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Oploswedstrijd: Een beeld uit de partij Mirosnichenko –
Kunte gespeeld in het
open toernooi van Kapuskasing in Canada (2004).
De Indiër dacht goed te
staan, maar wit maakte
snel een eind aan zijn
dromen. Wit speelt en
wint. Oplossing: 1. Txf7,
Dxf7 2. Le6. Je kunt maar
overzien, dat Txf8 tot mat
leidt.
Interne competitie: Vorige week donderdag startte ons nieuwe schaakseizoen na 2 opwarmavonden dan ook echt. Het
was duidelijk dat iedereen er weer zin in had want er waren
meteen al 48 schakers voor deze openingsronde. Daarnaast
werd er door verschillende leden nog wat gevluggerd. Het
was dus weer een drukte van belang en dat is mooi om te
zien. Lukt het Wouter van Rijn om zijn titel te verdedigen en
weet hij ook de bekerwinst te continueren. We zullen het
zien naarmate de competitie vordert. Maar op elk niveau zal
natuurlijk flink worden gestreden om de Elo-puntjes. Met
het noemen van Wouter van Rijn hebben we meteen ook een
deel van het nieuwe wedstrijdleidersduo genoemd. Hij gaat
deze taak samen met André de Groot runnen waarbij Wouter
meer de organisatie van Martin gaat overnemen en André
meer dan vroeger voor de ondersteuning zal zorgdragen.
Martin Weijsenfeld zette aan het eind van het afgelopen
seizoen een punt achter zijn wedstrijdleiderschap. Deze
functie vervulde hij sinds eind januari 2009. Hij werd dan
ook bij de start van deze nieuwe competitie door onze voorzitter als dank voor zijn vele werk hiervoor in het zonnetje
gezet. Martin, heel veel dank voor het uitvoeren van deze
belangrijke taak!! Hij zal zijn opvolgers met raad en daad
bijstaan om de overdracht zo flexibel mogelijk te laten verlopen. In de beginfase zal het dus wellicht iets langer duren
voordat de uitslagen met de bijgewerkte stand op de site
staan maar als eenmaal wat ervaring is opgedaan zal dit
zeker steeds beter worden. Dus graag even uw begrip daarvoor. Belangrijk is dat u de uitslag van uw partij op het uitslagenformulier op de desk bij de ingang vermeld zodat er
geen onnodige tijd verloren gaat bij het achteraf navragen
naar de uitslag van een partij. En als u met uw partij klaar
bent denk er dan ook even aan de klok uit te zetten en
schaakspullen op de materiaalwagen te plaatsen. Breng ook
de lege kopjes etc. even terug naar de bar! Zo kunnen we
elkaar helpen! Dank daarvoor!! De kop is eraf, het wordt
ongetwijfeld weer een hele spannende interne competitie.
ASV-Beker: Natuurlijk wordt er dit seizoen ook in de bekercompetitie weer gestreden om de winst. Opnieuw in 2 groepen, de Kroongroep en de bekergroep. Zelfde principe als
altijd: de winnaar gaat door naar de volgende ronde, de verliezer valt af. De partij telt mee voor de interne. Voor de
indeling wordt geloot. U kunt zich hiervoor aanmelden door

donderdag 5 september 2013
op het formulier op de wedstrijdtafel achter uw naam “ja of
nee” te vermelden als u al dan niet wilt meedoen. Dan kunnen we hier ook op korte termijn mee starten! De eerste 11
aanmeldingen zijn al genoteerd!
Fischer Random Chess: De slotavond op 4 juli stond in het
voorbije seizoen weer in het teken van het Fischer Random
Chess. Deze tweede
Eindstand Fischer Random Chess
speelavond trok veel
Seizoen 2012-2013 na 8 ronden:
1. Tony Hogerhorst
6½
deelnemers, die één of
2. Hub Kusters
6
meerdere partijen speel2. Anne Paul Taal
6
den. In totaal namen er
4. Dirk Hoogland
5½
5. Frank Schleipfenbauer
5 uit 5
op beide avonden 44
5. Bent Schleifenbauer
5 uit 6
schakers deel. Een re7. Paul Schoenmakers
4 uit 7
7. Hendrik van Buren
4
cordaantal. Tony Ho7. Siert Huizinga
4
gerhorst werd winnaar
10.Theo van Amerongen
3½ uit 4
in het seizoen 201210.Tom Bentvelzen
3½ uit 4
10. Hans van Capelleveen
3½
2013 en mag zich één
10. Jan Groen
3½
jaar lang Fischer Ran14. Leor Nadison
3 uit 3
14. Désiré Fassaert
3 uit 4
dom-kampioen noemen.
14. Xadya van Bruxvoort
3 uit 7
Na een nederlaag in de
14. Jan Vermeer
3 uit 7
5e ronde tegen Dirk
14. Kees van Keulen
3
19. Rob van Belle
2½ uit 4
Hoogland herstelde hij
19. Ruud Wille
2½ uit 4
zich knap. Met een
21. Horst Eder
2 uit 2
vervolgscore van 2½ uit
21. Bryan Hieltjens
2 uit 2
21. Wouter van Rijn
2 uit 2
3 veroverde hij de titel.
21. Léon van Tol
2 uit 2
Op een half punt volgen
21. Abbes Dekker
2 uit 3
21. Nedzat Sulejmani
2 uit 3
Hub Kusters en Anne
21. Rob Huberts
2 uit 4
Paul Taal. Dirk Hoog21. Hans Derendorp
2
land werd 4e. Frank
21. Ko Kooman
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30. Martin Weijsenfeld
1½ uit 3
Schleipfenbauer scoorde
31. Tijs van Dijk
1 uit 1
op deze tweede speel31. Wouter Abrahamse
1 uit 2
31. Peter van Deursen
1 uit 2
avond
verdienstelijk
31. Koen van Keulen
1 uit 2
met 4 uit 4 een “Bob31. Tom Verberk
1 uit 2
by”. Ook voor het
31. Jelmer Visser
1 uit 2
31. Tje Wing Au
1 uit 2
nieuwe seizoen staan
31. Hugo van Essen
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weer
twee
FRC31. Bertus Teunissen v Maanen 1 uit 4
31. Hans Meijer
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avonden
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meerd en die staan ook
31. Hein van Vlerken
1
dan natuurlijk weer
43. Teun Gal
½ uit 2
44. Peter van Bruxvoort
0 uit 1
onder de vertrouwde
44. Cas Hummelen
0 uit 1
leiding
van
Nico
44. Job Koot
0 uit 1
44. Laurens Paulsen
0 uit 1
Schoenmakers!!
44. Henk Kelderman
44. Margreet Wevers
44. Bob Hartogh Heijs
44. Michael Mogendorff

0 uit 2
0 uit 2
0 uit 4
0 uit 4

OSKA: Morgenavond
start het eerste ASVtoernooi van dit seizoen.
Ons weekendtoernooi biedt meteen de gelegenheid om de
vorm eens goed te testen. Gespeeld wordt in het Grand Café
van het Lorentz. De teller stond afgelopen maandagavond,
bij het afronden van deze EP, al op 87 deelnemers. Wellicht
zijn we inmiddels al richting 100 gegaan….? Mocht u niet
deelnemen kom dan even een kijkje nemen. Er doen 5 titelhouders mee. In groep A wordt tevens gestreden om de titel
OSBO-kampioen in de hoofdklasse! Dus spanning genoeg!

Schaken in Rozet: Afgelopen zondagmiddag 1 september
was het dan zover. Met een Open Huis konden de burgers
van Arnhem en omgeving kennis maken met het prachtige
nieuwe gebouw Rozet. Dit is het nieuwe domein voor de
gebruikers bibliotheek, erfgoedcentrum, kunstbedrijf, kunstuitleen en de volksuniversiteit. Heel veel activiteiten dus
onder één dak! Het open huis werd meteen ook massaal
bezocht. Al ruim voor de opening om 13.00 uur stonden er al
drommen mensen te wachten tot ze naar binnen konden. Het
was in één woord “overweldigend”. Wat een mensenmenigte
kwam er op dit open huis af. Volgens tellingen van de bibliotheek kwamen er die middag maar liefst 9000 mensen
naar binnen. ASV was door de bibliotheek gevraagd de open
dag met schaken te omlijsten. En zo’n mogelijkheid om
reclame te maken voor onze club laten we natuurlijk niet
schieten! Dat hebben we geweten want er werd heel veel
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een partijtje te
spelen. Het was nog niet de officiële opening van dit pand.
Dit zal zijn in de periode van 11 t/m 14 december. Het is de
bedoeling dat er dan samen met ASV, De Toren en De Sleutelzet verschillende schaakactiviteiten plaatsvinden. De nadere uitwerking hiervan is nog niet definitief. Zodra hierover
meer bekend is zal ik u dat natuurlijk laten weten.
Toernooien: Zoals in de eerste EP is aangekondigd zal ik in
de beginperiode ook terugblikken op de resultaten van onze
clubgenoten in de periode van de zomertoernooien. U bent
het gewend vanuit eerdere jaren. Daar maak ik in deze EP
een begin mee. Maar natuurlijk is er ook aandacht voor de
actualiteit. Daar begin ik mee om daar in ieder geval mee bij
te blijven!
Meppel: Zaterdag jl. werd wederom op het Kerkplein in het
hartje centrum van Meppel in de buitenlucht voor de 5e keer
het NK-Blitz georganiseerd met deelname van iets meer dan
100 schakers. Zij werden tijdens de partijen door een diskjockey begeleid met uptempo muziek. Gespeeld werd in 3
voorronden in groepen van 6 waarna indeling volgde in
finalegroepen van 9 of 10 spelers. Na de finalegroepen
speelden de nummers 1 en 2 van de finalegroep A dan nog
een finale bestaande uit 4 partijen. Deze finale, die gespeeld
werd door niemand minder dan Loek van Wely en titelverdediger Sipke Ernst werd door van Wely na een spannende
slotfase in zijn voordeel beslist. Een uitstekende barbecue
maakte het geheel compleet. Hoe brachten onze ASV-ers het
ervan af? Pieter Verhoef scoorde 9 punten in de voorronden
en kwam daarmee in de sterke C-groep. In deze finalegroep
haalde Pieter 4½ uit 9 met een knappe remise tegen de sterke
Jorden van Foreest. Ruud Verhoef kwam in de voorronde tot
7½ punt. Hij deed het vervolgens een tandje lager in de finalegroep F. Hij genoot vooral van de muziek en een biertje en
draaide verder prima in de middenmoot mee. Tony Hogerhorst bracht het in de 3 voorronden tot 6 punten. Daarmee
kwam hij niet verder dan finalegroep H. Hierin toonde hij
zich de sterkste met 6½ uit 8. Zijn vrouw Thea was de hele
dag shoppen in Meppel en had van het schaken weinig meegekregen, zo meldde zij uw redacteur. Ons dubbellid Dick
Vliek bleef Tony in de finale voor. Dick plaatste zich voor
groep G maar kon daarin geen potten breken. Het schaken in
de binnenstad van Meppel te midden van het winkelende
publiek was ook dit jaar weer reuze gezellig.
Leiden: Afgelopen zondag nam Anne Paul met zijn
(schaak)maat Ton van Vliet, die voor Bergen op Zoom uitkomt, deel aan het Kroeg & Lopertoernooi, een rapidtoernooi voor tweetallen in Leiden. De naam zegt het al. Gespeeld werd in de Leidse binnenstad en het strijdtoneel voerde langs een tiental kroegen en dit bood de gelegenheid om
onder het genot van een drankje op ongedwongen wijze

kennis te maken met het oude Leiden, de Leidse grachten en
haar sfeervolle kroegen. Het was zondag een sterk bezet
toernooi met prachtig weer. Er werd door maar liefst 76
tweetallen deelgenomen. Dat moet een mooi gezicht geweest
zijn. Overal schakers, verspreid bij verschillende cafés in de
binnenstad. Alle kroegen lagen op loopafstand van elkaar.
Op Elo waren Anne Paul (1921) en Ton (1707) als 55e geplaatst. De wedstrijd tegen de beide Brammen (van der Velden en van den Berg) was natuurlijk de gezelligste ronde,
aldus Anne Paul, met een stop tijdens de partij zodat Bram
van den Berg even een broodje bal naar binnen kon werken.
Natuurlijk was er genoeg bier in Leiden! In een gezellige
sfeer werd er natuurlijk ook stevig om de prijzen gestreden.
Anne Paul scoorde 3½ uit 7 tegen gemiddeld 1991 Elo en
zijn partner Ton 2 uit 7 tegen gemiddeld 1885 Elo. Dit was
uiteindelijk goed voor een 57e plaats. Het als nummer 1
geplaatste duo Robin van Kampen (2605) en Benjamin Bok
(2529) won het toernooi. Zij wonnen in de slotronde van de
koplopers tot dat moment Sipke Ernst en Floris van Assendelft. Het geeft de sterkte van dit toernooi wel aan!
Wijk aan Zee: De eerste terugblik dateert nog van net voor
de zomervakantie en speelde zich af in Wijk aan Zee. Nee, ik
heb het dan natuurlijk niet over het Tata Steeltoernooi maar
ditmaal over de IJmondvierkampen dat van 21 t/m 23 juni
gespeeld werd in het overbekende café De Zon dat bij schakers natuurlijk een begrip is zeker ten tijde van het Tata
Steeltoernooi waar dan ook een aantal groepen van de vieren tienkampen van dit evenement hun onderdak vinden.
Horst Eder was met vakantie richting kust en koppelde daar
deelname aan het vierkampentoernooi aan vast. Met elke dag
een speelronde een mooie gelegenheid om schaken in een
fraaie ambiance en vakantie aan elkaar te koppelen. Naast
een invitatiegroep waren er 11 vierkampen. Horst was op
Elo ingedeeld in groep 8. Van de spelers in deze groep had
hij de hoogste Elo. Dit maakte hij ook waar want met 2 remises en een vol winstpunt bleef hij niet alleen ongeslagen
maar werd hij met 2 uit 3 ook gedeeld eerste in deze groep.
Amsterdam: Op zaterdag 6 juli ging in Amsterdam het 3e
Science Park Open Schaaktoernooi van start. Negen dagen
lang was Sporthal Universum het speelterrein voor de 275
deelnemers - een bont gezelschap van beginnende schakers,
de vele toernooitijgers maar ook van internationale
(groot)meesters. Het Nederlands Kampioenschap voor mannen en vrouwen werd gelijktijdig gehouden. In het Open
toernooi nam ASV-er Theo Koeweiden deel. Hij speelde in
de C-groep (Elo 1500-1800). Theo scoorde prima met 5 uit 9
maar kwam wat moeizaam op gang. Pas vanaf de 5e ronde
begon hij te scoren. Hij had op dat moment 1 uit 4. In de
laatste 5 ronden volgden er dus nog 4 punten.
Schakend Nederland: Bij het opruimen van de kelder kwam
ons lid Rob Elzas drie dozen vol met afleveringen van Schakend Nederland tegen uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90. Wie kan
hij daarmee een plezier doen? Info via uw secretaris!
Uitslagen interne competitie 1e ronde (29 augustus 2013):
Wilgenhof - Beeke 0-1; Karssen - Boel 0-1; Knuiman –
Gerlich ½-½; Abrahamse – Plomp 1-0; P. Schoenmakers –
van Alfen 0-1; Hogerhorst – R. Wille 1-0; Weijsenfeld – van
der Gouw 1-0; Huberts – Huizinga ½-½; B. Schleipfenbauer
- Marks 0-1; Boonstra - Vermeer 1-0; Naasz - van Belle 1-0;
Dijkstra – Brachten 1-0; Velders – Boom ½-½; Kusters –
Corbeel 1-0; Kooij – van Buren 1-0; de Kok – Eder ½-½;
Kooman – Mollahosseini 1-0; Derendorp – B. Sanders 1-0;
Meijer – Wijman 0-1; Rijmer – Kees van Keulen 0-1; Forutan – Gubbels 0-1; Viets – Kelderman ½-½; van Vlerken –
de Goeij 1-0; Visser – Burger 1-0.

