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50e jaargang no. 27
De kop is eraf: Ondanks een fikse onweersbui werd vorige
week, weliswaar door mij met een behoorlijke omweg, ons
Activiteitencentrum Schreuder geopend voor onze eerste
clubavond in een nieuw schaakseizoen. Oorzaak was de
bliksem die was ingeslagen en voor een seinstoring had
gezorgd op het traject Arnhem-Zutphen. Bij 2 spoorwegovergangen bleven de bomen dicht en na wat draaien en
keren, want meer automobilisten kwamen natuurlijk klem te
zitten, kon tenslotte via Velp en het Velperbroekcircuit onze
speelzaal worden bereikt. Jeugd was er nog nauwelijks op de
eerste speelavond maar dat zal ook nog met de schoolvakantie te maken hebben. De opkomst van onze senioren daarentegen was met zeker zo’n 30 man alweer heel behoorlijk. Er
was keuze in snelschaken of rapid. Het enthousiasme was
groot of om in voetbaltermen te spreken de “honger naar de
bal” was duidelijk aanwezig. Iedereen wilde weer graag
beginnen. Natuurlijk ging dat zo’n eerste avond de een wat
makkelijker af dan de ander die nog wat op gang moesten
komen. Maar dat maakte nog helemaal niets uit. Het plezier
en het gezellig bijpraten aan de bar stond voorop. Dirk
Hoogland won de snelschaakgroep met 8½ uit 9 (hij stond
alleen een remise af aan Barth Plomp), op ruime afstand
gevolgd door Jan Knuiman (6½) en Paul Schoenmakers (6).
Helaas heb ik niet alle eindstanden van de rapidgroepjes
gekregen. De winnaars die ik wel weet waren Martijn Boele,
Ruud Wille en een gedeelde winst door een drietal Clemens
Wijman, Hein van Vlerken en Henk Kelderman. De kop is er
dus weer af. Vanavond gaan we verder met de simultaan!
Steenstraat: Vorige week maakte ik bekend dat we a.s. zaterdag 27 augustus van 11-15 uur weer gaan schaken voor de
winkels van 5 adverteerders in de Steenstraat. Ik hoop op
voldoende deelname om alle tafels voor deze winkels bezet
te houden. Dus doe mee en kom gezellig schaken om zo
ASV weer extra onder de aandacht te brengen!
OSKA: De aanmeldingen voor ons weekendtoernooi, dat
van vrijdag 2 t/m zondag 4 september wordt gespeeld, komen intussen steevast binnen. Inmiddels zijn we op 59 schakers aanbeland (zondag jl. Red). Gaan we de 100 halen?
Heeft u zich al aangemeld?! Nu het weekendtoernooi in
Apeldoorn, dat een week later zou worden gespeeld, is geannuleerd is het ASV-weekendtoernooi het enige van dit soort
in deze regio. Voldoende reden om deel te nemen dus!!
Simultaan: Na de vrije speelavond van vorige week gaan we
vanavond op de 2e clubavond verder met de traditionele
strijd tussen de clubkampioen en de bekerwinnaar tegen de
rest van ASV. Omdat Léon van Tol afgelopen seizoen beide
prijzen in de wacht greep is Koen Maassen van den Brink
naast Léon dit jaar onze tweede simultaangever. Hij bereikte
de finale van het bekertoernooi maar verloor daarin dus van
Léon. Volgende week beginnen we met de 1e ronde van de
interne competitie. Dat onderbreken we pas eind oktober

donderdag 25 augustus 2011
voor de 1e rapidavond. Het complete seizoensoverzicht krijgt
u binnenkort natuurlijk uitgereikt dan weet u precies hoe het
nieuwe seizoen er uit ziet!
Teamindelingen: Er is in de zomerperiode door een aantal
mensen natuurlijk weer vreselijk hard gewerkt aan de samenstelling van de teams voor de externe competitie. Het
goede nieuws is dat we ook in het nieuwe seizoen met 13
teams van start zullen gaan. Een fantastisch aantal! Het ligt
in de bedoeling om de samenstelling van de zaterdagteams,
ASV-1 t/m ASV-4, begin september bekend te maken. Dat
heeft er natuurlijk mee te maken dat zij op zaterdag 17 september alweer hun eerste ronde spelen. Dit is overigens een
thuiswedstrijd dus meteen noteren deze datum en komen
kijken!! De samenstelling van de overige teams zal nog even
wat langer op zich laten wachten. Zij spelen dan ook pas in
oktober hun eerste wedstrijd. Nog meer goed nieuws kwam
van de kant van OSBO-competitieleider Huub Blom. Doordat er zich minder teams hebben ingeschreven voor de competitie en er bovendien teams afzagen van promotie is zowel
ASV-9 als ASV-10 alsnog gepromoveerd naar de 3e klasse
OSBO. Daardoor is er voor meer leden de mogelijkheid om
op dit niveau uit te komen!
Zomertoernooien: Vanaf deze EP zal ik de resultaten van
onze clubgenoten bij de diverse zomertoernooien voor het
voetlicht halen. Alles komt aan bod. Gestart werd op 9 juli in
Amsterdam, Oosterbeek en Leiden. Bij dit laatste toernooi
troffen we geen ASV-ers aan maar bij de eerste 2 wel. Natuurlijk pak ik ook de actuele berichtgeving op zoals in dit
nummer ook het rapidtoernooi in Zandvoort en het Open
toernooi in Wenen. Dus het is zo in het begin nog een beetje
een mix van allerlei nieuwsfeiten.
Amsterdam: Deze zomer kende Amsterdam weer een internationaal schaaktoernooi. Van 9 t/m 17 juli vond het Science
Park Amsterdam Chess Tournament plaats in sportcentrum
Universum dat op Science Park Amsterdam gevestigd is. Na
IBM (1961 t/m 1981), OHRA (1982 t/m 1990), Donner
Memorial (1994 t/m 1996), Lost Boys (1999 t/m 2002) en
het Amsterdam Chess Tournament (2004-2006) had Amsterdam met het Science Park Amsterdam Chess Tournament weer een groot internationaal schaaktoernooi in huis. In
de omgeving van het Science Park Amsterdam, met een
bundeling van hoogwaardige kennis, moesten de schakers
wel tot grote prestaties komen. Een toernooi voor slimmeriken dus…?!. Er namen bijna 300 schakers deel. In groep A
was ASV-er Pascal Losekoot van de partij. Hij speelde een
zeer degelijk toernooi. Met zijn Elo van op dat moment 2060
trof hij alleen maar spelers met een hogere rating als tegenstander. Daarin hield hij zich goed staande en eindigde uiteindelijk op 3½ uit 8 (2 keer winst, 3 remises en 3 verliespartijen) goed voor een TPR van 2172. Dit toernooi heeft
hem dus enige Elo-winst opgeleverd. Eén ronde moest hij

overslaan omdat hij de 3e ronde verhinderd was. In de 4e
ronde wist hij een eindspel van een paard tegen een loper
met een pion meer op de damevleugel met een doorbraak in
winst om te zetten. De beslissende fase wordt op de site van
Pascal (www.schaaktraining.nl) door hem geanalyseerd.
Zeker leerzaam om zijn commentaar hierbij te volgen. Bij de
prijsuitreiking liet de organisatie weten dat er ook volgend
jaar weer een SPA-toernooi in Amsterdam wordt gehouden.
Oosterbeek: Voor senioren en veteranen is het Bilderbergtoernooi in Oosterbeek een begrip. Dit jaar werd het toernooi
voor de 39e keer gehouden. Op zaterdag 7 juli startte de
hoofdgroep met daarin onze clubgenoten Guust Homs en
Ruud Wille. Bij Guust wilde het dit toernooi niet lukken. Na
een nederlaag in de 1e ronde en een onderlinge remise tegen
Ruud in de 2e ronde in een partij waarin het evenwicht niet
werd verbroken, volgde nog 2 keer een puntendeling. Met
1½ uit 4 staakte Guust daarop de strijd. Ruud kon terugkijken op een goed debuut in deze groep. Hij begon met 2 uit 3
prima aan dit toernooi. In de 4e ronde werd echter na een
zware partij onnodig een remiseachtig eindspel verknoeid,
waarbij zelfs een kans op meer werd gemist. In de 5e ronde
werd kansloos verloren waarna Ruud het toernooi afsloot
met 2 snelle remises. Daarmee eindigde hij op 3 uit 7 (TPR
2003). Op maandag 11 juli begonnen ook de overige groepen. Daarin ook weer vele ASV-ers. De groepen bestonden
steeds uit zo’n 12 schakers, de Elo-verschillen waren daardoor ook vaak minimaal en dat staat dus vaak garant voor
vele spannende partijen. Groep 1 was duidelijk ASV getint.
Paul Tulfer, Désiré Fassaert en Siert Huizinga speelden
hierin een duidelijke rol van betekenis. Een sterk spelende
Paul Tulfer won de groep uiteindelijk met 4 uit 5 met 3
winstpartijen en 2 remises en een TPR van 2128. Hij deed
dat door in de slotronde Siert Huizinga te verslaan. Désiré
werd op een half punt achterstand met 3½ uit 5 gedeeld 2e
(TPR 2035). Ook hij bleef ongeslagen met 3 remises en 2
winstpartijen. Siert viel door het verlies tegen Paul in de 5e
ronde terug en eindigde op 2½ punt in de middenmoot. Wel
bleef dit een score conform zijn Elo. Goede resultaten dus
van onze clubgenoten in deze groep. Kon dat ook voor de
anderen worden gezegd…..?! Ik loop de groepen met u verder langs. Het resultaat van Jan Vermeer in groep 4 viel wat
tegen. Hij eindigde op 2 uit 5. Die 2 winstpunten had hij
echter al na 3 ronden bereikt. De laatste 2 partijen gingen
verloren. Daardoor ging Dick Hajee hem in deze groep in de
slotronde nog voorbij. Dick scoorde 2½ uit 5 met 3 remises,
een winst en een verliespartij. In groep 8 was er succes voor
Walter Manschot. Hij werd met 3½ uit 5 gedeeld eerste in
deze groep. De enige nederlaag die hij opliep was uitgerekend in het onderlinge duel tegen Hendrik van Buren. Dat
gebeurde al in de 2e ronde. Walter herstelde zich goed met,
zoals gezegd, een gedeelde eindzege als resultaat. Hendrik
daarentegen begon sterk met 2 winstpartijen maar leed daarna evenzoveel nederlagen. Met een remise in de slotronde
eindigde hij op 2½ punt. In groep 9 troffen we Ko Kooman
en Frans Veerman aan. Ko begon nog wel met winst maar
kon hier geen goed gevolg aan geven. Met 2 uit 5 eindigde
hij wat tegenvallend in de achterhoede. De vorm was er niet.
Ook bij Frans wilde het aanvankelijk niet zo lukken. Hij
verloor eerst 3 keer op rij om pas in de laatste 2 ronden 1½
punt te scoren. Het toernooi duurde bij hem dus te kort. Met
166 deelnemers was het weer een geslaagd toernooi. De
organisatie met in hun midden de ASV-ers Henk Kuiphof als
toernooidirecteur en Albert Marks als penningmeester, hadden er eigenlijk geen omkijken naar. Barth Plomp die zorgde
voor het ingeven van de partijen van de hoofdgroep had nog

het meeste recht tot klagen. Meermalen schudde hij zijn
hoofd als het handschrift van verschillende deelnemers weer
eens onleesbaar was. Hij moest de spelers er dan bijhalen om
samen met hen het partijvervolg te ontcijferen.
Praag 2011: Nico Schoenmakers speelde deze zomer zijn
20e tienkamp bij de International Chess Holiday in Praag.
Een grote fles Becherovka, "medicijn van de 13e bron uit
Karlsbad", en van een herinneringsgravure voorziene wijnglazen ontving Nico ter gelegenheid van deze jubileumdeelname. Zijn tienkamp kende een FIDE-speelsterkte van 1926.
Interessant was de deelname in Nico's tienkamp van vrouwen IM Tatiana Kasparova en de Tsjechische Vietnamees
Nguyen van 9,5 jaar oud. Nico scoorde met een FIDE-rating
van 1928 een tpr van 1926 met een score van 4½ uit 9. Kortom: een score naar vermogen. Nico's tienkamp werd overigens gewonnen door de 83-jarige(!) Tsjechische vechtjas
Vlastimil Boucek.
Nico Schoenmakers
Zandvoort: Bijna 90 deelnemers telde de 16e editie van het
strandschaaktoernooi in Zandvoort aan Zee op zaterdag 13
augustus. Een record!! Dit jaar geen zon maar af en toe zelfs
een behoorlijke regenbui. En met deze weersomstandigheden
is een strandpaviljoen door schakers natuurlijk uitstekend te
gebruiken en zit je de badgasten niet in de weg. Ook deze
keer had het bestuur van de Zandvoortse Schaakclub gekozen voor de voortreffelijk locatie van strandpaviljoen 16,
Meijer aan Zee. Het was dit jaar weer het tweede toernooi in
deze badplaats. Op Hemelvaartsdag was het eerste toernooi
al geweest. Toen waren Erik Wille en Tony Hogerhorst
deelnemer. Bij dit strandtoernooi was Tony als enige ASVer van de partij. Gespeeld werd in groepen van 6 zodat er dus
5 rapidpartijen moesten worden afgewerkt. Tony was ingedeeld in groep 3 waarin hij uiteindelijk op de 2e plaats beslag
wist te leggen met 3½ uit 5. Ook in 2012 zijn er in Zandvoort weer 2 rapidtoernooien en ik moet me wel heel sterk
vergissen als daar geen ASV-deelname bij aanwezig zal
zijn!!
Wenen: In de afgelopen week (13 t/m 21 augustus) werd het
17e internationale Vienna Chess Open gehouden. Gespeeld
werd in het bijzonder fraaie Weense stadhuis. Op de deelnemerslijst kwam ik bijna 40 Nederlanders tegen die op deze
manier ongetwijfeld een vakantie in Wenen combineerden
met een weekje schaken. Onder de Nederlanders trof ik ook
één ASV-er aan en wel Pascal Losekoot over wie ik eerder
in deze EP al verslag deed van zijn deelname aan het SPAtoernooi eerder deze zomer in Amsterdam. Onze trainer/speler is dus behoorlijk actief geweest. In Wenen kwam
hij in de Open groep met bijna 400 deelnemers uiteindelijk
tot een score van 5 uit 9 met een “ratingperformance” van
1956, zoals dat zo mooi wordt genoemd op de toernooisite.
Deze TPR geeft al aan dat hij niet echt een goed toernooi
speelde. Pascal kende een behoorlijke valse start. De nederlaag in de openingsronde tegen een Oostenrijkse FM, nummer 20 op rating in dit toernooi, met een Elo van 2328 kan
dan nog wel gebeuren maar in de 2e en 3e ronde werd verloren van duidelijk Elo-zwakkeren. Natuurlijk zegt dit ook niet
altijd alles maar toch…?! Daarna werd duidelijk uit een
ander vaatje getapt. Vakantie is dan misschien wel leuk maar
resultaten moeten er ook komen! In de resterende 6 partijen
won Pascal 4 keer en hij speelde er nog 2 remise. In zo’n
grote groep eindigen er dan ook meteen heel veel spelers op
5 punten. Het werd een 107e-158e plaats maar dat gold dus
voor zo’n 50 schakers die allemaal 5 punten behaalden.

