
 

  

Wekelijks bulletin van de ARNHEMSCHE SCHAAKVEREENIGING  

       (OPGERICHT 31 OKTOBER 1891) 

Redactie: R. Wille, Laan van Klarenbeek 74, 
6824 JS Arnhem, tel. 026 – 3615003,  
e-mail: r.wille@planet.nl 

Clubavond: Donderdag in Dagbesteding het Pleijwerk, 
 (Elver), Vlamoven 22-24, tel 026-3696970 

Tel. aanmelden: Erik Wille  06-12965038 

ASV op internet: https://www.asv-schaken.nl  
e-mail: info@asv-schaken.nl 

58e jaargang no. 31      donderdag 26 september 2019
Oploswedstrijd: Opgaven uit correspondentiepartijen vallen 

vaak niet mee. Deze is uit de partij Pinson – Richardson. Op 

de vraag of dit nu een moeilijke opgave is, weet ik het ant-

woord eigenlijk niet goed. Onherroepelijk zijn er, die dit 

ontoelaatbaar gemakkelijk vinden. Ikzelf echter zeker niet. 

Er zijn namelijk meerde-

re oplossingen. Zwart 

speelt en wint oftewel 

zwart geeft mat in 3 

zetten. Oplossing: 1… 

Le4! Op elke 2e zet (en 

dat zijn er 25) volgt 2… 

Pf2+ 3.Kg1 Th1#. Er is 

één uitzondering nl. op 

2.Teg1 volgt 2… Pf2#. 
 

ASV-Nieuws: Vanavond 
is het septembernummer 

van ons clubblad ASV-Nieuws beschikbaar aannemende 

tenminste dat dit dikke nummer tijdig van de persen is ko-

men rollen. Het was een voorrecht voor mij het concept al te 

mogen aanschouwen voordat het naar de drukker ging en het 

ziet er weer prachtig uit met veel mooie en dankbare artike-

len. Veel leesplezier derhalve!! 
 

Rapid: Vanavond spelen we alweer de 5e ronde van de inter-

ne competitie. Een mooi moment om volgende week even 

wat anders te doen. Dat doen we dan met het spelen van de 

1e rapidavond en voor wie dat te snel afgaat is er de 1e ronde 

in de extra competitie. Er is dus geen enkele reden om vol-

gende week over te slaan! 
 

Prijsuitreiking: Zo aan het begin van het seizoen is het altijd 

een mooi moment om de prijzen van het afgelopen seizoen 

uit te reiken. Vorige week donderdag werden dan ook alle 

prijswinnaars terecht in het zonnetje gezet. Ik zet al deze 

toppers nog even voor u op een rijtje: Clubkampioen, win-

naar Kroongroep ASV-beker en winnaar Super Prestigeklas-

sement: Peter Boel; winnaar groep B en winnaar Bekergroep 

ASV-beker: Jacques Boonstra, winnaar rapidcompetitie en 

winnaar snelschaakkampioenschap Tom Bus; winnaar groep 

C: Hendrik van Buren; winnaar extra competitie en grootste 

Elo-stijger: Cesar Eisma. Dan de winnaars van “De Pen” als 

topscorer van hun team. ASV-1 (KNSB): Dirk Hoogland; 

ASV-2 (KNSB): Mick van Randtwijk; ASV-3 (KNSB) 

Ruud Wille; ASV-4 (KNSB): René van Alfen; ASV-5 

(KNSB): André van Kuijk; ASV-1 (SOS): Koen Maassen 

van den Brink; ASV-2 (SOS) Nico Schoenmakers; ASV-3 

(SOS): Jeroen van Ginneken; ASV-4 (SOS): Jacques Boon-

stra; ASV-5 (SOS): Danny Hageman; ASV-6 (SOS): Gerrie 

Arends; ASV-7 (SOS): Jan Zuidema; ASV-8 (SOS): Christi-

an Simon. Alle winnaar van harte gefeliciteerd!! 
 

Zaterdagcompetitie: Onze eerste 4 KNSB teams startten 

zaterdag a.s. met hun eerste competitieronde in een nieuw 

seizoen. Onze teams spelen een thuiswedstrijd in Brasserie 

Servontyn in het Lorentz Ondernemerscentrum. De klokken 

gaan om 13.00 uur aan. Een extra steuntje in de rug kunnen 

al onze teams gebruiken dus kom ook een kijkje nemen. 

ASV-1 doet dat in de 2e klasse A tegen de Meppelse SV. 

ASV-2 treft in de 3e klasse F het team van LSG-4 uit Leiden. 

In de 3e klasse H is de combinatie PION (Groesbeek)/Mook 

de tegenstander van ASV-3. Tenslotte ASV-4, zij treffen in 

de 4e klasse B het team van Voorst-1. De eerste wedstrijd 

dus zaterdag. Is de eerste klap meteen een daalder waard…?! 

In het volgende stuk meer over de samenstelling van onze 

ASV-teams maar ook van alle tegenstanders die ze in hun 
poule gaan treffen in het komende seizoen. 
 

Externe competitie: A.s. zaterdag start dus, zoals gezegd, de 

KNSB-competitie voor het nieuwe competitieseizoen in het 

2e seizoen van de nieuwe competitieopzet. De zaterdagcom-

petitie en de doordeweekse competitie zijn sinds vorig jaar 

volledig gescheiden van elkaar en dat betekende dus ook 

vrije inschrijving voor de zaterdag. “Reuze benieuwd hoe 

zich dit ontwikkeld”, zo gaf ik vorig jaar al aan. Daar waar 

ASV toen met 1 team meer uitkwam en zo afgelopen seizoen 

met 5 teams in de KNSB-competitie deelnam is dit aantal 

voor het komende seizoen alweer met 1 team uitgebreid en 

neemt ASV met maar liefst 6 teams in de KNSB deel. Dus 

de belangstelling om in een zaterdagteam mee te spelen is bij 

ASV zeker groter geworden. Ik neem alle teams die dit jaar 

de strijd aan gaan graag met u door waar de “commissie 

externe teams” vooral zeer zorgvuldig over heeft beraad-

slaagd om een zo optimaal mogelijke samenstelling te reali-

seren.  

Zes jaar speelde ASV-1 in de 1e klasse KNSB. Handhaving 

was ook vorig seizoen het uitgangspunt maar het mocht niet 

lukken helaas. ASV-1 degradeerde en moet nu in de 2e klas-

se A proberen het verloren gegane terrein te herwinnen. Ons 

eerste kent ten opzichte van vorig seizoen enkele verande-

ringen. De belangrijkste wijziging is natuurlijk het feit dat de 

teams in de 2e klasse uit 8 spelers bestaan in plaats van de 10 

spelers zoals dat in de 1e klasse het geval is. Van de spelers 

van vorig seizoen koos Bob Beeke ervoor om weer in team-

verband voor de Arnhemse Schaakacademie te gaan spelen. 

Hij blijft wel lid van ASV. Voorts doen Otto Wilgenhof en 

Tom Bus, in mijn ogen toch spelers met een vaste waarde 

voor ASV-1, een stapje terug en zullen nu in ASV-2 gaan 

uitkomen. Zo was er in ASV-1 nog een plaats te verdelen en 

KNSB 2e klasse A:    gem. Elo Samenstelling ASV-1  Elo 
1 MUConsult A’doorn-2 2068 Eelco de Vries 2231 
2 SISSA-1 1940 Pieter Verhoef 2199 
3 Assen-1 2149 Wouter van Rijn 2160 
4 ASA-1 2137 Michiel Blok 2143 
5 MSV-1 2122 Peter Boel 2125 
6 SSC 1922 2181 Jaap Vogel 2115 
7 ASV-1 2137 Dirk Hoogland 2098 
8 Sneek-1 2026 Mick van Randtwijk 2028 
9 Almere-1 2073 teamleider: Wouter van Rijn 
10. Emanuel Lasker-1 2039 
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die is toebedeeld aan Mick van Randtwijk. Zo krijgt deze 

jeugdspeler, die vorig jaar topscorer was in ASV-2 de kans 

om door te stromen naar ons eerste team! Wouter van Rijn 

heeft het teamleiderschap overgenomen van Otto Wilgenhof. 

Wat de gemiddelde tegenstand betreft van de teams in deze 

poule ziet u dat ASV-1 tot de sterkere teams behoort. SSC 

1922 uit Soest springt er iets bovenuit. Maar waarom zou het 

streven naar promotie niet mogen worden uitgesproken? 

Winst a.s. zaterdag op MSV zou al een goede stap zijn! 

Almere en SISSA zijn nieuw in deze klasse. Zij promoveer-

den vanuit de 3e klasse. 

De verwachtingen rond ASV-2 zijn door de komst van Otto 

en Tom al bij voorbaat enorm toegenomen. Dus als er ergens 

van een mogelijk kampioenschap gesproken wordt dan is het 

dit team wel. Het kan dus alleen maar tegenvallen. De wed-

strijden moeten immers eerst maar eens gespeeld worden. 

Een duidelijke concurrent is er zeker. Charlois Europoort-2 

doet namelijk met de gemiddelde rating niet onder die van 

ASV-2. CSV is de degradant uit de 2e klasse in deze poule, 

terwijl De Drie Torens en Sliedrecht-2 promoveerden uit de 

4e klasse. De Stukkenjagers-3 was vorig jaar 1e in poule 3G 

maar zag kennelijk van promotie af.  

ASV-2 kent veel mutaties t.o.v. het team zoals dit vorig 

seizoen speelde. Naast de komst van Otto en Tom en de 

terugkeer van Theo Jurrius in de externe na een jaartje afwe-

zigheid is William Shakhverdian geheel nieuw in een ASV-

team. Aanvankelijk was hij gevraagd om in het KNSB-

jeugdteam van ASV te komen spelen maar al pratende wilde 

hij ook wel vast in een zaterdagteam van onze vereniging 

uitkomen. Dat is dus ASV-2 geworden! Ook Linus Bohlsen 

heeft in ASV-2 vast een plek gekregen. Hij speelde vorig 

seizoen al enkele malen mee in een ASV-team. Als er wat in 

een team komen dan gaan er ook wat uit. Het doorschuiven 

van Mick naar ASV-1 meldde ik al. Verder gaat Jan van de 

Linden komend seizoen de top van ASV-3 versterken terwijl 

Murat Duman in dat team samen een plaatsje gaat innemen 

met Koen Maassen van den Brink. Sander Berkhout en Ri-

chard van der Wel hebben een jaartje een break ingelast en 

af en toe zullen invallen om de teams te dichten. 

ASV-3 kwam vorig seizoen met de schrik vrij. Degradatie 

werd net voorkomen. Dat moet dus dit jaar beter. Ons derde 

had toen overduidelijk de laagste gemiddelde rating in hun 

poule. In dat licht bezien zijn er meer kansen want er zijn nu 

meerdere teams met zelfs een lager gemiddelde dan ASV-3. 

Dat zegt nog niet alles want ook dan moet er gewoon ge-

wonnen worden! Dubbelschaak ’97 is de degradant uit de 2e 

klasse en Venlo-2 en Eindhoven-2 zijn de promovendi uit de 

4e klasse. Ook het derde kende de nodige mutaties. Jan van 

de Linde komt vanuit ASV-2 om, zoals gezegd, de top van 

ASV-3 te versterken. Een goede zet! Koen Maassen van den 

Brink speelt samen met Murat Duman op één plek. Verder 

bleef ASV-3 in tact. Quirine Naber is als reserve beschikbaar 

en Ruud Wille speelt de thuiswedstrijden bij ASV-5 mee. 

Anne Paul Taal bleef teamleider van ASV-3. Maar hopen dat 

hij zijn mannen tot grotere prestaties weet aan te sporen om 

niet weer zo’n jaar als vorig seizoen te krijgen.  

Dan tot slot in deze voorbeschouwing nog ASV-4. De basis 

van het team bleef aardig in tact. Toch zijn er 3 mutaties te 

noemen. Geheel nieuw in een ASV-team is Sander van 

Vucht. Hij kwam voorheen jaren uit voor Doetinchem maar 

koos er nu voor om voor ASV te gaan spelen. Ook Toon 

Janssen is nieuw als vaste speler. Vorig seizoen viel hij al 

een paar keer in bij ASV-3. Verder schoof Vadim van Kuijk 

door vanuit ASV-5. En als er mensen bijkomen dan gaan er 

ook mensen uit. Dat zijn Gerben Hendriks, Ivo van der 

Gouw en Steven Braun. Zij zullen in ASV-5 gaan spelen. In 

deze poule steekt Voorst er qua rating bovenuit. Zij degra-

deerden uit de 3e klasse. Dat is dan meteen ook de eerste 

tegenstander zaterdag. Dus het wordt meteen de mouwen 

opstropen!! ASV-4 zou gelet op de gemiddelden toch wel 

een stevige middenmoter kunnen worden. Caïssa Elburg en 

ZZS! uit Zwolle zijn in deze poule de gepromoveerde teams 

vanuit de 5e klasse.  

Tot zover een vooruitblik op onze eerste vier teams. We 

gaan het weer beleven. De indeling en de bijbehorende cij-

fertjes geven natuurlijk een indicatie maar zeggen verder niet 

zoveel. We zullen het zien! Op de indeling van ASV-5 en 

ASV-6 kom ik later in een EP terug. De samenstelling van 

deze teams is wel bekend maar er is op dit moment nog 

weinig te vertellen over de sterkte van de tegenstanders. 

Daar waar onze eerste vier teams in een poule van 10 clubs 

uitkomen spelen ASV-5 en ASV-6 in een poule van 8 teams. 

Zij spelen de 1e ronde ook pas op zaterdag 2 november. 
 

Bedrijvenschaak: Maar liefst 65 bedrijven schreven zich in 

voor het NK Bedrijvenschaak dat afgelopen zaterdag in 

Rotterdam werd gehouden. In de uitslagen trof ik ook enkele 

ASV-ers aan. Bij de Politie speelde Bob Beeke. Hij kwam 

tot een score van 5½ uit 7. Bob won in de voorlaatsre ronde 

van GM Loek van Wely. Deze speelde met een team van 

Forum voor Democratie mee waar ook Thierry Baudet deel 
van uitmaakte. André van Kuijk speelde voor het bedrijf 

Witteveen & Bos en scoorde 2½ uit 7. 
 

Uitslagen interne competitie 4e ronde (19 september 2019): 

Bus - Boel ½-½; de Kort - Storms 1-0; G. Hendriks - van 

Vucht ½-½; Fassaert - R. Wille ½-½ de Mol - Naasz ½-½; 

Marks - Boonstra 1-0; van Belle - Witmans 0-1; van Buren - 

A. van Kuijk 0-1; Bijlsma - van Deursen 0-1; Derendorp - 

Kees van Keulen 1-0; Hieltjes - Arends ½-½; B. Hamers - 

van Lotringen 1-0; Meijer - J. Sanders 0-1; van der Jagt - 

Stomphorst 0-1; Hartogh Heijs - Samman 0-1; Maas - R. 

Hendriks 0-1; Volker Schlepuetz - Kooij ½-½; Eder - van 

Hattum 1-0. 

Uitslagen ASV-beker (bekergroep): Eisma – Zuidema 0-1; 

Koeweiden – Kusters ½-½; Eggink – Vermeer 1-0. 

KNSB 3e klasse F:     gem. Elo Samenstelling ASV-2   Elo 
1 Sliedrecht-2 1891 Frank Schleipfenbauer 2157 
2 Zuid Limburg-4 1948 Tom Bus 2126 
3 DSC Delft-4 1895 Otto Wilgenhof 2118 
4 De Drie Torens-1 1989 Sjoerd van Roosmalen 2089 
5 LSG-4 1948 Theo Jurrius 2061 
6 CSV-1 2004 William Shakhverdian 2042 
7 ASV-2 2081 Johan Wolbers 2031 
8 Charlois Europoort-2 2080 Linus Bohlsen 2027 
9 SMB-1 1923 teamleider: Theo Jurrius 
10 De Stukkenjagers-3 1839 

KNSB 3e klasse H:  gem. Elo Samenstelling ASV-3  Elo 
1 WLC-1 2155 Jan van de Linde 2075 
2 Zuid Limburg-3 1930 Wouter Abrahamse 2006 
3 Veldhoven-1 2043 Fred Reulink 1982 
4 Dubbelschaak ‘97 2086 Barth Plomp 1936 
5 PION/Mook comb. 1976 Koen Maassen vd Brink 2010 
6 HSC Helmond 2020 Bent Schleipfenbauer 1898 
7 ASV-3 1960 Anne Paul Taal 1893 
8 Venlo-2 1941 Daan Holtackers 1879 
9 Eindhoven-2 1933 teamleider: Anne Paul Taal 
10 HMC Den Bosch-2 1998 

KNSB 4e klasse B      gem. Elo Samenstelling ASV-4 Elo 
1 MUConsult A’doorn-3 1828 Paul de Freytas 1920 
2 ENO 1889 Bert Duijker 1899 
3 Caïssa Elburg  1668 Désiré Fassaert 1870 
4 Borne  1717 Sander van Vucht 1862 
5 Voorst  1928 Ruud Verhoef 1850 
6 Doetinchem  1821 René van Alfen 1816 
7 ASV-4  1828 Toon Janssen 1707 
8 ZZS!  1725 Vadim van Kuijk 1697 
9 Almelo-2  1564 teamleider: Richard van der Wel 

10 Lonneker-2  1774 


