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Oploswedstrijd: Grootmeesters worden soms niet moe. Hun 
tegenstanders schrikken wakker en hebben dan al verloren. Hier 

moest wit (Delekta 2265) 
het opnemen tegen 
grootmeester Geller. Die 
wist er wel raad mee. 
Zwart speelt en wint. De 
partij werd gespeeld in 
Capelle in 1992. Toen 
het grootste grootmees-
tertoernooi. Oplossing: 
1…Dxg3 2. hxg3, g5 en 
mat is niet meer te ver-
mijden. 
 

In Memoriam: Vorige week namen wij afscheid van Henk 
Kuiphof. Hij overleed op maandag 14 oktober jl. op 73-jarige 
leeftijd. Henk was een groot schaakliefhebber die bijna 30 jaar 
lid was van ASV. In die periode was hij van mei 1995 tot fe-
bruari 2002 voorzitter van onze vereniging. Daarbij is de basis 
gelegd waarop later verder gebouwd kon worden aan de groei 
van ASV. Ook zette hij zich in voor het Bilderbergtoernooi, 
waarvan hij sinds 2004 voorzitter was. Voor zijn verdiensten 
voor het schaken werd hem deze zomer de gouden erespeld van 
de KNSB toegekend. De uitvaartplechtigheid, afgelopen zater-
dag, werd door verschillende ASV-ers, leden van het organisa-
tiecomité van het Bilderbergtoernooi en diverse andere schaak-
vrienden bijgewoond. 
 
ASV-Nieuws: Ook dit seizoen zullen er weer 6 nummers van 
ons clubblad ASV-Nieuws verschijnen van de hand van onze 
eindredacteur Robert Naasz. Afgelopen weekend is daar weer 
heel hard aan gewerkt om alle aangeleverde kopij te verwerken 
tot een mooi nummer! Vanavond ziet u het resultaat als u het 
oktobernummer, de eerste uitgave van dit seizoen, onder ogen 
krijgt. Veel leesplezier! 
 
Interne competitie: Het gebeurt steeds vaker dat spelers zich 
vergeten aan te kruisen. Het gevolg is dat we niet om 20 uur aan 
het schaken zijn. We doen een dringende oproep aan jullie om 
direct bij binnenkomst op de lijst aan te geven dat je wilt spelen. 
Ook worden regelmatig de uitslagen na de partij niet ingevuld. 
Dat geeft onnodig extra werk wat simpel voorkomen kan wor-
den. Dus s.v.p. direct na de partij de uitslag invullen en dan pas 
analyseren. Dan kan het niet meer misgaan. Bedankt!! 
 
Rapidcompetitie: Volgende week even geen ronde voor de 
interne. Dan maken we een start met de eerste 4 ronden in de 
rapidcompetitie. Voor degenen die het rapidtempo van 20 minu-
ten net even te snel is bieden we de mogelijkheid om op die 5 
rapidavonden bij wijze van experiment een partij van 1 uur 25 
minuten per persoon plus tien seconden per zet vanaf zet één te 
spelen. Daarvan zal een apart klassement worden bijgehouden 
en er zullen een paar prijsjes zijn. De partijen tellen niet mee 
voor de ASV-Elo of de interne competitie. Mocht dit experi-

ment slagen dan zullen we dit onderdeel mogelijk vanaf 
het volgende seizoen definitief in het jaarprogramma 
opnemen. 
 
Ledenoverzicht: Hoe doen we het ten opzichte van andere 
grote verenigingen? Jaarlijks vraag ik deze vergelijking 
van de ledenaantallen van verenigingen met meer dan 
100 leden op bij de KNSB. Zo net aan het begin van het 
seizoen geeft dit opnieuw een mooi beeld waar we nu 

eigenlijk staan landelijk gezien. Uit het overzicht blijkt 
dat het Amsterdamse Caïssa onveranderd de grootste club 
van Nederland is. Eigenlijk niet zo verrassend want dat 
zijn ze al sinds 2009 na de fusie met Max Euwe. Wel 
hebben zij het afgelopen jaar wat moeten inleveren waar-
door ze nu onder de 200 leden zijn beland. Nog steeds 
een geweldig aantal natuurlijk. De 2e plaats wordt heel 
knap ingenomen door De Toren. Onze zuiderburen maak-
ten in het afgelopen jaar een fikse stijging door vooral bij 
de alsmaar groeiende jeugdafdeling. Klasse!! De num-
mers 3 en 4, DSC Delft en het Amsterdamse VAS, staan 
al jaren in de top van het klassement al is er bij deze 
beide verenigingen wel een verschil in ontwikkeling te 
zien. DSC stijgt de laatste 4 jaar alleen maar terwijl er bij 
VAS juist sprake is van een dalende tendens. Dan op de 
5e plaats ASV, gezakt vanaf de 2e positie. Dat we iets 
gedaald zouden zijn lag in de lijn der verwachtingen maar 
met een top 5 positie doen we het nog steeds heel erg 

Overzicht ledenbestand KNSB per 1 oktober 2013 
met verenigingen met 100 of meer leden: 

Nr. Vereniging                          1/10/13  1/10/12  14/9/11  1/8/10 
1 SV Caïssa (Amsterdam) 197 218 210 217 
2 De Toren 175 145 142 141 
3 Delftsche SC 155 143 139 130 
4 VAS (Amsterdam) 140 144 148 163 
5 ASV 136 155 144 138 
6 HWP (Haarlem) 131 134 138 131 
7 SV Spijkenisse 131 128 112 
8 Moira Domtoren (Utrecht) 130 124 113 
9 De Waagtoren (Alkmaar) 130 123 116 128 
10 Dr. Max Euwe (Enschede) 126 108 
11 SV Promotie (Zoetermeer) 126 112 118 
12 SV Caïssa-Eenhoorn (Hoorn) 124 121 103 
13 SV Amsterdam-West 121 
14.De Pion (Roosendaal) 121 133 
15 D.D. (Den Haag) 115 108 109 
16 SV Purmerend 114 100 100 
17 SV Almere 110 116 104 
18 HMC Calder (Den Bosch) 109 106 
19 De Schaakmaat (Apeldoorn) 108 126 113 
20 LSG (Leiden) 104 101 114 
21 SV Wageningen 103 105 
22 BSG (Bussum) 102 101 122 133 
23 SV Leiderdorp 101 103 137 130 
--------------------------------------------------------------------------
24 SV Zukertort (Amstelveen)  99 110 104 
25 Charlois Europoort (R’dam) 95 103 109 
26 Kennemer Combinatie 89 141 156 154 
     SC Groningen   118 
     SV Krimpen a/d IJssel   118 
     Tal DCG (Amsterdam)   113 
     SV Santpoort (Velserbroek)   106 
     Hilversums S.G.   104 
     SV Almelo    103 
    Z.S.C. Saende (Zaandam)    102 



goed. Samen met De Toren staan we landelijk gezien toch erg 
goed aangeschreven. Iets waar we met het schaken in Arnhem 
terecht trots op kunnen zijn!! Verder veranderde er in de top 10 
niet zoveel. Nieuwkomer op de 10e plaats is het Enschedese 
Max Euwe. Zij namen de plaats bij de 10 grootste clubs van 
Nederland over van het Roosendaalse De PION. Ook Promotie 
uit Zoetermeer nadert de top 10. Op nummer 13 is de SV Am-
sterdam-West een nieuwkomer in dit klassement. Deze vereni-
ging ontstond in juni van dit jaar uit een fusie tussen de vereni-
gingen Het Probleem en TAL/DCG (dat overigens ook al een 
fusieclub was en in 2011 met 113 leden al voorkwam in dit 
klassement). Zo heeft Amsterdam 3 grote clubs in dit klasse-
ment. De 2 andere OSBO-verenigingen in dit lijstje staan ook 
nog steeds als 100-plusser genoteerd. Daarvan heeft De 
Schaakmaat wat terrein prijs gegeven terwijl SV Wageningen 
zich heel stabiel heeft gehandhaafd. Ook boven de 100 staan net 
als vorig jaar de beide Leidse verenigingen LSG en SV Leider-
dorp alsmede BSG. Onder de streep een aantal clubs die eerder 
ook meer dan 100 leden telden maar dat aantal vooralsnog niet 
meer hebben bereikt. Daaronder ook Kennemer Combinatie, 3 
jaar terug nog de nummer 3 op de lijst. Samenvattend: ASV kan 
tevreden zijn met de 5e plaats. Wat ik bij eerdere vergelijkingen 
ook al aangaf. Het blijft een momentopname. Zo is het ledental 
van ASV op dit moment alweer met 6 gestegen. Dus wie weet 
kunnen we het ledenverlies van afgelopen periode weer onge-
daan maken! Dat zien we dan weer terug in het overzicht van 
volgend jaar. Buiten de clubs genoemd in dit overzicht blijft 
elke schaakvereniging, hoe klein ook, natuurlijk heel belangrijk 
voor het schaken in Nederland. Want met al deze clubs vormen 
we toch een bijzondere schaakfamilie. Dat neemt niet weg dat 
alle clubs er via ledenwerving en ledenbehoud ook hard aan 
moeten blijven werken. Dit blijven hele belangrijke items!! 
 
Externe competitie: Ook het seizoen voor de 1e t/m 4e klasse 
van de OSBO is deze week van start gegaan. Maar liefst 9 
ASV-teams gaan daarvoor de strijd weer aan. Vorige week heb 
ik u daarvoor al alle samenstellingen van deze teams weergege-
ven. Voor vanavond staan de eerste wedstrijden op het pro-
gramma. Daarvoor spelen 2 ASV-teams thuis en 2 teams uit. 
ASV-8 ontvangt Het Kasteel-4 uit Wijchen en ASV-12 is gast-
heer van De Cirkel-4 uit Ede. ASV-7 en ASV-9 reizen af naar 
Wageningen voor de wedstrijden tegen het 4e en 6e team van 
deze plaatselijke trots. Ook morgenavond bent u van harte wel-
kom in ons clubgebouw. Dan speelt de jeugd van ASV-11j 
thuis tegen UVS-6. Deze wedstrijd begint om 19.30 uur. Kom 
allen ons jeugdteam steunen!! Maandag 28 oktober speelt ASV-
13 de uitwedstrijd tegen De Toren-8. Volgende week donder-
dag 31 oktober dan zijn er nog 2 wedstrijden. Met daarbij een 
spektakelstuk. Dat is de topper tussen ASV-5 en ASV-6. Zeker 
voor ons zesde geldt dit als een soort prestigestrijd. Aan de bar 
is de onderlinge oorlogsvoering al begonnen. Met name de 
mannen van het zesde laten zich daarin niet onbetuigd. Ook 
ASV-10 speelt die avond. Zij ontvangen Zevenaar-3. Volgende 
week leest u meer over de wedstrijden in de eerste ronde! 
 
Amstelveen: Tony Hogerhorst nam op zondag 13 oktober jl. 
deel aan het 6e Brainwave rapidtoernooi in Amstelveen. In de 
sterke A-groep bleef hij steken op 2 punten in een groep van 52 
schakers. Ons dubbellid Dick Vliek kwam in de B-groep, met 
daarin 22 deelnemers, tot 3 uit 7 waarmee hij net onder de mid-
denmoot eindigde. Het schaaktoernooi maakte onderdeel uit van 
een denksportmanifestatie. Er waren dan ook verschillende 
disciplines, waaronder naast schaken ook Go, Stratego en Ru-
bik's Kubus. Maar ook verschillende andere schaakvormen 
zoals SuperSchaak, Bao, Shogi en Xiangqi werden er beoefend. 
 
Amsterdam: Elk jaar in oktober organiseert schaakvereniging 
Caïssa, de grootste vereniging van Nederland, zoals we net in 

het overzicht hebben gezien, het Eijgenbroodtoernooi. 
Waar komt die naam vandaan zult u zich wellicht afvra-
gen. Welnu, dit weekendtoernooi is vernoemd naar Wil-
lem Eijgenbrood (1914-1984), een volgens de vereni-
gingssite bijna legendarische man, die een grote rol heeft 
gespeeld in de geschiedenis van Caïssa. In het toernooi 
dat afgelopen weekend werd gespeeld en waaraan door 
114 schakers werd deelgenomen, speelde Pieter Verhoef 
in de A-groep. Met 2½ uit 6 (TPR 1906) deed hij dat niet 
onverdienstelijk zeker gezien de tegenstand. In elke partij 
had zijn opponent een hogere Elo. Na verliespartijen in 
de eerste 2 ronden kwam Pieter op zaterdagmiddag in de 
3e ronde meteen goed terug met een winstpartij. Na een 
bye in de 4e ronde wist Pieter zijn laatste 2 tegenstanders 
in de zondagpartijen op remise te houden. Prima resultaat 
dus! Het toernooi in de A-groep werd gewonnen door 
Yochanan Afek met 5½ punt. In de B-groep nam nog een 
ASV-er deel. Voor Oscar Mercan verliep het toernooi 
minder als gehoopt. Met 1 uit 6 sloot Oscar het toernooi 
af. Ook voor hem 4 tegenstanders met een hogere Elo die 
hem allen de baas bleven. In de 2 andere partijen boekte 
hij zijn enige overwinning.  
 
Hoogeveen: Momenteel wordt het Univétoernooi ge-
speeld in het Drentse Hoogeveen. Het toernooi, dat al 
voor de 17e keer wordt gehouden, bestaat uit een Kroon-
groep, een open toernooi voor spelers met een Elo van 
2000+ en verder 2 toernooien voor amateurs (een och-
tendgroep en een middaggroep). Alle toernooien vinden 
plaats in het sfeervolle raadhuis van Hoogeveen. In het 
amateurtoernooi was ook Henk Kuiphof vele malen deel-
nemer. Hij kwam er dan ook graag vanwege de gezellig-
heid, de sfeer en de fijne contacten met andere schaak-
vrienden. Zo vinden we nu Hendrik van Buren alleen 
terug bij dit amateurtoernooi. Bij het sluiten van deze EP 
(afgelopen zondag Red.) waren er drie ronden gespeeld. 
Hendrik wist in deze drie partijen steeds remise te spelen 
tegen een op papier sterkere tegenstander. In het open 
toernooi, een groep met een sterke (internationale) bezet-
ting speelt Jaap Vogel mee, die zoals u weet sinds dit 
seizoen deel uit maakt van ASV-1. Met 2 remises met wit 
en een winstpartij met de zwarte stukken begon Jaap het 
toernooi met 2 uit 3. Een mooie start dus voor beiden. 
Meer over dit toernooi leest u in de volgende EP. 
 
OSBO-kamp: De vaste deelnemers weten hoe leuk het 
meespelen in de OSBO-Kamp is. Ook iets voor u?? Deze 
persoonlijke kampioenschappen van de OSBO voor de 1e 
klasse, 2e klasse en de veteranenklasse worden gehouden 
op 9 november, 14 december, 11 januari, 15 februari en 
22 februari net als vorig jaar in het Dorpshuis in Voorst. 
Meer info treft u aan op de OSBO-site. 
 
Uitslagen interne competitie 7e ronde (17 oktober 2013):  
Woestenburg - Beeke 0-1; R. Wille - Hendriks ½-½; 
Huizinga - van Amerongen ½-½; Weijsenfeld - R. Ver-
hoef 1-0; van der Lee - Fassaert 1-0; Steenhuis – Groen 
0-1; van Bruxvoort-Boom 1-0; van Belle-Mercan ½-½; 
Schunck - Menger 0-1; B. Sanders - Kooman 0-1; Kees 
van Keulen - van Deursen 1-0; Stomphorst - Najak ½-½; 
Rijmer-J. Sanders ½-½; Hartogh Heijs-van Vlerken ½-½; 
Viets – Stibbe ½-½; Kelderman – Diekema 1-0. 
Uitslagen ASV-bekercompetitie: Knuiman – Huberts 1-0; 
Gerlich – Boel 0-1; M. Duman - Hogerhorst 0-1; Marks - 
van der Krogt 1-0; Brachten-Boonstra ½-½; Koeweiden - 
Vermeer 0-1; N. Schoenmakers – Mollahosseini 1-0; de 
Kok – Dijkstra ½-½. 


