnhem
171
175
145
142
141
3 Delftsche SC
150
155
143
139
130

4 ASV

147

136

155

144

138

5 VAS (Amsterdam)
146
140
144
148
163
6 SV Spijkenisse
139
131
128
112
7 HWP (Haarlem)
138
131
134
138
131
8 LSG (Leiden)
129
104
101
114
9 Dr. Max Euwe (Enschede)
126
126
108
10 SV Almere
126
110
116
104
11 SV Amsterdam-West
124
121
12 SV Promotie (Zoetermeer) 120
126
112
118
13 Moira Domtoren (Utrecht) 119
130
124
113
14 SV Caïssa-Eenhoorn (Hoorn) 118
124
121
103
15 SV Zukertort (Amstelveen) 118
99
110
104
16 De Waagtoren (Alkmaar)
115
130
123
116
128
17 BSG (Bussum)
111
102
101
122
133
18 SV Purmerend
110
114
100
100
19 Kennemer Combinatie
109
89
141
156
154
20 D.D. (Den Haag)
108
115
108
109
21.De Pion (Roosendaal)
102
121
133
22 De Schaakmaat (Apeldoorn) 102
108
126
113
23 SV Leiderdorp
101
101
103
137
130
24 HMC Calder (Den Bosch)
100
109
106
---------------------------------------------------------------------------------SV Wageningen
97
103
105
Charlois Europoort (R’dam) 92
95
103
109
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

Deze vereniging ontstond in juni 2013 uit een fusie tussen Het
Probleem en TAL/DCG (de laatste was al een fusieclub en
kwam in 2011 met 113 leden al voor in dit klassement). Zo
heeft Amsterdam 3 grote clubs in dit klassement. Zukertort
Amstelveen is weer terug boven de 100 leden waar ze vorig
jaar net onder waren beland. Dit geldt ook voor de Kennemer
Combinatie maar deze club is nog ver weg van het aantal
leden die in 2011 werden genoteerd. Nog 1 andere OSBOvereniging staat in dit lijstje als 100-plusser genoteerd. Dat is
het Apeldoornse De Schaakmaat. Onze vrienden uit Wageningen hebben wat terrein prijs gegeven
en zijn onder de 100
beland. De SV Leiderdorp is de 2e Leidse club in dit klassement der groten. Verdere conclusies over deze momentopname laat ik graag aan u over. Volgend jaar zien we weer verder
hoe de clubs er dan voor staan. Buiten deze grote clubs zijn
zeer zeker ook de kleine clubs heel belangrijk. Dat hebben we
onlangs van heel nabij meegemaakt met het wegvallen van
Variant uit Huissen en WDC in Duiven. Ledenwerving en
ledenbehoud blijven belangrijke peilers. Er moet daarvoor
blijvend hard gewerkt worden door alle verenigingen.
Alleen invaller verliest niet in ASV-9: Als het zo doorgaat met
ASV-9 zal de voorzitter volgend jaar geen prijs voor de meest
productieve speler kunnen uitreiken. Alle spelers hebben nu 0
punten. Dat klinkt alsof het team weggespeeld is tegen Het
Kasteel-4. Dat was echter zeker niet waar. Winst voor ons
heeft zelfs in de lucht gehangen. Tegen half twaalf werd de
eerste partij pas beëindigd. Laten we de borden even langs
lopen. Werner Passchier kreeg een mid-tachtiger tegenover
zich. Die speelde de opening dusdanig, dat onze man de indruk kreeg een beginneling tegenover zich te hebben. Hij nam
enorme risico’s door zijn koning met opzet in het midden te
houden. Fritz gaf later aan dat Werner had kunnen winnen.
Maar onze kopman kon het zelf niet vinden en dat was ook
niet eenvoudig. Bob Kooij kwam voortreffelijk uit de opening.
Hij kon een koningsaanval opzetten, die doorslaand leek.

Daarbij offerde hij een stuk. maar toen sloeg de aanval niet
door. Dan is een stuk achter veel. Zekria Amani heeft geen
moment beter gestaan. Hij kwam in een lastige stelling. De
Wijchenaar kwam hier uiteindelijk met pionwinst uit tevoorschijn. Toen was inmiddels een paardeindspel bereikt.
Zoals bekend zijn die moeilijk te winnen. Zekria is er nog
steeds zeker van dat het remise was. Maar toen hij een
vijandelijk zetje over het hoofd zag was het gebeurd. Ikzelf
maakte het het bontst van allen. Bijna de hele partij speelde
ik met een stuk meer tegen 2 pionnen. Dat waren wel lastige pionnen, maar de stand was gewonnen. Dat ging prima
tot (het was al half 12 geweest) er gevluggerd moest worden. Als gebruikelijk liet ik toen prompt mijn dame wegkapen. Bord 5: Lion de Kok. Weer hetzelfde verhaal. Lion
stond al heel snel veel beter. Ook hij gooide er een stuk
tegenaan om de winst snel binnen te halen. Ook bij hem
sloeg de aanval echter niet door. Remco Menger speelde
een prima partij. Voortdurend stond hij aan het roer. Won
in de verwikkelingen een pion en moest proberen die tot
promotie te laten komen. Dat lukte hem niet en hij vond in
de stand van de wedstrijd ook geen aanleiding om het
uiterste te proberen. We zullen maar zeggen: “Volgende
keer beter.” Maar dit was wel een van de zwakste broeders
uit de groep.
Hendrik van Buren
Gedetailleerde uitslag Het Kasteel-4 - ASV-9: Louwrens
Buddenberg (1667) - Werner Passchier (1716) 1-0; Arno
Reijnders (1534) - Bob Kooij (1647) 1-0; Tony Hall
(1436) - Zekria Amani (1609) 1-0; Toine van Bergen
(1330) - Hendrik van Buren (1512) 1-0; Ben van Cuyk
((1318) - Lion de Kok (1529) 1-0; Martin van Gelder
(1303) - Remco Menger (1368) ½-½. Eindstand 5½-½.
Kleine overwinning ASV-8 op UVS-6: Met 3 vervangers
voor verhinderde spelers begonnen we iets later dan gepland aan de wedstrijd tegen UVS-6. Bij Hub Kusters werd
na 21 zetten in een partij waar wit steeds het initiatief had
het punt gedeeld. De eerste winst werd gescoord door Ko
Kooman die snel 2 pionnen won. Zijn tegenstander zette
een gevaarlijk ogende aanval op waarop Ko alle zeilen
moest bijzetten. Toen de UVS-er een veld ongedekt liet
kon Ko met zijn paard de dame insluiten. Ron Brachten
had zijn partij rustig opgezet. Na afruil kwamen ze in een
eindspel waarin Ron vooral de betere pionnenstructuur
had. Zijn paard kwam hier beter tot zijn recht dan de loper
van zijn tegenstander. Toen deze tegen elkaar geruild waren hield Ron een prachtige vrijpion over die niet meer te
stoppen was. Het winnende punt moest uit de overgebleven
3 partijen komen. Oscar Mercan verloor in de opening een
pion, daarna door onnauwkeurig spel nog eens de kwaliteit. Zijn compensatie bestond uit het loperpaar. Henk
Schunck speelde zo snel dat hij, voor hij het in de gaten
had, een loper minder had. Lion de Kok speelde een prachtige partij. Hij zette met goede zetten een aanval op. Dame
op de h-lijn met een pion ervoor. 2 torens op de half open
g-lijn, een prachtig paard dat gedekt werd door een pion.
Op het juiste moment ruilde Lion door het inslaan op g7
zijn 2 torens in voor de dame. Toen hij even later gebruik
makend van een penning g2-g4 en g4-g5 kon doorzetten
leverde dat ook nog eens een volle toren op waarop zijn
tegenstander opgaf. De overwinning was een feit. De 2
overgebleven partijen gingen helaas verloren. Oscar probeerde met zijn creativiteit nog lang het tij te keren. Zijn
tegenstander moest goed verdedigen. Toen deze echter
door goede zetten gebruik kon maken van een overbelaste
toren moest Oscar opgeven. Henk liep de hele partij een
beetje achter de feiten aan. Het is aan zijn tegenstander te
danken dat hij nog zo lang in de partij bleef. Hub Kusters
Gedetailleerde uitslag ASV-8 - UVS-6: Ron Brachten
(1691) - Dimitri Lintchuk (--) 1-0; Oscar Mercan (1614) Frans Nijenhuis (1531) 0-1; Hub Kusters (1600)-Tobi
van Scheijndel (1236) ½-½; Lion de Kok (1529) - Harrie
Berkers (1602) 1-0; Ko Kooman (1466) - Bastiaan du
Pau (--) 1-0; Henk Schunck (1745) - Rob Lubbers (1276)
0-1. Eindstand 3½-2½.
ASV-13 verliest net van veel sterker Theothorne-2: Op
verzoek van Theothorne-2 werd het duel een week later
gespeeld, omdat het vanwege hun invallersproblematiek
niet handig was om hun beide teams op dezelfde avond te
laten spelen. Vanzelfsprekend werkten we hieraan mee.
Jan Diekema kon door de verschuiving niet en speelde
daarom in zijn eentje een week eerder. In een zwaar gevecht zorgde Jan voor een keurige remise. Met nog 3 witte
borden over was er dus geen slechte uitgangspositie bereikt. Het begon echter slecht. Bob Sanders hield de stelling lang in evenwicht, maar na wat ongelukkige zetten
kreeg de Dierense kopman aanval door het centrum. Dit
kon Bob niet keren. André de Groot zorgde voor de ge-

lijkmaker. Pionwinst in de opening werd al snel belangrijk
want dit werd een gevaarlijke vrijpion. André’s opponent deed
er alles aan het kleinood te stuiten en dat lukte uiteindelijk ten
koste van een toren. Nedzat Sulejmani speelde een ouderwetse
pot koffiehuisschaak. De koning bleef in het midden en er
stonden meer stukken aangevallen, dan dat er stukken waren
die een veilig heenkomen gevonden hadden. Via een kwaliteitsoffer won Nedzat de dame tegen een toren en won daarna
simpel. Jan Zuidema speelde een gelijkopgaand duel. Theothorne-2 moest natuurlijk bij de achterstand wat en zo bleef
ook de tegenstander van Jan het proberen. Uiteindelijk kwam
er pardoes een matcombinatie uit de hoge hoed. Alle ogen
waren daarna gericht op het bord van Edward Kuster. De speler van Theothorne bood in gelijke stelling remise aan, maar
helaas hoorde Edward dat niet. Dat was jammer, zeker omdat
hij pal daarna een fout maakte en verloor. Een kleine nederlaag dus tegen een sterk team. Prima gestreden dus en de eerste punten komen echt binnenkort wel.
Erik Wille
Gedetailleerde uitslag Theothorne-2 - ASV-13: Joop van
Delft (1573)-Bob Sanders (1409) 1-0; Wouter Blacquière (--)
– Jan Zuidema (1454) 1-0; Roderik Kant (1482) – André de
Groot (1347) 0-1; Piet Loerts (1363) – Jan Diekema (1071)
½-½; Henk Limbeek (1362) – Nedzat Sulejmani (1411) 0-1;
Herman Geursen (1413) – Edwin Kuster (1293) 1-0. Eindstand 3½-2½.
Hoogeveen: Het Univé Schaaktoernooi in Hoogeveen werd
van 11 t/m 18 oktober gehouden. Het toernooi kende 2 matches met Giri en Timman elk in één hiervan. Daarnaast was er
een open toernooi en 2 amateurtoernooien. Het raadhuis van
Hoogeveen was de sfeervolle speellocatie. In het Open toernooi kwam onze Jaap Vogel tot een regelmatig opgebouwde
score van 4½ uit 9. Hiervan werd 4 uit 5 met wit behaald.
Gezegd moet worden dat 2 verliespartijen met zwart tegen de
grootmeesters Mikhalevski (2550) en Romanishin (2490)
werden geïncasseerd. Al met al een prima toernooi voor hem.
Dick Vliek speelde mee in het zgn. amateurtoernooi. In groep
1 daarvan kwam hij tot een score van 3 uit 9. Tenslotte was bij
Peter Boel de persdienst in goede handen!
Haarlem: In de herfstperiode was ook in Haarlem weer een
groot toernooi. HWP Haarlem organiseerde van 11 t/m 19
oktober het tiende BDO Chess Tournament, met wederom een
open toernooi naast de grootmeester- en meestergroep. Plaats
van handeling was het Stedelijk Gymnasium. Veel strijd ook
daar in een mooie locatie. René van Alfen speelde in de Bgroep van het open toernooi. Hij begon goed met 2½ uit 3
hetgeen
een gedeelde koppositie betekende. Verlies volgde in
de 4e ronde maar kwam hij alleen in de 5e ronde nog tot winst
Met nog 3 remises en een nederlaag zag René de top steeds
verder weglopen. Hij eindigde op 5 uit 9 maar gezien de Elotegenstand zal hij niet helemaal tevreden zijn geweest.
Schaakkunsttoernooi: In ons clubgebouw werd afgelopen
zaterdag in een prima sfeer het 2e Schaakkunsttoernooi gehouden. Organisator Margreet Wevers van Schaakkunst vroeg uw
secretaris of haar toernooi dat vorig jaar in Druten plaatsvond
ook bij ASV gehouden kon worden want ze zocht nog een
locatie. Natuurlijk pakken wij alle zaken aan die op ons pad
komen dus een afspraak was zo gemaakt. Wat meer deelnemers had natuurlijk nog wel gemogen maar met 39 schakers
verdeeld over 5 achtkampen werd het een gezellige dag. Jef
Verwoert (Wageningen) werd met 5½ uit 7 toch wel de verrassende winnaar voor Guust Homs. Bent Schleipfenbauer
kwam in deze groep tot 3½ punt. Voor Henk Schunck was
deze groepe te sterk. Hij bleef puntloos. Jan Vermeer werd in
groep B 5 met 3 punten. Groep C was een ASV-onderonsje.
Bob Kooij werd winnaar met 5½ punt voor Hub Kusters met
4½ punt. Xadya van Bruxvoort volgde met 4 punten en Theo
Koeweiden sloot de ASV-rij met 3½ punt. In groep D ewerd
Frans Veerman, weer bij ASV terug van weggeweest, 3 met
3½ punt. Remco Menger scoorde 3 punten. In de E-groep
zorgde Kees van Keulene voor nog meer ASV-succes. Hij viel
in de prijzen met eene 3 plaats met 4 punten. André de Groot
werd met 3½ punt 4 . Wat ons betreft doen we het volgend
jaar weer. Maar dan met meer deelnemers?!
Uitslagen interne competitie 7e ronde (23 oktober 2014):
Hoogland-Woestenburg 0-1; Holtackers-Reulink 1-0; Langedijk-R.
Wille 1-0; Huberts-Kersten 1-0; Passchier-Groen ½-½; van BelleBoom ½-½; Wong-Vliek; 1-0 van Buren-Manschot 1-0; VeermanKoen van Keulen 0-1; Sulejmani-Derendorp 0-1; Kees van KeulenMenger 0-1; H. Meijer - Wijman 0-1; van Deursen - Zuidema 0-1;
van den Born - A. Meijer 1-0; Diekema - Hageman ½-½; Rijmer Gubbels 1-0; Visser-J. Sanders 0-1; Stibbe-Hartogh Heijs 1-0; Vermeer-Witmans 0-1; Burger-de Groot 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: P. Schoenmakers-Boonstra 1-0;
Knuiman - Huizinga 1-0; Braam - Hogerhorst 0-1; Bentvelzen Naber 0-1; de Mol - Plomp 0-1; Naasz – F. Schleipfenbauer 0-1.

