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57e jaargang no. 32      donderdag 4 oktober 2018
Oploswedstrijd: Een tweezet van Ellerman dit keer. 
Misschien is hij wel wereldkampioen tweezetten. In 

een interview las 
ik laatst, dat hij in 
3 à 4 minuten een 
goed kloppende 
tweezet maakt. 
Wit speelt en geeft 
mat in twee zetten. 
Oplossing: de 
sleutelzet is: 1. 
Pb7 met de drei-
ging 2. Te5.  

Rapid: Na 5 speel-
avonden in de interne competitie gaan we vanavond 
over op de 1e avond in de rapidcompetitie. Ook de 
extra competitie staat weer op het programma voor 
wie het rapid net even te snel afgaat en de voorkeur 
geeft aan een langzamer tempo. Dus ook dit seizoen 
weer voor elk wat wils. Veel schaakplezier!! 

ASV-site: De werkzaamheden rond onze nieuwe site 
vorderen gestaag. Koen van Keulen zal de website 
gaan beheren. Daarmee neemt hij nu de taak over 
van Simon de Waal die voor ons de nieuwe site 
heeft ontworpen. Met Koen is nu voor continuïteit 
gezorgd. In de afgelopen periode is met name het 
deel van de interne en externe competitie onder 
handen genomen. Zo is het weer mogelijk om de 
ranglijst in zijn geheel op de site in beeld te krijgen. 
Ook zijn downloadknoppen toegevoegd. Bij de ex-
terne competitie is per team een menuoptie gemaakt. 
Daarin wordt de competitiepagina van de KNSB- en 
de SOS-competitie getoond. Ook zijn wat aanpas-
singen gedaan in de tekst van “Over ASV”. Verder 
zijn er wat zaken optisch verbeterd. Daarnaast is de 
agenda aangevuld met de jeugd en de schaaklessen. 
Er zal de komende tijd nog wel meer worden gesleu-
teld aan zaken, maar we mogen heel tevreden zijn 
over onze modernere site, die bovendien door de 
integratie van Facebook alleen maar actueler is ge-
worden. 
 
Bibliotheek: Afgelopen zaterdagmiddag waren we 
weer in Rozet om daar in de bibliotheek een schaak-
demo te houden. We konden dit keer niet in de hal 
terecht omdat daar andere activiteiten waren dus bij 
de trap op de 1e en 2e verdieping was voor ons elk 
van 2 tafels voorzien. Het leverde toch de nodige 
belangstelling op. Niet zoveel als in de hal maar er 
waren zeker enkele serieus geïnteresseerden waar-
voor onze beginnerscursus een mooi opstapje zal 
zijn. Ook waren er diverse kijkers die het snelscha-
ken door onze clubgenoten met belangstelling aan-
schouwden. We hopen dus toch binnenkort weer wat 
nieuwe gezichten te mogen verwelkomen. Op 1 

december is de volgende schaakdemo. Dan weer gewoon beneden bij 
de ingang in de hal.  

Nieuwe schaakcursus: Uiteraard zullen velen van ons in het verleden 
familieleden en andere bekenden de beginselen van het schaakspel 
hebben bijgebracht, maar toch is niet uitgesloten dat er ook in jullie 
omgeving nog mensen zijn die niet kunnen schaken. Daarvoor start 
op 25 oktober a.s. weer een serie van 6 schaaklessen; een cursus voor 
volwassenen die de spelregels nog niet (volledig) beheersen. Kort-
om, kijk om je heen, benader iedereen van wie je vermoedt dat die 
nog niet kan schaken en help eraan mee, dat er weer heel wat aan-
meldingen komen. De cursus kost helemaal niks! Nadere informatie 
op ASV-schaken.nl. Opgave bij: keesvankeulen@planet.nl. 

ASV-jeugd: Afgelopen zaterdag was de 2e speeldag in de jeugdclub-
competitie. Na de 2 nederlagen op de eerste speeldag had onze A-
jeugd in de 3e ronde vrij door een oneven aantal teams in de Mees-
terklasse. In de 4e ronde was Spijkenisse de tegenstander. Deze wed-
strijd werd knap met 3-1 gewonnen. Pieter Verhoef en Mick van 
Randtwijk wonnen hun partij overtuigend. Wisse Witmans en Vadim 
van Kuijk moesten beiden zware duel uitvechten waarbij het voor 
Wisse net niet lukte en voor Vadim net wel. Zo werd het dus 3-1. 

Rheden: Dat de partij tussen Pieter Verhoef en Martijn Boele beslis-
send zou zijn op de 2e speelavond in het Rhedens kampioenschap 
was vooraf duidelijk. Beiden stonden na de 1e speelavond met 3 uit 3 
bovenaan. In de 4e ronde vond dit onderlinge duel plaats. In een 
toreneindspel met een pion minder wist Pieter het net niet te houden. 
Martijn won en deed dat ook in de volgende 2 partijen zodat hij met 
6 uit 6 kampioen van de gemeente Rheden werd. Pieter werd 2e met 
5 uit 6 en werd daarmee jeugdkampioen. Op een gedeelde 6e plaats 
vinden we Ruud Verhoef, Hans van Capelleveen, René van Alfen, 
Vadim en André van Kuijk terug. Zij scoorden allen 3½ uit 6. André 
moest de 1e avond missen vanwege deelname aan het weekendtoer-
nooi in Amsterdam samen met Vadim. Nu won hij 3 keer en werd zo 
winnaar van de ratingprijs. Koen van Keulen vinden we in de rang-
lijst terug met 3 uit 6. Kees van Keulen en Theo Koeweiden kwamen 
tot een score van 2½ uit 6. 

Externe competitie: A.s. zaterdag bent u vanaf 13.00 uur weer van 
harte welkom in Brasserie Servontyn in het Color Business Centre 
aan de IJsselburcht 3 bij de thuiswedstrijd in de 2e ronde van de 
KNSB-competitie. Er staat weer het nodige boeiends te wachten. 
Wat dacht u van het duel tussen ASV-1 en Wageningen-1 met in hun 
gelederen Jan Timman. Ons eerste zal ongetwijfeld de nederlaag uit 
de 1e ronde willen uitwissen maar in het achterhoofd zal zeker ook 
nog de 9½-½ nederlaag van vorig jaar tegen onze Wageningse vrien-
den meespelen. ASV-2 treft het naar de KNSB gepromoveerde 
Voorst-1. Ons tweede won in de eerste ronde en gaat dus vol zelfver-
trouwen deze ontmoeting tegemoet. ASV-3 heeft wat goed te maken 
na het verlies in de openingsronde maar ook tegenstander Paul Ke-
res-3 uit Utrecht is weer een zware opponent. ASV-4 treft in de 4e 
klasse KNSB het team van PION/Mook combinatie-2. Waar het voor 
het vierde in de 1e ronde net niet lukte is er nu misschien meer kans 
op succes. Dan begint zaterdag ook het seizoen voor ASV-5 in de 6e 
klasse KNSB. In de 1e ronde is stadgenoot Arnhemse Schaakacade-
mie-3 de tegenstander. Volgende week volgen de eerste verslagen. 
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Nog meer externe competitie: Ook de wedstrijden in 
de regionale competitie staan op punt van beginnen. 
De totstandkoming van de competitie-indeling hier-
voor en het programma is een heel lastig proces 

geweest en dat heeft onevenredig veel tijd gekost. 
Maar nu eindelijk ligt er een indeling, die u hierbo-
ven aantreft, en gaan we aan de gang. Het eerste jaar 
dus in een competitie samen met drie regionale bon-
den t.w. de Stichts-Gooise Schaakbond (SGS), OS-
BO en Schaakbond Overijssel (SBO). Zo is de 

werknaam inmiddels al aardig ingeburgerd in SOS-competitie. ASV 
neemt deel met maar liefst 8 teams. De meeste opstellingen van de 
teams in deze eerste SOS-competitie zijn bekend. Dat maakt voor-
zichtige bespiegelingen mogelijk. Wat opvalt is dat er vooral binnen 
de diverse teams grote krachtsverschillen zijn. Het verschil tussen 
bord 1 en 8 is niet zelden 300 elo-punten of zelfs meer. Dat heeft 
alles te maken met de keuze om met achttallen te spelen en met de 
mogelijkheid om te kiezen voor zaterdagcompetitie of avondcompe-
titie of voor beiden. Het lijkt er in de praktijk op dat verhoudingsge-
wijs weinig spelers kiezen voor deelname aan beide competities. 
Kijken we naar de poules met ASV-teams, dan zien we in de hoofd-
klasse C voor ASV-1 een poule met kleine krachtsverschillen. Op 
papier is het voor ASV het team van Rivierenland uit Buren het 
sterkst. Bij BSV Bennekom en Veenendaal zien we net als bij ASV 
enkele sterke KNSB-spelers in de hoofdmacht. Het belooft een span-
nende competitie te worden, waarin voor de kampioen nog een toetje 
wacht in de vorm van een nacompetitie om de SOS-titel. Van de 
kansen van ASV-2 is nog weinig te zeggen. Helaas zijn er van 6 
teams geen opstellingen bekend. ASV-3 lijkt in een zware poule 
terechtgekomen te zijn. Op papier wacht een flink gevecht tegen 
degradatie. De praktijk zal waarschijnlijk anders zijn. Het team is 
immers gewend tegen sterkere tegenstanders te spelen. ASV-4 is een 
van de sterkere teams in de groep. Vier teams zijn echter nagenoeg 
gelijkwaardig. Dus ook hier wacht een mooie competitie. ASV-5 
gaat een zwaar jaar tegemoet. Het verschil tussen de sterkste ploeg 
en de zwakste ploeg is echter maar zo’n 80 punten. ASV-5 zit echter 
wel aan de onderkant, dus zo hier en daar zal een sterker team verrast 
moeten worden. ASV-6 is een echte middenmoter als we de ratings 
moeten geloven. OPC-1 zal voor de titel gaan. Onze Oosterbeekse 
schaakvrienden hebben het hoogste gemiddelde en dan staat de 
sterkste speler nog niet eens vast in de opstelling. ASV-7 is in de-
zelfde groep een van de drie zwakste teams. Maar er liggen ook 
tegen veel van de sterkere teams kansen. Het gemiddelde wordt 
namelijk vaak flink opgetrokken door een of twee veel sterkere spe-
lers. ASV-8 heeft de uitdaging om het de tegenstanders moeilijk te 
maken. De gemiddelde rating van het achtste team is wat lager dan 
de sterkte in werkelijkheid is. Dat heeft te maken met het debuut bij 
ASV van César Eisma en Christian Simon, die nog geen KNSB-elo 
hebben.  

Daglichtschaak: Welgemoed is het Daglichtschaak voor de 16e jaar 
weer van start gegaan. Opnieuw onder leiding van Jan Vermeer in 
plaats van de beoogde André de Groot. André heeft werk gekregen 
en dat gaat natuurlijk voor. We starten met elf schakers. Nieuw was 
Weslie Kuijers (via NIVON). Rob Cornips  pakte gelijk drie punten 
en liet geen twijfel bestaan over zijn aspiraties dit seizoen. Kazem 
Mollahosseini deed het erg goed. Hij bond Ad Braam en Horst Eder 
aan zijn zegekar. Ad deed het ook niet slecht met zijn zeges op Tjab-
be Jansen en Eric Braun. Ko Kooman nam genoegen met een punt. 
Good old Gerrit Jansen moest het met nul punten doen. Jacco Rei-
ding verscheen pas bij de derde ronde. De volgende ronde is op 
dinsdag 6 november in De Wasserij, Molenbeekstraat 26a. 

Bedrijvenschaak: Maar liefst 50 bedrijventeams streden afgelopen 
zaterdag in Apeldoorn om de landelijke titel. Cap Gemini werd op 
weerstandspunten tot winnaar uitgeroepen. Zij eindigden samen met 
Nationale Nederlanden op een gedeelde 1e plaats. In de uitslagen 
kwam ik ook enkele ASV-ers tegen. Bob Beeke scoorde voor de 
Politie 5½ uit 7 en was daarmee 14e in het individuele klassement. 
Ook is het goed om Remco de Leeuw weer achter de schaakstukken 
te zien. Voor de RABO scoorde hij 1½ uit 6. Verder bracht André 
van Kuijk het tot 2½ uit 7 voor zijn werkgever Witteveen en Bos. 
 

Uitslagen interne competitie 5e ronde (27 september 2018):  
van Rijn - Bus 1-0; Berkhout - Boel 0-1; Knuiman - Hogenhout 0-1; 
Plomp - de Kort 1-0; Janssen - Hendriks 1-0; R. Wille-Huizinga 1-0; 
Fassaert-Naber ½-½; Boonstra-van Belle 1-0; Passchier-Eggink 0-1; 
van Hattum – Kooij 0-1; Vermeer – Koeweiden 1-0; van Deursen – 
Kees van Keulen ½-½; Arends – Schunck ½-½; Kooman – Peter 
Hamers 1-0; Simon – Bijlsma 0-1; de Kok – Mollahosseini 1-0; van 
Lotringen – Bram Hamers 1-0; Zuidema – Stomphorst 1-0; Wijman 
– Rijmer 1-0; Hartogh Heijs – Eisma 0-1; van der Jagt-Gubbels 0-1; 
Maas – Berben ½-½; Stibbe – Hendriks 1-0; Burger-van Etten 0-1. 
Uitslag ASV-bekercompetitie: van Buren – de Munnik ½-½. 

SOS-competitie: 
Hoofdklasse C:         gem. Elo Samenstelling ASV-1 Elo 
1 Rivierenland 1995 Bob Beeke 2290 
2 BSV Bennekom-1 1940 Dirk Hoogland 2057 
3 Veenendaal-1 1939 Koen Maassen vd Brink 2020 
4 ASV-1 1929 Barth Plomp 1911 
5 Wageningen-1 1904 Anne Paul Taal 1871 
6 De Elster Toren-1 1901 Coen Mekers 1867 
7 KTC-1 1894 Erik Wille (TL) 1819 
8 SMB-1    0 Siert Huizinga 1749 
  Xadya van Bruxvoort 1597 
 

1e klasse C:  Samenstelling ASV-2 
1 ASV-2 1759 Ronnie Eggink    -- 
2 Zutphen-2 1631 Toon Janssen 1823 
3 Schaakstad A’doorn    0 Jeroen Kersten (TL) 1811 
4 Zwolle-Zuid Schaakt!    0 Piet de Mol 1796 
5 VDS    0 Hans Rigter 1792 
6 ASA-1j    0 Nico Schoenmakers 1732 
7 Pegasus    0 Edwin Peters 1719 
8 BDSV Barneveld-2    0 Koen van Keulen 1643 
 

1e klasse D:  Samenstelling ASV-3 
1 PION 1836 Jeroen van Ginneken 1785 
2 Edese SV 1806 Robert Naasz 1721 
3 Velpse SV 1786 Marco Braam 1708 
4 SMB-2 1751 Jan Willem v. Willigen 1648 
5 Zevenaar 1739 Jan Groen 1644 
6 ASV-3 1726 Theo v. Amerongen (TL) 1643 
7 Rhenen 1705 Dick Vliek 1614 
8 UVS 1677 Wisse Witmans 1542 
 

2e klasse G:  Samenstelling ASV-4 
1 PION-2 1678 Jacques Boonstra 1756 
2 ASV-4 1668 Hedser Dijkstra 1715 
3 Theothorne 1657 Albert Marks 1709 
4 UVS-2 1645 Rob van Belle 1704 
5 KTC-2 1563 Jan Vermeer 1661 
6 Zevenaar-2 1496 Lex van Hattum 1618 
7 Het Kasteel    0 Hub Kusters (TL) 1613 
8 Millingse SV    0 Bob Kooij 1571 
 

2e klasse F:  Samenstelling ASV-5 
1 Twellose SC 1628 Tijs van Dijk 1722 
2 BSV Bennekom-2 1624 Wilfred Jansz 1642 
3 Kameleon 1622 Horst Eder 1583 
4 Wageningen-2 1603 Henk Schunck 1552 
5 De Elster Toren-2 1594 Theo Koeweiden 1497 
6 ASV-5 1541 Jonathan vd Krogt 1410 
7 Schaakstad A’doorn-2    0 Danny Hageman (TL) 1383 
8 Doetinchem    0 Erik Gort    -- 
(Anne Paul Taal TL en Danny Hageman TL tijdens wedstrijd) 
 

3e klasse D:  Samenstelling ASV-6 
1 OPC 1518 Zekria Amani 1623 
2 Voorster SC 1494 Hendrik van Buren 1533 
3 Veenendaal-2 1490 Lion de Kok 1432 
4 ASV-6 1432 Ko Kooman (TL) 1414 
5 De Cirkel-2 1422 Herman de Munnik 1409 
6 ASV-7 1329 Hans Derendorp 1379 
7 Velpse SV-3j 1131 Kees van Keulen 1359 
8 Wageningen-4 1093 Peter van Deursen 1309 
 

3e klasse D:  Samenstelling ASV-7 
1 OPC 1518 John Bijlsma 1430 
2 Voorster SC 1494 Peter Hamers 1414 
3 Veenendaal-2 1490 Jan Zuidema (TL) 1367 
4 ASV-6 1432 Kazem Mollahosseini 1357 
5 De Cirkel-2 1422 Hans Meijer 1348 
6 ASV-7 1329 Thijs Stomphorst 1271 
7 Velpse SV-3j 1131 Bram Hamers 1249 
8 Wageningen-4 1093 Cor van der Jagt 1192 
(Anne Paul Taal (TL en Jan Zuidema TL tijdens wedstrijd) 
 

3e klasse E:  Samenstelling ASV-8 
1 UVS-4 1493 André de Groot (TL) 1408 
2 Wageningen-3 1474 Jelle Noordhuis 1258 
3 SMB-3 1418 Theo van Lotringen 1228 
4 Velpse SV-2 1413 Bryan Hieltjes 1214 
5 UVS-4 1332 Bert Maas 1048 
6 ASV-8 1199 Jan Diekema 1035 
7 Het Kasteel-2    0 Christian Simon    -- 
8 Doesborgh    0 Cesar Eisma    -- 
Anne Paul Taal (TL en André de Groot TL tijdens wedstrijd) 


