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56e jaargang no. 30
Oploswedstrijd: Dit seizoen zal er af en toe eens een wat
moeilijker opgave op het bord verschijnen. Vorige week was
dit er zo eentje. Maar de ASV-ers zijn inmiddels zo sterk,
dat we zeker weten, dat er goede oplossingen binnenkomen.
Probeer het rustig
samen als het
alleen niet lukt. De
stelling komt uit de
partij Kasparjan Manvelian,
gespeeld in Jerevan
1936. Wit speelt
en wint. Oplossing: 1. Txc6,
Lxc6 2. Dc4+,
Kb7 3. Dxc6+,
Kxc6 4. Pe5+,
Kc5 5. Pd3+, Kd4
6. Kd2 en daarna is 7. c3+ mat niet meer tegen te houden.
Daglichtschaak: A.s. dinsdag 3 oktober begint het seizoen
weer van het Daglichtschaak. Aanvang 14 uur in het Nivon
aan de Molenbeekstraat. Jan Vermeer hoopt natuurlijk net
als vorig seizoen weer op een grote schare schakers!!
Bekerloting: Ook de bekerstrijd kan weer beginnen. De
loting voor de Kroongroep (28 spelers) en de Bekergroep
(34 spelers) heeft intussen plaatsgevonden. In totaal nemen
er dus 62 leden aan de bekercompetitie deel. En dat is weer
een mooi aantal. Er staan in deze 1e ronde meteen al enkele
interessante duels op het programma. Maak tijdig een afspraak met uw tegenstander dan kunnen we mooi op schema
blijven. De loting staat op onze site weergegeven.
Schaakcursus voor beginners : Vanaf donderdag 12 oktober
a.s. start ASV weer een schaakcursus voor volwassenen die
de spelregels van het schaken nog helemaal niet of nog niet
volledig beheersen. Het gaat om te beginnen om 6 lessen en
als men de smaak te pakken heeft kan men natuurlijk doorgaan. De cursus kost helemaal niets. Weet u iemand die
interesse heeft laat het dan even weten.
Bibliotheek: Schaakdemo’s blijven altijd van die leuke activiteiten. Aan het begin van het seizoen begonnen we daar
weer mee op de Steenstraat bij de verswinkels. Afgelopen
zaterdag was het de beurt aan de bibliotheek. Terwijl clubgenoten enthousiast een partijtje spelen tegen elkaar of tegen
bezoekers gaat het bij zo’n demo steeds maar weer om het
zoeken van contact met mensen die nietsvermoedend binnen
komen lopen om vervolgens een praatje aan te knopen in de
hoop dat ze het schaken interessant genoeg vinden om daarbij meer informatie te krijgen en dan natuurlijk in de hoop
dat men voor een partijtje aanschuift en als het dan helemaal
soepel verloopt dat men daarna besluit een keer op een clubavond de sfeer bij ASV komt proeven. Zo was het ook zater-
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dag jl. bij de schaakdemo in Rozet de bedoeling maar het
verliep anders. Het bleef ditmaal namelijk vrij stil. Weinig
bezoekers dus voor de bibliotheek en daarmee ook voor ons.
Een deel van deze middag moest ASV de hal delen voor een
andere activiteit. Het onlangs tot winnaar van de Startersprijs
voor Ondernemers uitgeroepen bedrijf Volta Energy kreeg
diezelfde middag gelegenheid de ontworpen mobiele energievoorziening in de praktijk te tonen in de hal van Rozet
daar waar ook de schakers hun partijtjes speelden. Geluidsapparatuur werd op deze manier aangedreven en zo werd
door een zanger met elektrische gitaar enkele songs ten gehore gebracht aan het aanwezige publiek. Zo zat ASV even
midden in de picture. In de hoop dat dit gunstig zou uitpakken natuurlijk en de muziekliefhebbers daarna zouden blijven voor een partijtje schaak. Die hoop vervloog snel en
daarna bleef het vrij stil. Dus de ASV-ers Jan Vermeer, Hub
Kusters, Hendrik van
Kampioenen seizoen 2016-2017:
Clubkampioen: Jaap Amesz
Buren en later nog Frans
Kampioen groep B: Quirine Naber
Veerman speelden vooral
Kampioen groep C: Koen van Keulen
tegen elkaar de nodige
Snelste Elo-stijger: Henk Schunck
vluggertjes daar waar uw
Super Prestige: Jaap Amesz
Kroongroep Beker: Michiel Blok
redacteur probeerde nog
Bekergroep: Hans van Capelleveen
wat bezoekers van folRapid: Jaap Amesz
ders te voorzien of ze
Snelschaken: Wouter van Rijn
achter de stukken te
Extra competitie: Bart de Kort
krijgen. Het lukte ditTopscorers ASV-teams
maal niet. Volgende keer
seizoen 2016-2017:
ASV-1: Bob Beeke 6-9
beter. Op zaterdag 2
ASV-2: Pieter Verhoef 6½-8
december proberen we
ASV-3: Michiel Blok 5-6
het daar gewoon opASV-4: Barth Plomp 4-7
nieuw!!
ASV-5: Jan van de Linde 5-6
ASV-6: Coen Mekers 4½-5
ASV-7: Theo van Amerongen 5-7
ASV-8: Oscar Mercan 5½-7
ASV-9: Koen van Keulen 6½-7
ASV-10: Henk Schunck 4½-7
ASV-11: Tom Katoen 3-4
ASV-12: Nedzat Sulejmani 2½-4
ASV-13: André de Groot 5½-6

Prijsuitreiking: Het is de
laatste jaren een goed
gebruik om de prijzen uit
de interne competitie en
de topscorers van het
voorbije seizoen aan het
begin van het nieuwe seizoen te eren met hun prestaties in
plaats van halverwege het nieuwe seizoen tijdens de ALV. In
de tabel hiernaast staan alle winnaars op een rijtje. Deze
prijsuitreiking vond dus vorige week donderdag plaats. Alle
prijswinnaars: Van harte gefeliciteerd!!
AB-jeugd: Op zaterdag 9 september begon voor ons ABjeugdteam de KNSB jeugdcompetitie. Na de goede prestaties
van vorig seizoen komt ASV opnieuw uit in de Meesterklasse, dit keer in groep A, bestaande uit 12 jeugdteams. De
eerste 2 ronden werden gespeeld in Den Bosch. Beide ronden gingen verloren. In de eerste ronde werd met 3-1 verloren van STB-A1 (Stichting Topschaak Brabant). Mick van
Randtwijk maakt dit seizoen deel uit van het ASV-team daar
waar Pieter Verhoef en Bent Schleipfenbauer dit jaar niet
voor de jeugdcompetitie in actie komen. Mick had een sterke
tegenstander en moest al snel twee stukken voor een toren

geven. Hij leek nog even wat open lijnen ervoor terug te
krijgen, maar na een foutje ging de partij toch verloren. Bij
Quirine Naber was het spannend, de koningsstelling van de
tegenstander was opengebroken en Quirine had het loperpaar. Helaas wist haar tegenstander deze af te ruilen en
kwam daardoor sterker te staan. Maar Quirine hield knap
stand en wist er in de slotfase nog een remise uit te slepen.
Bij Xadya van Bruxvoort ontstond er een vrij positionele
stelling en werd het gaandeweg ook wel een spannende
partij. Beide spelers kwamen in tijdnood en trokken in die
fase de conclusie, mede door de ingewikkelde stelling die
was ontstaan, dat het beter was om er maar remise van te
maken. Wisse Witmans zag een pionnetje over het hoofd en
probeerde hierna nog te offeren, maar dit mocht niet baten.
Ronde 2 tegen Landau-A1 uit Axel verliep vrij dramatisch.
Mick ging voor een leuke aanval en won daarbij een centrumpion. Helaas kreeg zijn tegenstander daar veel compensatie voor terug. Hierna werden alle stukken vrij snel afgeruild en na lang zwoegen in een eindspel met een loper tegen
een paard werd tot remise besloten. Quirine kwam in haar
partij al snel heel gedrukt te staan. Toen de tegenstander ook
nog haar koningsstelling binnenkwam was het allemaal niet
houdbaar meer en konden de stukken al snel weer in het
doosje. Bij Xadya verliep het ook nogal slecht. Door een
onnauwkeurigheid in de opening kwam ze materiaal achter
en ook zij moest snel opgeven. Wisse maakte een foutje in
de opening en kreeg daardoor een hele nare koningsstelling.
Zijn tegenstander kreeg een hele goede loper en creëerde
hierdoor een matnetje. Ondanks een paar leuk gevonden
tussenzetjes van Wisse, werd het toch verlies. Zo eindigde
deze wedstrijd in een 3½-½ nederlaag. Ons jeugdteam krijgt
a.s. zaterdag kans op revanche dan is, opnieuw in Den
Bosch, de 2e speeldag.
Xadya van Bruxvoort
Rheden: Op vrijdag 15 en vrijdag 22 september werd het
jaarlijkse kampioenschap van Rheden gehouden. Het toernooi kent een geweldig lange traditie want het werd voor het
eerst al in 1950 gehouden. Dit toernooi, georganiseerd door
de Velpse SV, wordt in de vorm van een rapidtoernooi over
2 avonden gespeeld waarbij steeds 3 ronden per avond worden afgewerkt. Op de erelijst staan al diverse ASV-ers. Recordhouder is oud ASV-er Folkert van Gorkum, ook wel
bekend als "de Leeuw van Velp" die tussen 1953 en 1972
maar liefst zeven maal de titel in de wacht sleepte. Maar ook
Wouter Abrahamse (2012) en Tom Bus (2015) schreven dit
toernooi eerder al op hun naam. Daar kwam dit jaar weer een
ASV-er bij. Het was Pieter Verhoef die het kampioenschap
in de wacht sleepte met een score van 5½ uit 6. Op de eerste
speelavond had Pieter het niet makkelijk tegen René van
Alfen. Pas in het verre eindspel besliste Pieter de partij in
zijn voordeel omdat zijn paard sterker bleek dan de loper van
René waardoor diens pionnen kwetsbaar waren. In de 3e
rapidronde nam Pieter een bye vanwege de 1e KNSB-ronde
de volgende dag. Zo raakte hij een halfje achter op 2 koplopers waaronder Martijn Boele. In een rechtstreeks en beslissend duel versloeg Pieter echter zijn naaste concurrent in de
5e ronde en werd zo de nieuwe kampioen van de gemeente
Rheden!! Hans van Capelleveen werd 3e met 4½ punt. Verdere ASV-ers die ik eindrangschikking tegenkwam zijn:
René van Alfen, Rob Huberts en Ruud Verhoef allen met 3½
uit 6. Koen van Keulen en Vadim van Kuijk met 3 punten en
tot slot Theo Koeweiden, Walter Manschot, Hans Meijer en
Kees van Keulen met 2 punten.
Nieuwe competitieopzet: Op 16 september jl. is gestart met
de 1e externe ronde van onze zaterdagteams. De verslagen
las u in de vorige EP en de uitslagen uit die openingsronde

treft u hieronder aan. Ongetwijfeld heeft u al meegekregen
dat met ingang van seizoen 2018-2019 de externe competitie
er anders zal uitzien. Nog niet alles is duidelijk en het is
vooralsnog ook voor een proefperiode van twee seizoenen.
Er komen twee volledig gescheiden competities. De KNSBcompetitie wordt uitgebreid met tenminste een vierde klasse
en afhankelijk van het aantal inschrijvingen meer klassen.
Deze competitie wordt ook op zaterdag gespeeld analoog
aan de huidige KNSB-competitie. De meesterklasse t/m de
4e klasse zullen 9 zaterdagen spelen. Eventuele lagere klassen spelen slechts 7 ronden. Naast deze zaterdagcompetitie
van de KNSB komt er een regionale avondcompetitie, vergelijkbaar als nu met dien verstande dat er in de hoogste klasse
geen promotie naar de KNSB-competitie meer op het spel
staat, maar het kampioenschap van de regionale bond. Hoe
die competitie er voor ASV uit komt te zien is nog onduidelijk. Er worden door de OSBO namelijk nog mogelijkheden
onderzocht om gezamenlijk met de SBO (Overijssel) en SGS
(gebied rond Utrecht en ’t Gooi) gezamenlijk tot een competitie te komen. Zeker is wel dat alle KNSB-spelers ook in de
regionale competitie mogen deelnemen, aangezien het vanaf
2018-2019 dan immers volledige gescheiden competities
zijn. Het hoogste team in de regionale competitie zal dan ook
ASV-1 gaan heten. De mogelijkheden om competitie te
spelen, zullen dus groeien. Uiteraard zitten er ook beperkingen aan de mogelijkheden. Alle zaterdagteams spelen immers op dezelfde zaterdag. Dus zowel vanwege zaalruimte
als vanwege het beschikbaar hebben van voldoende invallers
zal geen club voor het maximale aantal teams kunnen gaan.
Dus dit seizoen is het laatste jaar van het bestaan van de
OSBO-Promotieklasse. De nummers 1 en 2 in de eindrangschikking promoveren nog naar de 3e klasse KNSB. Dus
daar kan ASV-4 dit seizoen nog voor gaan. Als dat niet lukt
dan kan men zich vrij inschrijven in de 4e klasse KNSB.
Mocht ASV-2 of ASV-3 degraderen uit de 3e klasse dan
kunnen ook zij zich vrij inschrijven voor genoemde 4e klasse. Wij houden jullie uiteraard op de hoogte over de ontwikkelingen op dit gebied.
Erik Wille
Uitslagen 1e ronde KNSB-competitie en Promotieklasse
OSBO (16 september 2017):
KNSB 1e klasse A: Oud Zuylen Utrecht - AAS 5½-4½;
ASV-1 - Charlois Europoort 1-9; Purmerend - Philidor 1847
7-3; Wageningen - Caïssa 4-6; SISSA-2 – Messemaker 1847
5-5.
KNSB 3e klasse A: Sneek – Groninger Combinatie-3 5-3;
ASV-2 – Zevenaar 4½-3½; Hoogeveen – Philidor 1847-2
4½-3½; Emanuel Lasker – BSV Bennekom 5-3; SISSA-3 –
Het Kasteel 4-4.
KNSB 3e klasse C: Paul Keres-4 - SMB 6½-1½; ASV-3 De Toren-2 2½-5½; SG Max Euwe-3-BSG-2 3-5; Wageningen-2-Caïssa-3 2½-5½; Amsterdam West-PSV/DoDo 6-2.
Promotieklasse OSBO: Doetinchem - O&O 4½-3½; ASV-4
– Rokade 3-5; Schaakstad Apeldoorn-3 – VDS 5-3; Koningswaal – Voorst 5-3; UVS-3 – UVS-2 1-7.
Uitslagen interne competitie 4e ronde (21 september 2017):
Hoogland - Amesz ½-½; Boel - Berkhout 0-1; van de Linde
- P. Verhoef 0-1; Hendriks - Plomp 1-0; Gerlich - Kersten
½-½; Braun - Fassaert 0-1; Khamiyev - van Ginneken 0-1;
Peters - Huizinga 1-0; de Mol - Marks ½-½; van Hattum Passchier 0-1; van Kuijk - Koen van Keulen 1-0; Vermeer Witmans 0-1; Schunck - Koeweiden 0-1; van Buren - de
Kok 1-0; Kees van Keulen - Zuidema ½-½; Derendorp - B.
Sanders ½-½; Kooman - de Groot 1-0; Wijman - Meijer 1-0;
Diekema - van Lotringen 0-1; Rijmer - J. Sanders 0-1;
Hartogh Heijs-Stibbe 1-0; Maas-Visser 0-1; Droop-Wierts 10.

