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54e jaargang no. 29
Oploswedstrijd: Het toernooi was Makarska 1995 en de
partij Dizdarevic - Sermek. Wit meende hier beter te staan.
Volgens de verhalen was hij zelfs stomverbaasd, dat hij hier
snel verloor. Hoe ging dat in zijn werk? Zwart speelt en wint
luidde dus de opgave.
Oplossing: 1….Txc2 2.
Dxc2 (iets anders is er
niet), Lxa2+ 3. Kc1,
Lf4+ 4. Le3, Tc8 en wit
gaf op.
Interne competitie: Vorige week kregen de
schaakschermutselingen
een vervolg in de 2e
ronde van de interne.
Maar liefst 50 spelers werden hiervoor ingedeeld terwijl er
ook nog een man of 10 rond de bar zich bezig hielden met
wat vluggeren of de probleemstelling van die avond. Het
was dus gezellig druk in ons clubgebouw. Onder de spelers
aan de interne treffen we de laatste weken enkele nieuwe
gezichten aan. Tobias Dekker noemde ik vorige week al. Hij
is in de omgeving van Arnhem komen wonen vanwege zijn
werk en zocht een club waar hij intern kon spelen. Dat vond
hij in ASV. Extern zal hij in de 3e klasse KNSB uitkomen
voor zijn vereniging Sliedrecht. Na zijn wat ongelukkige
verlies in de 1e ronde maakte hij dit nu goed door winst op
Remco Gerlich. Rick Moorman is de 2e nieuweling. Hij
maakte onlangs kennis met ASV tijdens de schaakdemo op
de Steenstraat. In de simultaan tegen Otto Wilgenhof speelde
hij een goede partij. Dat het schaakritme nog ontbreekt
speelde hem vorige week parten toen een openingsvalletje
hem de das om deed. Arjan Hoenselaar is het 3e nieuwe
gezicht dit seizoen. In een ver verleden schaakte hij met veel
plezier. Later kwam het schaken wat op het tweede plan
maar verloor het niet uit het oog. Toevalligerwijs kwam hij
op de ASV-site. Het leek hem dan ook leuk om weer aan te
sluiten bij een schaakvereniging. Zo kwam hij vorige week
kennis maken met ASV. Ook hij moet het ritme nog weer
wat oppakken. Het is mooi om te zien dat nieuwe schakers
zich bij ASV aansluiten. Ik verwacht de komende weken nog
meer nieuws op dit punt. Ook in de zaterdagteams zult u
enkele nieuwe namen aantreffen. Daar kom ik volgende
week op terug als ik vooruitblik op het nieuwe seizoen van
onze eerste 4 teams die op zaterdag 26 september starten.
Eerst nog even terug naar onze interne. In de eerste 2 ronden
wonnen slechts 2 spelers beide partijen. Dit zijn Wisse Witmans en Liedewij van Eijk. Zij kennen dus een flitsende
start. Nadat uw redacteur in de 1e ronde remise had gespeeld
meende Paul Schoenmakers nog te kunnen opmerken “begint dat geschuif nu al”. Vorige week was het Paul zelf die
ook al snel de vrede tekende! Nadat ikzelf opnieuw remise
speelde leverde het ditmaal commentaar op van Jan Knuiman en barman Léon van Tol. Tja, de sfeer zit er weer goed
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in. Ik heb verder niet alle partijen goed kunnen volgen maar
er waren weer spannende momenten bij met soms wisselende kansen. Prachtig, vanavond gaan we weer verder met de
3e ronde! Veel plezier!!
Dieren: Na de uitstapjes over de grens in de vorige EP met
een terugblik op de resultaten van onze clubgenoten in Gent
en Praag gaan we nu weer verder met 2 grote Nederlandse
zomertoernooien. Het Open NK in Dieren is daarvan zeker
een aansprekend schaakevenement. Zeker als je het aantal
deelnemers van ±460 daarbij in aanmerking neemt. En omdat dit toernooi zich afspeelt in de nabijheid ligt het voor de
hand dat vele clubgenoten deelnamen. En dat deden ze dan
ook massaal. In de hoofdgroep waren dit er twee te weten
Bob Beeke en Tom Bus die zich heel behoorlijk wisten te
handhaven in deze sterke groep. Voor laatstgenoemde was
het toernooi helemaal om de hoek want hij woont immers in
Dieren. Hij kwam tot een score van 4½ uit 9. In de openingsronde startte hij met een meevaller toen zijn tegenstander
zich in gewonnen stelling zomaar mat liet zetten. In de 6e
ronde troffen beide ASV-ers elkaar. Bob bleef Tom met wit
de baas. Bob was het toernooi goed begonnen. Eerst een
simpele winst en vervolgens hield hij een grootmeester op
remise. Daarna ging het wat op en af hetgeen uiteindelijk
resulteerde in een score van 4 uit 9. Dus ondanks de nederlaag in de onderlinge partij eindigde Tom, voor wat het
waard is, toch een half puntje hoger. In de Reservegroep A
speelde Pieter Verhoef een uitstekend toernooi. Hij werd met
6½ uit 9 gedeeld 2e op een half punt van de eindwinnaar.
Pieter bleef bovendien ongeslagen. Ruud Wille en Henny
Haggeman eindigden met 4½ uit 9 keurig op 50%. Désiré
Fassaert bleef een halfje op dit duo achter. 4 punten werd
zijn deel. Voor Cees Sep was het zeker niet zijn toernooi.
Met 3 uit 9 was het een moeizaam verhaal. Tevreden was hij
dan ook zeker niet. Albert Marks was de beste ASV-er in de
Reservegroep B. Hij scoorde 6 uit 9, goed voor een gedeelde
6e plaats. Een prima klassering dus in deze groep. Opvallend
was misschien wel dat daar geen enkele remise tussenzat.
Tony Hogerhorst startte in deze groep sterk met 4 uit 5 en
maakte op dat moment deel uit van een groepje achtervolgers op de koploper. Twee achtereenvolgende nederlagen
wierpen Tony echter helaas terug. De resterende 1½ punt
konden dit daarna niet meer goed maken. Zo eindigde Tony
op 5½ uit 9. Oscar Mercan bleef tot de 6e ronde op 50%. In
de 2e helft van dit toernooi zakte hij daaronder en eindigde
op 3½ uit 9. Voor Dick Vliek was de start met 3 nederlagen
dramatisch. Daardoor kreeg hij in de 4e ronde zelfs een gratis
punt door een bye vanwege een oneven aantal spelers. Helaas hielp hem dit niet de goede richting op naar boven. Met
3 uit 9 eindigde hij dit toernooi. Gauw vergeten dus! Tom
Katoen daarentegen kan terugkijken op een goed toernooi in
Reservegroep C. Hij kwam uit op 6 punten. De slotronde
moest hij laten schieten i.v.m. een reeds geplande vakantie.
Hans Derendorp moest duidelijk even op gang komen getui-

ge zijn start van 1 uit 4. Daarna verliep het allemaal voorspoediger en met 4½ uit 9 beëindigde Hans zijn toernooi.
Ook het zesrondig toernooi trok diverse clubgenoten. Daan
Holtackers had bij het ingaan van de laatste ronde in groep 1
een gedeelde 1e plaats in handen. Hij trof die 6e ronde zijn
medekoploper. Helaas verloor Daan dit beslissende duel en
eindigde nu met 4½ uit 6 op een gedeelde 2e plaats. Hij kan
zeker terugkijken op een goed toernooi. Gonzalo Tangarife,
inmiddels oud-ASV-er eindigde eveneens op 4½ punt. Daan
wist hem in het onderlinge duel in de 5e ronde te verslaan.
Sjoerd van Roosmalen, weer terug bij ASV, kon maar 4
ronden spelen i.v.m. zijn vakantie. Daarin scoorde hij 3
punten. Ook Mick van Randtwijk kwam tot deze score maar
hij deed dat dus in 6 ronden. Na verlies in de openingsronde
tegen de uiteindelijke winnaar volgden 2 winstpartijen. In de
tweede toernooihelft volgde alleen nog een winstpunt in de
slotronde. Gerben Hendriks speelde onder de maat en leverde fors elopunten in. Slechts 2½ punt werd zijn deel. Theo
Koeweiden eindigde in groep 2 van het zesrondige toernooi
net achter de subtop op 4 uit 6. Na een nederlaag in de 1e
ronde herstelde hij zich goed. Remco Menger behaalde in
deze groep heel regelmatig een totaal van 3 uit 6. Het toernooi in Dieren biedt voor iedereen wat. Wie het 9-rondig of
6-rondig toernooi teveel van het goede is kan altijd nog
meedoen aan de vierkampen om er zo toch “bij te horen”.
Diverse ASV-ers deden dat en zeker niet zonder resultaat.
Zo werd Pascal Losekoot met 2 uit 3 gedeeld 1e in groep 2
en Barth Plomp behaalde eenzelfde resultaat in groep 3.
Voor Bent Schleipfenbauer verliep het op zijn zachtst gezegd minder succesvol. Hij bleef zelfs puntloos in groep 4
daar waar er in groep 8 voor Siert Huizinga 1 punt was weggelegd. Quirine Naber was ingedeeld in groep 13. Een ongeluksnummer was dit zeker niet want met 1½ punt werd zij
keurig 2e. Ko Kooman, op dat moment net terug uit het Belgische Gent, kwam in groep 15 niet verder dan een half punt.
Kees van Keulen tenslotte kwam uit in vierkamp no. 19. Van
hem kreeg ik het volgende verslag. “Tja, dat krijg je ervan,
als je het afgelopen seizoen zoveel externe wedstrijden verliest, dan mag je meedoen in de krochten van het vierkampentoernooi, maar wel in een groep waar in elke partij langdurig en heftig werd gestreden. De eerste partij kwam ik
onder druk te staan, maar mijn tegenstander kwam niet door
mijn opgebouwde verdediging (½-½). In de tweede partij
presteerde ik het weer dat ik onder zware druk kwam te staan
met een aanval op mijn koningsstelling. Maar toen ik een
opgebouwde batterij kon afvuren, wat mij de kwaliteit opleverde, keerden de kansen. En toen daarna mijn tegenstander
zijn dame liet insluiten, leverde dit een dame tegen een toren
op en was het afgelopen. Daarna, in de derde ronde, dacht ik
een mooie combinatie te hebben gevonden. Helaas, niet goed
gerekend! Een verpeste stelling, met een dikke aanval op
mijn koningsstelling was het resultaat. Alsof ik er patent op
heb! Alleen sloeg deze weer niet door. Doordat mijn tegenstander zijn verdediging had verwaarloosd keerden de kansen. Het leverde mij mooi zijn paard op. Langzamerhand
stortte zijn stelling in. Kon me zelfs aan het eind een onreglementaire zet permitteren. Toch mooi 2½ uit 3”, aldus
Kees. Tot zover alle resultaten van de ASV-ers bij dit toernooi. Als u goed heeft meegeteld komt u ook uit op 26 clubgenoten. Een prachtig mooi aantal. Een belangrijke bijdrage
is voorts nog weggelegd voor Peter Boel die al de nodige
jaren de persdienst bij dit toernooi verzorgd. Bij het snelschaaktoernooi tenslotte wist Dirk Hoogland zich te kwalificeren voor de hoogte finalepoule, iets wat bv Hans Böhm
niet lukte maar ook Otto Wilgenhof niet. In deze finalegroep
A kon Dirk verder geen potten breken en eindigde op 1½

punt. Ik hoop dat ook komend jaar weer een groot aantal
ASV-ers “Dieren” in de schaakagenda zetten!
Vlissingen: Na Dieren is het de beurt aan Vlissingen. Het 19e
Hogeschool Zeeland toernooi aldaar trok bijna 250 schakers.
En natuurlijk waren ook daar ASV-ers. Vier in getal. Mick
van Randtwijk kwam het beste voor de dag van dit kwartet.
Hij scoorde 4½ uit 9 en dat was in dit veld zeker een heel
goed resultaat. De jeugd deed het sowieso erg goed want ook
Quirine Naber deed van zich spreken met enkele fraaie resultaten. Zij deed het vooral in het begin uitstekend, maar
kwam daardoor tegen zware tegenstanders. Uiteindelijk
behaalde zij 3½ punt met, evenals Mick, een goede TPR.
Voor Ko Kooman, de nestor in dit ASV-gezelschap, is het
altijd een behoorlijk zwaar toernooi kijkend naar de ratings
van de deelnemers. Van hem kreeg ik weer een uitvoerig
verslag (dank daarvoor!!). Hij voelt zich altijd weer thuis op
de Zeeuwse grond waar hij meteen familie en kennissen
bezoekt. Dit jaar was het toernooi voor hem nog zwaarder
aangezien hij met zijn plaats 238 van de 242 deelnemers er
slechts 4 (op papier) zwakkere tegenstanders waren. Andere
jaren waren dat er meestal een stuk of 10. De 1e partij was
een leuke oefening en de 2e ging in 1e instantie ook zo. Met
2 pionnen minder werd aan het middenspel begonnen. Mijn
tegenstander werd enigszins nonchalant, waardoor Ko zelfs
het initiatief dreigde over te nemen. “Maar, aldus Ko, zoals
je weet zie ik ook niet alles en later bij de analyse bleek ik
een geweldige winstkans over het hoofd te hebben gezien”.
Na nog 3 verliespartijen stond Ko dus na 5 partijen nog
steeds op nul punten. Inmiddels was het aantal deelnemers
oneven geworden en ja hoor, net als in Gent, kreeg Ko via
een bye een gratis punt. Met 1 punt trof hij vervolgens weer
een sterke tegenstander van 1760 en wist deze zowaar op
remise te houden na maar liefst 112 zetten! De voorlaatste
partij was een van de betere partijen en ging gelijkop tot aan
het middenspel. Toen meende onze ASV-er een centrumpion
te kunnen veroveren. Hij sloeg deze ook maar had te laat
(Ko speelt dan ook vaak iets te snel) in de gaten dat hij een
loper kwijt was. Jammer, want hij had van deze partij iets
meer verwacht. De laatste partij wist hij redelijk makkelijk te
winnen waardoor hij toch nog op een score eindigde van 2½
punt. Geen geweldig toernooi gespeeld maar nog enigszins
tevreden. Wel keek Ko terug op een zeer gezellig toernooi
met veel leuke contacten en gesprekken. Hij werd “ondersteund” door belangstelling voor zijn partijen door Quirine,
Noud Lentjes, Tijmen Kampman, Thomas Beerdsen, Barth
Plomp (bezoeker) en Dick Vliek (bezoeker). Oscar Mercan,
de vierde ASV-er in de rij speelde een wat minder goed
toernooi en bleef op 2 punten steken. Beide winstpunten
behaalde hij met wit. Het toernooi wordt altijd in één grote
groep gespeeld zodat onze clubgenoten één waren met de
grotmeesters in dit toernooi. Het nadeel van zo’n formule is
toch wel het grote Elo-verschil in de verschillende partijen.
De ASV-ers hadden zich niettemin uitstekend geweerd.
Uitslagen interne competitie 2e ronde (10 september ’15):
Sloots - Beeke 0-1; P. Verhoef - Knuiman 1-0; Dekker Gerlich 1-0; Huberts - R. Wille ½-½; Hogerhorst - van der
Lee 1-0; P. Schoenmakers - Fassaert ½-½; Duijker - R. Verhoef 0-1; Boonstra - van Amerongen 1-0; Naber - van Alfen
0-1; Marks - Vermeer ½-½; Peters - de Mol 0-1; Passchier van Belle 0-1; Wong - Eder 1-0; Koen van Keulen - Mercan
0-1; Arends - Veerman 1-0; Witmans - Kooman 1-0; van
Deursen - de Kok 1-0; Schunck - van Eijk 0-1; Derendorp Kees van Keulen 1-0; Stomphorst - Zuidema 1-0; van
Lotringen - Wijman 1-0; Viets - Maas 1-0; Stibbe - Burger
1-0; Rijmer - Hoenselaar 1-0; Moorman - Kuster 0-1.

