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Oploswedstrijd: “Hier moeten jullie maar even goed voor
gaan zitten” was de uitdaging bij het probleem van vorige
week. De stand won in
1985 de prijs voor de
mooiste combinatie in de
USSR van spelers, die de
(nationale) meestertitel
niet bezaten. Het is een
stand uit de partij Bairamjan – Davidjan. Nooit
van gehoord? Dat zou
kunnen. Het fragment is
uit de bedrijfscompetitie
van Armenië. Oplossing:
1. Th1-h8+, Kg8xh8 2.
Dd1-h1+, Kh8-g8 3.
Dh1-h7+, Kg8-f8 4.
Dh7-h8+, Le6-g8 5 Dh8xg8, Kf8xg8 6. Td5-d8#.
Daglichtschaak: In de vorige EP stonden abusievelijk de
verkeerde speeldata genoemd van het Daglichtschaak in het
NIVON-gebouw. Oplettende lezers van EP maakten mij er
op attent dat er woensdagen vermeld waren en het Daglichtschaak is zoals u weet al jaren een activiteit op de dinsdagmiddag. Hierbij dus de juiste data: 4 oktober, 1 november, 6
december, 10 januari, 7 februari, 6 maart en 3 april.
Afgelopen dinsdag vond de start van het daglichtschaak
plaats met een eerste speelmiddag in de bibliotheek van
Presikhaaf. De ruimte waar gespeeld werd had weliswaar als
nadeel dat het er nogal tochtte omdat de deuren open moesten blijven. De aanwezigheid van basisscholen en een kinderdagverblijf in deze locatie had als nadeel dat horen en
zien je verging maar natuurlijk had dat ook voordelen. Zo
schaakten er constant jeugd. En dat was de eigenlijke bedoeling van deze proefmiddag in Presikhaaf. Ze zijn op de
hoogte gebracht dat er ASV-jeugdschaak bestaat. De volgende schaakmiddag is dus op dinsdag 4 oktober, maar dan
op ons oude vertrouwde adres in de Molenbeekstraat 26A.
Na deze eerste schaakmiddag was Ko Kooman de verrassende koploper. Hij kwam met turbosnelheid uit de startblokken. Met 3 zeges, waaronder in de laatste ronde op Jan Vermeer, werd hij de onbetwiste aanvoerder. Een andere opvallende uitslag was van nieuwkomer Bob Sanders. Tegen Hans
Donker veroverde hij materiaal en hield zijn verdediging
goed in de gaten en viel daarbij en passant ook nog vijandelijke stukken aan. Toen Hans niet zag dat een toren instond
kon hij gelijk opgeven. Albert Marks moest alleen tegen Jan
Vermeer het hoofd buigen in een mooie partij. Walter Manschot, Hans Donker en Horst Eder moesten het deze middag
met één punt doen. En de sympathiekste schaker Gerrit Jansen moest met nul punt genoegen nemen.
Tenslotte opende het Nivon gisteravond het cursusseizoen
met een open huis waarin kennis gemaakt kon worden met
de vele cursussen en activiteiten die daar plaatsvinden. Jan
Vermeer en Ruud Wille maakten natuurlijk van de gelegenheid gebruik om reclame te maken voor ASV en het DagJan Vermeer
lichtschaak.
OSKA: Daar waar we het vorig jaar met 91 deelnemers
moesten doen kwamen er dit keer maar liefst 127 deelnemers
op het Open Schaakkampioenschap van Arnhem af en daarmee was het Grand Café in het Lorentz Ondernemerscentrum uitstekend bezet. Een mooi deelnemersaantal ondanks
de concurrentie van andere toernooien in het land. In Stefan
Kuipers kreeg ons weekendtoernooi een terechte winnaar.

donderdag 8 september 2011
Weliswaar eindigden Willy Hendriks, Nico Zwirs en Koen
Lambrechts met 5 uit 6 gelijk met Stefan maar hij had de
meeste weerstandspunten van dit viertal. Hij had dan ook de
drie medekoplopers als tegenstander gehad en werd dus de
verdiende kampioen, een titel die hij ook in 2005 al voor
zich opeiste. Misschien was de partij in de 4e ronde tegen
Willy Hendriks cruciaal. Zeker was dit voor Willy het geval.
In een moeilijk te beoordelen stelling ging hij in de tijdnoodfase onderuit. Stefan pakte hierdoor de leiding samen met
clubgenoot Nico Zwirs. In de laatste 2 ronden speelden beiden remise waardoor het duo werd achterhaald door Hendriks en Lambrechts. Willy versloeg in de slotronde Otto
Wilgenhof. Het wachten was toen op de partij tussen Frank
Kroeze, de andere IM in het gezelschap, tegen Zwirs.
Laatstgenoemde zou bij winst zelfs ongedeeld eerste worden
maar in het verre eindspel werd toch het punt gedeeld. Otto
Wilgenhof moest dus een stapje terug doen door het verlies
tegen Willy in de laatste ronde. Met 4 uit 6 werden Otto en
een sterk spelende Pascal Losekoot de beste ASV-ers. Ook
Wouter Abrahamse kon met 3½ uit 6 terugkijken op een
goed toernooi. Zo versloeg hij onder meer Peter Boel. Kees
Sep was eveneens niet ontevreden. Hij kwam tot 2½ punt
met een goede TPR. Peter Boel haalde eenzelfde puntentotaal maar dit was voor zijn doen wat ondermaats. In de slotronde won hij van René van Alfen. De andere ASV-ers in de
A-groep scoorden als volgt: Martin Weijsenfeld en Siert
Huizinga 2 punten, waarbij Martin het onderlinge duel met
zwart won. René bleef op 1½ punt steken maar kreeg behoorlijke tegenstand te verwerken. Remco Gerlich tenslotte
staakte de strijd met ½ uit 4. In de B-groep eindigde Nico
Schoenmakers in de top van het klassement. Hij scoorde 4½
uit 6 en eindigde daarmee een half punt achter een winnend
trio van deze groep. Ook Abbes Dekker kon terugkijken op
een goed toernooi. Met 4 uit 6 had hij zich weer een keer
bewezen vond hij zelf. En daar had hij zeker gelijk in. Ruud
Verhoef zag een kans op een hoge klassering door verlies in
de slotronde in rook opgaan. Hij eindigde nu op 3½ uit 6.
Ook oud-ASV-er Paul de Freytas kwam tot 3½ punt. Bent
Schleipfenbauer heeft de stijgende lijn te pakken. In dit toernooi kwam hij tot 3 punten en eindigde daarmee in een
groep spelers waar ook Marco Braam en Ko Kooman deel
van uitmaakten. Theo Koeweiden volgde met 2½ punt, Pieter Verhoef en Xadya van Bruxvoort behaalden 2 punten.
Het was weer een mooi toernooi waar we met voldoening op
kunnen terugkijken. Via onze site kunt u het nog eens op uw
gemak bekijken en de diverse partijen naspelen.
Dieren: Alweer voor de 43e keer werd in de gemeente Rheden het Open Kampioenschap gehouden. Al een groot aantal
jaren wordt gespeeld in Sporthal Theothorne in Dieren waar
ook dit jaar weer bijna 500 schakers in de diverse groepen
meespeelden. Een prachtig aantal. Daaronder natuurlijk ook
weer vele ASV-ers. In de hoofdgroep waren dit Otto Wilgenhof en Dirk Hoogland. Beiden troffen in de openingsronde een grootmeester. Otto mocht het opnemen tegen Jan
Timman. Hij was zeer verguld dat hij tegen deze illustere
speler mocht uitkomen. Timman won al vroeg een pion
tegen Otto en leek het punt makkelijk binnen te kunnen
halen. Dat gebeurde dan ook zeker toen Otto een kans op
tegenspel liet liggen. Dirk Hoogland kreeg Friso Nijboer als
tegenstander. Ook Dirk wist deze grootmeester niet te verrassen. Met dit opstapje gingen onze clubgenoten verder het
toernooi in. Otto verloor ook de 2e ronde maar scoorde daarna maar liefst 4 uit 5. Zo stond hij na 7 ronden zelfs weer
gelijk met Jan Timman. Dirk had met 3½ punt slechts een

halfje minder. Ook hij had de 2e ronde verloren maar hij wist
ook een goede serie neer te zetten met 3½ uit 5. De laatste 2
ronden bracht onze beide ASV-ers weinig goeds. Otto verloor beide partijen en Dirk wist nog een halfje te scoren maar
dat was wel tegen een speler van 2350. Zo eindigden beiden
op 4 uit 9. Met een TPR die iets onder hun Elo lag kwamen
zij dus net iets tekort. In de reservegroep A treffen we 4
ASV-ers aan. Zij speelden in deze groep geen opvallende rol
Desiré Fassaert en ons dubbellid Henny Haggeman kwamen
samen met 4 uit 9 nog als beste uit de bus maar dat kwam
vooral door een betere tweede toernooihelft. Désiré begon
met slechts een ½ uit 4 maar 3½ uit 5 in het vervolg van het
toernooi maakte veel goed. Henny won de laatste 3 ronden.
Dat moest ook wel want daarvoor had hij slechts 1 keer
gewonnen tegenover 5 verliespartijen. Een catastrofe dreigde
maar met 3 punten aan het eind leek het eindresultaat van 4
uit 9 dus nog wat. In de slotronde won Henny in een onderling duel van Paul Tulfer, die daardoor op 3 punten eindigde.
Paul was het toernooi met 2½ uit 5 nog wel degelijk begonnen maar daarna wilde het niet meer en kon hij nog maar een
halfje aan zijn score toevoegen. Eenzelfde puntenopbouw
had Ruud Wille. Met 2½ punt uit de eerste 5 was er niets aan
de hand maar daarna begon het geknoei en zo eindigde hij
samen met Paul op 3 punten. In de Reservegroep B verdedigden ons dubbellid Harold Boom en Abbes Dekker de
kleuren van ASV. Ook bij Harold was er een vergelijkbaar
toernooibeeld te zien als bij onze spelers in de A-groep.
Harold begon met 1½ uit 5 waarna hij met 3½ uit 4 nog op 5
punten eindigde, net boven de 50%. Abbes daarentegen
begon met 2 uit 3 maar zakte daarna helaas weg met 1½ uit 6
in de resterende partijen. Enkele gewonnen stellingen werden zomaar weggegeven. In de Reservegroep C bracht Hans
Derendorp het via een regelmatig opgebouwde score tot 5 uit
9. Ko Kooman begon sterk met 2 uit 3 maar daarna volgde
er nog slechts 1½ punt waarbij zijn tegenstander in de slotronde te laat achter het bord verscheen. Ko was toen al
huiswaarts gekeerd. De spelers die een weekje schaken genoeg vonden konden terecht in het zesrondig toernooi. Hierbij waren er 2 groepen. In de 1e groep eindigde Sjoerd van
Roosmalen op een knappe derde plaats met 4½ uit 6. Hij
bleef ongeslagen met 3 keer winst en 3 remisepartijen. Martijn Boele volgde met 4 uit 6 op een half punt van Sjoerd.
Een middenmootpositie was er voor Martin Weijsenfeld met
3 uit 6. Hij trof in deze groep oud-ASV-er Eric Hartman als
tegenstander. Dit duel eindigde in remise. Tegenvallend
waren de resultaten van Tony Hogerhorst met 2 uit 6 en Jan
Knuiman 1½ uit 5 (hij was 1 keer verhinderd). In de 2e groep
van dit zesrondig toernooi scoorde Remco Menger 3 uit 6.
Verder liet Bent Schleipfenbauer weer leuke dingen zien. Hij
bracht het tot 2½ punt, een score die ook Horst Eder behaalde. Hij deed dit via 5 remises. Dan hebben we nog de vierkampen. In groep 4 werd Kees Sep gedeeld 1e met 2 uit 3.
Siert Huizinga bracht het met 3 remises tot een gedeelde 2e
plaats in groep 5. Albert Marks scoorde 1 uit 3 in groep 8.
Henk Kuiphof kwam via 2 remises ook tot 1 punt in groep
13. Een groep lager pakte Theo Koeweiden de zege met 2 uit
3. Bent Schleipfenbauer ging na het zesrondig toernooi vrolijk verder en won vierkamp nummer 17 met 2½ uit 3. Opvallend was verder de rol van Martijn Boele tijdens de snelschaakmuzieknacht. Hij was de DJ tijdens dit nachtelijke
gebeuren, en wist de schakers sterk te stimuleren met opzwepende muziek. Het aantal deelnemers hierbij viel tegen.
Het bleef tot 17 beperkt maar daaronder wel enkele grootmeesters. Eerst werd er een voorronde gespeeld waarin iedereen tegen elkaar speelde. De scores van onze ASV-ers in
deze voorronde waren: Otto Wilgenhof 11½, Peter Boel 9½,
Wouter van Rijn 9, Richard van der wel 8, en Tony Hogerhorst 6. Daarna werd er ingedeeld in 2 finalegroepen. Voor
de A-groep plaatsen zich 3 ASV-ers. Otto en Wouter scoorden hieron 4½ uit 7, Peter kwam niet verder dan een half
punt maar dat was dan wel tegen de winnaar van dit snelschaaktoernooi GM Julian Radulski. In groep 2 werd Richard 2e met 5 punten en Tony 3e met 4½ punt. Tot zover
alle feiten op een rij maar ik neem aan dat er door al die
ASV-ers best wel leuke fragmenten zijn die in de rubriek
“Plaatjes kijken” in ASV-Nieuws getoond kunnen worden.
Het zou leuk zijn als u dit met uw clubgenoten wilt delen!!

Vlissingen: Het zomertoernooi dat meteen volgt op Dieren
wordt gehouden in het Zeeuwse Vlissingen. Het was dit jaar
het 15e Hogeschool Zeelandtoernooi. Met 238 deelnemers
was dit ook weer een goed bezet toernooi. Bovendien was
het deelnemersveld nog niet eerder zo sterk geweest als dit
jaar. Gespeeld wordt in één grote groep. Dat maakt de kans
op het spelen tegen een sterke tegenstander groter maar de
ratingverschillen zijn aan de andere kant ook vaak weer te
groot en dat is niet altijd even leuk. Er waren 4 ASV-ers naar
Zeeland getrokken voor een weekje schaakvakantie. Dat
waren, hoe kan het ook anders, natuurlijk Tony Hogerhorst,
en verder Martijn Boele, Theo Koeweiden en Ko Kooman.
Laatstgenoemde heeft daar zijn roots liggen en hij wilde hier
dan ook graag een keer aan deelnemen om het meteen te
combineren met familiebezoek. Tony speelde een uitstekend
toernooi. Hij trof ook in de eerste ronde een grootmeester.
Daarna worstelde hij zich door 5 op papier mindere tegenstanders heen. Dit leverde 3½ punt op. In de drie laatste
ronden liet Tony zich echt zien. Tegen 2 spelers met een Elo
van 2100+ speelde hij remise en in de laatste ronde won hij
tegen een speler met 2088. Het leverde hem 5½ uit 9 op en
een TPR van 2143. Een uitstekend resultaat!! Martijn Boele
eindigde op 4 uit 9. Een score waar hij zeker niet tevreden
over was. Een voorbeeld hoe de extreem de Eloverschillen
van de tegenstanders waren maakt het volgende voorbeeld
duidelijk. Martijn trof in de openingsronde een speler van
2207 om na een nederlaag vervolgens in de 2e ronde tegen
1380 uit te komen. Theo Koeweiden scoorde 3 uit 9. Op één
speler na trof hij allemaal tegenstanders met een duidelijk
hogere Elo dan Theo zelf bezit. In de slotronde moest hij het
opnemen tegen zijn broer Bart (daar ga je dan helemaal voor
naar Zeeland Red.). Na een meesterlijke strijd verloor Theo
deze partij. Ko Kooman eindigde op 2½ punt. Ook voor hem
veel sterkere tegenstanders. De partijen die hij winnen moest
op basis van zijn speelsterkte won hij ook. Een remise tegen
een 1800 speler was mooi meegenomen.
Jackpot voor een goed doel! Wilt u graag meedoen aan de
ASV-jackpot en tevens een schenking doen aan een goed
doel binnen onze vereniging, geeft u zich dan op voor de
ASV-jackpot! Sinds 2 jaar bestaat deze jackpot al, maar
nieuw is het goede doel dat hopelijk een extra stimulans
geeft zodat meer mensen deelnemen! Middels dit berichtje
komt er ook meer bekendheid, want niet iedereen weet nog
van het bestaan van deze jackpot af. Het idee is simpel:
voorspel de uitslagen van ASV-1 en ASV-2 en degene die
beide uitslagen juist voorspelt wint de jackpot en krijgt
meteen uitbetaald. Bij meerdere winnaars wordt de prijs
verdeeld. Hoe meer deelnemers, hoe meer prijzengeld! Meedoen is eenvoudig: aan het begin van het seizoen meldt u
zich aan bij Wouter van Rijn en voordat de 1e ronde begint
betaalt u de inleg (10 euro voor het gehele seizoen). U dient
uw voorspellingen door te geven uiterlijk op de ochtend van
de wedstrijddag. U betaalt 1 euro per wedstrijd (9 wedstrijden per seizoen), de andere euro wordt gedoneerd aan ASV.
Wat is nou 10 euro voor een heel jaar als u kans maakt op
een leuk geldbedrag en sowieso geld schenkt aan een goed
doel? Zodra het aantal deelnemers bekend is wordt het bedrag voor het goede doel meteen gestort in de clubkas. U
kunt uw voorspellingen doorgeven via e-mail: brakefiret@hotmail.com. De bijdrage voor het hele jaar gelieve
vooruit te betalen op ING-rekening 5001373 of contant als u
mij in de wandelgangen tegenkomt!
Wouter v. Rijn
Uitslagen interne competitie 1e ronde (1 september 2011):
van Rijn-Homs ½-½; Maassen van den Brink-Boel 1-0;
Woestenburg-Knuiman ½-½; Abrahamse-Weijsenfeld 1-0;
Hendriks-R. Wille 1-0; Huizinga-Hogerhorst ½-½; van
Alfen-Huberts ½-½; van Amerongen-Fassaert 0-1; VerhoefMarks ½-½; Boonstra-Braam 0-1; Vermeer-van Belle ½-½;
Hajee-Groen 0-1; Steenhuis-van Buren ½-½; AarntzenWiggerts 1-0; Koeweiden-van Eck ½-½; de Kok-van der
Krogt 1-0; van Bruxvoort-Kooman ½-½; de Munnik-B.
Schleipfenbauer 1-0; B. Sanders-Derendorp ½-½; Noordhuis-Zuidema 0-1; Meijer-Rijmer 0-1; Hartogh HeijsKelderman ½-½; J. Sanders-Kees v. Keulen 1-0; VietsWijman ½-½; van Vlerken-Koen v. Keulen 0-1; Visser –
Stibbe 0-1; de Goeij-Kooyman 1-0.

