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55e jaargang no. 31      donderdag 29 september 2016
Oploswedstrijd: De tweezet van vorige week was van de 
bekende Let Dombrovskis. Hij componeerde het werkstuk in 

1959. Wit aan zet 
geeft mat in 2 zetten, 
zo luidde de opgave. 
Oplossing: De sleutel-
zet is 1. Df7-f3. 
 
Daglichtschaak: Ook 
een nieuw seizoen van 
onze maandelijkse 
schaakactiviteit op de 
dinsdagmiddag staat 
op het punt van be-
ginnen. A.s. dinsdag 4 

oktober bent u namelijk weer van harte welkom bij het Dag-
lichtschaak in het Nivon-gebouw aan de Molenbeekstraat 
26A. De andere speeldata zijn 1 november, 6 december, 3 
januari, 7 februari, 7 maart en 4 april. De zaal is open om 
13.30 uur, de partijen starten om 14.00 uur. Deze gezellige 
schaakmiddagen zijn natuurlijk weer in vertrouwde handen 
bij Jan Vermeer. Wij hopen met hem op veel belangstelling! 
 
Trainingsmarkt: “Het is wel weer eens een goed moment om 
de trainingen van ASV extra onder de aandacht te brengen”, 
zo liet trainingscoördinator Nico Schoenmakers het bestuur 
net voor de zomerstop weten. Eerder deden we dit in sep-
tember 2013 en toen stond een hele instructieve avond in het 
teken van Bobby Fischer. Nico had gelijk, het was al weer 
even geleden en dan is het altijd goed om onze maandag-
avondtrainingen weer een extra zetje te geven en u enthousi-
ast te maken. En zo geschiedde. Donderdag 22 september 
werd vastgelegd en de 
voorbereidingen begon-
nen. Langzaam maar 
zeker kreeg het pro-
gramma vorm en zo 
kwamen er vorige week 
ruim 40 schakers op deze 
trainingsmarkt af. Het 
werd een hele geani-
meerde avond. Maar 
voordat de trainers met 
hun proeflessen startten 
werden eerst de kampi-
oenen en de topscorers 
van het afgelopen sei-
zoen door onze voorzitter 
Erik Wille in het zonnetje 
gezet. En dat waren er 
zoals altijd weer een hele 
rits. In de tabel hiernaast 
staan ze allemaal voor u 
op een rijtje. Al deze 
winnaars van harte gefe-

liciteerd!! Maar ook voor de prijswinnaars van de EK-
voetbalpoule was er nog geen goed moment geweest. Dus 
ook zij kregen op deze gezellige avond de eer toebedeeld die 
zij verdienden. Ook niet ASV-ers namen aan deze voetbal-
poule deel. Zo toonde Travis Taal, de in Canada wonende 
neef van Anne Paul, aan een goed beeld te hebben van het 
Europese voetbal. Hij won de ASV-EK-voetbalpoule voor 
Tom Bus die dus als 2e eindigde en nummer 3 Wouter van 
Rijn. De meeste punten na de voorronden waren voor Johan 
Wolbers, de meeste landen correct voorspeld bij de laatste 
16 was voor Tijs van Dijk. Deelnemer met meest verrassen-
de land (Wales) bij laatste vier was Antoni Lebbink nog(?!) 
geen ASV-er. Hij werd ook de rode lantaarndrager maar 
omdat we geen dubbele prijzen uitreiken, ging deze prijs 
naar nummer voorlaatst en dat was Anne Paul Taal. 
Na deze feestelijke uitreiking van de bekers voor de kampi-
oenen en “De Pen” voor alle topscorers en de prijzen voor de 
winnaars van de EK-poule startten de proeftrainingen. Willy 
Hendriks, Pascal Losekoot en Anne Paul Taal verzorgden 
gedurende een uur een demotraining waarbij verschillende 
stellingen de revue passeerden waarmee een indruk kon 
worden verkregen van de inhoud van de cursussen. Bij elke 
trainer namen de nodige belangstellenden plaats die geïnte-
resseerd de presentatie volgden! Na een korte pauze vertelde 
Hendrik van Buren vervolgens een prachtig verhaal over de 
legendarische Viktor Kortsnoj, die eerder dit jaar op 85-
jarige leeftijd overleed. Pascal en Willy bespraken aanslui-
tend nog een partij van 'Viktor de verschrikkelijke'. En met 
Nico Schoenmakers in de organisatie kan het haast niet an-
ders dat ook Bobby Fischer een plaatsje kreeg in het pro-
gramma voor deze avond. Zo was er de mogelijkheid om de 
film "Pawn Sacrifice" te bekijken over het leven van Bobby 
Fischer en de WK-match van 1972. En uiteraard werd er 
door verschillende liefhebbers gedurende de avond nog wat 
“gesnelschaakt”. De trainingsavonden op de maandagavond 
(aanvang 19.30 uur) worden gegeven in de grote vergader-
zaal in het voor ons zo vertrouwde Color Business Center 
(Lorentz) aan de IJsselburcht 3. De trainingen zijn intussen 
al gestart. De middengroep en de liefhebbersgroep hebben al 
één trainingsavond achter de rug. Hierbij de overige data: 
Topgroep o.l.v. Willy Hendriks: 3 oktober; 7 november; 5 
december; 9 januari; 6 februari; 6 maart; 3 april; 24 april. 
Middengroep o.l.v. Pascal Losekoot: 31 oktober; 28 novem-
ber; 2 januari; 30 januari; 27 februari; 27 maart; 1 mei. 
Liefhebbersgroep o.l.v. Hendrik van Buren, Léon van Tol en 
Anne Paul Taal: 24 oktober; 21 november; 19 december; 16 
januari; 20 februari; 20 maart; 10 april. 
Meer informatie kunt u verkrijgen bij Nico Schoenmakers, 
die alles rond de trainingen regelt. Wij hopen natuurlijk dat 
de trainingsmarkt van vorige week u net even dat duwtje 
heeft gegeven om ook eens aan zo’n cursus deel te nemen. 
Het enthousiasme na afloop was groot en de reacties positief. 
Ik kan deelname zonder meer van harte aanbevelen!! 

Kampioenen seizoen 2015-2016: 
Clubkampioen: Bob Beeke 
Kampioen groep B: Steven Braun 
Kampioen groep C: Wisse Witmans 
Snelste Elo-stijger: Oscar Mercan 
Super Prestige: Léon van Tol 
Kroongroep Beker: Léon van Tol 
Bekergroep: Hub Kusters 
Rapid: Peter Boel 
Snelschaken: Tom Bus 
Extra competitie: Lion de Kok 
 

Topscorers ASV-teams 
seizoen 2015-2016: 

ASV-1: Dirk Hoogland 6-9 
ASV-2: Koen Maassen vd Brink 6½-9 
ASV-3: Murat Duman 4-4 
ASV-4: Barth Plomp 4½-7 
ASV-5: Wouter Abrahamse 4½-5 
ASV-6: Nico Schoenmakers 3-6 
ASV-7: Edwin Peters 5-7 
ASV-8: Oscar Mercan 6-7 
ASV-9: Frans Veerman 4½-6 
ASV-10: Wisse Witmans 4½-6 
ASV-11: Clemens Wijman 6-6 
ASV-12: Teun Gal 1-6 
ASV-13: Theo van Lotringen 3-6 
ASV-14: Kazem Mollahosseini 2½-6 
ASV-15: André de Groot 4-6 



Bibliotheek: Voor de derde keer in dit nog prille seizoen 
stond ASV klaar om het publiek te laten aanschuiven aan de 
borden om daarbij van alles te vertellen over onze vereniging 
en hoe leuk schaken in een club wel niet is. Na de schaak-
demo eerder dit seizoen voor onze verswinkels op de Steen-
straat en later bij de wijkvereniging in Vredenburg was afge-
lopen zaterdag de bibliotheek aan de beurt. In de hal van 
Rozet stonden 8 borden opgesteld en er waren weer de nodi-
ge ASV-ers aanwezig om het tegen belangstellenden op te 
nemen. Het bleef echter lang wat stilletjes. Het was dan ook 
mooi weer en het publiek liet de binnenstad duidelijk voor 
wat het was. Een gemiste kans natuurlijk om met het scha-
ken en ASV kennis te maken. Slechts een enkeling maakte 
een praatje en wilde wat meer weten maar de ASV-ers 
speelden vooral tegen elkaar. Op een gegeven moment werd 
het opeens wat drukker en waren de meeste borden bezet. 
Het gaf een mooie aanblik. Het enthousiasme bij jong en oud 
was op alle niveaus aanwezig. Ook bij een passerende groep, 
die een stadswandeling volgde en in de hal een professioneel 
verhaal te horen kreeg van een gids van ’t Gilde Arnhem, 
werd de aandacht getrokken door het schaken. Alles bij 
elkaar was het weer een leuke middag en het zal zeker weer 
wat opleveren. Op zaterdag 10 december zijn we voor een 
volgende schaakdemo weer te gast van de bibliotheek! 
 
Rheden: Afgelopen vrijdag was de eerste speelavond in de 
strijd om het kampioenschap van de gemeente Rheden dat in 
de vorm van een rapidtoernooi over 2 avonden wordt ge-
speeld en wederom door de Velpse SV in hun clublokaal 
wordt gehouden. Morgenavond volgt het tweede en laatste 
deel. Tom Bus is helaas niet in de gelegenheid zijn titel van 
vorig jaar te verdedigen. Hij is overigens niet de enige ASV-
er op de erelijst van dit toernooi. Ook Wouter Abrahamse 
wist dit gemeentelijke kampioenschap reeds op zijn naam te 
schrijven. Recordhouder is nog altijd oud ASV-er Folkert 
van Gorkum, ook wel bekend als "de Leeuw van Velp" die 
tussen 1953 en 1972 maar liefst zeven maal de titel in de 
wacht sleepte. Dit jaar zijn er natuurlijk verschillende ASV-
ers van de partij. René van Alfen zat afgelopen vrijdag voor 
het eerst sinds Wijk aan Zee in januari weer eens achter het 
bord. Op de site van de Velpse SV staat na de eerste speel-
avond alleen de kopgroep vermeld. Pieter Verhoef staat 
daarbij met 2½ punt uit de drie gespeelde partijen op een 
half punt van 2 koplopers. Hij strijdt ook mee om de jeugdti-
tel. Ook ons dubbellid Walter Manschot heeft in dit sterke 
veld heel knap 2½ punt. Net daarachter volgen de ASV-ers 
Koen Maassen van den Brink, Ruud Verhoef, René van 
Alfen en ons dubbellid Erwin Velders met 2 punten. In de 
middenmoot staat o.a. Rob Huberts met 1½ uit 3. Hij ver-
gooide een gewonnen stelling in de 3e ronde en verloor deze 
partij zelfs nog en moest zo een stapje terug doen. Naar 
verluidt doen er nog meer clubgenoten mee. Helaas ontbre-
ken mij daarvan de gegevens. Volgende week meer over dit 
toernooi. 
 
Vlissingen: In de reeks terugblikken op de zomertoernooien 
is ook Vlissingen een vast gegeven. Na Dieren reist het 
schaakcircus immers door om deel te nemen aan het Hoge-
school Zeeland schaaktoernooi. Dit jaar was het de 20e editie 
met ruim 200 deelnemers. Gespeeld wordt altijd in één grote 
groep, waardoor er zeker in de beginfase veel grote Elo-
verschillen zijn. Drie ASV-ers maakten deel uit van het 
spelersveld. Mick van Randtwijk trof in de 1e ronde GM 
Landa (Elo 2597) en dat zijn spelers waartegen je nu een-
maal kunt verliezen. Daarna trof Mick enkele spelers met 
een lagere rating dan hij zelf. Niet dat dit meteen ook de 

volle winst opleverde maar hij kwam wel weer terug tot 3 uit 
6 en een ronde later op 3½ uit 7. Een verliespartij tegen een 
2300+speler deed Mick weer onder de 50% belandden. Dit 
maakte hij in de slotronde niet meer goed. Met een remise 
sloot hij het toernooi op 4 uit 9 af. Quirine Naber eindigde 
eveneens op 4 punten. Afgezien van 2 nederlagen in de eer-
ste 3 ronden hield ze steeds goed stand en bleek ze verder 
moeilijk te verslaan. De in totaal zes remises geven dit aan. 
Winst in de slotronde bracht haar qua score naast Mick. Een 
goede TPR leverde haar ook nog wat ratingwinst op. Ko 
Kooman eindigde op 2½ punt. Lang zag het er naar uit dat 
zijn score onder de maat bleef toen hij na 6 ronden nog op 1 
punt stond maar in de laatste 3 ronden sloot Ko af met 1½ 
punt en zo eindigde hij met 2½ uit 9 ook op een positieve 
TPR. In dit sterke veld ook voor hem een prima score.  
 

Borne: Voor de enige ASV-deelnemer aan het Open Neder-
landse jeugdkampioenschap in Borne, Bent Schleipfenbauer 
was dit toernooi van korte duur. Na drie ronden haakte hij 
ziek af. Hij had op dat moment bij dit jaarlijkse jeugdtoer-
nooi in de A-groep ½ uit 3. 
 
Goch: In het eerste weekend van september stond niet alleen 
het OSKA op het programma maar ook diverse andere toer-
nooien waaronder over de grens net een stukje ten zuiden 
van Kleve in het Goch Open. Diverse Nederlanders waren 
daar naar toe getrokken, speler die normaal ook vaak bij ons 
weekendtoernooi te vinden zijn. En dat is jammer natuurlijk 
maar dat is ieders eigen keuze. Zo ook onze titelverdediger 
Thomas Beerdsen die de voorkeur had gegeven aan dit toer-
nooi dat al begon op donderdag 1 september en bestond uit 7 
ronden. Winstpartijen leveren hier gelijk aan de voetbalcom-
petitie 3 punten op en een remise 1 punt. Twee clubgenoten 
vinden we in de eindstand terug. Pascal Losekoot eindigde 
uiteindelijk op 13 punten met 4 keer winst en 1 remise en 2 
verliespartijen. Deze score was goed voor een gedeelde 19e 
plaats in een deelnemersveld van 163 schakers. Een prima 
resultaat derhalve!! Mick van Randtwijk eindigde op 10 
punten met 3x winst, en een remise en 3x verlies.  
 
Gouda: Op zaterdag 3 september werd door de plaatselijke 
schaakvereniging Messemaker 1847 het Open Kampioen-
schap van Gouda georganiseerd. Het betrof hier een rapid-
toernooi over 7 ronden. In groep A lukte het Jaap Vogel 
bepaald niet gezien zijn score van 2 uit 7. Daarmee eindigde 
hij helaas in de onderste regionen. Ook Paul de Freytas 
kwam in groep B niet tot aansprekende resultaten. Wel start-
te hij nog met 1½ uit 2 maar daar wist hij nog maar een half 
puntje aan toe te voegen. Met 2 uit 7 werd het voor hem net 
zoals voor Jaap iets van “gauw vergeten dus”! 
 
Uitslagen 1e ronde KNSB-competitie & Promotieklasse OSBO:  
KNSB 1e klasse A: De Toren - Philidor 1847 (Leeuwarden) 
5½-4½; Zukertort Amstelveen-1 - SG Max Euwe 8-2; Caïssa 
- BSG 3-7; SSC 1922 (Soest) - Messemaker 1847  2-8; Paul 
Keres-1-ASV-1 4-6. 
KNSB 3e klasse E: LSG-3 – BSV Bennekom 5-3; Promotie 
– ASC 4-4; Caïssa-5 – Santpoort-2 4-4; De Wijker Toren-2 – 
Boven IJ 4½-3½; Charlois Europoort-2 – ASV-2 3-5. 
KNSB 3e klasse C: VAS-2 - Amsterdam West 3½-4½; Zu-
kertort Amstelveen-3 - Philidor Leiden-2 5½-2½; Caïssa-4 - 
Wageningen-2 4-4; Caïssa Eenhoorn-2 - MuConsult Apel-
doorn-2 3-5; Paul Keres-3 - ASV-3 5-3.  
Promotieklasse OSBO: SMB-1 - Doetinchem-1 4½-3½; 
Het Kasteel-1 – Voorst-1 4½-3½; UVS-3 – VDS-1 1½-6½; 
Rokade-1 – De Schaakmaat-1 5-3; ASV-5 – ASV-4 4-4. 


