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Oploswedstrijd: De stelling van vorige week
leverde een vreemd kijkje op achter de schermen van het probleemschaak. Wit geeft mat in 2
zetten was de vraag. Het is een probleem van
Jan Hartong en werd voor het eerst gepubliceerd
in 1962 in Italië. Het probleem won de eerste
prijs. Het gaf een storm van kritiek onder probleemschakers.
Zij vonden het
niet kunnen, dat
de sleutelzet 4
matzetten mogelijk
maakte,
terwijl er maar
één verdediging
gereed lag. Dat
was een eerste
prijs onwaardig.
Kennelijk
was
men toen geïnteresseerder
in
probleemschaak dan nu. Oplossing: de sleutelzet
is 1. Pxc4.
Rapid: Volgende week donderdag starten we
met de eerste speelavond in de rapidcompetitie.
Natuurlijk is er ook weer de extra competitie
voor wie rapid net even te snel afgaat en graag
een gewone partij wil spelen. Kom dus allen!!
Ledenoverzicht: De jaarlijkse vergelijking per 1
oktober van de ledentallen leerde dat ASV zich
onverminderd heeft gehandhaafd in de top 5 van
schaakverenigingen ine Nederland. ASV is zelfs
gestegen naar een 2 plaats. Het bondsbureau
van de KNSB zorgde weer voor deze gegevens.
Veel dank daarvoor!! Over een reeks van jaren
ontstaat een aardig beeld van de ontwikkelingen
van het ledental bij de diverse grote verenigingen. Natuurlijk blijft het maar een momentopname maar het feit dat ASV de laatste jaren
steeds een hoge positie inneemt geeft toch wel
aan dat onze vereniging een stabiele factor is.
Deze positie mag en zal niet betekenen dat we
rustig achter over kunnen leunen. Ledenwerving
en ledenbehoud blijven belangrijke peilers
waarop verdere groei kan ontstaan. Dat het
Amsterdamse Caïssa ongewijzigd de grootste
club van Nederland is, na de fusie in 2009 met
Max Euwe, zal egeen verrassing zijn. In dat licht
bezien is een 2 plaats voor ASV dan ook een
topklassering! Met 156 leden bleef ons ledental
exact gelijk aan dat van vorig jaar. Daarmee
hield ASV het de laatste jaren sterk gestegen
Almere net onder zich. Wat voor ASV geldt is
ook voor de Delftsche SC van toepassing. Ook
hen vinden we al jaren in de top van dit klassement terug. Ook de jeugdschaakclub Magnus
Leidsche Rijn maakt nog steeds een stormachtige ontwikkeling door. Zij maakten een grote
sprong naar plaats 5. Onze stadgenoot De Toren
vinden we terug op plaats 6. Zij zakten helaas
uit de top 5 maar ongetwijfeld zal er weer een
nieuwe lichting jeugd enthousiast worden gemaakt. Feit blijft wel dat beide Arnhemse clubs
nog steeds een prachtige klassering kennen in
het Nederlandse schaakleven. Sluiten we de top10 af dan vinden we daar SV Amsterdam-West,
in 2013 ontstaan uit een fusie tussen Het Probleem en TAL/DCG (de laatste was al een fusieclub) en verder HWP Haarlem, LSG Leiden
en Promotie uit Zoetermeer nog terug. Inderdaad allemaal clubs uit het westen van het land.

donderdag 20 oktober 2016
Overzicht leden KNSB per 1 oktober 2016 met verenigingen met 100 of meer leden:
Nr. Vereniging
1/10/16 1/10/15 1/10/14 1/10/13 1/10/12 14/9/11 1/8/10
1 SV Caïssa (Amsterdam)
207
208
195
197
218
210
217
2 ASV-Arnhem
156
156
147
136
155
144
138
3 SV Almere
155
140
126
110
116
104
4 Delftsche SC
153
150
150
155
143
139
130
5 JSC Magnus Leidsche Rijn
152
118
6 De Toren-Arnhem
141
171
171
175
145
142
141
7 SV Amsterdam-West
139
136
124
121
8 HWP (Haarlem)
129
125
138
131
134
138
131
9 LSG (Leiden)
129
123
129
104
101
114
10 SV Promotie (Zoetermeer) 128
124
120
126
112
118
11 SV Zukertort (Amstelveen) 124
112
118
99
110
104
12 De Waagtoren (Alkmaar)
123
119
115
130
123
116
128
13 SC Oud Zuylen Utrecht
120
14 VAS (Amsterdam)
120
122
146
140
144
148
163
15 Dr. Max Euwe (Enschede) 112
125
126
126
108
16 Kennemer Combinatie
112
108
109
89
141
156
154
17 BSG (Bussum)
110
106
111
102
101
122
133
18 Moira Domtoren (Utrecht) 110
118
119
130
124
113
19 SV Purmerend
110
101
110
114
100
100
20 SV De Pion (Roosendaal)
110
93
102
121
133
21 SV Spijkenisse
108
120
139
131
128
112
22 SV Caïssa-Eenhoorn (Hoorn) 105
110
118
124
121
103
23 SV Hoogland (Amersfoort) 104
99
24 SHTV (Den Haag)
101
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------DD (Den Haag)
99
109
108
115
108
109
SV Krimpen a/d IJssel
98
118
SV Leiderdorp
95
107
101
101
103
137
130
SV Wageningen
95
98
97
103
105
SV Voorschoten
92
101
HMC Calder (Den Bosch) 87
90
100
109
106
De Schaakmaat (Apeldoorn) 86
81
102
108
126
113
Hilversums S.G.
81
104
SV Almelo
81
103
ZSC Saende (Zaandam)
79
102
Charlois Europoort (R’dam) 77
86
92
95
103
109
SV Santpoort (Velserbroek) 77
106

Nieuw op plaats 13 in dit overzicht is SC Oud Zuylen Utrecht dat eerder
dit jaar is ontstaan door de fusie van beide clubs en nu 120 leden telt. Dr.
Max Euwe uit Enschede zakte uit de top 10 weg en staat nu 15e. VAS uit
Amsterdam, in 2010 nog nummer 2, lijkt de daling tot staan te hebben
gebracht iets wat bv. Spijkenisse nog niet kan zeggen. Twee clubs keerden terug in het overzicht van 100+ verenigingen. De Pion uit Roosendaal
en SV Hoogland uit Amersfoort hebben deze Top 15 aantal leden OSBOgrens weer overschreden. Tenslotte is hierin
verenigingen per
ook nieuw de vereniging SHTV. Dit is de
1 oktober 2016
Schaakcombinatie Haagse Toren Vogelwijk Nr. Vereniging
156
hetgeen verwijst naar de 2 verenigingen die in 12 ASV
Toren
141
2006 fuseerden. Van de andere OSBO- 3 De
SV Wageningen
95
verenigingen kwam Wageningen nog het meest 4 UVS
93
dichtbij. Onder de streep nog meer clubs die 5 De Schaakmaat
86
eerder boven de 100 stonden maar toch wat zijn 6 Schaakstad A’doorn 85
77
weggezakt. Volgend jaar bekijken we weer een 7 SMB
SV
75
nieuwe lijst om te zien hoe ASV er dan met al 89 Meppeler
71
die andere clubs voor staat. Om u ook een beeld 10Pallas
De Cirkel
70
te geven van de OSBO-verenigingen is in de 11 ZSG Zwolle
65
andere tabel de top-15 weergegeven. In totaal 12 PION
62
60
zijn er 53 OSBO-verenigingen. Veel clubs 13 Doetinchem
60
moeten het met beduidend minder leden doen 14 Veenendaal
15 BSV Bennekom
59
en dat is toch wat zorgelijk!
Externe competitie: Na de 2e ronde van onze zaterdagteams was het de
beurt aan de overige 8 ASV-teams in de OSBO-competitie. Daarvan
speelden er intussen zes. Nipte winst was er voor ASV-6 uit bij de Edese
SV-2. Ook ASV-13 won. Met 3½-½ waren zij te sterk voor Tornado-3j.
ASV-11 speelde na een spannend duel met 3-3 gelijk tegen UVS-6. Verlies was er driemaal. ASV-8 moest in PION-3 met 5-3 zijn meerdere
erkennen, ASV-10 verloor net van BSV Bennekom-3 met 3½-2½ en
ASV-12 kwam met 3-1 tekort tegen De Cirkel-4. Vanavond zijn er nog 2
thuiswedstrijden. ASV-7 neemt het op tegen VDS en ASV-9 ontvangt
Lochem. Het wordt dus gezellig druk vanavond!
ASV-6 moeizaam naar eerste zege: De grootste tegenstander van ASV-6
is dit seizoen ASV-6 zelf. Dat bleek meteen al in de eerste wedstrijd van
het seizoen bij ESV-2. Matchwinner werd uiteindelijk Jeroen Kersten, die
op de zesde zet al een stuk cadeau kreeg. Weinig doortastend spel bracht

de kopman van ASV toch weer in de problemen.
Het stuk ging weer verloren en uiteindelijk restte een moeilijk eindspel met een gevaarlijke
vrijpion voor de tegenstander. In opperste tijdnood gaf de Edenaar toen een toren weg. 3½4½. Daarvoor was er al veel misgegaan. Niet bij
Anne Paul Taal, die domweg beter kon schaken
dan zijn opponent. In een ingewikkelde stelling
maakt Anne Paul een stuk buit. Niet veel later
won ook Wisse Witmans. In de mooiste partij
van de avond debuteerde Wisse in de tweede
klasse met fraai schaak. Een scherpe koningsaanval leidde een niet te stuiten matcombinatie
in. Daarna ging het mis. Eerst liet Jeroen van
Ginneken in een eindspel met een pluspion een
paardvork toe en vervolgens kon Erik Wille de
vijandelijke vrijpionnen niet meer stoppen. Siert
Huizinga stond lang beter. Het dame-eindspel
bleek echter gevaarlijk en uiteindelijk werd het
nog net remise door eeuwig schaak. Nico
Schoenmakers had zich intussen ontworsteld
aan de vijandelijke druk. In de tijdnoodfase
kwam Nico aan het schaken en toen ging het
ineens hard. De voorsprong verdween echter
weer, omdat Piet de Mol in een eindspel met een
pluspion in tijdnood kwam. Piet raakte twee
pionnen kwijt en tenslotte nog een stuk. Doordat
Jeroen Kersten struikelend de finish haalde,
bleven we zonder schade, maar het schaken
heeft nog ruimte voor verbetering. Erik Wille
Gedetailleerde uitslag Edese SV-2 - ASV-6: Edwin
Groen (1782) - Jeroen Kersten (1850) 0-1; Bart
Koeweiden (1798) - Erik Wille (1903) 1-0; Hein
Bouwmeester (1718) - Anne Paul Taal (1901) 0-1;
Peter Dullaert (1772) - Nico Schoenmakers (1795)
0-1; Jos van Raan (1701) - Siert Huizinga (1749) ½½; John Zandvliet (1766) - Jeroen van Ginneken
(1784) 1-0; Alfred Gaasbeek (1629) - Piet de Mol
(1775) 1-0; Hans Thuijls (1616) - Wisse Witmans
(1454) 0-1. Eindstand 3½-4½.

ASV-8 moet nog even wennen: Het debuut in de
2e klasse OSBO leverde ASV-8 tegen PION-3
een 5-3 nederlaag op. Uit de uitslag zou je kunnen afleiden dat er harde strijd is geleverd, maar
toen de eerste uitslagen vast stonden was bij 3-3
duidelijk dat een nederlaag onafwendbaar was.
Oscar Mercan speelde een prima partij waarin
hij met zwart een mooie aanval opzette die resulteerde in een overwinning in 23 zetten. Vervolgens kwam Hedser Dijkstra in zijn partij in
gelijke stelling remise overeen Hub Kusters
zorgde voor 2-1. In een voordelig eindspel dacht
hij het zich te kunnen veroorloven een paard te
offeren waarna een pion zou doorlopen tot dame. Hij gaf echter aan de verkeerde kant schaak
waardoor de koning terug kon naar de laatste rij.
Ondanks een stuk minder bereikte hij toch remise door een zet later dan zijn tegenstander te
promoveren maar wel met schaak. Horst Eder
werd na een ingewikkelde gelijkopgaande partij
met tegenovergestelde rokades door zijn tegenstander in de slotfase overmeesterd. De winnende zet deed hij een zet later. Thuis achter de PC
kwam Horst er pas achter dat er nog een strohalm naar gelijkspel in de stelling zat. Koen van
Keulen maakte een stevige fout en werd daarna
min of meer overspeeld. Ron Brachten zorgde
voor 3-3 door in een sterke partij met matdreigingen aan beide kanten zijn hoofd koel te houden. Uiteindelijk was hij het die zijn tegenstander mat zette. Of Rob van Belle nog onder de
indruk was van de prijs die hij voor een glas
water moest betalen weet ik niet (2€), hij verspeelde wel een belangrijke pion. Hij probeerde
wel een tegenactie op te zetten maar zijn tegenstander wikkelde bekwaam af naar een overwinning. Jan Vermeer zette met wit een aanval op
die vastliep. Middels een kwaliteitsoffer probeerde hij de overgenomen aanval af te slaan.
Met een kwaliteit minder vocht hij nog lang
voor remise. Jan overzag echter een schaakje,
raakte zijn paard aan en moest toen met dit
paard het schaak opheffen. Dit kostte een stuk
en de partij. Zo werd de eindstand 5-3 in het
Hub Kusters
voordeel van de Groesbekers.
Gedetailleerde uitslag PION-3-ASV-8: Wim Gielen
(1911)-Jan Vermeer (1766) 1-0; Pieter Thissen
(1851)-Hedser Dijkstra (1692) ½-½; Alexander
Bouwman (1638)-Rob van Belle (1695) 1-0; Wilbert

Reynen (1760)-Hub Kusters (1571) ½-½; Tim Vriens (1612)-Ron Brachten
(1654) 0-1; Rinus Balkenende (1570)-Oscar Mercan (1465) 0-1; René Slaa
(1382)-Koen van Keulen (1477) 1-0; Jaques de Jong (1651)-Horst Eder (1557)
1-0. Eindstand 5-3.

ASV-10 verliest nipt van Bennekom-3: De eerste wedstrijd van ASV-10,
uit tegen Bennekom-3 op maandag 10 oktober, eindigde met 3½-2½ in de
kleinst mogelijke nederlaag. Een meevaller was de aanwezigheid van
Theo Koeweiden, die na zijn verblijf in het ziekenhuis toch in staat was
een avondje te schaken. Het zat hem niet mee. Hij wilde conform de
bordopstelling op bord 1 spelen. Hij begon goed en het leek na de opening een gelijkwaardige stelling, maar in het middenspel beging hij een
blunder dat hem 2 stukken kostte en hij snel kon opgeven. Desalniettemin
kijkt Theo met een goed gevoel terug op deze avond omdat hij na lange
tijd weer een serieuze partij geschaakt had. Kort daarna kwam het volgende verliespunt van Bryan Hieltjes. Goed begonnen maar bij een foutieve berekening verloor hij een paard. Ondanks alle inspanning lukte het
hem niet deze achterstand weg te werken. Henk Schunck stond vanaf het
begin zeer gedrongen, iets waar hij een grote hekel aan heeft. Het lukte
hem niet de stelling open te breken en alras werd tot remise besloten.
Deze tussenstand van 2½-½ gaf reden tot enige zorg. Het was een sterke
tegenstander met een gemiddelde rating van meer dan 120 hoger, maar
om nu in de eerste wedstrijd volledig weggespeeld te worden was geen
opwekkende gedachte. Maar helaas het volgende verliespunt kwam er al
aan. Lion de Kok die moest aantreden tegen de sterkste tegenstander
begon aardig maar speelde wel voor hem ongebruikelijke zetten zoals h6
en g5. Het gevolg was een afruil van zijn witte loper tegen paard en pionverlies. Zijn tegenstander maakte goed gebruik van het loperpaar en toen
ook een toren in de aanval werd betrokken was verlies van pionnen niet te
voorkomen. Om de balans toch enigszins te behouden kostte het Lion al
met al veel tijd en toen onder tijdsdruk een toren werd verspeeld ging de
partij verloren. Hans Derendorp en Ko Kooman speelden nog terwijl ons
team reeds verloren had. Ko speelde met zwart een degelijke partij, maar
stond vrijwel steeds onder druk. Maar dat kan ook positief verlopen. Door
een te enthousiaste aanval overzag de tegenstander een boobytrap waardoor Ko een belangrijke centrumpion veroverde. De druk was daarmee
niet weg, maar door rustig verder af te ruilen ontstond een eindspel met
voor Ko een pion meer. Het bleef uitkijken maar het eindigde met de
belangrijke pion die op promoveren stond, waarna werd opgegeven. Hans
speelde een goede partij. Bij zet 12 kon hij een pion doorschuiven waarmee 2 stukken werden aangevallen. Dat betekende stukwinst tegen een
pion. Dit gaf Hans niet meer weg. Hij nam er de tijd voor en werd al snel
omringd door belangstellende schakers die benieuwd waren naar de afloop. Hans vond die belangstelling maar zozo, maar liet zich niet afleiden
en kwam via verdere afruil tot een dusdanig eindspel dat zijn tegenstander
het voor gezien hield. Eindstand dus 3½-2½. Wel verloren maar overall
best een goed resultaat.
Ko Kooman

Gedetailleerde uitslag BSV Bennekom-3-ASV-10: Martin Maasse (1632)-Theo
Koeweiden (1601) 1-0; Hans van de Weteringh (1651)-Lion de Kok (1519) 1-0;
Kees v. Dijk (1584)-Bryan Hieltjes (1185) 1-0; Rinus van der Molen (1511) - Ko
Kooman (1453) 0-1; Dick Breher (1480) - Henk Schunck (1461) ½-½; Jaap van
Donkelaar (1455) - Hans Derendorp (1339) 0-1. Eindstand 3½-2½.

ASV-12 redde het niet: ASV-12 nam het in de openingsronde in een uitwedstrijd op tegen De Cirkel-4 in Ede. Het werd een 3-1 verlies voor
onze ASV-ers. Theo van Lotringen speelde met zwart een solide partij,
die regelrecht op remise leek af te gaan. Aan beide zijden stonden de
pionnen lang vast tegen elkaar. Tot zijn tegenstander stiekem met zijn
koningin tussen de linies manoeuvreerde. Dat kostte Theo een pion op de
e-lijn, waar zijn tegenstander door kon breken. Theo kon daarna het tij
niet meer keren, verloor een stuk en de partij. Nedzat Sulejmani trof met
wit een sterk aanvallende tegenstander en kwam twee pionnen achter.
Zijn tegenstander zette een aanval in met dame en toren. De partij leek uit
te lopen op mat voor Nedzat, maar zijn tegenstander misrekende zich en
dat leverde Nedzat torenwinst op. Hij speelde daarna de partij netjes uit
naar winst. Bert Maas kwam terecht in een gelijkopgaande strijd. Er ontstond een ingewikkelde stelling met veel dreiging aan beide kanten. Bert
stak het vuur aan waarna de stukken over en weer van het bord gingen.
Toen de kruitdampen waren opgetrokken bleek Bert een kwaliteit (paard
tegen toren) te hebben ingeleverd. Zijn tegenstander speelde het eindspel
rustig uit met een logisch verlies voor Bert. Thijs Stomphorst speelde met
wit lange tijd gelijk op met zijn tegenstander. Er ontstond dreiging voor
hem op de b- en c-lijn en Thijs lanceerde een mooie, maar gewaagde
aanval op de f- en g-lijn met winstkansen. Zijn tegenstander pareerde de
aanval met een tegenaanval en brak door de linies met een paard en dat
kostte Thijs een toren tegen een paard. Zijn tegenstander ruilde vervolgens af en het kwaliteitsverlies was in het eindspel door Thijs niet meer
goed te maken.
Thijs Stomphorst

Gedetailleerde uitslag De Cirkel-4 - ASV-12: Louis van der Vos (1342) - Thijs
Stomphorst (1266) 1-0; Jelle Bottema (1384) - Theo van Lotringen (1337) 1-0;
Marcel Oosterhek (1388)-Nedzat Sulejmani (1320) 0-1; Jim Pronk (1080) - Bert
Maas (--) 1-0. Eindstand 3-1.
Uitslagen interne competitie 6e ronde (13 oktober 2016):
Maassen van den Brink - Bus 0-1; van de Linde - Hendriks ½-½; R. Wille Knuiman 0-1; van Waardenburg - Hooning ½-½; van Belle - Groen 1-0; Vermeer
- Mercan 0-1; van Buren - Passchier ½-½; Kees van Keulen - Eder 1-0; Kooman Derendorp 0-1; Sulejmani - Rijmer 1-0; Stomphorst - Visser 1-0; van Lotringen Burger 1-0; Maas - Stibbe 0-1.
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Beeke - Gerlich 1-0; Boonstra - Marks 0-1; de
Kok - de Groot 1-0; Peters - Naber 0-1; Kusters - Koen van Keulen 1-0.

