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49e jaargang no. 29
Oploswedstrijd: Wit geeft mat in twee zetten was vorige
week de vraag. Het is een probleem van de Rus Kozlov uit
1967, een zeer
originele tweezet.
Maar
hij
won
slechts een derde
prijs. Oplossing: 1.
La4. In zeer veel
tweezetten zit de
oplossing in het
opbouwen van een
aftrekmogelijkheid.
Hier ontmantelt de
sleutelzet juist een
bestaande aftrekker.
Schaaktrainingen 2010-2011: Maandag aanstaande starten de
trainingen voor de middengroep (niveau ELO tot ca. 1.850).
Docent is Pascal Losekoot. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met trainingscoördinator Nico Schoenmakers. Hij is telefonisch bereikbaar onder nummer 0316- 265
475 (na 19.00 uur) en per mail: nicoschoenmakers@kpnplanet.nl.
Bibliotheek: Na onze schaakdemo op 21 augustus jl. bij
diverse adverteerders in de Steenstraat gaan we nu weer
verder met de eerste van de twee schaakdemo's die we dit
najaar weer gepland hebben in de bibliotheek. Eerst is zaterdag a.s. de vestiging van de bibliotheek op Presikhaaf aan de
beurt. Een mooie locatie maar bovendien voor ASV ook
gunstig gelegen ten opzichte van onze speellocatie. Veel
mensen uit die wijk kunnen immers potentiële leden zijn.
We beginnen daar om 12.00 uur en zullen er tot 15.00 uur
zijn. Als u een potje wilt meeschaken dan kan dat altijd. Van
ASV zullen Hendrik van Buren, Jan Vermeer en Ruud Wille
aanwezig zijn.
ASV-Nieuws: Ook dit seizoen zal ons clubblad ASVNieuws natuurlijk niet ontbreken. In overleg met eindredacteur Robert Naasz zijn de volgende verschijningsdata vastgesteld: 7 oktober, 9 december, 3 februari, 7 april, 25 mei en
7 juli. Zoals u begrijpt ligt steeds een week voor deze data de
deadline voor het inleveren van kopij. Voor het eerste nummer in dit nieuwe seizoen betekent dit dat uw kopij dus al
uiterlijk 30 september a.s. bij Robert dient te zijn. Wellicht
zijn er ook nog liefhebbers die de verzameling van ASVNieuws willen uitbreiden. Mocht u eerder verschenen nummers missen of nog oudere jaargangen willen aanvullen dan
kunt u daar bij uw secretaris Ruud Wille naar vragen.
Apeldoorn: Afgelopen weekend werd het Open Apeldoorns
Schaakkampioenschap gehouden. Na ons eigen OSKA dus
alweer het tweede weekendtoernooi zo aan het begin van dit
nog prille schaakseizoen. Dit Apeldoornse toernooi trok zo'n
70 deelnemers waaronder vier ASV-ers. Kees Sep en Ruud
Wille speelden in de A-groep terwijl Tony Hogerhorst en
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Xadia van Bruxvoort in de B-groep van start gingen. De Agroep was sterk bezet met 3 grootmeesters, Sipke Ernst,
Wouter Spoelman en de Let Viesturs Meijers, de winnaar
van vorig jaar. Verder waren er meesters in de persoon van
Alexander Kabatianski en Merijn van Delft. Arlette van
Weersel maakte het palet aan titelhouders compleet als damesmeester. Kees trof in de openingsronde in Apeldoorner
Merijn van Delft meteen een IM. Een lastige opgave en dan
ook nog met zwart. Kees vocht voor wat hij waard was maar
dat mocht niet baten. In de 2e ronde op zaterdagochtend
moest hij het opnemen tegen clubgenoot Ruud Wille die ook
in de 1e ronde had verloren en wel tegen een 2100+ speler.
De opening werd in die partij verprutst, een pion ging verloren en ondanks dat in de slotfase wat tegenspel werd verkregen ging de partij toch terecht verloren. Zo mochten beide
ASV-ers het dus tegen elkaar opnemen. Kees zei vooraf nog
"als ik dat geweten had dan had ik je vanmorgen opgebeld
dan hadden we remise kunnen noteren". De brede grijns
verraadde voldoende. Dus wie dacht dat de partij na zo'n zet
of 10 wel in remise zou eindigen kwam bedrogen uit. Kees
liet in de opening een zet achterwege dat mogelijk wat voordeel had geboden. De analyse na afloop maakte dit echter
niet geheel duidelijk. Nadat Kees voor dameruil had gekozen
in plaats van ruil aan Ruud over te laten, kwam hij in het
nadeel en verloor zijn h-pion. Kees kreeg in het vervolg geen
kans meer. Ruud kon zijn stelling steeds verder verbeteren
en won in het eindspel. In de middagronde won Ruud opnieuw. Dit keer versloeg hij Wageninger Jef Verwoert in het
eindspel na een spannende partij. In de opening werd voordeel verkregen maar de aanval sloeg niet door. Toen de
stelling leek te kantelen ging zijn opponent in de fout en
Ruud won 2 pionnen. In het resterende toren/paardeindspel
met 3 tegen 1 pion was het nog lastig genoeg gelet op de
beschikbare tijd maar Ruud won toch. Met 2 overwinningen
op zak kon hij tevreden van zijn bye op de zaterdagavond
genieten. Kees herstelde zich in de middagronde en won van
Marcella Gunther van De Toren. Ook hij pakte een bye mee
op zaterdagavond om zondag weer fris aan de start te verschijnen. Op zondagochtend troffen beiden een jeugdtalent
van de Toren. Kees moest het opnemen tegen Mees van
Osch en Ruud kreeg Fabio Bravo als tegenstander. Ruud
moest in deze partij steeds heel precies verdedigen maar
hield zijn stelling remise. Kees kwam moeilijk te staan in het
middenspel en moest veel tijd investeren. Dit laatste brak
hem ook op. In de slotronde moest Ruud opnieuw een verschil van zo'n 300 Elopunten overbruggen. Pas in de slotfase
kwam dit verschil tot uiting toen Ruud in een ingewikkelde
stelling met wederzijdse kansen de draad kwijtraakte en op
tijd verloor. Met 2 pionnen minder was toen van de stelling
ook niet veel overgebleven. Met 3 uit 6 was hij niettemin
tevreden. Kees kwam in een spannende partij tot remise en
eindigde op 2 punten. De Apeldoornse titel werd in de Agroep behaald door Sipke Ernst met 5 uit 6. In de B-groep
speelde Tony Hogerhorst weer een sterk toernooi. Op Elo
was hij zelfs favoriet maar de krachtsverschillen zijn in zo'n
groep altijd gering en blijft het hard werken om de puntjes.

Ook in deze groep diverse spelers die bij het OSKA ook
bovenin eindigden. De concurrentie was dus groot. Na een
simpele winst in de openingspartij ging het in de 2e ronde
mis. Pionverlies kon niet worden goedgemaakt. De twee
andere partijen op zaterdag werden wel weer overtuigend
gewonnen zodat hij met 3 uit 4 aan de slotdag begon. Hij
stond op dat moment een half punt achter onder meer Philippe Friesen die bij het OSKA de B-groep won. In de vijfde
ronde bleef de achterstand onveranderd door een remise.
Ook in de slotronde moest Tony na een spannende partij
tegen een jeugdtalent met remise genoegen nemen. Zo eindigde hij op een gedeelde 3e plaats onder meer achter de
eerder genoemde Friesen die gedeeld 1e werd met 5 uit 6.
Xadia van Bruxvoort koos voor 2 byes op de avondronden.
In de vier partijen die ze speelde liet ze een goede indruk
achter. Partijen werden goed opgezet. Twee van de 4 partijen
werden in winst omgezet, in de andere twee partijen was het
Eloverschil uiteindelijk nog te groot en dan worden kleine
foutjes meteen benut. Met de byes eindigde ze op 3 uit 6.
Een keurig resultaat!!
Bilderberg: Na wat actueel nieuws duik ik weer even terug
in de tijd met enkele toernooien die in de zomermaanden juli
en augustus zijn gespeeld Ik begin daarbij met het in de
periode van 10 t/m 16 juli gehouden senioren- en veteranentoernooi in het Bilderberghotel in Oosterbeek. Diverse ASVers waren van de partij in dit gezellige toernooi. Guust Homs
en Anne Paul Taal namen het op in de hoofdgroep. Guust,
die zich veel had voorgesteld van zijn eerste optreden in dit
toernooi ging tot en met de vijfde ronde goed mee met de
top. Hij stond toen op een half punt achterstand van veteraan
Ad van den Berg en senior Hans Böhm. In de 6e ronde viel
de beslissing toen Guust van Böhm verloor. In de slotronde
won Guust nog van een andere routinier in dit gezelschap
Maarten Etmans. Door deze zege werd hij bij de senioren
achter winnaar Böhm tweede met 4½ uit 7. Anne Paul hield
zich in deze groep goed staande en scoorde 3 uit 7, een resultaat dat nagenoeg overeenkwam met zijn Elo. Jaap Vogel
werd in deze kampioensgroep winnaar bij de veteranen. In
groep 1 scoorde Siert Huizinga 2½ uit 5. Daarbij zat ook een
punt omdat één van de spelers die ronde niet kon spelen. In
een gesloten groep altijd vervelend omdat je meteen een
oneven aantal hebt. Ruud Wille moest met een score van 2
uit 3 door omstandigheden afhaken en kwam de laatste 2
ronden niet meer in actie. Paul Tulfer schreef groep 2 op zijn
naam met 4 uit 5. Met een TPR van 2069 won hij die week
weer wat Elopuntjes terug. Hij won in deze groep onder
meer van Désiré Fassaert. Met drie achtereenvolgende
winstpartijen legde hij een stevige basis voor de groepswinst. Désiré werd in deze groep met 3 uit 5 gedeeld derde.
Dick Hajee zorgde voor een degelijke middenmootpositie in
groep 3 met 2½ uit 5. Voor Jan Vermeer viel het resultaat in
groep 4 wat tegen. Hij kwam tot 2 uit 5 maar ook hij ondervond een keer het nadeel van het oneven aantal wat hem
zonder te spelen een punt opleverde. Walter Manschot had
de vorm duidelijk niet, hij bleef in groep 7 op slechts een ½
uit 5 steken. In groep 9 bracht Hendrik van Buren het tot een
50% score. Met 2 uit 3 ging hij goed van start maar een
nederlaag in de 4e ronde wierp hem terug naar de middenmoot. Oud ASV-er Wim Zunnebeld troffen we aan in groep
10. Het was leuk hem weer te ontmoeten. Hij beleefde nog
steeds veel plezier aan het “spelletje” en was heel belangstellend hoe het met de diverse ASV-ers ging. Hij speelt inmiddels bij OPC in Doorwerth. Frans Veerman startte in groep
11 met een verliespartij. Daarna stroopte hij de mouwen op
en won vier keer op rij. Zo hoort het, Frans!! Het leverde
hem een gedeelde eerste plaats op. Henk Kelderman speelde
ook weer met plezier mee aan dit seniorentoernooi. Onze

nestor scoorde in groep 12 toch maar weer 2½ uit 5. Dit
resultaat werd ook door Bob Sanders behaald. Hij kwam de
slotronde niet in actie daar hij toen verhinderd was. John
Legierse, ook een oud clubgenoot, hij speelt nu bij WDC in
Duiven, scoorde in deze groep 2 punten. Ik hoop dat er volgend jaar nog veel meer ASV-ers, die voor dit toernooi de
speelgerechtigde leeftijd hebben gehaald, aan dit toernooi
gaan meedoen!
Enschede: Daar waar Oosterbeek al jaren het strijdtoneel is
voor de oudjes daar wordt in Enschede in de zomer het Open
NK voor de jeugd gehouden. Bent Schleipfenbauer en Xadia
van Bruxvoort speelden mee in de C-categorie. Voor Bent
was het eerste toernooi vooral een leerchool. Hij kwam in de
2e toernooihelft wat op stoom en scoorde daarin 3 uit 5.
Daarmee maakte hij de mindere start van ½ uit 4 behoorlijk
goed. Xadia bleef aan het slot een half punt achter op Bent
maar met 3 uit 9 zorgde ook zij voor een goede prestatie in
dit deelnemersveld. In de gecombineerde EF-groep speelde
Pieter Verhoef een prima toernooi. Hij scoorde 7 uit 13. Zijn
start was met 4 uit 6 flitsend maar daarna kreeg hij wat sterkere tegenstanders tegenover zich. Zo volgde er een serie
van 1 uit 5. Met 2 winstpartijen aan het slot werkte Pieter
zich weer omhoog. Het schaakkamp met daarin onder meer
André de Groot was dit jaar ook weer een groot succes.
Vlissingen: Theo Koeweiden deed dit jaar met zijn broer
Bart mee aan het Hogeschool Zeeland schaaktoernooi in
Vlissingen van 7 tot en met 14 augustus. Er waren 250 deelnemers die alleen in één grote groep speelden. Er waren dus
vaak grote Eloverschillen per ronde. Theo scoorde 3 uit 9
maar trof op twee na allemaal spelers die hogere Elo hadden.
Zo speelde Theo remise tegen Rogier van Gemert (1885) die
we nog kennen vanuit zijn ASV-tijd. Met zijn eindscore
voldeed Theo aan de verwachtingen. Zijn broer kwam met 5
punten uitstekend voor de dag.
Praag: Nico Schoenmakers speelde traditioneel een tienkamp
tijdens de International Chess Holiday in Praag. In het kandidatentoernooi met een gemiddelde FIDE-speelsterkte van
1898 behaalde hij een verdienstelijke derde plaats met een
score van 5½ uit 9. Een diploma, een heuse bronzen medaille, speciaal vervaardigd voor de 20e editie van het International Chess Holiday, en 500 Kronen waren de oogst van een
week schaken. De stijgende lijn in zijn spel schrijft Nico toe
aan de schaaktrainingen bij ASV. Dit keer boekte hij onder
meer een zege op de ratingsterkste Tsjech, Vlastimil Boucek,
FIDE-rating 2038. Nu nog zien of Nico deze vorm kan vasthouden voor het OSKA 2010 in het eerste weekend van
september. Dat laatste weten we inmiddels.
Dieren: Van de zomertoernooien heeft u alleen de Bondswedstrijden in Dieren nog tegoed. Dat volgt in de EP van
volgende week en dan heb ik alles gehad en probeer ik actueel te blijven. Of ben ik verder nog wat vergeten….?
Uitslagen interne competitie 2e ronde (9 september 2010):
Wilgenhof - Boel 0-1; Hendriks - Woestenburg 1-0; Gerlich
- Maassen van den Brink 1-0; Taal - R. Wille 1-0; Weijsenfeld - van Alfen 0-1; Huizinga - Hogerhorst 1-0; van Belle Fassaert 1-0; van Amerongen - Marks 0-1; Dekker - Boonstra 1-0; Au - Groen ½-½; Hajee - Boom ½-½; Vermeer Boele 0-1; Kuiphof - Veerman 0-1; van Buren-Aarntzen 0-1;
Manschot - Bentvelzen 0-1; van Eck - Koeweiden 1-0; Eder
- de Kok 1-0; Kooman - U. Duman 1-0; Menger - de Munnik
1-0; B. Sanders - Meijer 0-1; Noordhuis - Kelderman 0-1;
van Foreest - Rijmer ½-½; van Vlerken - Visser 1-0.

