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58e jaargang no. 35      donderdag 24 oktober 2019
Oploswedstrijd: Loshinsky was een van de eerste componis-

ten, die tot grootmeester werden benoemd. Wij danken heel 

veel prachtige 

composities aan 

hem. Vorige week 

was dit een twee-

zet. Het probleem 

werd gecompo-

neerd in 1975. 

Ditmaal werd in 

samenwerking met 

Dombrovskis, die 
vooral bekend is 

om zijn meerzet-

ten, een mat in 

twee tot stand 

gebracht. Oplossing: de sleutelzet is 1. Ld6. 
 

Externe competitie: De teamwedstrijden zijn nu in volle 

omvang aangebroken. Deze week startte ook de SOS-

competitie. Daarvoor speelde dinsdag jl. ASV-4 al uit bij 

Twello. Vanavond kunt u 2 thuiswedstrijden aanschouwen. 

ASV-1 neemt het op tegen Veenendaal-1 en ASV-3 treft 

Koningswaal. Morgenavond gaat ASV-2 naar de jeugd van 

ASA-1j in Arnhem-Zuid. Volgende week spelen er nog 3 

teams. Alleen ASV-8 speelt deze ronde nog niet. Zij zijn vrij 

vanwege het oneven aantal teams in hun poule. Bekersucces 

was er vorige week. ASV-1 won pas in de barrage met 

“strafschoppen” van SMB. 
 

ASV-1 ontsnapt in beker: Zou de KNSB-bekerwedstrijd in 

de 1e ronde tussen ASV en SMB weer net zo spannend wor-

den zoals vorig jaar, toen ASV pas na het snelschaken met 

de eer ging strijken. Vorige week werd dit duel gespeeld en 

de borden beziend na de eerste openingsschermutselen leek 

het erop dat het nu wat makkelijker zou gaan. Weliswaar 

stond Pieter Verhoef erg ongemakkelijk, maar dit werd 

ruimschoots gecompenseerd. Michiel Blok had zijn tegen-

stander behoorlijk teruggedrongen en beschikte over een 

actief loperpaar. Peter Boel was wat soepeler komen te staan 

en was ook blij dat hij het loperpaar had. Dirk Hoogland had 

eenvoudig een pionnetje gewonnen en de zwarte konings-

stelling verzwakt en was rustig op zoek naar het verder ver-

sterken van zijn positie. Pieter kon geen tegenspel creëren en 

werd geruisloos van het bord gezet, 0-1. Michiel werd wat te 

optimistisch en liet zich flink in de luren leggen, wat hem 

een stuk koste en een hopeloze stelling, 0-2. Zou het dan 

toch weer snelschaken worden? Maar dan moesten de andere 

2 partijen wel gewonnen worden. Peter wist op zijn manier 

een opening te creëren en haalde netjes het volle punt bin-

nen, 1-2. De tegenstander van Dirk wilde het duidelijk niet te 

laat maken en liet zich onbewust in verloren stand mat zet-

ten,2-2. En dus werd het weer snelschaken! Dat was erop en 

erover. Peter haalde als eerste het volle punt binnen, gevolgd 

door Dirk. Toen was nog een remise nodig om verder te 

bekeren. Pieter revancheerde zich knap het pakte de volle 

winst, waarna Michiel voor het vierde punt zorgde. Dus met 

een 4-0 “vluggerwinst” werd een vroegtijdige uitschakeling 

voorkomen en plaatste ASV-1 zich voor de 2e ronde. Daarin 

mag ASV het in een uitwedstrijd opnemen tegen Doetin-

chem dat ook al na snelschaken Rokade uitschakelde. 

Gedetailleerde uitslag ASV-1 – SMB-1 (1e ronde KNSB-

beker): Pieter Verhoef (2199) (zwart) – Ilya Razdolski 

(2282) 0-1; Michiel Blok (2143) – Ruben Hogenhout 

(2009) 0-1; Peter Boel (2125) – Eric de Ridder (1795) 1-0; 

Dirk Hoogland (2098) – Peter Schut (1790) 1-0. Eindstand 

2-2 (ASV wint barrage via snelschaken met 4-0). 
 

Ledenoverzicht: ASV heeft ook het afgelopen jaar weer 

getoond op de goede weg te zijn. ASV slaagde er in om bij 

de jaarlijkse vergelijking van ledentallen ten opzichte van 

vorig jaar weer een plaatsje te stijgen. Zo neemt ASV per 1 

oktober 2019 een prachtige 3e plaats in achter het Amster-

damse Caïssa, al jarenlang de onbetwiste koploper, en num-

mer 2 de S.V. Amsterdam-West, zo blijkt uit de cijfers die ik 

jaarlijks van het bondbureau van de KNSB mag ontvangen. 

Veel dank daarvoor!! Maar de 2e plaats lonkt want het ver-

schil is nog maar miniem. Een mooie uitdaging om naar te 

streven want de 1e plek is ver uit het zicht. Wie weet hoe het 

er dus volgend jaar uitziet. Toen ik in 2010 met deze lande-

lijke vergelijking van de ledenaantallen begon nam ASV al 

meteen een 5e plaats in toen met 138 leden. Eigenlijk was het 

toen meer om eens een idee te krijgen waar we stonden. We 

deden het als vereniging toen al goed maar hadden geen idee 

hoe zich dat nu in vergelijking met andere clubs in den lande 

zou verhouden. Sindsdien ben ik het jaarlijks gaan bijhou-

den. U ziet het aan de tabel. Ons ledental is in de loop der 

jaren daarna gestaag gegroeid tot het bereiken van de top 3. 

Een prachtige positie waar we trots op kunnen zijn. En ge-

zien het enthousiasme wat we momenteel tegenkomen is een 

verdere stijging zeker niet uitgesloten. Het overzicht geeft 

een mooi beeld geeft hoe het ledental in de verschillende 

verenigingen zich in het afgelopen jaren heeft ontwikkeld. 

Bekijk het 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 of in de verdere toekomst 

zich zullen weten te herstellen zal moeten uitwijzen. 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 verenigingen gekomen en 

gebleven. Ook het afgelopen jaar geeft een duidelijke plus te 

zien! Dat het schaken in Amsterdam leeft blijkt wel uit de 2e 

plaats die Amsterdam-West inneemt. Maar ook het Amster-

damse VAS staat nog in de top 10 met een 8e plaats. Dit jaar 

zijn HWP (Haarlem) en de SV Almere de sterke stijgers die 

hen op een plaats in de top 5 bracht. De Delftsche Schaak-

club en het Leidse LSG zijn ook clubs die zich al jaren in de 

top 10 bevinden. Daar waar de club uit Delft dit jaar iets 
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moest inleveren maakt LSG een gestage groei door. Nieuw 

in de top 10 is Schaakstad Apeldoorn die na de fusie met De 

Schaakmaat ook ruim boven de 100 leden is uitgekomen. 

Het Hilversumse HSG sluit de top 10 af met 139 leden. Ook 

zij bereikten de 100+ al eens in 2013 maar moesten daarna 

inleveren. Die grens van 100 leden lijken zij nu definitief 

achter zich te hebben gelaten. Het doet mij veel plezier dat 

ook onze vrienden uit Wageningen na een jaar of 5 “onder 

de streep” de 100 leden-grens weer zijn gepasseerd en nu op 

109 leden staan. Ook de Groninger Combinatie en het 

Utrechtse Paul Keres zijn de “100+ grens” overschreden. 

Onder de streep heb ik alle clubs vanaf  90 leden vermeld. 

Daarbij ziet u ook verenigingen vermeld die “aan de deur 

kloppen” en de weg richting 100 hebben ingezet maar ook 

die ooit al eens de 100 leden hadden en dat is soms al een 

jaar of 6 geleden maar nu soms heel ver zijn teruggezakt en 

uit dit overzicht lijken te gaan verdwijnen. Verder heb ik nog 

3 andere OSBO-verenigingen in de tabel opgenomen. Na-

tuurlijk is dat onze stadgenoot de Arnhemse Schaak Acade-

mie (ASA) maar ook het Nijmeegse UVS en De Cirkel uit 

Ede. Als ik daarnaast nog een paar andere OSBO-clubs mag 

noemen die volgen in dit rijtje dan moet u denken aan: Doe-

tinchem (75 leden), SMB (73 leden), MSV-Meppel en DSG 

Pallas (beiden 69 leden).  

De keuze voor een overzicht per 1 oktober is een goed mo-

ment omdat dan de meeste mutaties aan het begin van het 

seizoen bij veel verenigingen zijn verwerkt. Maar als altijd 

blijft het een momentopname. Ik val daarbij in herhaling 

maar de stabiele positie van ASV over een reeks van jaren 

zegt genoeg over onze club, nietwaar?! Ledenwerving en 

ledenbehoud blijven als vanouds heel belangrijk! Ook dat is 

iets wat ik elk jaar weer aangeef.   

Evenals vorig jaar blijven er veel 

clubs richting kritische grens gaan. 

En dat blijft zorgelijk!! Volgend 

jaar bekijken we weer een nieuwe 

landelijke lijst om te zien hoe de 

stand van zaken dan is. 
 

Interne competitie: Deze rubriek 

staat altijd in ASV-Nieuws, maar 

omdat het eerste nummer zo vroeg 

in het seizoen verscheen, was er 

nog weinig te melden. Daarom in 

En Passant even een korte update 

na ronde 7, waarbij we alleen 

spelers vermelden die al interne 

partijen hebben gespeeld. Toon 

Janssen is als een raket uit de 

startblokken gekomen met een 

score van 3 uit 3 en een daarbij 

behorende TPR van 2346. Wouter 

van Rijn is met een TPR van 2340 

kort bij. Op plaats 3 en 4 volgen 

nog Otto Wilgenhof (TPR 2219) 

en Tom Bus (TPR 2142). De vice-

kampioen van afgelopen seizoen is 

uit op revanche. Bart de Kort 

(TPR 2067) en op plaats 6 Gerben 

Hendriks TPR 2058) houden club-

kampioen Peter Boel (TPR 2034) 

nog onder zich. Routinier Piet de 

Mol heeft met een TPR van 1914 

de kop genomen in groep B met 

Albert Marks (TPR 1889) en Ron-

nie Eggink (TPR 1881) in de ach-

tervolging. Theo Koeweiden is op jacht naar zijn eerste titel 

bij ASV met een TPR van 1679. Hij heeft al een aardig gat 

geslagen met nummer 2 Herman de Munnik (TPR 1623), 

gevolgd door Bram Hamers als nummer 3 (TPR 1601) en 

André van Kuijk op plaats 4 (TPR 1595). Hans Derendorp 

(TPR 1565) start traditiegetrouw met een plaats in de top 5. 

Gerrie Arends en John Bijlsma volgen de top 5 nog voor we 

regerend kampioen Hendrik van Buren terugvinden op plaats 

8. In de lijst met de spelers die goed uit de startblokken ge-

komen zijn qua Elo-stjjging vinden we uiteraard de namen 

terug die hierboven genoemd zijn: Toon Janssen +59; Bram 

Hamers +55; Gerben Hendriks +48; Pim Rijmer +44; Su-

zanne Verhaar +37; Vadim van Kuijk +35; Herman de Mun-

nik +34; Raymond Hendriks +34; Bart de Kort +33; Hans 

Derendorp +33.  

LET OP: in het eindklassement komen alleen spelers die 

tenminste 13 interne partijen hebben gespeeld en inclusief de 

teamwedstrijden tenminste 25 partijen.             Erik Wille 
 

Uitslagen interne competitie 7e ronde (17 oktober 2019): 

Bus – de Kort ½-½; Knuiman – G. Hendriks ½-½; T. Jans-

sen – R. Verhoef 1-0; Naasz – Eggink 0-1; V. van Kuijk – 

Marks ½-½; Witmans – Passchier 1-0; van Belle – Vermeer 

½-½; Arends – Eder ½-½; van Hattum – van Eck 0-1; Zui-

dema – A. van Kuijk 0-1; Kooman – de Munnik 0-1; Eisma 

– Kees van Keulen ½-½; B. Hamers – P. Hamers 1-0; J. 

Sanders – van Lotringen 0-1; Meijer – Hartogh Heijs 1-0; 

van der Jagt – Verhaar 0-1; Diekema – Stibbe 1-0. 

Uitslagen ASV-bekercompetitie: 

R. Wille – Abrahamse ½-½; Kooij – Mollahosseini 1-0; van 

Willigen – Bijlsma 1-0; Peters – van Buren 0-1. 

Overzicht leden KNSB per 1 oktober 2019 met verenigingen met 100 of meer leden: 
Nr Vereniging 1/1019 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 Caïssa (Amsterdam) 236 213 212 207 208 195 197 218 210 
2 Amsterdam-West 172 171 151 139 136 124 121 
3 ASV 169 161 151 156 156 147 136 155 144 
4 HWP (Haarlem) 161 144 151 129 125 138 131 134 138 
5 Almere 160 140 140 155 140 126 110 116 104 
6 Delftsche SC 158 163 142 153 150 150 155 143 139 
7 LSG (Leiden) 158 147 142 129 123 129 104 101 114 
8 VAS (Amsterdam) 151 156 124 120 122 146 140 144 148 
9 Schaakstad Apeldoorn 139 98 86 
10 HSG (Hilversum) 137 113 95 81   104 
11 De Waagtoren (Alkmaar) 132 126 123 123 119 115 130 123 116 
12 JSC Magnus Leidsche Rijn 129 142 160 152 118 
13 Moira Domtoren (Utrecht) 126 126 117 110 118 119 130 124 113 
14 Zukertort Amstelveen 119 140 127 124 112 118   99 110 104 
15 BSG (Bussum) 119 111 115 110 106 111 102 101 122 
16 Zuid Limburg 117 132 
17 Promotie (Zoetermeer) 115 123 131 128 124 120 126 112 118 
18 DD (Den Haag) 115 115 117 99 109 108 115 108 109 
19 Caïssa-Eenhoorn (Hoorn) 111 114 110 105 110 118 124 121 103 
20 SV Wageningen 109 99 96 95 98 97 103 105 
21 Kennemer Combinatie 107 118 124 112 108 109   89 141 156 
22 Groninger Combinatie 107 91 86 
23 S.V. Voorschoten 105 101 91 92 101 
24 S.C. Oud Zuylen Utrecht 102 122 119 120 
25 Paul Keres 102 94 99 
26 Purmerend 101 106 120 110 101 110 114 100 100 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
     Spijkenisse   99 120 106 108 120 139 131 128 112 
     De Pion (Roosendaal)   98 104 95 110 93 102 121 133 
     SV Leiderdorp   97 103 106 95 107 101 101 103 137 
     RSR Ivoren Toren   97 88 85 
     SV Sliedrecht   96 87 77 
     De Stukkenjagers   95 103 94 
     Hoogland (Amersfoort)   95 92 93 104 99 
     SV Krimpen a/d IJssel   95 69 78 98   118 
     De Baronie   92 88 89 
     SG Max Euwe (Enschede)   90 94 103 112 125 126 126 108 
     SHTV (Den Haag)   88 103 117 101 
     UVS (Nijmegen)   81 86 87 
     De Cirkel (Ede)   81 76 67 
     Arnhemse Schaak Academie   80 94 
     Eindhovense SV   77 81 101 86 
     SV Almelo   75 78 81 81   103 
     HMC Den Bosch   73 79 103 87 90 100 109 106 
     ZSC Saende (Zaandam)   74 68 78 79   102 
     Charlois Europoort (R’dam)   69 68 75 77 86 92   95 103 109 
     SV Santpoort (Velserbroek)   59 59 73 77   106 


