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49e jaargang no. 36
Oploswedstrijd: De opgave van een week eerder was erg
eenvoudig. Dus moesten jullie vorige week wat meer moeite
doen. Wit speelt en wint was de vraag in deze stelling. De
stand is uit Cabrilo- Todorovic, uit het Joegoslavisch teamkampioenschap in 2001. De heren hadden het vechten verlegd naar het schaakbord. Dat is aan de stand te zien. Oplossing: 1. Txg7+ (dat
viel te verwachten),
Kxg7 2. Lxh6+ Wie
dat vindt heeft de
stand opgelost. Het
ging
verder
met
2….Kxh6 3. Dxf8+,
Kh7 4. Pxe5 en toen
liet zwart zich zelfs
mat zetten. …Pc3 5.
De7+, Kh6 6. Pg4+
gevolgd door …Dh4+
mat.
Externe competitie:
Vanaf a.s. maandag
beginnen de teams in de avondcompetitie met de 2e speelronde. Laten we ze eens in chronologische volgorde langslopen. We beginnen a.s. maandag. Dan zijn twee van onze
teams te gast bij De Toren in De Steenen Camer aan de
Drielsedijk. ASV-6 speelt daar tegen De Toren-6 en ASV12 treft De Toren-11. Een dag later gaan onze senioren van
ASV-11 naar Dieren voor de wedstrijd tegen Theothorne-2.
Dan komen we bij volgende week donderdag 11 november.
U kunt dan 2 thuiswedstrijden meemaken. ASV-7 speelt
tegen SMB-4 en ASV-13 tegen Doetinchem-3. Op vrijdag
sluiten we de eerste competitieweek in deze 2e ronde af met
de duels van ASV-8 tegen de jeugd van De Toren-7 en
ASV-10 tegen het jeugdteam van De Toren-9. Dat gebeurt
in het Olympus, ingang Zeegsingel vanaf 19.30 uur. Deze 2e
competitieronde brengt ons dus 4 keer achter de borden
tegen De Toren. Altijd leuk om de wedstrijden live bij te
wonen, nietwaar!! Dan rest ons nog in de 2e speelweek waarin we nog 2 thuiswedstrijden hebben op 18 november. Dit
zijn ASV-5 tegen WDC uit Duiven en ASV-9 tegen Zutphen-3. Overigens treft u de uitslagen uit de 1e ronde maar
ook de uitslagen en standen van onze zaterdagteams, die pas
op zaterdag 20 november hun 3e ronde een uitwedstrijd spelen, verderop in deze EP aan. Dan bent u weer helemaal bij
op dit punt en weet u ook hoe de andere teams gestart zijn.
Rapidcompetitie: Vorige week werd het startschot gegeven
voor een nieuw seizoen in de rapidcompetitie waarbij Remco
de Leeuw zijn titel verdedigt. Hij moest echter in de eerste
vier ronden al twee keer een remise prijsgeven. Guust Homs
en Theo Jurrius hielden Remco op een puntendeling. Otto
Wilgenhof ging deze eerste rapidavond als een speer uit de
startblokken en nam al meteen een vol punt voorsprong en
gaf daarmee meteen een groep van 9 spelers, die 3 punten
hebben, het nakijken. U ziet het in de stand in de kolom
hiernaast. Hoewel zo’n voorsprong natuurlijk altijd maar
moet worden ingelopen zegt het nog niet veel. Er zijn immers nog 4 rapidavonden en dus nog 16 ronden te spelen.
Aan de eerste speelavond werd door 40 spelers deelgenomen, die één of meer partijen meespeelden. Een mooi aantal!! De volgende rapidavond is op donderdag 25 november.
Vanavond gaan we verder waar we gebleven waren t.w. de
9e ronde van de interne competitie.

donderdag 4 november 2010
Stand ASV-rapidcompetitien na 4
ronden seizoen 2010-2011:
Nr. Naam
Pnt Part.
1 Otto Wilgenhof
4
4
2 Theo Jurrius
3
4
3 Richard van der Wel
3
4
4 Gerben Hendriks
3
2
5 Remco de Leeuw
3
4
6 Guust Homs
3
4
7 Peter Boel
3
4
8 Wouter van Rijn
3
4
9 John Sloots
3
4
10 Wouter Abrahamse
3
4
11 Ruud Verhoef
2½ 4
12 Rob Huberts
2½ 3
13 Theo van Amerongen 2½ 3
14 Ruud Wille
2½ 3
15 Koen Maassen vd Brink 2½ 3
16 Anne Paul Taal
2½ 3
17 Daan Holtackers
2½ 3
18 Jacques Boonstra
2½ 4
19 Martin Weijsenfeld
2½ 3
20 Désiré Fassaert
2
4
21 Tony Hogerhorst
2
4
22 Tjé Wing Au
2
4
23 Albert Marks
1½ 3
24 Dick Hajee
1½ 3
25 Bent Schleipfenbauer 1½ 1
26 Theo Koeweiden
1½ 4
27 Walter Manschot
1½ 3
28 Bob Sanders
1½ 3
29 Pim Rijmer
1½ 3
30 Hedser Dijkstra
1½ 4
31 Ko Kooman
1
4
32 Arif Dundar
1
4
33 Siert Huizinga
1
4
34 Harm Steenhuis
1
2
35 Horst Eder
1
4
36 Jan Vermeer
1
4
37 Andries van Foreest
1
2
38 Henk Kelderman
1
4
39 Gerard Viets
½
3
40 Hein van Vlerken
0
4

Guernsey: Désiré Fassaert nam onlangs deel
aan het Guernsey International Chess Festival
op het eiland Guernsey,
één van de Kanaaleilanden voor de kust van
Frankrijk. Het toernooi,
dat in oktober 1975
voor de eerste keer
werd gehouden, trekt
jaarlijks veel Nederlanders. Voor de planning
van het toernooi wordt
zelfs rekening gehouden met de herfstvakantie van de scholen in
Nederland hoewel door
de
vakantiespreiding
niet elke regio daarvan
kan profiteren. Désiré
speelde al in 1982 voor
het eerst mee in dit
toernooi en keerde
daarna vaak terug want
dit jaar was hij al voor
de 19e keer onder de
deelnemers te vinden.
De mooie omgeving,
het sfeervolle hotel
waar gespeeld wordt en
hij ook verbleef en het
ontspannen en gezellige
toernooi spelen bij zijn
regelmatige terugkeer
natuurlijk een belangrijke rol. Hij kwam uit
in het Open toernooi.
Deze groep bestond uit
51 schakers, waaronder
ook 3 grootmeesters en een meester. Met een eindscore van
4 uit 7 was Désiré na afloop zeer tevreden. De TPR van
2063 mocht er wezen dat meetelt voor zijn Fide-rating. Désiré startte met een remise tegen een hoger gerate speler tegen
wie hij 2 jaar geleden ook remise speelde. De 2e ronde ging
ondanks een goed gespeelde partij verloren. In een mataanval overzag hij een trucje. Het bleef zijn enige verliespartij.
Na een weinig verheffende remise in de 3e ronde won hij de
4e partij na een langdurig paardeindspel. Daarna volgden er
weer twee remises waarna Désiré zijn score in de slotronde
boven de 50% bracht door opnieuw te winnen. Ook in deze
partij was hier een lang eindspel voor nodig. De laatste ronde had hij nog nooit verloren in dit toernooi, zo vertelde hij
uw redacteur. De drie GM’s, Tiger Hillarp-Person, Nick Pert
en Evgeny Sveshnikov, maakten hun speelsterkte waar. Zij
eindigden uiteindelijk met 6 uit 7 op de bovenste plaatsen.
IM Robert Bellin deelde met 5 uit 7 de 4e plaats. Naast het
open toernooi is er sinds 1983 ook nog een zgn. “Holidaytournament”, voor spelers met een Elo tot 1850. Het geheel
maakt het tot een gezellig vakantietoernooi. Het zal dan ook
zeker niet de laatste keer zijn dat we Désiré onder de deelnemers zullen vinden!!

Hoogeveen: Henk Kuiphof nam dit jaar voor de vijfde keer
op rij deel aan het Univéschaaktoernooi in Hoogeveen. Ieder
jaar denkt hij er maar eens mee op te houden, maar het is
ook zo leuk. “De sfeer is fantastisch. Je leert allerlei mensen
kennen en vooral het spelen 's morgens bevalt hem goed,
aldus Henk Kuiphof. Met een Kroongroep, een sterke Open
groep en twee amateurgroepen is dit toernooi, dat dit jaar
voor de 14e keer werd gehouden, uitgegroeid tot een belangrijk schaaktoernooi in Nederland. Zo belangrijk zelfs dat de
2e ronde van de KNSB-competitie werd vervroegd naar 9
oktober toen bleek dat dit samenviel met Hoogeveen. Het
geeft maar aan dat er met dit toernooi terdege rekening
wordt gehouden. Dagelijks was er een analyse over de partijen van de Kroongroep en een partij uit het Open Toernooi.
Dat is deze keer vijf maal door Gert Ligterink en éénmaal
door Hans Böhm gedaan. Henk Kuiphof speelde in amateurgroep 2, de groep die ’s-ochtends haar partijen speelt, terwijl
groep 1 juist in de middaguren speelt. Beide groepen zijn
bestemd voor spelers tot 2100 Elo. Het toernooi vindt plaats
in het sfeervolle raadhuis van Hoogeveen. Henk scoorde in
zijn groep 5 uit 9, een halfje meer dan vorig jaar. Hij bouwde
zijn score heel regelmatig op. Tegenover de 2 nederlagen
stonden 3 winstpartijen. De andere vier partijen eindigden in
remise. “Het was zoals andere jaren weer een interessant
toernooi, waar van alles voor een schaker te beleven valt”,
aldus Henk. In de eerste ronde trof hij een speler met een
lage rating, die voor het eerst een toernooi speelde. Deze
deed 25 goede zetten. Het was om moedeloos van te worden.
Toen ging zijn opponent toch in de fout, maar Henk moest
nog steeds werken voor het punt. In de tweede ronde had hij
wit tegen Johan Zwanepol (elo 1870), de sterkste tegenstander van Henk dit toernooi. Na een mindere zet won Henk
zomaar een pion. Hij zette echter niet op zijn sterkst voort
anders had hij mogelijk zelfs nog gewonnen ook. Met de
pluspion bood Henk uiteindelijk remise aan, want hij vond
een puntendeling tegen deze speler, die uiteindelijk gedeeld
3e werd, wel mooi. De volgende tegenstander was er alleen
maar op uit om Henk het spelen onmogelijk te maken. Dat
lukte, want op zeker moment kon Henk nog slechts zijn
loper laten pendelen tussen b7 en a8. Kortom, een nul dus. In
de vierde ronde had hij met wit een sterkere speler te bestrijden. De partij ging gelijk op maar het was een lange zware
partij. Uiteindelijk werd het remise. In de vijfde ronde was
een laaggeplaatste speler van bijna 90 jaar de tegenstander.
Henk was zeer op zijn qui vive, want deze tegenstander had
de dag er voor nog gemakkelijk gewonnen van Frans Maas,
die ook betrokken is bij de organisatie van het Bilderbergtoernooi. Tegen Henk deed hij minder goede zetten en uiteindelijk blunderde hij, zodat onze ASV-er gemakkelijk kon
winnen. Vervolgens had Henk een speler van ongeveer gelijke sterkte en dat werd zonder problemen remise. Daarna
trof Henk weer een speler van ongeveer gelijke sterkte, maar
toen ging het mis. Hij lette niet goed op en kreeg te maken
met een paardvork op dame en toren. Toen was het uit. Zijn
partij uit de achtste ronde was de mooiste. Henk had al drie
keer met wit remise gemaakt na 1. d4 en vond dat het tijd
werd voor wat anders. Hij haalde 1. Pc3 weer eens van stal.
Zijn opponente kende het niet en verbruikte heel veel tijd
zonder wat te bereiken. Hij kon twee torens tegen haar dame
ruilen en toen leek winst voor hem eenvoudig. Dat was het
uiteindelijk niet. Zij had het remise kunnen houden, maar
deed toch een verkeerde zet. Toen won Henk daarna redelijk
gemakkelijk. In de laatste ronde kreeg hij met zwart een
bekende variant van het Slavisch op het bord. Juist daar zijn
Hendrik van Buren en Henk tegenwoordig mee bezig. Na
twaalf zetten heb ik remise aangeboden, wat werd aanvaard.
Daarmee heb ik 5 uit 9 gescoord en dat is precies de score
die ik wilde halen. Kortom, Henk was tevreden met dit resultaat. Henk nam ook nog deel aan een simultaan die werd
gegeven door Hans Böhm. Het werd een fraaie partij, die
Henk net niet remise kon houden. Willy Hendriks, onze
trainer, nam deel aan het sterke Open toernooi. Tevreden met
zijn 5 uit 9, goed voor een plekje net onder de subtop, was
hij niet echt 9 Barth Plomp was als één van de arbiters bij dit
toernooi betrokken.
Mooie partijen bij het Daglichtschaak: Walter Manschot
bezocht afgelopen dinsdagmiddag voor het eerst het Schaken

Overdag. Het beviel hem zeer en behaalde direct 2 punten.
Alleen tegen Fritz-8 moest hij het afleggen. Ook voor het
eerst dit seizoen kwamen Martijn Boele en Wijnand de Boer,
de laatste was er drie seizoenen geleden voor het laatst. Hij
is ernstig ziek geweest en was dolgelukkig dat hij weer terug
was. Frits Wiggerts kwam om zijn koppositie in te leveren,
maar dat is hem niet gelukt. Met een remise tegen Rob Cornips en winst op Dick Hajee bleef hij ondanks verlies tegen
Hans Donker aan kop. Deze kwam mede door een zege op
Nijmegenaar Rob Cornips op de tweede plaats. Een verrassing was de winst van Ko Kooman op Martijn Boele. Ook
tegen Dick Hajee hield Ko stand en werd het remise. Albert
Marks en Gerrit Jansen speelden maar twee partijen. Jan
Vermeer speelde remise tegen Fritz-8 en speelde een mooie
combinatoire partij tegen Martijn Boele, waar Martijn aan
het langste eind trok. In groep B verstevigde Ko Kooman
zijn koppositie door wederom 1½ punt te veroveren en dat
tegen tegenstanders uit de A-groep. Gerrit Jansen kon deze
keer geen punten op zijn conto bijschrijven. Wijnand de
Boer speelt redelijk sterk en behoort waarschijnlijk in de Agroep. De volgende ronde zal hij ongetwijfeld punten vergaren. De eerstvolgende schaakmiddag van het Daglichtschaak
is op dinsdag 7 december a.s.
Jan Vermeer
Uitslagen 1e ronde OSBO 1e t/m 4e klasse:
OSBO 1e klasse B: De Schaakmaat – ASV-5 3½-4½; WDC
– ZSG-2 4½-3½; VDS – Denk en Zet 5-3; Schaakstad-4 –
VSG 3-5.
OSBO 2e klasse B: Veenendaal-2 – Veenendaal-3 6½-1½;
Pallas-2 – Bennekom-2 6½-1½; Ede-2 – De Toren-6 4½-3½;
ASV-6 – PSV/DoDo-2 3-5.
OSBO 2e klasse D: Variant - ASV-7 5½-2½; SMB-4 PION-3 4½-3½; UVS-3 – De Toren-4j 4½-3½; Mook – Het
Kasteel-3 7-1.
OSBO 3e klasse H: Schaakstad-6 – OPC 2-4; Wageningen-6
– De Elster Toren-2 2½-3½; UVS-5 De Toren-7 1-5; ASV-8
– SMB-5 2½-3½.
OSBO 4e klasse C: ASV-12 – ASV-9 5½-½; Zutphen-3 –
Schaakstad-7 4½-1½; PSV/DoDo-4 – Voorst-4j 4-2; De
Schaakmaat-4j – De Toren-11 5-1.
OSBO 4e klasse D: ASV-11 – ASV-13 3-3; Doetinchem-3 –
Voorst-5 3-3; De Toren-10 – Wisch 3-3; De SleutelzetTheothorne-2 4½-1½.
OSBO 4e klasse E: Veenendaal-4 – De Cirkel-4 5-1; Tornado-2 – De Toren-9j 3-3; ASV-10 – Bennekom-4 3-3; Dodewaard-2 was vrij.
Uitslagen en standen KNSB en OSBO-promotieklasse na 2e
ronde:
KNSB 2e klasse C:
KNSB 3e klasse C:
1 Kennemer Comb.-1 4 12½ 1 Zukertort Amstelveen
2 Vianen/DVP
4 11
2 PION Groesbeek
3 HWP Haarlem
4 10
3 Caïssa-3
4 Charlois Europoort 4 10
4 Promotie
5 ASV-1
2 9½ 5 ASV-2
6 Messemaker 1847 1 6½ 6 Zeist
7 Spijkenisse
1 6
7 Wageningen-2
8 Oegstgeest ‘80
0 6½ 8 Oosten-Toren
9 DSC Delft-2
0 4½ 9 PSV/DoDo
10 De Pion-2
0 3½ 10 Amersfoort-2
OSBO-Promotieklasse:
1 ASV-4
4 11½ 6 SMB-2
2 Het Kasteel
4 9½ 7 ASV-3
3 De Toren-3
4 9½ 8 De Toren-2
4 Bennekom
2 9½ 9 Velp
5 ZSG
2 7½ 10 Wageningen-3

4
4
4
4
2
2
0
0
0
0

11½
11
10
9½
10½
7½
6
6
4
4

2
2
0
0
0

7½
7
7
6
5

KNSB 2e klasse C: Kennemer Combinatie-1 - De Pion-2
6½-1½; Messemaker 1847-Spijkenisse 4-4; Oegstgeest ‘80 HWP Haarlem 3½-4½; DSC Delft-2-Charlois Europoort 3-5;
Vianen/DVP – ASV-1 5-3.
KNSB 3e klasse C: Oosten-Toren – Promotie 3-5; PION
Groesbeek – Zeist 5½-2½; Zukertort Amstelveen – Wageningen-2 4½-3½; Caïssa-3 – PSV/DoDo 5-3; Amersfoort-2 –
ASV-2 ½-7½.
OSBO Promotieklasse: De Toren-3 – ZSG 5-3; Het Kasteel
– De Toren-2 4½-3½; SMB-2 – Wageningen-3 6-2; ASV-4
– Bennekom 5-3; Velp – ASV-3 2½-5½.

