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54e jaargang no. 28
Oploswedstrijd: Al eens van Anand gehoord? Natuurlijk dat
kan niet missen. Maar is dat ook zo bij Swaminatha Subrahmanyam? Nee, dat zal vast niet. Ik kan me dat overigens
heel goed voorstellen
want hij genoot zijn
bekendheid en aanzien
vooral in de wereld van
de problemisten. Vorige
week kreeg u een tweezet van hem voorgeschoteld, waarmee hij in
1953 een eerste prijs bij
The Problemist won.
Oplossing: 1. Dc7.
Interne competitie: Met
een mooi aantal van 46 schakers werd vorige week de 1e
ronde van de interne competitie gestart. De motivatie om
weer te beginnen was groot, dat was duidelijk merkbaar.
Iedereen ging er weer echt voor zitten om er het beste van te
maken. In de meeste partijen viel een beslissing, slechts
enkele partijen eindigden in remise. Spannende partijen
waren er natuurlijk ook. Ik pik er een paar uit. Zo besliste
Léon van Tol de partij in de tijdnoodfase tegen nieuwkomer
Tom Bus. Ook Tobias Dekker was voor het eerst bij ASV.
Hij kwam goed te staan tegen John Sloots maar overzag een
dreigend matje. Verder troefde Daan Holtackers Peter Boel
af in de slotfase en bij Theo van Amerongen tegen Quirine
Naber kon de partij alle kanten op. Misschien was de routine
van Theo uiteindelijk doorslaggevend met daarbij een tikkeltje geluk want opeens kwam de zwarte koning in een matnet.
Alle uitslagen staan zoals gebruikelijk aan het eind van deze
EP vermeld. Voor de verliezers: er zijn nog 33 ronden. Dus
er is nog niets aan de hand…! Ook met de bekercompetitie
willen we binnenkort weer starten. Laat u de wedstrijdleiding even weten als u hieraan wilt deelnemen.
OSKA: Ons 14e weekendtoernooi waarin werd gestreden om
het Open Schaakkampioenschap van Arnhem werd na een
spannende ontknoping gewonnen door de 17-jarige Apeldoorner Thomas Beerdsen. Er was wel een beslissingswedstrijd voor nodig. Na de 6 reguliere ronden eindigde hij gelijk met clubgenoot Merijn van Delft met 5 punten op de 1e
plaats. Het aantal weerstandpunten gaf daarna geen beslissing evenals het aantal SB-punten. Dit was in beide gevallen
voor deze 2 spelers identiek. Iets wat een unieke situatie mag
worden genoemd. Loting zou volgens het reglement de beslissing moeten brengen maar zoiets geeft altijd een wat
onbevredigend resultaat. Een beslissing via snelschaken is
dan wel zo eerlijk. Iets waar door de aanwezigen in de speelzaal ook om werd geroepen. De beide spelers gingen akkoord en de absolute finale volgde op een mooie centrale
plek in de speelzaal met veel publiek daaromheen die het
schouwspel van nabij konden volgen. Besloten werd tot het
spelen van een zgn. armageddon partijtje snelschaak. Wit
krijgt daarbij 5 minuten, zwart 4 minuten, er is geen incre-
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ment en wit moet winnen. Toen Merijn in deze finale nog
een minuutje op de klok had en sneller moest spelen ging hij
pardoes in de fout en met een loperzet won Thomas de dame
via een penning en greep zo de titel Open Schaakkampioen
van Arnhem. Daarmee werd hij opvolger van Jorden van
Foreest. De belangstelling voor het filmpje van deze finale
op onze facebookpagina was groot. Na maandag jl. was dit
al 710 keer bekeken. Het bericht over het OSKA maar liefst
1595 keer. Voordat het tot deze beslissingsmatch kwam
hadden we al een heel schaakweekend achter de rug. Het
deelnemersaantal bleef daarbij met 90 schakers helaas iets
achter bij de verwachtingen. Waar we vorig jaar nog 110
schakers mochten verwelkomen in het Grand Café van het
Lorentz moesten we het dus nu met 20 spelers minder doen.
Ondanks dat was het weer een geslaagd toernooi waarbij de
deelnemers zich weer een weekend vermaakten met onze
prachtige schaaksport. In plaats van de partijen semi-live op
onze site weer te geven besloot de organisatie voor een rondeverslag waarbij enkele opvallende fragmenten werden
getoond. Iets wat zeker ook bij de deelnemers in de smaak is
gevallen. Per ronde werd voor een leuk fragment een extra
prijsje beschikbaar gesteld. Het toernooiverloop dan nu: de 3
titelhouders, de IM’s, Merijn van Delft, Frank Kroeze en
David Miedema waren vooraf toch wel favoriet in deze Agroep (50 deelnemers) maar de jeugdige inbreng van bv.
Beerdsen en Vereggen moest zeker niet uit het oog worden
verloren en zouden de ASV-ers Wilgenhof en Blok een rol
kunnen spelen? Frank Kroeze bewees zichzelf al meteen een
slechte dienst door in de openingronde al in de fout te gaan
en zo meteen op achterstand kwam. Naarmate het toernooi
vorderde selecteerde de top zich vanzelf verder door. David
Miedema haakte na de 5e ronde af na verlies tegen Beerdsen
in een spannende partij waarbij Miedema zijn winstkansen
liet glippen. Beerdsen greep na deze ronde alleen de leiding
mede doordat Merlijn van Delft door autopech tijd verloor
en pas ongeveer 25 minuten na begin van deze ronde in de
speelzaal arriveerde. Deze verminderde bedenktijd speelde
hem op een gegeven moment parten waardoor hij voor een
veilige remise koos. De slotronde moest de winnaar aanwijzen. Daarover zo meer. Eerst de vraag hoe de ASV-ers het
deden in dit geweld. Succes moest komen van Otto Wilgenhof en Michiel Blok. Otto stak niet in topvorm zo bleek. In
de 1e ronde zat het in tijdnood al aardig mee en de 2e ronde
ging zelfs verloren tegen Bloemhard. Toch kwam Otto op 3
uit 4 en stond daarmee op een half punt van beide koplopers.
Ook Michiel kwam tot deze score. Hij had daarbij in Miedema in die fase al een IM getroffen. De winstpartij in de 4e
ronde was geweldig. Hij kwam in een hele moeilijke positie
terecht maar om spel te houden koos hij voor een dameoffer.
Het pakte geweldig uit. Alles klopte en in de slotfase werden
2 vijandelijke vrijpionnen onschadelijk gemaakt. Echt een
partij voor ASV-Nieuws. Zo stonden onze beide ASV-ers na
de zaterdag nog kansrijk op een half punt van 4 koplopers.
Op zondag ging het helaas voor Otto mis. Hij verloor van
Justin Gunther van De Toren waardoor hij was uitgeschakeld. Hij beëindigde het toernooi met een korte remise. 3½

uit 6 was zo zijn eindscore. Michiel wist de 5e ronde wel te
winnen en maakte zo deel uit van de kopgroep op een half
punt van koploper Beerdsen. Dan volgde dus de slotronde.
Opnieuw kreeg Michiel een IM voor de kiezen in de persoon
van Merijn van Delft. Lang ging het vrij goed voor Michiel
tot hij zich even verrekende en een belangrijke pion verloor.
Merijn trok de stelling daarna naar zich toe. Michiel kan
zeker terugkijken op een geweldig toernooi waarin hij uiteindelijk net met 4 uit 6 buiten de prijzen viel. Pieter Verhoef kwam tot een score van 3 uit 6. In ieder geval behaalde
hij daarmee een 50% score maar helemaal tevreden zal Pieter vermoedelijk niet zijn geweest. Quirine Naber tenslotte
koos voor het spelen in de A-groep en eindigde daarin op 2
punten. Een goede prestatie tegen op papier veel sterkere
spelers. Beide punten werden met zwart behaald. Ze won al
meteen in de 1e ronde. Vanuit een moeilijke positie wist zij
de kansen te keren. Ook de partij in de slotronde werd in
winst omgezet. Om ook bij oneven aantallen iedere deelnemer aan het spelen te houden waren diverse clubgenoten
bereid om in te springen. Dank daarvoor! Zo speelde Ruud
Verhoef 3 partijen en liet daarin 2 remises noteren, Tony
Hogerhorst verloor zijn partij in ronde 4. In de B-groep (40
deelnemers) verliep het voor Nico Schoenmakers tot aan de
zondag heel voorspoedig. Na de 4e ronde had hij 3½ punt
vergaard en ging daarmee met nog 2 spelers aan de leiding.
In de 5e ronde ging het mis. Hij verloor van Gerald Visch
van VDS uit Beekbergen, die daarmee alleen de leiding nam.
Nico kwam naarmate de partij vorderde wat in het nadeel,
verloor een pion en moest ervaren dat zijn tegenstander
daarna geen fouten maakte. Nico wist geen verdediging meer
te vinden en haakte door deze nederlaag af in de strijd om de
toppositie. Bij winst in de slotronde was nog een 2e plaats
mogelijk geweest maar deze slotpartij eindigde in remise en
zo eindigde Nico met een zeker geen onverdienstelijke score
van 4 uit 6 toch net buiten de prijzen op een gedeelde 6e
plaats. Oscar Mercan bracht het tot 3 punten, goed voor een
plaats in de middenmoot. Ron Brachten bleef met 2 punten
wat achterop. De goede vorm had hij bij dit toernooi duidelijk niet te pakken. Ook bij Remco Menger wilde het niet
lukken. Hij bleef op 1½ punt steken. Wisse Witmans speelde
in de 1e ronde een goede partij tegen Joep Peeters, een week
eerder nog winnaar van de B-groep bij een vergelijkbaar
toernooi in Goirle. Wisse boekte tegen hem een prima remise. In enkele andere partijen lukte het net niet. Wel werd
weer de nodige ervaring opgedaan. Ook Wisse eindigde op
1½ punt. Ook in deze groep waren er enkele ASV-ers bereid
om de indeling compleet te maken als dit nodig was. Geweldig!! Zo speelde Ko Kooman in de openingsronde. Hij ging
in die partij mee in het tempo van zijn jeugdige opponent en
speelde veel te snel. Dit kostte hem een toren en de partij.
Bryan Hieltjes speelde 2 partijen op zaterdag en scoorde
daarin 1 uit 2. Edward Kuster nam de 2 partijen op zondag
voor zijn rekening. Dit leverde hem 1½ punt op. Alles bij
elkaar kunnen we terugkijken op een geslaagd OSKA met
een verdiende winnaar in Thomas Beerdsen!
Gent: Dan maar weer eens terug naar de zomerperiode. Het
Open toernooi in het Belgische Gent is zo’n toernooi dat
veel schakers trekt. Het evenement wordt georganiseerd door
de plaatselijke vereniging “Koninklijke Gentse Schaakkring
Ruy Lopez”, de op één na oudste schaakvereniging in België, en trok dit jaar 272 schakers waarvan 27 in het 55+
toernooi. Het toernooi, dat gespeeld werd van 18 t/m 22 juli,
is ook altijd zeer in trek bij de Nederlanders want dit jaar
trokken er maar liefst 92 landgenoten de grens over. Onze
eigen Ko Kooman maakte deel uit van deze invasie en stuurde uw redacteur na afloop onderstaand verslag: Ko speelde
in het 55+ toernooi waarin hij met 3 punten op de gedeelde
6e plaats van de 27 deelnemers eindigde met een TPR van

1670. Dat was op zich geen slecht resultaat. Maar het liep in
het begin niet echt lekker, aldus Ko. Als laaggerate speler
(16e plaats) speelde hij in de 1e partij tegen een Belgische
speler (1876). De Belgische ratings zijn wellicht iets hoger
dan de Nederlandse, maar toch. Het ging goed maar geleidelijk aan kreeg zijn tegenstander overwicht en bij het middenspel had deze 2 pionnen meer. Maar toen kon Ko het initiatief overnemen en won de kwaliteit hetgeen de 2 pionnen
achterstand weer compenseerde. Volgens Fritz stond Ko
zelfs iets in het voordeel. In het eindspel met 2 torens en 3
pionnen tegen toren, paard en 5 pionnen had Ko wel een
kansje, maar zijn tegenstander speelde handiger met het
paard en veroverde een toren. Toen was het snel klaar. De 2e
partij tegen een speler met een Elo van 1670 ging zeer
slecht. Ko overzag de gevaren van de vijandelijke aanval
over de f-, g- en h-lijn volkomen en werd van het bord gemept. Dus 0 punten na 2 partijen en toen gebeurde wat in
zo’n situatie bij een oneven aantal spelers altijd kan gebeuren: Ko had een bye. Was hij daarvoor naar Gent gegaan? Je
krijgt dan wel een punt, maar het is geen echt punt. Er zijn
leukere momenten tijdens een schaaktoernooi. Maar zijn
strijdlust was niet verminderd. De 4e partij tegen rating
1468, dus eindelijk een gelijkwaardige tegenstander, liep
gesmeerd. Toen zijn tegenstander ook nog een loper weggaf
had hij zijn 2e punt binnen en daarmee ook zijn eerste echte
winstpunt! De 5e en tevens laatste partij tegen rating 1682
was de mooiste en langste partij. 72 zetten in ruim 3 uur. Ko
kwam goed uit de opening en won een pion. Zijn tegenstander nam alle tijd en kwam daardoor ook enigszins in tijdnood. Hij kwam nog wel met een gevaarlijke aanval richting
koning, maar deze kon Ko goed pareren. In het eindspel met
toren, paard en 3 pionnen tegen toren, paard en 2 pionnen
moest hij zeer goed uitkijken, maar mede door de tijdnood
van zijn opponent deed deze daardoor minder goede zetten
en kon Ko het 3e punt scoren. Het gaf hem uiteindelijk toch
een tevreden gevoel. Tot slot nog de eindconclusie van onze
ASV-er: “De speellokatie in het Sint-Barbaracollege was
niet best. Zeer oud en ouderwets en bovendien vooral op de
1e etage waar de borden 1 t/m 97 waren opgesteld zeer
warm. En de catering heb ik ook wel eens beter meegemaakt. De locatie waar ik verbleef was in een Bed & Breakfast in Mariakerke. Dat was zeer goed. Als ik volgend jaar
weer deelneem dan ga ik zeker daar weer naar toe om te
overnachten en te ontbijten”, aldus Ko.
Praag: De vaste lezers van dit weekbulletin weten het inmiddels. Jaarlijks in de zomerperiode reist Nico Schoenmakers
af naar zijn favoriete Praag. Dit jaar werd daar de vijfentwintigste editie van de International Chess Holiday gespeeld.
Voor Nico werd het zijn vierentwintigste Praagse tienkamp.
Met een prima score van 5½ uit 9 partijen en een TPR van
1978 behaalde Nico een verdienstelijke derde plaats in zijn
groep. Het was begin augustus tijdens dit toernooi zeer warm
in Praag. De buitentemperatuur kwam overdag boven de 35
graden Celsius. Hierdoor was het goed toeven in de speelzaal met airconditioning, maar was het afzien in de stad.
Uitslagen 1e ronde interne competitie (3 september 2015):
van Tol - Bus 1-0; Holtackers - Boel 1-0; Tobias Dekker Sloots 0-1; Gerlich-Reulink ½-½; R. Wille-Hogerhorst ½-½;
Fassaert - van der Lee 0-1; van Amerongen - Naber 1-0;
Groen - Huizinga 0-1; de Mol - Marks 0-1; Vermeer - Passchier 1-0; van Belle - van Buren ½-½; Kusters-Wong ½-½;
Kooij - Mercan 1-0; Manschot - Koen van Keulen ½-½;
Witmans - van Deursen 1-0; van Eijk - Derendorp 1-0; Zuidema - Kees van Keulen 0-1; Wijman - Menger 1-0; Meijer Rijmer 1-0; Hartogh Heijs - van Lotringen 1-0; Viets - Gubbels 0-1; Maas - Stibbe 1-0; Kooman - Schunck 1-0.

