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Oploswedstrijd: Olympiades plegen veel mooie stellingen te 

brengen. Dat kan 

ook moeilijk 

anders, want er 

worden honder-

den partijen 

gespeeld, gro-

tendeels door de 

wereldtop. Maar 

ook iets mindere 

goden leveren 

soms vakwerk. 
Deze keer iets 

moois uit de 25e 

Olympiade in 

Luzern uit de 

partij Hernandez - Schumacher. Wit speelt en wint. Oplos-

sing: 1. Txg6, hxg6 2. Dxg6, Lf6 3. Pg5 en zwart gaf op. 

Het had zo verder kunnen gaan: 3…Td8 4. Dxf7+, Kh8 5. 

Lxg7+, Lxg7 6. Dh5+. 
 

KNSB-beker: Vanavond wordt de 1e ronde gespeeld in de 

landelijke bekerstrijd. Tegenstander is het Nijmeegse SMB. 

Ook in het seizoen 2018-2019 troffen beide teams elkaar. 

Toen werd het na spannende strijd 2-2 en won ASV na be-

slissing via snelschaken met 3-1. Dus we kunnen vanavond 

zeker een interessante strijd tegemoet zien. 
 

Laren: Wouter Abrahamse nam op maandagavond 7 oktober 

jl. deel aan het Kroegsnelschaaktoernooi in Café-Restaurant 

Het Bonte Paard in Laren. Het toernooi had een verschei-

denheid aan speelniveaus van de in totaal 18 deelnemers 

maar was aan de bovenkant behoorlijk sterk bezet. Daar was 

de strijd spannend tot het eind! Uiteindelijk wist Bart-Piet 

Mulder, spelend bij De Wijker Toren, aan het langste eind te 

trekken met 9½ uit 11. Hij won daarmee de trofee (het toe-

passelijke paardje). Wim van der Wijk (HSG) en winnaar 

van vorig jaar Dick de Graaf (En Passant) volgden met 8 

punten. Ook Wouter Abrahamse viel in de prijzen met 7 

punten. Hij eindigde op een gedeelde 4e plaats. Hij wist de 

eindwinnaar op remise te houden maar verloor van de num-

mers 2 en 3. De sfeer in het toernooi was erg ontspannen, 

gezellig en gemoedelijk, onder het genot van een lekker 

drankje en een praatje tussendoor. Alles wat je van een 

Kroegsnelschaaktoernooi mag verwachten, nietwaar!! 
 

SOS-competitie: Komende week gaat ook de regionale com-
petitie van start met de 1e ronde. Het is het 2e seizoen van de 

SOS-competitie samen met de andere regionale bonden: de 

Stichts Gooise Schaakbond (SGS), de OSBO en de SBO 

(Schaakbond Overijssel). ASV neemt ook dit nieuwe seizoen 

weer met 8 teams deel. In de tabel hiernaast is de indeling in 

de diverse poules, waar ASV-teams zijn ingedeeld, weerge-

geven evenals de samenstelling van onze teams. Het was 

weer een hele puzzel voor de samenstellers van de teams om 

SOS-competitie seizoen 2019 - 2020 
SOS Hoofdklasse B:    gem. Elo Samenstelling ASV-1  Elo 
1 ZSG-1 1945 Michiel Blok 2143 
2 Amersfoort-1 1927 Tom Bus 2126 
3 Pallas-1 1826 Dirk Hoogland 2098 
4 Meppel-1 ? Koen Maassen vd Brink 2010 
5 Veenendaal-1 1881 Wouter Abrahamse 2006 
6 Barneveld-1 1877 Jan Knuiman 1974 
7 VSG-1 1847 Barth Plomp 1936 
8 ASV-1 2027 Remco Gerlich 1920 
teamleider: Erik Wille en Dirk Hoogland tijdens wedstrijd 
SOS Hoofdklasse C:  Samenstelling ASV-2 
1 Velp-1 1970 Anne Paul Taal 1893 
2 SMB-1 1851 Jeroen van Ginneken 1848 
3 Wageningen-1 1823 Jeroen Kersten (TL) 1817 
4 Zutphen-1 1862 René van Alfen 1816 
5 ASV-2 1795 Gerben Hendriks 1798 
6 De Elster Toren-1 ? Nico Schoenmakers 1785 
7 Winterswijk-1 1936 Toon Janssen 1707 
8 ASA-1j ? Koen van Keulen 1696 
SOS 1e klasse D:  Samenstelling ASV-3 
1 Rivierenland-1 1878 Coen Mekers 1860 
2 Zevenaar-1 1760 Jacques Boonstra 1781 
3 Het Kasteel-1 ? Marco Braam 1781 
4 PION-1 1873 Jan Willem van Willigen 1774 
5 Koningswaal-1 1915 Robert Naasz 1764 
6 SMB-2 1760 Jan Groen 1692 
7 UVS-1 1865 Theo v. Amerongen (TL) 1678 
8 ASV-3 1742 Xadya van Bruxvoort 1604 
  Erik Wille 1798 
SOS 2e klasse F:  Samenstelling ASV-4:  
1 Veenendaal-2 1498 Ronnie Eggink 1840 
2 Rhenen-1 1720 Hans Rigter 1775 
3 Theothorne-1 1624 Hedser Dijkstra (TL) 1750 
4 Doetinchem-1 1727 Edwin Peters 1713 
5 ASV-4 1695 Albert Marks 1693 
6 Wageningen-2 1611 Rob van Belle 1673 
7 UVS-3 1533 Wisse Witmans 1562 
8 Twello-1 ? Bob Kooij 1554 
SOS 2e klasse G:  Samenstelling ASV-5 
1 Mook-1 ? Erik Gort 1778 
2 Wageningen-3 1517 Wilfred Jansz 1658 
3 Tornado-1 1449 Jan Vermeer 1611 
4 PION-2 1632 Horst Eder 1598 
5 ASV-6 1443 Lex van Hattum 1543 
6 Millingen-1 1718 Theo Koeweiden 1498 
7 UVS-2 1638 Danny Hageman 1474 
8 ASV-5 1575 Jonathan van der Krogt 1437 
Teamleider Anne Paul Taal en Danny Hageman tijdens wedstrijd 
SOS 2e klasse G:  Samenstelling ASV-6 
1 Mook-1 ? Zekria Amani 1589 
2 Wageningen-3 1517 Henk Schunck 1505 
3 Tornado-1 1449 Hendrik van Buren 1482 
4 PION-2 1632 Ko Kooman 1459 
5 ASV-6 1443 Lion de Kok 1446 
6 Millingen-1 1718 Hans Derendorp 1401 
7 UVS-2 1638 Kees van Keulen 1383 
8 ASV-5 1575 Peter van Deursen 1282 
SOS 3e klasse D:  Samenstelling ASV-7  
1 OPC-1 1486 Herman de Munnik 1415 
2 De Kameleon-1 1640 Jan Zuidema 1397 
3 Schaakstad Apeldoorn-4 1393 Hans Meijer 1319 
4 Doesborgh-1 1726 Thijs Stomphorst 1305 
5 De Cirkel-2 1457 Cesar Eisma 1299 
6 Zevenaar-2 1545 Jelle Noordhuis 1227 
7 Velp-3j 1239 Cor van der Jagt 1150 
8 ASV-7 1302 Christian Simon 0 
Teamleider Anne Paul Taal en Jan Zuidema tijdens wedstrijd 
SOS 3e klasse E:  Samenstelling ASV-8 
1 Het Kasteel-2 ? John Bijlsma 1413 
2 UVS-4 1369 Kazem Mollahosseini 1355 
3 De Cirkel-3 1396 Bram Hamers 1322 
4 SMB-3 1451 Peter Hamers 1322 
5 ASV-8 1259 Theo van Lotringen 1294 
6 Velp-2 1552 Bryan Hieltjes 1229 
7 Wageningen-4 1310 Bert Maas 1129 
8 vrije ronde -- Jan Diekema 1006 
  André de Groot 1418 
Teamleider Anne Paul Taal en Theo van Lotringen tijdens wedstrijd 
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de spelers zo optimaal mogelijk in te kunnen delen zodat bv 

iemand die niet op maandag of dinsdag zou kunnen in een 

team kwam te spelen met alleen uitwedstrijden juist op die 

avonden. Of onze teams kansen hebben op een kampioen-

schap of promotie moeten we maar afwachten. Nog niet van 

elk team is de samenstelling bekend zodat het nog wat gissen 

blijft. Natuurlijk kunnen we enigszins afgaan op de ratings 

maar zeker in de lagere klassen is dat moeilijk. Een gemid-

delde is daar soms wat lastiger te bepalen omdat op dat ni-

veau niet iedereen al een rating heeft. Wel lijken in verschil-

lende poule de ratingverschillen nogal groot dus op basis 

daarvan zouden grote uitslagen te verwachten mogen zijn. Ik 

loop de teams even met u langs. ASV-1 mag zeker als kans-

hebber worden genoemd. Qua rating steekt ons eerste er 

ruim boven uit. Maar het enige team waar de samenstelling 

nog niet van bekend is, is uitgerekend Meppel-1 en verloor 

ons eerste in de zaterdagcompetitie daar onlangs in de ope-

ningsronde van de zaterdagcompetitie niet van…..?! Dus 

Meppel zou wel eens de grote concurrent kunnen zijn. Maar 

ook ZSG en Amersfoort kunnen lastige opponenten zijn!!  

Dan ASV-2 waarvan we als we op de rating af moeten gaan 

geen hoge verwachtingen zouden mogen hebben. ASV-2 

debuteert in deze hoofdklasse vanwege hun behaalde kampi-

oenschap in de 1e klasse vorig seizoen. Handhaven lijkt dus 

het uitgangspunt. Velp-1 is in deze poule de favoriet waar 

frappant genoeg Pieter Verhoef en Wouter van Rijn in zullen 

uitkomen. Die keuzes kunnen spelers in deze competitie-

vorm met gescheiden competities nu eenmaal maken. 

In de poule van ASV-3 is Koningswaal favoriet. Op zich niet 

zo vreemd want dit team degradeerde afgelopen seizoen uit 

de hoofdklasse.  Een plaats ergens in de middenmoot is voor 

ASV-3 op basis van de voorliggende speelsterkten van de 

andere teams zeker mogelijk. 

ASV-4 komt dinsdag 22 oktober a.s. als eerste in actie. Zij 

spelen dan uit tegen Twello, het enige team in deze poule 

waar we de speelsterkte nog niet van weten. Maar ASV-4 

moet gewoon van zijn eigen kracht uitgaan en dan is ook 

daar een plaatsje in de middenmoot zeker mogelijk. 

ASV-5 en ASV-6 treffen elkaar in dezelfde poule. Dit duel 

wordt in de 1e ronde gespeeld op 31 oktober a.s., de oprich-

tingsdatum van onze vereniging. ASV-6 is nieuw in de 2e 

klasse. Zij promoveerden vorig seizoen als beste nummer 2. 

Voor hen wordt dit seizoen een geheel nieuwe uitdaging. 

Ben benieuwd wat ze ervan gaan maken! ASV-5 eindigde 

vorig seizoen in de middenmoot. Zouden ze dit jaar tot meer 

in staat zijn. We gaan het volgen!!  

Heel veel ratingverschillen zien we in de poule van ASV-7. 

Zo is Doesborgh-1 favoriet maar de gemiddelde rating is in 

hun geval nogal vertekend door het meespelen in dit team 

van onze eigen Frank Schleipfenbauer. Voor ASV-7 wordt 

het dus een zware dobber. 

Ook ASV-8 krijgt het zwaar. Wordt het een seizoen van de 

olympische gedachte waarin meedoen belangrijker is dan 

winnen of gaat ASV-8 voor een verrassing zorgen!! 

Wat het ook allemaal gaat worden…. Ik wens alle teams veel 

succes maar vooral veel plezier toe het komende seizoen!! In 

dit weekbulletin zult u het allemaal weer kunnen lezen!! 
 

Gemünden: De gemeente Duiven heeft al meer dan 30 jaar 

een stedenband met het Duitse Gemünden am Main. Omdat 

het voor burgemeester (en tevens ASV-er) Rik de Lange de 

laatste keer zou zijn dat hij de uitwisseling in deze hoeda-

nigheid zou bijwonen vanwege zijn vertrek per december 

a.s. had hij de wens uitgesproken om ter gelegenheid hiervan 

bij deze uitwisseling dit keer ook iets met het schaken te 

doen. Aldus ontstond er een vriendschappelijke match Ne-

derland - Duitsland. Zo gingen afgelopen vrijdag de ASV-

ers Fred Reulink, Barth Plomp en Nico Schoenmakers, na-

tuurlijk Rik zelf en nog een heleboel niet-schakers die aan 

andere activiteiten zouden deelnemen, richting Gemünden 

am Main om daar op zaterdag een toernooitje te spelen. De 

einduitslag deed er helemaal niet toe. Fred werd overigens 1e 

met 5½ uit 6 en Barth scoorde 4½ punt. Alle anderen, zo gaf 

de organisatie aan, eindigden op de derde plaats. Belangrijk 

was het niet, de gezelligheid stond voorop. Op zondag werd 

de thuisreis weer aanvaard na een bijzonder geslaagd week-

end! Een uitvoerig verslag van deze happening volgt in het 

eerstvolgende nummer van ASV-Nieuws. 
 

Hoorn: Afgelopen zaterdag werd in Hoorn het Hutton-

toernooi gehouden. Bij dit eendaagse toernooi strijden jeugd-

teams van regionale bonden om de Nederlandse titel. Het 

toernooi kent een hele lange traditie. De aflevering van za-

terdag was maar liefst de 60e in rij. De deelnemers worden 

door hun eigen regionale bond geselecteerd. Er wordt ge-

speeld in 5 verschillende leeftijdscategorieën: A tot en met 

E. De teams bestaan uit 4 spelers. Zij spelen 5 rapidpartijen. 

De organisatie rouleert tussen de regionale bonden. Zo was 

afgelopen zaterdag de Noord-Hollandse Schaakbond aan de 

beurt. De OSBO komt pas weer in 2025 aan bod. Vadim van 

Kuijk maakte deel uit van het OSBO-jeugdteam. Bij de B-

jeugd scoorde hij 3 uit 5. 
 

Correspondentieschaak: Schaken kent vele disciplines. Eén 

daarvan is het correspondentieschaak. Zelf ken ik het nog 

toen de zetten werden doorgestuurd via een briefkaart en er 

ook nog geen computerprogramma’s waren die hiervoor 

konden worden ingezet. Tja…. die goeie ouwe tijd. Toch 

zijn er ASV-ers die deze tak van het schaken intensief beoe-

fenen. Vraag er maar eens naar bij bv. Tom Bus of Jan Wil-

lem van Willigen, hoe boeiend en leerzaam dit onderdeel 

kan zijn. Een aardige mogelijkheid wellicht om het ook eens 

te proberen. Op 1 januari start de NBC, de Nederlandse 

Bond van Correspondentieschakers, voor de 3e keer een 

toernooi voor iedere schaker, die kennis wil maken met deze 

fascinerende vorm van schaken. Het toernooi wordt gespeeld 

op de webserver volgens de standaardregels van de ICCF 

(50 dagen bedenktijd voor 10 zetten). Lidmaatschap van de 

NBC of een schaakvereniging is niet vereist. De deelname 

kost slechts 10 euro (gratis voor NBC-leden) en levert ook 

nog eens een gratis NBC-lidmaatschap voor 2020 op. Er 

wordt gespeeld in groepen van 5-7 spelers. Iedere deelnemer 

speelt met wit èn zwart tegen dezelfde tegenstander. Al naar 

gelang het aantal deelnemers worden voorrondes, halve 

finales en een finale gespeeld. Er zijn geldprijzen voor de 

finale. Meld je vóór 10 december per e-mail aan bij Joop 

Jansen via jannesnelleke@home.nl o.v.v. naam, adres en e-

mail of bel voor nadere info 06-51123736 dan wel neem een 

kijkje op www.correspondentieschaken.nl. 
 

Uitslagen interne competitie 7e ronde (10 oktober 2019): 

Boel – de Kort ½-½; van Vucht – Bus 0-1; R. Wille – Braam 

1-0; Naasz – Fassaert ½-½; Passchier – Eggink ½-½; Eder – 

van Belle ½-½; Vermeer – van Deursen 1-0; de Kok – van 

Hattum 0-1; Kooman – van Buren 1-0; van Lotringen – 

Mollahosseini 0-1; Stomphorst – Eisma ½-½; J. Sanders – 

van der Jagt 0-1; R. Hendriks – Diekema 1-0; Maas – Burger 

1-0; Stibbe – Droop 0-1. 

Uitslagen ASV-beker: 

Braun – Kees van Keulen 1-0; Kusters – Koeweiden 0-1; V. 

van Kuijk - Witmans 1-0; Boonstra – van Rijn 0-1; van 

Amerongen – B. Hamers 1-0; Jurrius - T. Janssen 0-1; G. 

Hendriks – Wilgenhof 0-1. 
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