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Oploswedstrijd: Het WK-jeugd levert vaak veel fraais
op. De top van het toernooi bestaat altijd al uit grootmeesters en de leeftijd maakt, dat men er vol tegenaan
gaat. Vorige week een beeld uit het laatste WK. De
partij was die tussen Tari en Patil. De witte combinatie
was geslepen, maar
niet al te gecompliceerd. Wit speelt en
wint. Oplossing: 1.
Pd4-e6! Zwart heeft
nu 2 keuzes: 1…fxe6
2. Dxe6+, Kg7 3.
Txd5 of 1…Txd2
(wat ook gespeeld
werd) 2. Dxd8+, Txd8
3. Txd8# mat.
Rapid: Vanavond is er
geen interne ronde
maar wel de tweede
serie van 4 partijen in de rapidcompetitie. Het veld ligt
nog dicht bij elkaar. Vooralsnog gaan Bob Beeke, Tom
Bus en Otto Wilgenhof met 3½ uit 4 aan de leiding
gevolgd door maar liefst 9 spelers met 3 punten. Gaat er
vanavond al iemand afstand nemen? Ook kan er vanavond gespeeld worden in de extra competitie.
Fischer: Nico Schoenmakers, onze Fischerfan bij uitstek, maakte mij attent op de voorpremière van de film
Pawn Sacrifice over het leven van Bobby Fischer. Deze
wordt op zaterdag 28 november om 11.00 uur in De
FilmHallen (Hannie Dankbaarplaats 12) in Amsterdam
vertoond. Opgeven kan door naam en KNSB-nummer te
mailen naar: pawnsacrifice2@entonegroup.com. Evt.
samen reizen met Nico is af te spreken.
Externe competitie: Met het verslag van ASV-10 sluiten
we in deze EP de 1e ronde af. Vanaf nu ligt de focus op
onze eerste 4 teams die zaterdag a.s. op pad gaan voor
hun 3e ronde. ASV-1 speelt in Enschede tegen SG Max
Euwe. Worden daar de eerste punten behaald? Winst is
belangrijk om uit de onderste regionen weg te komen.
ASV-2 gaat opnieuw naar Rotterdam waar ditmaal
Charlois Europoort-2 de tegenstander is. De winnaar
haakt aan bij de top, de verliezer valt voorlopig af.
ASV-3 treft in Alkmaar De Waagtoren-2. Er zijn in dit
duel belangrijke punten te verdienen voor ons derde.
ASV-4 speelt in Putten tegen het sterke PSV/DoDo dat
gedeeld koploper is in de OSBO-Promotieklasse.
Ledenoverzicht: Cijfertjes zijn altijd leuk. Ook daar
waar het gaat om een vergelijking van het aantal leden
van de grote clubs. Op 1 oktober maak ik jaarlijks een
vergelijking aan de hand van de gegevens die ik van het
Bondsbureau van de KNSB toegestuurd heb gekregen.
Dank daarvoor!! En dan is het niet alleen vanuit ons
gezichtspunt goed om te zien dat ASV een plek is gestegen en nu met 156 leden op een derde plaats staat
maar het is ook een bevestiging dat het schaken in Arnhem zich goed blijft manifesteren in de top want op
deze nieuwe lijst staan De Toren met hun grote jeugdafdeling en ASV, met juist heel veel seniorleden, beiden
in de top 3 van Nederland. Het is prachtig dat de 2 grote
Arnhemse clubs, die beiden met hun eerste team in de
op één na hoogste klasse in de KNSB-competitie spelen,
op de ledenlijst zo’n prominente plaats op het schaakpodium van Nederland innemen. Daar kunnen we mee
voor de dag komen! De grootste club van Nederland is
na de fusie in 2009 met Max Euwe onveranderd Caïssa
uit Amsterdam gebleven. Dat was ook geen verrassing.
Na een daling van het ledental in de laatste paar jaar zijn
zij nu weer boven ede 200 beland. ASV passeerde DSC
Delft dat nu de 4 positie inneemt. Een grote sprong

donderdag 5 november 2015
Overzicht ledenbestand KNSB per 1 oktober 2015
met verenigingen met 100 of meer leden:
Nr. Vereniging
1/10/15 1/10/14 1/10/13 1/10/12 14/9/11 1/8/10
1 SV Caïssa (Amsterdam)
208
195
197
218
210
217
2 De Toren-Arnhem
171
171
175
145
142
141
3 ASV-Arnhem
156
147
136
155
144
138
4 Delftsche SC
150
150
155
143
139
130
5 SV Almere
140
126
110
116
104
6 SV Amsterdam-West
136
124
121
7 Dr. Max Euwe (Enschede)
125
126
126
108
8 HWP (Haarlem)
125
138
131
134
138
131
9 SV Promotie (Zoetermeer)
124
120
126
112
118
10 LSG (Leiden)
123
129
104
101
114
11 VAS (Amsterdam)
122
146
140
144
148
163
12 SV Spijkenisse
120
139
131
128
112
13 De Waagtoren (Alkmaar)
119
115
130
123
116
128
14 Moira Domtoren (Utrecht) 118
119
130
124
113
15 JSC Magnus Leidsche Rijn 118
16 SV Zukertort (Amstelveen) 112
118
99
110
104
17 SV Caïssa-Eenhoorn (Hoorn) 110
118
124
121
103
18 DD (Den Haag)
109
108
115
108
109
19 Kennemer Combinatie
108
109
89
141
156
154
20 SV Leiderdorp
107
101
101
103
137
130
21 BSG (Bussum)
106
111
102
101
122
133
22 SV Purmerend
101
110
114
100
100
23 SV Voorschoten
101
---------------------------------------------------------------------------------------------------SV Hoogland (Amersfoort) 99
SV Wageningen
98
97
103
105
….Paul Keres (Utrecht)
97
De Pion (Roosendaal)
93
102
121
133
SV Dordrecht
92
HMC Calder (Den Bosch) 90
100
109
106
De Stukkenjagers (Tilburg) 89
Charlois Europoort (R’dam) 86
92
95
103
109
De Schaakmaat (Apeldoorn) 81
102
108
126
113
SC Groningen
118
SV Krimpen a/d IJssel
118
SV Santpoort (Velserbroek)
106
Hilversums S.G.
104
SV Almelo
103
ZSC Saende (Zaandam)
102

voorwaarts maakte SV Almere van de 10e naar de 5e plaats. Dit
geld ook voor de SV Amsterdam-West. Deze club, ontstaan in
2013 uit een fusie tussen Het Probleem
en TAL/DCG (de laatste
was al een fusieclub, steeg van de 11e naar de 6e plaats. Grootse
daler is toch wel het Amsterdamse VAS, een club met een rijke
historie. Daar waar zij jarenlang tot de grootste clubs vane Nederland behoorden vielen zij nu zelfs uit de top-10 van de 5 naar de
11e plaats. Ook opvallend lijkt de daling van het ledental
bij Spijkenisse. Zij zakten eveneens uit de top 10 van de 6e naar de 12e
plaats. Al die cijfers blijven natuurlijk gebaseerd op een momentopname. Maar toch over een reeks van jaren geeft het een aardig
beeld van de ontwikkelingen. Kijkt u de cijfers in de tabel er maar
eens op na. De jeugdclub Magnuse Leidsche Rijn kwam ogenschijnlijk vanuit het niets op een 15 plaats terecht. En ook de SV
Voorschoten vinden we voor het eerst tussen de verenigingen met
100 of meer leden, daar waar de SV Hoogland hier net onder
staat. Van de andere OSBO-verenigingen lukte het Wageningen
opnieuw net niet op de 100 leden te passeren. Het Apeldoornse
De Schaakmaat zakte juist onder die grens van 100 terug naar 81
leden. Ook De Pion (Roosendaal) en HMC Calder uit Den Bosch
raakten onder de 100 leden. Opvallend nog aan het aantal leden
van het Utrechtse Paul Keres is het grote aantal van 34 dubbelleden. Ik hoop het overzicht de komende jaren verder compleet te
maken. Zo zijn diverse clubs die in 2011 nog boven de 100 stonden voor mij uit het gezichtsveld verdwenen. Volgend jaar zien
we weer verder hoe ASV er dan voor staat. Intussen blijven we
natuurlijk hard werken aan ledenwerving en ledenbehoud.
Nederlaag voor ASV-10: Op donderdag 15 oktober jl. moest het
voor een groot deel gewijzigde ASV-10, vorig seizoen gepromoveerd naar de 3e klasse, aantreden tegen VSG-2 uit Ermelo. Het
werd een valse start want met een 1½-4½ overwinning keerden de
schakers uit Ermelo huiswaarts. Een kleine troost voor ons is wel
het gegeven dat VSG-2 het team met de hoogste rating in deze
poule is en had gemiddeld bijna 200 punten meer dan ASV-10.
Tom Verberk speelde met wit een redelijk goede opening, maar

ging teveel met zijn pionnen in de aanval. Dit leidde
uiteindelijk tot een positioneel verlies op de f-lijn en
insluiting en verlies van zijn loper. Een leerzame partij
met het 1e verliespunt. Ko Kooman speelde goed, maar
kon de sterke tegenstander niet verleiden tot fouten.
Deze nam steeds meer het initiatief en verhoogde de
druk op de stelling van Ko tot deze de vlag kon strijken.
Henk Schunck opende goed maar kon geen overwicht
verkrijgen. Beide spelers vonden het een leuke partij
waarna tot remise werd besloten. Wisse Witmans speelde met wit een Open-Spaanse partij. Zijn tegenstander
plaatste zijn stukken enigszins onhandig, waardoor deze
door een dreigend mat op h7 niet meer kon rokeren. Dit
pakte Wisse goed op door een krachtige koningsaanval
door het centrum te lanceren. Zijn tegenstander trachtte
het initiatief over te nemen door een tegenaanval op de
damevleugel maar verloor daarbij een belangrijke pion.
Dit gaf Wisse de gelegenheid om zijn aanval nog krachtiger door te zetten. Toen zijn tegenstander een penning
over het hoofd zag en een volle toren verloor had Wisse
zijn 1e punt binnen. Een mooie prestatie tegen een tegenstander met ruim 250 hogere rating. Horst Eder
knokte voor wat hij waard is, maar zijn tegenstander
was eenvoudigweg te sterk. Toen Horst ook nog een
fout maakte was het snel gedaan. Toen was alleen Bryan
Hieltjes nog aan het spelen. Na de opening leek hij goed
te staan, maar allengs werd dit minder. Even leek het
nog remise te kunnen worden, maar zijn tegenstander
zag, en terecht, winstkansen. Zo werd de eindstand 1½4½. Een verloren wedstrijd, maar met het jeugdig elan
van ons team moet het bij de volgende wedstrijden
zeker lukken om punten te scoren.
Ko Kooman
Gedetailleerde uitslag ASV-10 - VSG-2: Horst Eder
(1590) - Mark de Graaf (1814) 0-1; Tom Verberk
(1414) - Marco ter Meer (1626) 0-1; Ko Kooman
(1475) - Wim Jongejan (1623) 0-1; Wisse Witmans
(1343) - Wido Sparling (1602) 1-0; Bryan Hieltjes Uri Vecht (1598) 0-1; Henk Schunck (1532) - Dirk van
Setten (1487) ½-½. Eindstand 1½-4½.
Guernsey: Voor Désiré Fassaert is deelnemen aan het
schaaktoernooi op Guernsey, één van de Kanaaleilanden
voor de Franse kust bij Normandië, bijna jaarlijkse kost.
Overigens zijn bij dit toernooi meerdere Nederlanders
op de deelnemerslijst te vinden. Désiré speelde dit jaar
een ijzersterk toernooi. Hij was naar dit toernooi gegaan
met de bedoeling om zijn tegenvallende prestatie bij het
toernooi in Dieren deze zomer ten minste gedeeltelijk
ongedaan te maken en dat is hem meer dan gelukt. Hij
was dan ook tevreden over zijn spel. Hij is nooit echt in
gevaar geweest en had de zaak vrijwel in elke partij
onder controle. Tegen zijn
landgenoot Thomas Broek
(Elo 2205) had hij in de 5e ronde zelfs bijna gewonnen,
maar in de tijdnood van Désiré slaagde zijn tegenstander
erin zoveel chaos te scheppen dat onze ASV-er maar de
veilige weg naar een (plus)remise koos. In elke ronde
trof Désiré een tegenstander met een Elo van 2000 of
meer. Met degelijk spel bleef hij ongeslagen. Hij scoorde 5 remises en won tweemaal. In de tweede ronde won
Désiré met wit tegen FM en toernooi-organisator Fred
Hamperl. In witte tijdnood trachtte zwart met zijn dame
de vijandelijke stelling binnen te dringen, maar deze
raakte opgesloten en kon alleen met groot materiaalverlies gered worden. Bij de prijsuitreiking herinnerde Fred
daaraan met de opmerking “He got my Queen!”. In de
slotronde werd Désiré held van de dag van de Nederlanders. Tegen een Franse WFM ging hij onvervaard ten
strijde. Na een wanhoopsoffer van de Française haalde
hij het volle punt binnen. Daarmee kwam hij op 4½ uit
7. Met zijn prestatie won onze ASV-er de ratingprijs
voor spelers met een Elo onder de 2000.
Hoogeveen: Diverse ASV-ers namen van 17 t/m 24
oktober deel aan het Hoogeveen schaaktoernooi. In de
Open Groep werd onze jeugdspeler Mick van Randtwijk
de beste ASV-er met een score van 4 uit 9. Met 2 winstpartijen aan het slot van het toernooi passeerde hij Jaap
Vogel en Pascal Losekoot op de ranglijst. Zij eindigden
op 3½ punt. Jaap moest 1 partij laten schieten en behaalde zijn score dus in 8 partijen. Ko Kooman stuurde
mij weer een uitvoerig verslag van zijn belevenissen in
Amateurgroep 2. Deze groep speelde de partijen in de
ochtenduren. Het werd voor Ko een zwaar toernooi
maar met het zijn score van 3 uit 7 was hij nog enigszins
tevreden maar met zijn TPR van 1357 bepaald niet. Van
de 45 deelnemers was hij op rating nr. 32 en eindigde
hij als nr. 31. In de eerste vier ronden waren 3 tegenstanders op Elo duidelijk te sterk. Ondanks goed tegenspel van Ko was dit toch te hoog gegrepen. Ronde 3 was

tegen een veel lager gerate tegenstander. Deze partij moest Ko
uiteraard winnen, maar hij had er de grootste moeite mee. Een
slopend en langdurig gevecht, waarbij zijn tegenstander nog remise aanbood. Dat was zijn eer ete na en na 90! zetten haalde Ko zijn
1e punt binnen. Ook in de 5 partij was het Eloverschil te groot.
Dit keer in het voordeel van Ko. Deze moest hij op papier dan ook
winnen en dat lukte na 46 zetten. Tegen zijn 6e tegenstander, Elo
bijna 1400, dacht Ko aan een mooie mogelijkheid om zijn doelstelling van 3 punten te behalen. Maar daar verkeek hij zich op.
Hij kwam al snel onder druk en terecht moest hij het punt afstaan.
Om zijn 3 punten te halen moest de slotpartij gewonnen worden,
maar dat dacht zijn tegenstander ook. Met een rating van 1055
was onze ASV-er gewaarschuwd. In de opening won hij een pion,
later volgde nog een pion. Zo kon rustig afwikkelen naar winst en
had Ko zijn 3 punten binnen. Dan was er nog een ASV-er. Dat
was Peter Boel. Weliswaar niet achter het schaakbord maar in de
persdienst druk doende om van het toernooi weer mooie verslagen
te maken. “Het was hard werken”, verklaarde hij na afloop. Maar
het resultaat mag er zeker wezen!!
Amsterdam: In het weekend van 23 t/m 25 oktober werd in Amsterdam het Eijgenbroodtoernooi gespeeld. Quirine Naber ging dee
strijd aan in groep A. Het werd geen succes. Na een bye in de 1
ronde volgden 4 verliespartijen. “Op zich speelde ik niet eens heel
slecht maar altijd was er wel een foutje en dan ging het nog
mis”aldus Quirine na afloop. In de slotronde kreeg ze een reglementair punt door het oneven aantal spelers in deze groep. Oscare
Mercan speelde in groep B en nam eveneens een bye in de 1
ronde op vrijdagavond. Daarna volgden 2 winstpartijen. Een goede start dus maar hij kon dit geen vervolg geven. Twee keer verlies tegen op papier sterkere spelers en een zege in de slotronde
bracht zijn score op 3½ uit 6 en eindigde zo in de middenmoot.
Stein: Bij het Open Limburgs snelschaakkampioenschap, gespeeld
op zondag 25 oktober in Stein miste Tom Bus na de voorronde net
finalegroep A. Het onderling resultaat viel daarbij in zijn nadeel
uit. In de dubbelrondige finalegroep B echter was onze ASV-er de
sterkste. Hij won deze groep met een score van 18 uit 22.
OSBO-PK: Afgelopen zaterdag startte in Apeldoorn het toernooi
om de Persoonlijke OSBO-kampioenschappen. Ko Kooman is de
enige ASV-er bij dit toernooi. Zijn start was niet goed. Tegen Ton
van ’t Hoff, een jeugdtalent van De Toren werd het een leuke en
boeiende partij met wisselende kansen. In het eindspel hadden
beiden een dame en 5 pionnen. Volledig remise dus. “Maar af en
toe moet je iets wagen, ik wilde nog even doorgaan”, aldus Ko .
Maar na een grote fout met zijne koning moet hij deze neerleggen.
Hierdoor moest hij het in de 2 ronde op het laatste bord met wit
opnemen tegen Sara Martinez (Wageningen). Het werd een gemakkelijke winst. Hij wist met zijn loper op f7 in te slaan met
schaak en won dus een pion maar er bleef van de zwarte stelling
weinig over. Toen zwart vervolgens ook nog een pion sloeg en Ko
daardoor een stuk won was het snel afgelopen. Met 1 uit 2 is alles
nog mogelijk. Ko blijft dan ook moed houden. Op zaterdag 19
december a.s. worden partij 3 en 4 gespeeld.
Uitslagen
1e ronde OSBO-competitie 1e t/m 4e klasse:
e

1 klasse B: VSG - De Schaakmaat-1j 3½-4½; ZZS! – Pallas-2 6½-1½;
Meppel-2 – De Toren-4 7-1; Schaakstad Apeldoorn-3 – ASV-5 5-3.
1e klasse A: Rokade - UVS-3 3-5; ASV-6 - Veenendaal-3 3-5; PION-2 Elster
Toren 3½-4½; Het Kasteel-2-De Toren-3 2½-5½.
2e klasse D: Velp – Rokade-2 5-3; SMB-2 – UVS-5 5½-2½; Zutphen-2 –
Theothorne 4½-3½; Zevenaar-2 – ASV-7 7-1.
3e klasse H: PION-4 - Millingen-1 5½-½; ASV-8 - Het Kasteel-3 4½-1½;
Tornado-2j-Elster
Toren-3 1-5; UVS-6 –SMB-5 2½-3½.
3e klasse D: Wageningen-5 – De Cirkel-2 4-2; BSV Bennekom-3 – Tornado
1½-4½; De Toren-7j–ASV-9 1-5; Dodewaard was vrij.
3e klasse F: Veenendaal-4 – Wageningen-6 4½-1½; ASV-10 – VSG-2
1½-4½;
De Toren-5j – PSV/DoDo-3 3½-2½; Edese SV-3 was vrij.
3e klasse G: De Kameleon – Zevenaar-3 1½-4½; Doesborgh – Doetinchem-2 3-3; Rokade-3 – ASV-11 3½-2½; De Toren-6j was vrij.
4e klasse C: Wageningen-7 - UVS-7 2½-1½; De Toren-10 - Mook-3 2-2;
Veenendaal-6j
- ASV12j 3-1; SMB-7 – Tornado-4 2-2.
4e klasse D: De Cirkel-3 – BSV Bennekom-4 2½-1½; Veenendaal-5 –
Rhenen-2
2-2; Velp-6j – ASV-13 0-4; Wageningen-8 was vrij.
4e klasse F: Zutphen-4-De Schaakmaat-4 2-2; ASV-14 – De Toren-9 0-4;
Theothorne-2
– Doetinchem-3 3-1; Velp-4j – Doesborgh-2 2-2.
4e klasse B: Velp-3 – Koningswaal-2 1-3; Tornado-3 – Mook-2 0-4;
Dodewaard-2j – SMB-6j 4-0; UVS-8 – ASV-15 1½-2½.

Uitslagen interne competitie 8e ronde (29 oktober 2015):
Bus-Beeke 0-1; Reulink-Holtackers ½-½; Knuiman-Boel 0-1; R.
Wille-Sloots ½-½; Gerlich-Hogerhorst 0-1; van de Linde-Fassaert
½-½; van Alfen-Boonstra 1-0; de Mol-Naber 1-0; Passchier-de
Lange ½-½; Vermeer-Peters 0-1; Kusters-van Belle 1-0; van Buren-Mercan 0-1; Kooij-Arends 1-0; Manschot-Witmans 1-0; Koen
v. Keulen-de Kok 1-0; Kees v. Keulen-Veerman 0-1; Zuidemavan Deursen 0-1; Kooman-Hageman 1-0; Schunck-de Groot 1-0;
Meijer - Hartogh Heijs 1-0; Rijmer-Maas 1-0; Stibbe-J. Sanders
1-0; van Lotringen-Visser 1-0;
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Brachten-Koeweiden 1-0; Huizinga-Duijker 1-0; Taal-N. Schoenmakers ½-½.

