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57e jaargang no. 35      donderdag 25 oktober 2018
Oploswedstrijd: Een oude studie van Bobrov uit 1912. Het is een vrij onbekende compo-
nist. De opgave was echter niet onaardig. Wit speelt en houdt remise. Oplossing: 1. 

Th5+, Kg8 2. Tc5, Tb8 3. Txc3 en er is een duide-
lijke remise op het bord gekomen. Het lijkt of men 1. 
Th5+ kan overslaan en gelijk 1. Tc5 kan spelen. Dat 
is niet zo want dan kan de toren op c5 gewoon gesla-
gen worden omdat de zwarte toren de witte c-pion 
kan stoppen via ….Tg4+ gevolgd door Tg8. En juist 
met dat schaakje 1. Th5 komt de zwarte koning op 
g8 terecht en ontneemt zo het veld voor de toren. 
 

Externe competitie: Met de volgende uitslagen ein-
digde de 1e ronde van de SOS-competitie. Ik was 
gebleven bij ASV-2 dat vorige week woensdag bij 
Schaakstad Apeldoorn-1 wist te winnen met 5½-2½. 
Op onze vorige clubavond bleef ASV-1 toch wat 

teleurstellend steken op 4-4 tegen Koningswaal Tornado Combinatie. Eenzelfde resultaat 
was er voor ASV-5 in het duel tegen Schaakstad Apeldoorn-2. In deze EP een vervolg 
op de verslagen maar ook de individuele resultaten behaald door onze clubgenoten in de 
door hen gespeelde toernooien. 
 

Ledenoverzicht: We gaven het onlangs al aan in het vaste inleidende praatje voorafgaand 
aan een clubavond: ASV heeft in de jaarlijkse vergelijking van de ledentallen landelijk 
gezien per 1 oktober 2018 een stevige 4e plaats ingenomen. Dus opnieuw een plaats in 
de top 5 van Nederland zoals al diverse jaren het geval is. Een prachtige positie waar we 
met zijn allen zeker heel trots op kunnen zijn. Dank voor deze gegevens gaat uit naar het 
bondsbureau van de KNSB. Het overzicht geeft een mooi beeld geeft hoe het ledental in 
de verschillende verenigingen zich in het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Bekijkt u het 
overzicht maar eens op uw gemak. Waar de ene vereniging zich hersteld van een daling 
in een eerder jaar blijft een andere club redelijk constant. Maar ook dalingen komen 

voor. En of zij zich komend jaar 
weten te herstellen zal de toe-
komst uitwijzen. Voor ASV be-
trof het dus een fraaie stijging 
van het ledental met de 4e plaats 
tot gevolg. En gezien het enthou-
siasme wat we momenteel tegen-
komen is een verdere stijging 
zeker niet uitgesloten. Dat het 
Amsterdamse Caïssa de grootste 
club van Nederland bleef is geen 
verrassing. Na de fusie in 2009 
met Max Euwe is het ledental 
ruim boven de andere verenigin-
gen gekomen en gebleven. Dat 
het schaken in Amsterdam leeft 
blijkt wel uit de 2e plaats die 
Amsterdam-West heeft ingeno-
men ten koste van Magnus 
Leidsche Rijn. Deze jeugdclub 
kende een lichte daling. Maar 
ook het Amsterdamse VAS is de 
top 5 binnengeslopen. Verder 
kende ook de Delftsche SC een 
fraaie herstel na de daling van 
een jaar eerder en nestelde zich 
net boven ASV op een 3e plaats. 
De keuze voor een overzicht per 
1 oktober is een goed moment 
omdat dan de meeste mutaties 
aan het begin van het seizoen bij 
de diverse verenigingen zijn 
verwerkt. Maar als altijd blijft het 
een momentopname. Ik val daar-
bij in herhaling maar de stabiele 
positie van ASV over een reeks 
van jaren zegt genoeg over onze 
club, nietwaar?! Ledenwerving 
en ledenbehoud blijven als van-
ouds heel belangrijk! Nieuw in 
deze lijst op plaats 11 is Zuid 
Limburg. Dit is een samenwer-
kingsverband tussen de beide 
Limburgse clubs SV Voerendaal 
en DJC Stein. Onze stadgenoot 
De Toren vonden we vorig jaar 
onder deze naam nog net terug in 
de top 10 op plaats 9. Na de split-
sing ontstond de nieuwe Arn-
hemse schaakclub: de Arnhemse 
Schaak Academie. Zij staan net 
buiten de clubs met 100 of meer 
leden. ASV is op dit punt de 
enige Gelderse club in dit rijtje. 
De nummer 2 qua ledental is 
Wageningen die net onder de 100 
leden bleef steken. Een ruim 
verschil dus met ASV. Wel lijkt 
het of steeds meer clubs deze 
grens overschrijden. Dit jaar zijn 
er dus zoals u ziet 27 clubs met 

Overzicht leden KNSB per 1 oktober 2018 met verenigingen met 100 of meer leden: 
Nr Vereniging 1/10/18  12/10/17..1/10/16..1/10/15  1/10/14  1/10/13  1/10/12  14/9/11  1/8/10 
1 Caïssa (Amsterdam) 213 212 207 208 195 197 218 210 217 
2 Amsterdam-West 171 151 139 136 124 121 
3 Delftsche SC 163 142 153 150 150 155 143 139 130 
4 ASV 161 151 156 156 147 136 155 144 138 
5 VAS (Amsterdam) 156 124 120 122 146 140 144 148 163 
6 LSG (Leiden) 147 142 129 123 129 104 101 114 
7 HWP (Haarlem) 144 151 129 125 138 131 134 138 131  
8 JSC Magnus Leidsche Rijn 142 160 152 118 
9 Almere 140 140 155 140 126 110 116 104 
10 Zukertort Amstelveen 140 127 124 112 118 99 110 104 
11 Zuid Limburg 132 
12 De Waagtoren (Alkmaar) 126 123 123 119 115 130 123 116 128 
13 Moira Domtoren (Utrecht) 126 117 110 118 119 130 124 113 
14 Promotie (Zoetermeer) 123 131 128 124 120 126 112 118 
15 S.C. Oud Zuylen Utrecht 122 119 120 
16 Spijkenisse 120 106 108 120 139 131 128 112 
17 Kennemer Combinatie 118 124 112 108 109 89 141 156 154 
18 DD (Den Haag) 115 117 99 109 108 115 108 109 
19 Caïssa-Eenhoorn (Hoorn) 114 110 105 110 118 124 121 103 
20 HSG (Hilversum) 113 95 81    104 
21 BSG (Bussum) 111 115 110 106 111 102 101 122 133 
22 Purmerend 106 120 110 101 110 114 100 100 
23.De Pion (Roosendaal) 104 95 110 93 102 121 133 
24 SV Leiderdorp 103 106 95 107 101 101 103 137 130 
25 SHTV (Den Haag) 103 117 101 
26 De Stukkenjagers 103 94 
27 S.V. Voorschoten 101 91 92 101 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    SV Wageningen 99 96 95 98 97 103 105 
…Schaakstad Apeldoorn 98 86 
…Arnhemse Schaak Academie 94 
…SG Max Euwe (Enschede) 94 103 112 125 126 126 108 
…Hoogland (Amersfoort) 92 93 104 99 
…Eindhovense SV 81 101 86 
…HMC Den Bosch 79 103 87 90 100 109 106 
    SV Almelo 78 81 81    103 
    SV Krimpen a/d IJssel 69 78 98    118 
    ZSC Saende (Zaandam) 68 78 79    102 
    Charlois Europoort (R’dam) 68 75 77 86 92 95 103 109 
    SV Santpoort (Velserbroek) 59 73 77    106 
    Schaakmaat (Apeldoorn) 57 68 86 81 102 108 126 113 
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100 of meer leden. In 2017 waren dit er 26 en in 2016 waren het er 24. Van de beide 
Apeldoornse clubs is De Schaakmaat ver weggezakt daar waar Schaakstad Apeldoorn de 
100 net niet haalt. Een naderende fusie zou deze clubs meteen in de top 10 brengen. 
Waar de aandacht in dit overzicht uitgaat naar de grote clubs in Nederland moeten we 
ook constateren dat er veel clubs zijn met zeg maar zo’n 15 of minder leden. En dat zijn 
toch de clubs die wat richting kritische grens gaan. Volgend jaar bekijken we weer een 
nieuwe landelijke lijst om te zien hoe de stand van zaken dan is. 
 

Gelijkspel ASV-1 in SOS-competitie: Ondanks twee invallers zat er een sterk ASV-1 
achter de borden bij de eerste wedstrijd in de SOS-competitie seizoen 2018/2019 tegen 
Koningswaal Tornado Combinatie. Op alle borden werd hard gestreden en duurde het 
lang voordat er tekening in de strijd kwam. Dit met uitzondering van Anne Paul Taal. Na 
een half uur spelen stond hij al een pion voor en stond zijn witte paard op f7. Op fraaie 
wijze gaf hij zijn tegenstander geen enkele kans om te ontsnappen. Als eerste wist hij het 
punt binnen te halen. Tom Bus volgde wat later. Rustig creëerde hij een overwicht en 
haalde vervolgens wat pionnen op en met een mooie combinatie pakte hij damewinst en 
het volle punt. Barth Plomp had zoals niet ongebruikelijk een verdedigende opzet geko-
zen. Dit keer te verdedigend. De tegenstander wist daar met veel geduld raad mee en 
bezorgde Barth een nul. Koen Maassen van den Brink kreeg vanuit een gesloten Sicili-
aan een mooi aanvalsstelling, die echter goed gepareerd werd. Gelukkig sloeg hij een 
remiseaanbod af en wist secuur zijn stellingsvoordeel te benutten en bracht alsnog het 
volle punt binnen. Dirk Hoogland kreeg na een wat aparte opening een zeer sterke loper-
paar en zijn tegenstander moest alle zeilen bijzetten om verlies te vermijden. Toen Dirk 
een belangrijke tussenzet miste werd het remise. Xadya van Bruxvoort behandelde de 
Franse opening goed, maar gebruikte wel weer veel tijd. Gelukkig hield ze voldoende 
tijd over om een half punt binnen te halen. Fred Reulink kwam met enkele pionnen voor 
een stuk in de problemen. In een stelling met de zware stukken nog op het bord werd hij 
langzaam maar zeker uitgeteld. Toen stond het 4-3 en was Bob Beeke nog bezig. In het 
middenspel pakte hij behoorlijk wat ruimte op de damevleugel, wat zijn tegenstander 
deed besluiten alles op de aanval te gooien. In een voor de toeschouwers moeilijk te 
beoordelen stelling maakte Bob met weinig tijd op de klok een misrekening en moest het 
punt aan zijn tegenstander laten. Hiermee kwam een 4-4 eindstand op het formulier en 
bleef deze historische wedstrijd onbeslist.     Dirk Hoogland 
Gedetailleerde uitslag ASV-1 - Koningswaal Tornado Combinatie-1: Bob Beeke 
(2290) - Jermo Kooijmans (2293) 0-1; Dirk Hoogland (2057)-Jan Selten (2129) ½-½; 
Tom Bus (2098) - Marcel Lever (1875) 1-0; Koen Maassen van den Brink (2020) - 
Gerrit Gerrits (1616) 1-0; Fred Reulink (1966) - John Alblas (1733) 0-1; Anne Paul 
Taal (1871) - Arnold Hoekstra (1620) 1-0; Barth Plomp (1911) - Gerald Driessen (--) 
0-1; Xadya van Bruxvoort (1597) - Jan de Haas (1712) ½-½. Eindstand 4-4. 
 

Rhenen: Op zaterdag 6 oktober nam Ko Kooman in Rhenen deel aan het 17e rapidtoer-
nooi dat de plaatselijke schaakvereniging organiseerde. Zij houden vast aan de 1e zater-
dag van oktober maar dit viel nu samen met de KNSB-competitie en dat scheelde onge-
twijfeld deelnemers. De openingspartij verloor Ko van de voorzitter van Rhenen die een 
maatje te groot was. Ook in ronde 3 was het ratingverschil te groot maar in ronde 2 won 
Ko tegen een gelijkwaardige schaker. Ook ronde 4 werd door onze ASV-er gewonnen. 
De 5e partij trof hij een speler die uit was op revanche na een eerdere verliespartij. Na 
een gelijk opgaande partij begon het eindspel met elk een toren en 4 pionnen. Daarin was 
zijn tegenstander slimmer en won zo de partij. Een simpele winst volgde daarna. Dus 
met 3 uit 6 volgde de laatste en 7e partij. Tegen een hoger gerate speler wilde Ko toch 
wel graag de 50% scoren dus hij ging flink in de aanval. Bij het eindspel aanbeland had 
hij 2 pionnen meer en dat kon hij na een spannende strijd in winst omzetten. Met 4 pun-
ten en een TPR van 1545 was het een geslaagde zaterdag. Het was een prettig en goed 
georganiseerd toernooi.      Ko Kooman 
 

Mook: Aan het jubileumtoernooi van het Kiste Trui-toernooi in Mook werd door 60 
schakers deelgenomen. Het totaal viel de organisatie toch iets tegen. ASV-ers waren er 
als altijd in ruime mate. Dit keer trokken 9 clubgenoten richting Limburg. Deze 25e 
editie werd gewonnen door Groesbeker Luuk de Ruijter met 6 uit 7. Barth Plomp werd 
de beste ASV-er met 4 uit 7. Hij deelde de 7e plaats o.a. met oud ASV-er Martin Weij-
senfeld en Hotze Hofstra, de nummer 1 op rating maar hij had duidelijk zijn dag niet. 
Désiré Fassaert en Ruud Wille eindigden op 3 punten. Ruud trof de 2 hoogste gerate 
spelers, eerst in ronde 1 de Ruijter en in de slotronde Hofstra. Twee nullen dus! Horst 
Eder zal met zijn 2½ punt zeker niet ontevreden zijn geweest in deze sterke groep. In de 
2e groep was OSBO-bestuurslid Peter Bongers de sterkste met 6½ punt. Hub Kusters 
was hier de beste ASV-er met 5 uit 7. Koen van Keulen leek ook lang een rol te gaan 
spelen om de eindzege maar in ronde 4 verloor hij het duel om plaats 1 en een ronde 
later was Kazem Mollahosseini hem te slim af. Beiden eindigden tenslotte op 4 punten. 
Peter Hamers scoorde 3 punten, die allen met zwart werden geboekt. Kees van Keulen 
bleef op 2½ punt steken. 
 

Krimpen a/d IJssel: Afgelopen zaterdag werd in een zeer gemoedelijke sfeer het Open 
Kampioenschap van de Krimpenerwaard gespeeld. Het gaat hier om een zgn. ‘Snepid’ 
toernooi dat staat voor Snelschaken en Rapid. Analoog aan wat de wereldtop soms doet 
in de Grand Tour, werden in dit toernooi eerst 5 rapidpartijen (15 minuten+5 seconden 

per zet) gespeeld om daarna over 
te gaan naar 5 ronden snelscha-
ken (3 minuten+2 seconden per 
zet). Een grappige formule, die 
door de organiserende schaakver-
eniging Krimpen aan den IJssel is 
overgenomen. Dirk Hoogland 
speelde in dit toernooi mee. Lo-
gisch haast omdat dit zijn oude 
vereniging is. Dirk speelde een 
sterk toernooi. Zijn 3 punten na 
de 5 rapidpartijen wist hij met het 
snelschaken in de eindstand te 
verdubbelen tot 6 punten. Achter 
de top 3, waar Harold van Dijk 
met 9 punten het toernooi won, 
gevolgd door de beide IM’s 
Herman Grooten en Fred Slinger-
land, werd Dirk uiteindelijk wel-
iswaar op ruime afstand van 
genoemd drietal in een groepje 
van 5 spelers toch knap gedeeld 
4e met 6 uit 10. 
 

Spijkenisse: Afgelopen weekend 
werd door de SV Spijkenisse het 
3e vierkampentoernooi gespeeld. 
Vader en zoon André en Vadim 
van Kuijk namen aan dit toernooi 
deel. Vadim wist zijn groep met 3 
uit 3 winnend af te sluiten. André 
kwam tot 3 remises.  
 

Laren: Zaterdag jl. trokken 43 
schakers, waaronder Jaap Vogel, 
naar Laren voor het jaarlijkse 
rapidtoernooi. Dit jaar was het de 
17e editie. Onze ASV-er begon 
met 2 uit 2 toen hij in de 3e ronde 
IM Bruno Carlier (rating 2380), 
een gerenommeerd rapid- en 
snelschaker, trof. Hij bleef Jaap 
de baas. Maar Jaap won de vol-
gende 2 partijen en kwam daar-
mee op 4 uit 5. Maar in de 6e 
ronde trof hij Hing Ting Lai 
(rating 2457) en favoriet voor de 
toernooiwinst. Dat bewees hij 
ook in deze partij. Wel voegde 
Jaap in de slotronde nog een 
halfje aan zijn totaal toe zodat hij 
met 4½ uit 7 op een gedeelde 8e 
plaats nog in de prijzen viel. 
 

Uitslagen interne competitie 7e 
ronde (18 oktober 2018): 
Knuiman - T. Janssen 1-0; G. 
Hendriks - Boel ½-½; Hogenhout 
- P. Schoenmakers 1-0; de Kort - 
Boonstra 1-0; de Mol - R. Wille 
1-0; Kooij - van Belle ½-½; 
Passchier - van Deursen 1-0; P. 
Hamers - Vermeer 0-1; Molla-
hosseini - van Buren 0-1; Simon - 
van Lotringen 1-0; Wijman - 
Wolter van den Ham 1-0; Meijer-
Rijmer 1-0; Eisma - J. Sanders 
½-½; Hartogh Heijs-Gresnigt 1-0; 
Stibbe-van der Jagt 0-1; Gubbels-
Berben 1-0; Verhaar - van Etten 
1-0; van Brink - R. Hendriks 0-1. 
Martin Slanican - Diekema 0-1. 
 

Uitslag ASV-bekercompetitie: 
Kees van Keulen - Droop 1-0. 


