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Oploswedstrijd: Onder het motto “Laten we maar gelijk
beginnen” was er vorige week op onze eerste clubavond al
meteen de eerste stelling in de oploswedstrijd van Hendrik
van Buren, de man die ons wekelijks in de problemen
brengt. Nog niet zo pittig deze keer, een mooie gelegenheid
dus om even warm te draaien. Er zullen nog vele stellingen
volgen, soms moeilijk, soms minder moeilijk. Voor elk wat
wils dus! Veel plezier bij dit leuke intermezzo tijdens onze
clubavonden!! Natuurlijk is er ook nu weer elke week kans
op een prijsje en bij elke 12 punten in de ladderwedstrijd
krijgt u een heerlijk flesje wijn!! Dan nu de oplossing van de
eerste stelling.
In 1989 werd Tiviakov jeugdkampioen van de Sovjet-Unie.
Het werd een mooi toernooi met o.a. Svidler, Kramnik, Sakaev en Galliamova. Maar wat is de tijd een scherprechter.
Uit dat toernooi hierbij een stand uit Levonian - Karklinsh.
"Nooit van gehoord", hoor ik jullie denken. En dat zal zo
blijven. Maar er is één
uitzondering en dat
was dus vorige week.
Ze kwamen heel even
tot leven: Wit speelt
en wint. Oplossing: 1.
Txf6+ exf6 2. Pd7+
en wit wint vanwege
3. Te8+ mat. (1...Kg8
geeft een veel langere,
maar wel makkelijker
variant. 2. De8+, Kh7
3. Dh5+, Kg8 4. Tf8+,
Kxf8 5. Dh8+, Tg8 6. Tf1+, Ke8 7. Dxg8+.
Simultaan: Vijf donderdagavonden lagen we stil. Even een
zomerstop. Best wel even lekker natuurlijk na een lang seizoen maar vorige week bij de seizoensopening smaakte zo’n
eerste clubavond toch wel weer naar meer. En zo dachten er
velen van u over want het was alweer gezellig druk en enthousiast werd er in verschillende groepjes gevluggerd of
rapid gespeeld. Na de openingsavond van vorige week is het
vanavond tijd voor de volgende uitdaging: de jaarlijkse simultaan tegen clubkampioen Guust Homs of bekerkampioen
Wouter van Rijn. Volgende week donderdag 30 augustus
beginnen we met het serieuze werk want dan staat de 1e
ronde van een nieuw seizoen in de interne competitie op het
programma.
Steenstraat: Zaterdag a.s. tussen 11-15 uur is er onze eerste
activiteit. We staan dan weer op de Steenstraat, “onze” winkelstraat, waar 5 van onze adverteerders ons de gelegenheid
geven om reclame te maken voor onze club. We hopen op
veel belangstelling. Wilt u ons daar bij helpen (ook al kunt u
maar een paar uurtjes) om de borden voor de 5 winkels bezet
te houden? Dat zou heel fijn zijn. We zien u dan graag ter
hoogte van Bloemsierkunst Futura, Keurslager Putman,

donderdag 23 augustus 2012
Bakker ten Hoopen, Derkzen Groenten en Fruit en ‘t Zuivelhoekje. En met het mooie weer in het vooruitzicht is het
natuurlijk heerlijk vertoeven voor een partijtje in de buitenlucht.
OSKA: Ook aan de voorbereidingen voor ons eerste toernooi
in dit prille seizoen wordt hard gewerkt. Volgende week
vrijdag 31 augustus starten we met ons weekendtoernooi in
het Grand Café van het Lorentz Ondernemerscentrum. Het
aantal aanmeldingen moet nog wel toenemen want op dit
moment (maandag jl.) zitten we pas op 44. En dat is ruim
minder dan vorig jaar rond deze tijd. Het aantal ASV-ers op
de lijst is ook nog gering. Meldt u zich nog bij mij aan?!
Speeltempo: Volgende week beginnen we zoals gezegd met
de interne competitie. Met daarbij ook de mogelijkheid van
een ander speeltempo. In ASV-Nieuws van mei 2012 bent u
door het bestuur geïnformeerd over de wijziging van het
speeltempo in de OSBO-competitie (1e t/m 4e klasse). Het
speeltempo in de zaterdagcompetitie blijft in de KNSB en de
promotieklasse OSBO komend seizoen weliswaar nog ongewijzigd, maar een aanpassing van het speeltempo is ook
hiervoor wel in voorbereiding. Het bestuur van ASV heeft
deze ontwikkeling besproken en heeft besloten het speeltempo in de interne competitie met ingang van dit nieuwe seizoen als volgt aan te passen:
1. Het speeltempo wordt bij wijze van proef aangepast naar
(per persoon) 1.40 uur + 10 seconden per zet vanaf de 1e zet;
2. Analoog aan punt 1 wordt het speeltempo voor jeugdspelers aangepast naar 60 minuten + 10 seconden per zet per
persoon vanaf de 1e zet;
3. Spelers houden de mogelijkheid om onderling een ander
speeltempo af te spreken van minimaal het ‘jeugdtempo’ en
bij een niet-Fischertempo maximaal 4 uur speeltijd;
4. In de Algemene ledenvergadering van januari 2013 komt
het bestuur met een voorstel om het speeltempo definitief
aan te passen of, als de ervaringen daartoe aanleiding geven,
dat juist niet te doen.
Trainingen: Ook dit seizoen gaan we natuurlijk gewoon door
met de trainingen voor senioren op de maandagavond. Daarvoor hebben we weer de beschikking over de grote vergaderzaal in het Lorentz Ondernemerscentrum. Nico Schoenmakers heeft in overleg met de diverse lesgevers de volgende data vastgesteld.
Trainingsdata Topgroep o.l.v. Willy Hendriks: 24 september; 15 oktober; 19 november; 17 december; 14 januari; 11
februari; 11 maart en 15 april.
Trainingsdata Middengroep o.l.v. Pascal Losekoot: 1 oktober; 29 oktober; 26 november; 7 januari; 4 februari; 4 maart;
22 april en 6 mei.
Trainingen Liefhebbersgroep o.l.v. Hendrik van Buren,
Harm Steenhuis en Léon van Tol: 17 september; 8 oktober; 5

november; 3 december; 28 januari; 25 februari; 25 maart; 29
april.
Daarnaast zijn er op veler verzoek nog 2 extra avonden op
resp. 12 november en 18 februari waarbij u meer te weten
kunt komen omtrent het gebruik van schaakcomputerprogramma’s. In het afgelopen seizoen werd daarmee 1 proefles
gevuld en dat viel zo in de smaak dat hier nu een vervolg aan
wordt gegeven.
Er zal zeker in de diverse groepen weer voor een interessant
programma worden gezorgd. Dus zeker de moeite om aan
deel te nemen. Meer informatie kunt u bij Nico verkrijgen.
Toernooien: In de vorige EP gaf ik al aan dat alle toernooien
deze zomer chronologisch aan bod komen zodat u van alle
resultaten van onze clubgenoten kennis kunt nemen. Zo
begin ik met de eerste zaterdag 7 juli na de laatste clubavond
in het voorbije seizoen..
Voorst: Op zaterdag 7 juli organiseerde de actieve Voorster
Schaakclub in het kader van het 75-jarig jubileum het 1e
Open Air-rapidtoernooi, inderdaad de naam zegt het al, er
werd buiten bij een heerlijk zonnetje gespeeld in het plantsoen midden in Voorst bij de muziektent. De deelname was
helaas magertjes. Naast een jeugdgroep van 8 schakertjes
waren er slechts 14 senioren van de partij waaronder Ruud
Wille. Hij eindigde uiteindelijk met 5 uit 7 op een derde
plaats. Dat zag er na 4 ronden bepaald niet naar uit. In de 2e
ronde liet Ruud tegen de uiteindelijke toernooiwinnaar Erik
Kloppers van de S.G. Zutphen (6½ uit 7) een gewonnen
eindspel liggen door in de tijdnoodfase een stuk cadeau te
doen. Het werd nog net remise toen de laatste vijandelijke
pion kon worden geruild. Ook in de 3e ronde werd tegen de
uiteindelijke nummer 2 Sven Pronk (5½ uit 7) van de organiserende vereniging het punt gedeeld. Een correcte remise.
In de 4e ronde volgde zelfs een nederlaag toen na een stukoffer de aanval niet doorsloeg en zwart profiteerde. Zo begon
Ruud met 2 uit 4. Maar 3 keer winst op rij brachten hem toch
nog op 5 uit 7 hetgeen een derde plaats betekende. Het was
een gezellig toernooi dat zeker een vervolg verdient. En dan
natuurlijk met meer deelnemers!!
Oosterbeek: Op dezelfde zaterdag als het hiervoor beschreven Open Air-rapidtoenooi in Voorst startte in Oosterbeek
een veel groter schaakevenement nl. het Bilderbergtoernooi.
Een toernooi dat zeker bij de senioren tot de verbeelding
spreekt en dat bleek ook dit jaar wel weer uit de hoeveelheid
aanmeldingen. Bijna 180 schakers en het feit dat het dit keer
de 40e editie was van dit senioren- en veteranentoernooi zijn
zeker felicitaties waard aan de organisatie. Die organisatie
kende ook dit jaar met Henk Kuiphof, Albert Marks en Barth
Plomp uit een belangrijk ASV-gehalte. De ASV-deelname in
de hoofdgroep ontbrak dit jaar helaas. Als ik uit die groep
toch iemand wil noemen dan is dat oud-ASV-er Fokke
Jonkman die met 4 uit 7 een heel goed toernooi speelde.
Door een nederlaag in de slotronde ging de seniorentitel net
aan zijn neus voorbij. Alle andere groepen, steeds met 10 12 spelers van ongeveer gelijke sterkte, startten op maandag
9 juli. Gelukkig vinden we in veel van deze groepen wel de
nodige clubgenoten terug. Zo waren Siert Huizinga en Désiré Fassaert in groep 1 ingedeeld. Siert bleek onverslaanbaar.
Al zijn partijen eindigden in remise. Met dit resultaat en zijn
spel was Siert zeker niet ontevreden. Dat was bij Désiré
duidelijk anders. Hij eindigde op 2 punten. Dat gaf weinig
voldoening. Zijn 1e partij ging verloren, daarna volgde een
onderlinge remise tegen Siert. Ook de volgende 3 partijen
werden een puntendeling zodat hij niet meer op 50% kwam.

Zijn TPR bleef dan ook achter op zijn Elo. In groep 2 kwam
ook Paul Tulfer, tijdens het toernooi nog ASV-er maar hij
heeft inmiddels besloten om komend seizoen voor Voorst te
gaan spelen, uit op 2 uit 5. Deze punten pakte hij met wit. De
2 partijen met zwart gingen verloren. Jaap Glazenburg, die
we eind vorig seizoen op onze club mochten verwelkomen,
mogelijk wordt hij lid van ASV, eindigde zijn toernooi in
groep 3 op 1½ uit 5. Dit kwam in de laatste 2 ronden tot
stand. Ook in groep 5 een nieuwkomer. Hub Kusters stapte
afgelopen donderdag ons clublokaal binnen en hij is voornemens om lid te worden. Ook bij de simultaan van Hans
Böhm in winkelcentrum Presikhaaf medio juni was hij al
van de partij. In Oosterbeek ging het hem nog niet zo goed
af. Hij eindigde met 3 remises op 1½ uit 5. Bob Kooij was
een stabiele middenmoter in groep 6 met 2½ uit 5. Alleen
tegen groepswinaar Ben Zee (De Cirkel) werd verloren.
Succes was er voor Hendrik van Buren in groep 8. Hij eindigde o.a. met oud-ASV-er Walter Manschot op 3½ uit 5 en
werd daarmee gedeeld 2e. Hendrik startte overigens met een
nederlaag tegen de latere groepswinnaar maar liet zich hierdoor niet uit het veld slaan. Frans Veerman is de volgende
ASV-er die we tegen komen. Hij speelde in groep 10 en
werd daar met 2½ uit 5 een goede middenmoter. Bij Ko
Kooman was het in groep 11 alles of niets. Aan remise deed
hij niet. Zo won Ko 3 keer en gingen de 2 andere partijen
verloren. Met 3 uit 5 werd Ko in deze groep 3e. U ziet het
onze clubgenoten boekten wisselende resultaten. Het plezier
bij dit toernooi en het weerzien met vele oude bekenden
stond voorop. Volgend jaar zullen velen ongetwijfeld weer
naar Oosterbeek terugkeren!
Amsterdam: Meteen na Oosterbeek maar ook direct na Leiden, want in dezelfde week als “Bilderberg” werd daar een
groot open toernooi, genaamd het Leiden Chess Tournament, gespeeld, ging het schaakcircus door naar Amsterdam
waar het 2e Science Park schaaktoernooi werd gehouden.
Inderdaad de schaakalender is ook in de zomer overvol. Ook
het NK Algemeen (waarin Giri het toernooi naar zijn hand
zette) en Dames vond tegelijkertijd plaats met dit SPAchess-tournament plaats. In de eindrangschikking van groep
A vinden we Pascal Losekoot net onder de middenmoot
terug. Hij eindigde in dit sterke deelnemersveld keurig op
3½ uit 9. Hij trof alleen maar spelers met een hogere Elo dan
hijzelf (2084) heeft. Dus in dat licht bezien is zijn eindresultaat (TPR 2119) zeker goed te noemen. Na een goede remise
in de openingsronde tegen een 2200+ speler volgde verlies
tegen IM Chiel van Oosterom maar meteen daarna kwam
Pascal via winst weer terug op 50%. Daarna moest Pascal 2
nederlagen incasseren. Maar in de resterende 4 ronden hield
Pascal keurig staande en voegde daarin nog 2 punten aan
zijn totaal toe.
Praag: Voor Nico Schoenmakers staat zijn toernooideelname
in Praag al vele jaren vast in zijn agenda. Dit jaar speelde hij
eind juli voor de maar liefst 21e keer mee in een tienkamp in
de “International Chess Holiday” in Praag. Na een sterk
begin op zondag met een remise met zwart tegen een Tsjech
met een rating 2126 en een mooie overwinning in ronde 2
miste Nico meerdere opgelegde winstkansen in de 3e ronde.
Ronde 4 t/m 9 brachten vervolgens nog 2½ punten, waardoor Nico op vrijdag met 4,5 uit 9 als middenmoter in zijn
tienkamp eindigde. 's Avonds werd de schaakweek afgesloten met de traditionele boottocht op de Moldau onder het
genot van een glaasje Becherovka en een warm en koud
buffet. Het mag duidelijk zijn. Nico heeft zich weer uitstekend vermaakt bij zijn jaarlijkse bezoekje aan Praag.

