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58e jaargang no. 28      donderdag 5 september 2019
Oploswedstrijd: Ook dit seizoen mag iedereen weer worste-

len met tweezetten. Vorige week betrof dat er eentje van de 

Duitser Ahues en 

dateerde uit 1969. 

Hij kreeg er een 

eervolle vermelding 

voor van de Öster-

reichische Schach-

zeitung. Wit speelt 

en geeft mat in twee 

zetten. Oplossing: 

de sleutelzet is 1. 

Pcxe4. 
 

OSKA: Morgen-

avond start ons 

weekendtoernooi in Brasserie Servontyn in het Lorentz. 

Titelhouder IM Thomas Beerdsen is weer van de pa rtij. 

Makkelijk zal hij het niet krijgen gezien de deelname van 

onder meer GM Ruud Janssen en IM Nico Zwirs. Ook oud-

dameskampioene Anne Haast is van de partij. Doet u niet 

mee, wat ik me eigenlijk niet kan voorstellen, kom dan in 

ieder geval even kijken. 
 

Bar: Iets wat aan het begin van het seizoen haast jaarlijks 

even onder de aandacht gebracht moet worden is dat we 

graag (zo veel mogelijk) gepaste betalingen van uw drankje 

willen zien. Dus een kopje koffie en thee betalen met een 

briefje van 50 euro da t is voor onze vrijwilligers achter de 

bar heel lastig! Toch merkten we dat vorige week meerdere 

malen. Dus even wat klein geld sparen voor u donderdags 

naar de club komt. Bij voorbaat dank!! 
 

Interne: De interne competitie is gestart. Meteen werden er 

vorige week in de 1e ronde al 25 partijen gespeeld. Een 

prachtig aantal. Bij de spelers die voor de titel gaan verloor 

clubkampioen Peter Boel van Wouter van Rijn en moest 

Tom Bus zijn meerdere erkennen in Laurens Storms. We 

gaan ongetwijfeld een spannende competitie tegemoet in de 

verschillende groepen. 
 

Steenstraat: Met de hulp van vele ASV-ers vond afgelopen 

zaterdag de jaarlijkse schaakdemo in de Steenstraat plaats 

voor de deuren van 4 van onze adverteerders in ASV-

Nieuws t.w. Bloemsierkunst Futura, Slagerij Pepijn Putman, 

Bakker Koenen en ’t Zuivelhoekje. We troffen het met het 

weer. De zon stond stralend aan de hemel en zelf zaten we in  

de schaduwzijde van deze winkelstraat. Het was dus goed 

toeven. Het was weer een mooi succes! Schaken op straat 

blijft immers altijd leuk om te doen bij het winkelende pu-

bliek die tussen het doen van de boodschappen door soms 

even vluchtig bleven kijken om het schaaktafereel te aa n-

schouwen. Een aantal mensen uit het publiek waagden zich 

aan een partijtje. Weer anderen bleven belangstellend toekij -

ken en waren zeer geïnteresseerd in onze vereniging. Dus ik 

moet me wel heel sterk vergissen als deze schaakdemo de 

komende periode wat gaat opleveren. Misschien bij onze 

jeugd, bij de cursus van de beginners of al direct bij onze 

senioren in de interne competitie. We gaat het zien. Ik ben 

reuze benieuwd. Zo werd door de ASV-ers dus volop ge-

schaakt. Mooi om te zien was trouwens het feit dat enkele 

van onze nieuwkomers die via de “cursus van Kees” lid zijn 

geworden ook heel enthousiast hun verhaal vertelden aan 

belangstellenden over ASV. Alsof ze al jaren meelopen bij 

onze club. Prachtig!! Ook was er natuurlijk tijd voor een 

kopje koffie en een broodje bij bv. de bakker. We hebben 

ons als vereniging weer mooi aan het publiek getoond! Dat 

blijft altijd belangrijk!! De winkeliers zijn enthousiast en 

deze demo in de Steenstraat staat volgend jaar gegarandeerd  

weer op de kalender. Buiten schaken voor het publiek blijft 

immers een prachtige propaganda voor het schaken. Dank 

aan de ASV-ers voor de inzet bij deze schaakdemo!! 
 

Utrecht: Jaap Vogel is afgelopen zaterdag in het Hans Sand-

brink Memorial in Utrecht op de gedeelde 4e t/m 8e plaats 

geëindigd in een veld van 54 deelnemers. In dit rapidtoer-

nooi behaalde onze ASV-er een score van 5 uit 7. Paul de 

Freytas behaalde na een goede start 3½ punt. Het toernooi 

werd gewonnen door Jan Jaap Janse en Xander Wemmers 

beiden van de organiserende vereniging Paul Keres met een 

score van 6 uit 7. 
 

Leiden: Het Leidsch Schaakgenootschap (LSG) organiseerde 

afgelopen zondag voor de 12e keer het Kroeg & Loper 

schaaktoernooi voor tweetallen. Het toernooi vindt plaats 

verspreid over meerdere café’s in de Leidse binnenstad. Het 

deelnemersveld liep ook nu weer uiteen van grootmeesters 

tot goedwillende huisschakers die van een uitdaging én een 

gezellige dag hielden. Onze clubgenoot Anne Paul Taal, de 

dag ervoor nog actief bij onze schaakdemo in de Steenstra a t  

en nu dus weer in Leiden, speelde samen met zijn 

(schaak)vriend Ton van Vliet mee. Dit jaar kwamen ze niet 

verder dan 4½ punt en daarmee een gedeelde 104e-113e 

plaats van het maar liefst 121 koppels tellende deelnemers-

veld. Voor zover uw redacteur heeft kunnen napluizen 

scoorde het duo in de 7 achtereenvolgende ronden als volgt: 

½, 2, ½, ½, 1, 0, 0. Dus alleen ronde 2 was succesvol. On-

danks het toch wat tegenvallende resultaat zal de pret er bij 

beiden vast niet onder hebben geleden. 
 

Goirle: Afgelopen weekend namen André en Vadim van 

Kuijk deel aan het weekendtoernooi georganiseerd door de 

Eerste Goirlese Schaakclub (EGS). Aan dit toernooi namen 

58 schakers deel. Vadim kreeg in de sterke A-groep veel 

tegenstand. Dit leidde na 4 ronden tot een score van slechts 

een ½ punt. Door het oneven aantal spelers in deze groep 

had hij de pech dat hij op zondagochtend een vrije ronde 

kreeg toebedeeld maar daarmee wel een vol punt. Nooit leuk  

natuurlijk maar het was niet anders. Maar in de slotronde 

scoorde Vadim ook nog een echt winstpunt zodat hij op 2½ 



uit 6 uit kwam. In de B-groep kwam ook vader André na 4 

ronden niet verder dan een half punt. Ook bij hem moest de 

zondag de omslag geven. En dat lukte volledig. Ook hij 

voegde 2 punten aan zijn totaa l toe en eindigde eveneens op 

2½ uit 6. En nu op naar het OSKA komend weekend want 

ook daar zijn beiden op de deelnemerslijst te vinden! 
 
 

Training: Ook dit seizoen zullen we, zoals al vele jaren het 

geval is, verdeeld over drie groepen trainingsavonden orga-

niseren. Dat gebeurt ook nu weer per groep op 8 maanda g-

avonden in de grote vergaderzaal in het Lorentz. Onze coör-

dinator Anne Paul Taal meldde uw redacteur inmiddels al 

dat de aanmeldingen voor de diverse groepen aardig binnen-

komen. De lessen in de topgroep worden sinds jaar en dag 

ook nu weer verzorgd door Willy Hendriks. Bij de midden-

groep is Pascal Losekoot onze vaste docent en in de liefheb-

bersgroep wordt in een gezamenlijke vorm les gegeven door 

Léon van Tol, Anne Paul Taal en Fred Reulink. Meer infor-

matie kunt u verkrijgen bij Anne Paul en bij hem kunt u zich 

ook nog steeds aanmelden. Natuurlijk kan op de donderda g-

avond, voorafgaand aan de interne competitie, ook aan de 

beginnerscursus worden deelgenomen. Meer informatie 

daarover verneemt u via Kees van Keulen die deze cursus 

samen verzorgt met Bart de Kort, Theo van Lotringen en 

stand-by Jan Zuidema. 
 

“Tikkie terug”: Zoals ik in mijn eerste EP al aankondigde 

worden de eerste nummers in dit nieuwe schaakseizoen 

gevuld met actueel nieuws afgewisseld met nieuws over de 

verrichtingen van voor en tijdens de zomerperiode want ook 

dat laatste mogen we zeker niet vergeten. Dus hierbij een 

begin en dat kabbelt zo door tot de eerste tea mwedstrijden. 
 

Terrasschaaktoernooi: Met de terugblik wat er allemaal 

gebeurde na het verschijnen van de laatste EP begin ik eerst 

met de 6e editie van ons eigen ASV-terrasschaaktoernooi op 

zondagmiddag 7 juli met als centraal middelpunt natuurlijk 

café-bar ‘s-Heeren van Aemstel aan de Kortestraa t. Er na-

men ditmaal 28 schakers deel van geheel uiteenlopend ni-

veau maar daar maalde niemand om. Dat is ook de kracht 

van dit toernooi. Het aantal deelnemers had best nog wel wat  

meer mogen zijn want wat is er nou leuker dan gezellig en 

heel ongedwongen een potje te snelschaken om na afloop te 

genieten van een heerlijke barbecue. De weersomstandighe-

den waren perfect. Geen regen maar ook geen tropische 

temperaturen. Eigenlijk heel mooi schaakweer!! Gespeeld 

werd eerst in een voorronde en de daarin behaalde punten 

waren bepalend voor de plaa tsing in de finalegroepen. De 

resultaten in de voorronde waren als volgt: 

Voorrondegroep 1: 1. Geert van Hoorn 6; 2. Ornett Stork 4; 

3/4. Ruud Wille en Theo Jurrius 3½; 5. Jacques Boonstra  

2½; 6. Xadya van Bruxvoort 1½; 7. André de Groot 0. 

Voorrondegroep 2: 1. Jeroen van Onzen 5½; 2. Sander 

Berkhout 5; 3. Barth Plomp 3½; 4/5. Huub Blom en Dick 

Vliek 2; 6/7. Ko Kooman en Vadim van Kuijk 1½. 

Voorrondegroep 3: 1. Carlos Preuter 4½; 2/4 Peter Boel, 

Richard van der Wel en Mathieu Roskam 4; 5. Rob Huberts 

3½; 6. Gerald Visch 1; 7. Horst Eder 0. 

Voorrondegroep 4: 1. Bob Beeke 6; 2. Fred Reulink 5; 3/5. 

Wilfred Jansz, Thomas van Nispenrode en Erik Wille 3; 6. 

Lazlo van Kuijk 1; 7. Edwin Peters 0. 

Daarna werden dus de finalegroepen geformeerd. In groep A 

ontstond een fraaie strijd tussen Peter Boel en Ornett Stork 

(2086). Beiden eindigden na de dubbelrondige finalegroep 

precies gelijk op 9½ punt. Dus een beslissingsmatch moest 

volgen om de winnaar te kunnen bepalen. Peter trok in een 

duel over 2 partijen de toernooiwinst met 1½-½ naar zich toe 

en schreef daarmee het 6e Heeren van Aemstel terrasschaak-

toernooi op zijn naam. De eindstanden in de finalegroepen 

zijn a ls volgt: 

Finalegroep 1: 1. Peter Boel 9½; 2. Ornett Stork 9½; 3. San-

der Berkhout 8½; 4/5. Carlos Preuter 7½ en Jeroen van On-

zen 7½; 6. Geert van Hoorn 6; 7. Fred Reulink 4; 8. Bob 

Beeke 2½-7; 9. Erik Wille 1-7. 

Finalegroep 2: 1. Thomas van Nispenrode 15½; 2. Ruud 

Wille 12½; 3/4. Richard van der Wel en Mathieu Roskam 

12; 5/6. Theo Jurrius en Rob Huberts 8½; 7. Wilfred Jansz 8; 

8. Barth Plomp 6; 9. Jacques Boonstra  4; 10. Huub Blom 3. 

Finalegroep 3: 1. Vadim van Kuijk 16½; 2/3. Ko Kooman en  

Dick Vliek 11½; 4/5. Horst Eder en Xadya van Bruxvoort 

9½; 6. Edwin Peters 9; 7. Gerald Visch 8½; 8. André de 

Groot 7½; 9. Bacon Shao 5; 10. Lazlo van Kuijk 1½. 

De aanwezige schakers maakten er weer een prachtig 

schouwspel van voor het passerende winkelende publiek. Er 

was dat weekend toch veel publiek op de been die naar de 

binnenstand kwamen om te kijken naar de 3D-creaties die in  

het kader van World Street Pa inting werden gemaakt. Het 

schaken lokte het publiek toch ook naar de borden en dat 

betekende meteen extra reclame voor het schaken. Zoals 

gezegd vormde de barbecue als altijd een gezellige afsluiting 

van een mooi schaakevenement!! Volgend jaar gaan we 

natuurlijk voor de 7e editie! 
 

Spakenburg: Tegelijk met onze massakamp tegen Wagenin-

gen op zaterdag 29 juni werd in Spakenburg het FishPart-

ners-rapidtoernooi gehouden. Het was een sterk bezet toer-

nooi met onder meer Jan Timman, Ulf Andersson, Vlastimil 

Hort, Hans Ree en John van der Wiel, allemaal toppers uit 

hun actieve schaakperiode. Deze grootheden van weleer 

troffen de top van deze tijd zoals onder meer Lucas van 

Foreest. Jaap Vogel was de enige ASV-er onder de deelne-

mers. Hij kwam tot een score van 4 uit 7. Ook Andersson en 

Ree kwamen tot deze score. Jaap had een pittig programma . 

Zo trof hij onder meer de grootmeesters Hort en van der 

Wiel en IM Robert Ris. In dit toernooi doen ook enkele 

schaakcomputers mee. Zo won de enorm sterke Pewatronic. 

Deze werd winnaar met 6 uit 7 maar de computer deelde niet  

mee in de prijzen zodat de grootmeesters Sokolov, Lucas 

van Foreest, Benjamin Bok en Jan Timman met 5½ punt de 

toppositie deelden. Sokolov werd tot winnaar uitgeroepen op 

basis van weerstandspunten.  
 

Doetinchem: Bij het 4e Frans Kuggeleijn Memorial, een 

wekelijks toernooi op de dinsdagavond georganiseerd door 

de Doetinchemse S.V., was ik in de laatste EP bvan het vori-

ge seizoen gebleven t/m ronde 6. De slotronde liet Toon 

Janssen, de enige ASV-er in dit toernooi, aan zich voorbij 

gaan zodat hij uiteindelijk met 4 punten op een gedeelde 7e 

plaats eindigde.  
 

Uitslagen interne competitie 1e ronde (29 augustus 2019): 

Boel – van Rijn 0-1; Storms – Bus 1-0; Abrahamse – 

Knuiman 1-0; de Kort – Maassen van den Brink 1-0; Plomp 

– Gerdsen 1-0; van Vucht – R. Wille ½-½; Boonstra – de 

Mol 0-1; Kusters – van Amerongen 0-1; V. van Kuijk – 

Witmans 1-0; van Belle – Smallenbroek 1-0; van Dijk – 

Eder 1-0; van Hattum – Vermeer 1-0; van Eck – van Buren 

1-0; Schunck – Koeweiden 0-1; André van Kuijk – Kooman 

1-0; Arends – Kees van Keulen 1-0; Eisma – van Lotringen 

1-0; Meijer – B. Hamers 0-1; P. Hamers – van der Jagt 1-0; 

Hartogh Heijs – Stomphorst 0-1; Rijmer – Hieltjes 1-0; Ver-

haar – R. Hendriks ½-½; Stibbe – van Brink ½-½; Burger – 

Diekema 0-1; Diekema – Derendorp 0-1. 


