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Oploswedstrijd: Het aardige van studies is vaak, dat ze zo
leerzaam zijn. Dit geldt ook voor deze studie van Hildebrand
uit 1963. Nog even herhalen: een studie kent geen sleutelzet,
maar hoort een totale oplossing te krijgen. Soms zit er nog
een pointe verderop in de oplossing. Die moeten nu en in de
toekomst gegeven worden. Wit is aan zet en wint! Oplossing: 1. Tf2, gxf2 2. b5, e4 3. b6, e3 4. b7, f3 5. b8T en wit
wint. Bij het promoveren van de pion tot
dame wordt het pat.
Waarom wint 1. b5
niet? Welnu dan
speelt zwart 1….g2+
2. Ke2, g1D 3. Tf1,
f3+ 4. Ke1, Kg2.
Zwart moet op de
eerste zet wel ...gxf2
spelen. 1...f3 2. Txf3
g2+ 3. Ke2 geeft wit
namelijk
duidelijk
voordeel.
Vanavond,
Rapid:
zoals aangekondigd, de 1e avond in de rapidcompetitie.
Deze competitie zal dit jaar uit 4 i.p.v. 5 avonden bestaan
omdat we door de feestdagen (Kerstmis, Nieuwjaar en Koninginnedag) een aantal clubavonden missen. Vanavond dus
de eerste 4 rapidpartijen. Succes!!
Daglichtschaak: Kom ook a.s. dinsdag 4 november naar de
2e speelmiddag van het Daglichtschaak in het Nivon-gebouw
aan de Molenbeekstraat 26. Aanvang 14.00 uur
Externe competitie: Geen verslagen deze keer. Wel de uitslagen van de 1e ronde van OSBO-competitie, die u verderop
in deze EP aantreft. Eerst echter een vooruitblik op de 2e
ronde van onze eerste vier teams die a.s. zaterdag alweer hun
2e ronde spelen. ASV-1 heeft wat goed te maken na de 6-2
nederlaag tegen Venlo. Ons eerste reist af naar Roermond
voor de wedstrijd tegen RSC ’t Pionneke. De Limburgers
zijn een geduchte tegenstander ook al verloor ook dit team
de openingswedstrijd. ASV-2 gaat met de winst uit de 1e
ronde in de tas naar Zeist. Dit team verloor de 1e ronde nipt
van Wageningen-2 en heeft dus wat goed te maken. Blijft
ons tweede op het goede spoor? Zaterdagavond zullen we
het weten! ASV-3, dat het seizoen zo verrassend opende met
de winst op Staunton, is in Enschede de tegenstander van
Dr. Max Euwe-2. Vorig seizoen eindigde het duel tegen dit
team in 4-4. Een resultaat waar we voor tekenen. Tenslotte
ASV-4. Zij treffen in Bennekom-1 een tegenstander die tot
de favorieten hoort in de Promotieklasse. Dat wordt dus een
lastige opgave maar onze routiniers zullen de mouwen zeker
opstropen. Voor onze zaterdagteams wordt november sowieso een belangrijke maand want er staan 2 ronden op het
programma. Na zaterdag volgt 3 weken later alweer de 3e
ronde. Volgende week leest u weer alles over deze 2e ronde
in de volgende EP. Veel succes toegewenst!!
Wouter van Rijn wint omnisimultaan: Op zaterdag 18 oktober jl. was in Enschede een bijzondere schaakvorm te bewonderen. 25 spelers hadden de energie om deel te nemen
aan een zgn. omnisimultaan die werd georganiseerd door de
schaakvereniging Drienerlo. In een omnisimultaantoernooi
speelt iedereen simultaan. Alle partijen in een poule worden
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op hetzelfde moment gespeeld, zodat er gedurende de partijen tussen de verschillende borden heen en weer gelopen
moet worden. Dat vereist uiteraard een behoorlijke conditie.
Wouter van Rijn bleek lichaam en geest het beste te kunnen
combineren. De ingewikkelde partij die hij de avond ervoor
nog had gespeeld voor de KNSB-beker tegen De Toren
bleek niet van invloed te zijn. Wouter werd winnaar op basis
van het aantal punten in de voorronde. In de finale behaalde
Wouter namelijk evenveel punten als Ernst-Jan Pluim Mentz
van ESGOO uit Enschede, die tweede werd. Na afloop bij de
prijsuitreiking werden de spelers geprezen om hun doorzettingsvermogen aangezien ze enkele kilometers hadden afgelegd tijdens dit toernooi. Men hoopt dit toernooi volgend jaar
wederom te kunnen laten plaatsvinden. Gezien de enthousiaste reacties lijkt dit geen probleem.
Essent: In Hoogeveen werd dit jaar van 17 tot en met 25
oktober voor de twaalfde keer het Essentschaaktoernooi
gehouden. Dit toernooi is inmiddels uitgegroeid tot één van
de bekendste schaaktoernooien van ons land. Het toernooi
wordt gespeeld in het fraaie raadhuis in het centrum van
Hoogeveen. Naast een sterke Kroongroep was er ook een
internationaal open toernooi, een toernooi voor amateurs en
een jeugdevenement. Aan de Amateurgroepen werd door
Paul Tulfer en Henk Kuiphof deelgenomen. Barth Plomp
was als arbiter in Hoogeveen van de partij. Paul kwam uit in
groep 1 en Henk in groep 2. Qua sterkte maakte dit geen
verschil. Het onderscheid zat hem hierin dat groep 1 ’smiddags speelde en groep 2 in de ochtenduren. Beide groepen waren toegankelijk voor spelers met een Elo tot 2100.
Paul Tulfer bracht het in zijn groep tot een prima score van
5½ uit 9. Hij was daar niet ontevreden over maar hij vond
het verloop nogal wisselvallig. Paul won 4 partijen, speelde
er 3 remise en verloor tweemaal. Hij werd daarmee gedeeld
13e in deze uit 83 schakers tellende groep. Henk Kuiphof
opende het toernooi in groep 2 tegen Roel Donker die uitkomt voor Meppel (Elo 2082). Henk speelde een hele goede
partij. Hij haalde de eerste tijdcontrole en daarna had hij
bijna remise maar dat ging net mis. Ondanks de uitslag was
hij niet ontevreden over het partijverloop. Donker werd zelfs
eindwinnaar van deze groep met een score van 8 uit 9. In de
2e ronde sloeg Henk tegen een belangrijk zwakkere tegenstander welbewust tot tweemaal toe remise af. Toen ging er
echter volkomen onnodig een pion de mist in en vervolgens
na zo'n 90 zetten de partij. Een deceptie dus! In de ronden 3
en 4 werden relatief gemakkelijke overwinningen geboekt.
In ronde 5 trof Henk in Jesper Seelemeijer (Elo 1942) een
nogal wat sterkere tegenstander dus hij verwachtte een stevige partij. Niets was minder waar en na 29 zetten bood Henk
remise aan met elk een dame, een loper en 6 pionnen. Zijn
tegenstander sloeg dit af en ging door tot de 73e zet voordat
hij zelf dan maar remise voorstelde. Daarna volgde een korte
en geheel terechte remise. Zijn volgende opponent werd door
Henk verrast met een schijnoffer. Daarna verloor deze ook
nog geheel onnodig een knol en toen had Henk de partij in
de zak. Vervolgens liet Henk in de voorlaatste ronde een
zekere remise glippen. Al na 18 zetten bood hij remise aan
en dat was het ook wel maar zijn tegenstander wilde nog
even doorgaan. Daarna blunderde Henk wat hem een stuk en
de partij kostte. Zijn tegenstander in de slotronde stelde alles
in het werk om stukken te ruilen. Dat lukte ook wel, maar
Henk kon en passant toch een pion winnen en dat werd de
ondergang voor zijn tegenstander. Uiteindelijk behaalde
Henk 5 punten uit 9 partijen en dat stemde tot tevredenheid.

In deze groep van 58 spelers was dit goed voor een gedeelde
14e plaats!! Op grond van het spel had hij 6 punten moeten
en kunnen hebben. Zijn TPR-score was zelfs een tikje positief. Tijdens de prijsuitreiking van dit 12de Essent toernooi
maakte toernooidirecteur Jeroen van den Berg bekend dat
Univé zich voor de editie van 2009 financieel garant heeft
gesteld. De Zwolse verzekeraar heeft bovendien een optie
voor daarna nog eens twee jaar genomen. De gemeente
Hoogeveen blijft de benodigde faciliteiten beschikbaar stellen. De opzet van het evenement met een kroongroep van
vier deelnemers, een grootmeestertoernooi en twee amateurgroepen zal waarschijnlijk gehandhaafd blijven. Van den
Berg sloot echter niet uit dat er veranderingen in de formule
worden aangebracht. Het energiebedrijf Essent sponsorde
twaalf keer het schaaktoernooi van Hoogeveen.
Nationale Geheugentest: In samenwerking met Teleac/NOT
bracht MAX vorige week woensdag 22 oktober voor het
tweede jaar de Nationale Geheugentest op TV. Evenals vorig
jaar, streden naast een aantal prominenten weer vijf publieksgroepen in de studio mee. Dat waren deze keer kroeglopers, dorpsoudsten, geschiedenisleraren, een VMBOeindexamenklas en een groep van 25 schakers. Van deze
laatste groep maakte Remco de Leeuw deel uit. “Het was
best een leuke ervaring om mee te maken hoe een tvprogramma wordt gemaakt”, aldus Remco die zich voor de
opname van dit programma op zondag 19 oktober rond
18:00 uur meldde in de studio op het Media Park in Hilversum waar de deelnemers werden verwacht. In de centrale
verzamelruimte kregen de deelnemers van de verschillende
groepen uitleg over het verloop van de avond en de opnames. Rond 19:30 gingen de groepen naar de opnameruimte
waar in het "Schakersvak" de grote schaakstukken reeds
waren opgesteld! Daar volgde nog wat extra uitleg (o.a.
klappen en/of juichen op commando). De schakers waren
gehuld in een felblauw T-shirt met de tekst “Schaken, een
meesterlijke sport” zijnde de slogan waarmee de KNSB het
schaken populairder wil maken. Vanaf het begin heerste er
binnen de groep schakers een enthousiaste sfeer en iedereen
was gemotiveerd om een goede prestatie te leveren. Het
werd een bijzonder leuke en spannende avond. De test zelf
werd door Remco op zich als niet zo moeilijk ervaren. De
lastigste vragen vond hij die met de puzzelstukken. Vooral
mensen die bovenin de tribunes zaten konden de schermen,
waarop de vragen getoond werden, wat lastiger zien (of
misschien waren er ook mensen die nodig naar de oogarts
moesten?!). Hoe dan ook, Remco had geen enkel probleem
om vanaf zijn vooraf bepaalde positie (2e rij van onderen) de
schermen te zien. Het maken van zo'n test is in de studio
lastiger dan in de woonkamer thuis, beaamde Remco. Er
liepen in de studio allerlei mensen tussendoor, er was rumoer
van de in totaal ca. 150 aanwezige mensen, sommige opnames moesten over, de schermen die niet iedereen even goed
kon zien (zal bijvoorbeeld zeker een probleem voor de groep
dorpsoudsten geweest zijn) en er waren overal felle lampen.
Dus was het zaak vooral goed te concentreren en gemotiveerd (dat was een tip van de deskundige) was hij zeker. En
dat is hem gelukt. In deze geheugentest werd het visuele-,
het verbale-, het korte- en het lange termijn geheugen getest
aan de hand van 32 vragen. Hiervan had Remco er 28 correct
en dat was goed voor een rapportcijfer van maar liefst 9,2.
Om de individuele prijs te winnen was echter een 9,5 nodig.
Een vrouw uit de groep van de kroeglopers ging er met die
prijs vandoor. De schakers hadden een gemiddelde van 7,8.
Dat was voldoende voor een 2e plaats, achter de bekende
Nederlanders (7,9). Aardig om te vertellen is nog dat vorig
jaar de toen deelnemende groep kaartspelers eenzelfde score
behaalden als de schakers nu. Van denksporters mag je tenslotte ook verwachten dat het met het geheugen wel goed zit,
nietwaar?!! Om 22:15 was het gedaan met de opnames.
Iedereen werd bedankt voor zijn/haar deelname en moest
nog even een zgn. “quitclaim” tekenen (kortweg: toestemming voor het vertonen van zijn/haar gezicht op de televisie
en voor de uitzending geen details erover verspreiden).
Daarna ging iedereen huiswaarts en was het afwachten hoe
het resultaat van de eindmontage er een paar dagen later op
TV uit zou zien. Heeft u de uitzending gemist en u wilt het
nog bekijken, kijk dan op www.uitzendinggemist.nl.

Spijkenisse: Paul de Freytas nam afgelopen zaterdag deel
aan het 23e Open Schaakkampioenschap van Spijkenisse,
een rapidtoernooi van zijn vroegere club over 7 ronden.
Groep 1 was een gesloten groep van 8 spelers die werd gewonnen door FM Michel de Wit (2271). Paul kwam uit in
groep 2, een groep die hij overigens in het jaar 2001 al eens
wist te winnen! Dat zat er dit keer niet in. Al in de 2e ronde
verloor Paul en daarna moest hij ook 3 remises toestaan. Zo
kwam onze ASV-er tot een eindscore van 4½ uit 7. Daarmee
werd hij gedeeld 7e in deze uit 36 schakers bestaande groep.
ING: Ieder jaar in oktober organiseert de ING voor haar
actieve en niet (meer) actieve medewerkers de zgn. ING
Denksportdag. Op deze dag worden de denksporten bridgen,
Go en schaken beoefend. Na jaren een locatie te hebben
gebruikt in Amsterdam, Den Haag, Nieuwegein en de laatste
2 jaar in Houten, was nu de keus gevallen op het Congrescentrum Papendal te Arnhem. Voor onze deelnemende ASVer Ko Kooman als Velpenaar dus een thuiswedstrijd. De
ING Denksportdag 2008 werd gehouden afgelopen zaterdag,
25 oktober. Met 200 bridgers, 10 Go-spelers en 30 schakers
was het een redelijk bezochte Denksportdag. Iets minder dan
vorig jaar, maar dat schijnt helaas bijna normaal te zijn. De
schakers moesten 7 rapidpartijen spelen van 20 minuten
bedenktijd per speler. De gemiddelde rating van de beste 10
spelers was ongeveer 1900. Van de overige 20 was dit
1550/1600. Zijn eerste tegenstander had een rating van 1940;
dat was snel bekeken; een nul. De volgende 6 partijen hadden een wisselend verloop en resulteerde in 3 winst- en 3
verliespartijen. Een alleszins redelijke score. Een verliespartij boekte Ko tegen Torenspeler Mark van Gemert, terwijl hij
tegen Karel den Boer uit Nieuwegein, rating ruim 1700, de
hele partij gewonnen stond, maar in een "oude" fout verviel.
Zijn tegenstander stond steeds onder druk en gebruikte veel
tijd. Met nog 2 minuten op de klok ging hij snel spelen en.....
u raadt het al: Ook Ko ging net zo snel spelen, maakte fouten
en verloor alsnog. “Zal ik dat ooit (af)leren”, vroeg Ko zich
af? Met een score van 3 uit 7 eindigde hij op de 20e plaats,
geen geweldig resultaat maar hij was er tevreden mee. Deze
eerste keer in Arnhem/Papendal is zeer goed bevallen. De
reacties waren overwegend zeer positief over de te gebruiken
ruimtes en de prima verzorgde lunch en diner. Het ziet er dus
naar uit dat volgende ING Denksportdagen in de komende
jaren daar weer georganiseerd zullen worden
Uitslagen OSBO-competitie 1e ronde:
1e klasse B: Voorst – De Toren-2j wordt 31/10 gespeeld; Het
Kasteel-2 – Schaakstad-5 6-2; ASV-5 – WDC-1 2½-5½;
PION-2 – De Elster Toren-1 4½-3½.
2e klasse D: Wageningen-3 – Mook-1 4-4; UVS-3 – Doesborgh-1 6-2; SMB-4 – ASV-6 3½-4½; PION-3–Velp-1 3-5.
2e klasse C: De Schaakmaat 2j-Veenendaal-3 3½-4½; PSV
DoDo-2 – Wageningen-4 5½-2½; ASV-7 – Zutphen-2 3½4½; Bennekom-2 – De Cirkel-1 3-5.
3e klasse F: Schaakstad-6 – Doesborgh-2 5-1; Velp-2 – De
Toren-6 1-5; Voorst-2 – ASV-8 3-3; SMB-6 – De Elster
Toren-2 2-4.
4e klasse C: Theothorne-2 – Pallas-5 1-5; Voorst-4 – De
Schaakmaat-4j 1-5; ASV-9 – Eerbeek 3½-2½; De Toren-11j
- Ons Genoegen-2 3½-2½.
4e klasse E: WDC-3 – Rheden 2-4; Doetinchem-3 - Zevenaar-4 3½-2½; Kameleon-2 – ASV-10 5-1; De Toren-10 –
De Sleutelzet 3½-2½.
4e klasse F: UVS-5–Tornado-2 5-1; ASV-11–Dodewaard-3
5-1; Variant-2j – Het Kasteel-5 ½-5½; Ede-3 was vrij.
Uitslagen interne competitie 7e ronde (23 oktober 2008):
Wilgenhof-Homs 1-0; Jurrius-Sloots ½-½; de FreytasHuizinga 0-1; Gerlich-Knuiman ½-½; Weijsenfeld - Hartman 0-1; Hogerhorst–R. Wille ½-½; Maassen van den Brink
- Taal 1-0; Langedijk–R. Verhoef 1-0; Hajee - van Dijk 0-1;
van Belle - Dijkstra 1-0; N. Schoenmakers - Wiggerts 1-0;
Marks–van der Zwan 1-0; Au-van Buren 0-1; GroenVermeer 1-0; van Eck-Veerman ½-½; Koeweiden-de Munnik 1-0; Zunnebeld - Kooman ½-½; Bijlsma - Ariëns 0-1;
Zuidema-Meijer 1-0; van Maanen–van der Krogt 1-0; Singendonk-Hartogh Heys 1-0; B. Sanders-van Vlerken 1-0;
Kelderman - van Eijk 1-0; J. Sanders-Visser 1-0; Diekema Stibbe 1-0.

