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56e jaargang no. 34      donderdag 26 oktober 2017
Oploswedstrijd: Naar sommige standen 

kan je met plezier kijken. Dat geldt hier 

in elk geval voor mij. De stand is uit de 

partij Engels - Maroczy uit 1936. Velen 

zullen hem al eens gezien hebben. Dat 

doet er niet toe. Het blijft leuk om naar 

te kijken. Wit speelt en wint. Oplossing: 

1. Txb2, Dxb2 2. Dxc8, Pxc8 3. d7 en 

wit haalt altijd weer dame. 
 

Rapid: Vanavond onderbreken we de 

interne competitie voor de 1e speelavond 

in de rapidcompetitie en voor wie hier 

geen liefhebber van is die kan altijd 

meedoen aan de extra competitie. Van-

avond dus even de wonden likken voor 

degenen die in de interne wat minder 

goed uit de startblokken kwamen terwijl 

anderen juist even kunnen nagenieten 

van een goede start. Volgende week 

gaan we weer verder met de 9e ronde in 

de interne competitie. 
 

Externe competitie: De laatste wedstrijd 

uit de 1e OSBO-ronde was die tussen 

ASV-11 en Wageningen-6. Het duel 

eindigde in een 3-3 gelijkspel. Het ver-

slag hiervan volgt in de volgende EP. 

Daarmee is de balans uit deze openings-

ronde vrij pover. Alleen ASV-7 won en 

er was een gelijkspel voor ASV-5 en nu 

dus ASV-11. De rest verloor waarbij 

aangetekend moet worden dat ASV-12 

nog niet in actie kwam. Het kan allemaal 

dus nog wat beter! 
 

KNSB-beker: ASV-1 heeft een sterke 

tegenstander geloot in de strijd om de 

KNSB-beker. In poule D is, na een vrije 

1e ronde, het Nijmeegse UVS in de 2e 

ronde de tegenstander. De wedstrijd 

wordt op maandag 13 november a.s. in Nijmegen gespeeld.  
 

Ledenoverzicht: Met belangstelling kijk ik rond 1 oktober uit naar de jaarlijkse 

vergelijking van de ledentallen. Een mailtje van mijn kant naar het bondsbureau 

van de KNSB ergens eind september wordt altijd beloond met een compleet 

overzicht wat een mooi beeld geeft hoe de verenigingen ervoor staan. Dank 

daarvoor!! In dit ledenoverzicht, dit keer per 12 oktober, blijkt ASV nog steeds 

tot de top 5 van schaakverenigingen in Nederland te behoren. Een mooi succes 

voor onze vereniging, daar kunnen we zeker heel erg trots op zijn. Weliswaar 

hebben we iets ingeleverd en nam de jeugdschaakclub Magnus Leidsche Rijn de 

2e plaats van ASV over maar met HWP Haarlem en Amsterdam West, die beiden 

met een fraaie stijging van het ledental enkele plaatsjes opschoven, staat ASV 

toch maar mooi in de top van de ranglijst op een gedeelde 3e plaats. De rang-

schikking tussen deze 3 verenigingen wordt overigens bepaald door het aantal 

hoofdleden. Daarvan heeft HWP er 142, ASV 138 en Amsterdam West 136. Met 

de dubbelleden erbij komen deze drie clubs dus allen op 151 leden uit. Over een 

reeks van jaren geeft onderstaande tabel de ontwikkelingen van het ledental bij 

de diverse grote verenigingen goed weer. Zoals ik al eerder schreef blijft het 

natuurlijk een momentopname maar de stabiele positie van ASV over een reeks 

van jaren zegt toch wel wat over onze club, nietwaar?! Ledenwerving en leden-

behoud blijven natuurlijk aandachtspunten maar dat geldt vanzelfsprekend voor 

alle verenigingen. Dat het Amsterdamse Caïssa de grootste club van Nederland 

bleef zal niet verrassend zijn. Na de fusie in 2009 met Max Euwe is het ledental 

ruim boven dat van de andere verenigingen gekomen en gebleven. Dat een 

jeugdschaakclub als Magnus op de 2e plaats staat geeft ook aan dat er bij de 

jeugd nog veel winst te behalen valt. Dat laatste geldt zeker ook voor ASV. Waar 

ASV dus iets inleverde, is dit ook van toepassing op de Delftsche SC en de SV 

Overzicht leden KNSB per 12 oktober 2017 met verenigingen met 100 of meer leden: 
Nr. Vereniging 12/10/17..1/10/16..1/10/15  1/10/14  1/10/13  1/10/12  14/9/11  1/8/10
1 Caïssa (Amsterdam) 212 207 208 195 197 218 210 217 
2 JSC Magnus Leidsche Rijn 160 152 118 
3 HWP (Haarlem) 151 129 125 138 131 134 138 131 
4 ASV 151 156 156 147 136 155 144 138 
5 Amsterdam-West 151 139 136 124 121 
6 Delftsche SC 142 153 150 150 155 143 139 130 
7 LSG (Leiden) 142 129 123 129 104 101 114 
8 Almere 140 155 140 126 110 116 104 
9 De Toren-Arnhem 134 141 171 171 175 145 142 141 
10 Promotie (Zoetermeer) 131 128 124 120 126 112 118 
11 Zukertort Amstelveen 127 124 112 118 99 110 104 
12 Kennemer Combinatie 124 112 108 109 89 141 156 154 
13 VAS (Amsterdam) 124 120 122 146 140 144 148 163 
14 De Waagtoren (Alkmaar) 123 123 119 115 130 123 116 128 
15 Purmerend 120 110 101 110 114 100 100 
16 Oud Zuylen Utrecht 119 120 
17 Moira Domtoren (Utrecht) 117 110 118 119 130 124 113 
18 SHTV (Den Haag) 117 101 
19 DD (Den Haag) 117 99 109 108 115 108 109 
20 BSG (Bussum) 115 110 106 111 102 101 122 133 
21 Caïssa-Eenhoorn (Hoorn) 110 105 110 118 124 121 103 
22 Spijkenisse 106 108 120 139 131 128 112 
23 SV Leiderdorp 106 95 107 101 101 103 137 130 
24 SG Max Euwe (Enschede) 103 112 125 126 126 108 
25 HMC Den Bosch 103 87 90 100 109 106 
26 Eindhovense SV 101 86 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
…SV Paul Keres 99 99 
…SC Dordrecht 97 95 
…Schaakmat Westland 96 68 
    SV Wageningen 96 95 98 97 103 105 
....De Pion (Roosendaal) 95 110 93 102 121 133 
    HSG (Hilversum) 95 81     104 
…Hoogland (Amersfoort) 93 104 99 
    SV Voorschoten 91 92 101 
    SV Almelo 81 81     103 
    SV Krimpen a/d IJssel 78 98     118 
    ZSC Saende (Zaandam) 78 79     102 
    Charlois Europoort (R’dam) 75 77 86 92 95 103 109 
    SV Santpoort (Velserbroek) 73 77     106 
    Schaakmaat (Apeldoorn) 68 86 81 102 108 126 113 



Almere. In het vorige overzicht stonden 

zij net achter ASV, toen op een 3e en 4e 

plaats. Zij vielen uit de top 5 naar plaats 

6 en 8. Het Leidse LSG voegde zich 

daar knap tussen op plaats 7. Deze ver-

eniging steeg naar 142 leden. Onze stad-

genoot De Toren vinden we nog net 

terug in de top 10 op plaats 9. Zo zorgen 

beide Arnhemse clubs landelijk gezien 

nog steeds een fraaie klassering en mag 

Arnhem best een “Schaakstad” genoemd 

worden en zou de schaaksport zeker nog 

meer aandacht mogen krijgen die het 

ook verdient! Met de SV Promotie uit 

Zoetermeer wordt de top-10 afgesloten. 

Naast de 2 Arnhemse clubs zijn het in 

deze top 10 allemaal verenigingen uit 

het westen van het land. Dit zet zich 

verder door in het rijtje met de andere 

verenigingen met 100 of meer leden. Dit 

zijn er overigens dit jaar 26, daar waar 

het er vorig jaar nog 24 waren. Veel 

clubs daaronder dus uit het westen en 

het midden van het land (Utrecht en 

omgeving). SG Max Euwe uit Enschede 

vertegenwoordigd het oosten en HMC 

Den Bosch en de SV Eindhoven voeren 

het zuidelijke deel in dit overzicht van 

100+ verenigingen aan. Vier clubs over-

stegen dit jaar de grens van 100 leden. 

Dat was het Haagse DD, die er in 2016 

eventjes onder was geduikeld. Dat laat-

ste gold ook voor SV Leiderdorp en 

HMC uit Den Bosch. De SV Eindhoven 

is voor zover ik kan nagaan nieuw in dit 

overzicht. Onder de streep, enkele clubs 

die dichtbij de 100 staan, dan wel eerder 

al boven de 100 stonden maar toch wat 

zijn weggezakt. Clubs die niet eerder in 

mijn overzichten boven de 100 leden 

uitkwamen heb ik niet in dit overzicht 

opgenomen. De grootste daling komt 

voor rekening van het Apeldoornse De 

Schaakmaat die intussen ruim onder de 

100 zijn weggezakt naar 68 leden en dat 

is jammer om te moeten constateren. 

Volgend jaar bekijken we weer een 

nieuwe landelijke lijst om te zien hoe 

ASV er dan met al die andere clubs voor 

staat. Om u ook een beeld te geven van 

de verenigingen in de OSBO is in de 

tabel hieronder de top-15 weergegeven. 

Ten op-

zichte van 

vorig jaar 

zijn Het 

Kasteel uit 

Wijchen 

en 

Schaakge-

nootschap 

Zutphen 

nieuw in 

deze top 

15. Dit 

ging ten koste van P.I.O.N. Groesbeek 

dat van 62 leden terugviel naar 49 en BSV Bennekom dat van 59 nu 50 leden 

heeft. Zij moeten Veluws SG (53) nog voor laten gaan.  
 

Onverwacht verlies ASV-8: Vooraf had ik niet gedacht dat ASV 8 zou verliezen 

van Millingen-1. Immers, een gemiddelde rating van 1642 tegen 1397! Maar het 

gebeurde wel, Millingen won donderdag 12 oktober met 3½-2½. Het eerste ver-

lies was er al snel, Ron Brachten, kwam moeizaam uit de opening, verloor daar-

na snel een kwaliteit en verloor vervolgens ook de partij. Tijs van Dijk aan bord 

2 probeerde een trucje met zijn b-pion maar die ging gewoon verloren. Het zag 

er slecht uit maar wit liet een verzwakking van zijn pionstelling toe. Tijs zag zijn 

kans schoon en bood met nog steeds een pion minder remise aan en dat werd 

geaccepteerd. Jan Vermeer merkt niet dat hij tegen een op papier zwakkere te-

genstander speelde. De Millingse speler doorzag alles en bood diverse malen 

gewiekst remise aan. Uiteindelijk bood Jan zelf toch maar remise aan en dat 

werd het. De partij van Wilfred Jansz op bord 1 bleef lang in evenwicht maar op 

de 30e zet maakte Wilfred een forse blunder en verloor prompt de partij. Theo 

Koeweiden wist in het middenspel een pion te winnen. Die hield hij vast tot het 

eindspel maar helaas door ongelijke lopers was het niet mogelijk de partij win-

nend af te sluiten, remise dus. Bob Kooij wist in de opening met wit een pion te 

winnen en hield de stelling van zwart vervolgens gedurende de hele partij onder 

druk. Uiteindelijk bezweek zwart, maakte een fout en verloor toen snel de partij. 

De einduitslag werd er iets dragelijker door maar het verlies stond vast, 3½-2½. 

Laten we hopen dat Millingen ook tegen de andere tegenstanders zo onverwacht 

sterk voor de dag kan komen.     Bob Kooij 

Gedetailleerde uitslag Millingen - ASV-8: Frank Unkrig (1482) - Wilfred 

Jansz (1692) 1-0; Ton Huybregts (1520) – Tijs van Dijk (1773) ½-½; Gerben 

Bekker (1293) - Jan Vermeer (1696) ½-½; Rupert Spijkerman (--) - Ron 

Brachten (1623) 1-0; B. IJsvelt (1324) - Bob Kooij (1554) 0-1; Jan van Lier 

(1364) - Theo Koeweiden (1511) ½-½. Eindstand 3½-2½. 
 

Verlies voor ASV-10: In de wedstrijd van het tiende tegen Ons Genoegen uit 

Almen speelden naast de vaste spelers Henk Schunck en Jan Zuidema deze eer-

ste keer 4 invallers. Of dat het resultaat heeft beïnvloed kunnen we helaas niet 

achterhalen. Als eerste was Henk Schunck uitgeschaakt. Hij had 7 minuten ge-

bruikt om zelf onder druk te komen staan. Terwijl zijn tegenstander een half uur 

nodig had om een fout te maken, waarop Henk hem mat kon zetten. (1-0). Hans 

Meijer kwam goed te staan, maar vergat dat één van zijn torens in stond. Helaas, 

het stond weer gelijk (1-1). Frans Veerman won een (gepend) paard en kon de 

partij daardoor makkelijk tot een goed einde brengen (2-1). De tegenstander van 

Jan Zuidema speelde steeds iets beter dan Jan. En heel langzaam werd een remi-

seachtige stelling een prettiger stelling, tot één pionnetje meer, tot twee pionne-

tjes meer, tot ook nog een gunstige vrijpion, tot een totaal gewonnen stelling 

voor de Almenaar (2-2). Op het bord van Bob Sanders gebeurde iets dergelijks. 

Bob met wit startte de actie in het centrum op zet 15 maar werd langzaam terug-

gedrongen. Beiden moesten goed oppassen voor de kansen van de ander. Bob’s 

stelling werd echter gaandeweg steeds minder tot het op de 42e zet tijd was om 

op te geven (2-3). De tegenstander van Lion de Kok kwam wat beter uit de ope-

ning. Maar in het middenspel was Lion de sterkere. Beiden probeerden de 

maximale speeltijd te gebruiken. Dat lukte uiteindelijk niet helemaal. Want met 

nog een paar minuten tegoed voor Lion, deed hij een paar minder goede zetten 

en was de klok opeens geen item meer. (2-4).  Jan Zuidema 

Gedetailleerde uitslag ASV-10 - Ons Genoegen: Henk Schunck (1520) - Hans 

Marcus (1507) 1-0; Frans Veerman (1475) - Johan te Linde (1552) 1-0; Lion 

de Kok (1475) - Harro Rijkhoek (1353) 0-1; Bob Sanders (1410) - Henk Leb-

bink (1546) 0-1; Jan Zuidema (1336) - Hendrik Jan Prins (1338) 0-1; Hans 

Meijer (1352) - W.H. van de Nieuwehuizen (1350) 0-1. Eindstand 2-4. 
 

Uitslagen interne competitie 8e ronde (19 oktober 2017): 

Knuiman - P. Verhoef 0-1; Hooning - Braun ½-½; Naber - R. Wille 0-1; 

Passchier - Koen van Keulen 0-1; van Hattum - Witmans 0-1; Vermeer - van 

Belle ½-½; Schunck - Arends 0-1; Veerman - Kees van Keulen 1-0; Wijman - B. 

Sanders 0-1; Zuidema - van Lotringen 0-1; J. Sanders - Gubbels 1-0; Hartogh 

Heijs-Rijmer ½-½; Diekema - Stibbe 0-1; Samman - Droop 1-0. 

Uitslagen ASV-bekercompetitie:  

Taal - Wilgenhof 0-1; R. Verhoef - Huizinga 0-1; Kusters - Marks 0-1; Mercan - 

Boonstra ½-½; Koeweiden - de Mol 0-1; van Buren - Eder ½-½; van de Linde - 

Hendriks 1-0. 

Top 15 aantal leden OSBO-
verenigingen per 12/10/17 

(tussen haakjes aantal uit 2016) 
Nr.  Vereniging 
1 ASV 151 (156) 
2 De Toren 134 (141) 
3 SV Wageningen 96   (95) 
4 UVS 90   (93) 
5 Schaakstad A’doorn 86   (85) 
6 SMB 79   (77) 
7 Meppeler SV 75   (75) 
8 De Cirkel 74   (70) 
9 Pallas 71   (71) 
10 Doetinchem 69   (60) 
11 De Schaakmaat 68   (86) 
12 Het Kasteel 64   (54) 
13 Veenendaalse SV 63   (60) 
14 ZSG Zwolle 58   (65) 
15 SG Zutphen 56   (53) 


