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Interne competitie, stand na de 12e ronde 

Voortschrijding 
Viktor Akotchik + 20

Tsjisse Tilma + 15 Ferry Ruigendijk + 13 Erik Hoeksema + 10 

Frits Rietman + 17 Jeroen Groot + 15 Bruno Jelic + 12 Henk Clermonts + 10 
Fouad Ouali +17 Joost Wempe + 15 Remco Ruinemans + 11  
Henk van Putten + 16 Jaap Koekoek + 15 Arjan Dijkstra + 11  
Jan-W Tamminga +15 Gerda Schreuder + 14 Hans Polee + 10  
 
Uitslagen per ronde 
10e ronde Wim Krijnen Jeroen Groot 0-1 
Joost Wempe Bruno Jelic 1-0 Arjan Dijkstra Ton Bontsema rem 
Henk van Putten Edwin Zuiderweg 0-1 Gerhard Ossevorth Fouad Ouali 0-1 
Viktor Akotchik Bert Westerkamp 1-0 Erik Weelinck Paul Zilverberg 0-1 
Henk Clermonts Ron Woudsma rem Joop Kremer Arnold vd Woude 1-0 
Jan van der Helm Annelies vd Heuvel 1-0 Jan Duisterwinkel Harm Mekkes rem 
Eisse Bakker Jan-W Tamminga 1-0 Ronald Linger Lucas Kosse rem 
 
 
 

 Naam Score Pnt Rating  Naam Score Pnt Rating 
1 Frits Rietman 4 - 5 217 2072 32 Jaap Koekoek 3 - 3 180 1772 
2 Henk van Putten 5 - 8 216 2040 33 Johan Zwanepol 2 - 9 179 1756 
3 Joost Wempe 3 - 3 215 2269 34 Ron Woudsma 3 - 7 176 1598 
4 Bruno Jelic 4,5 - 8 212 2079 35 Andreas Tasma 1 - 1 175 1771 
5 Arjen Tilstra 2 - 3 207 2054 36 Remy van der Werf 0 - 1 173 1838 
6 Imme van den Berg 2 - 4 203 2040 37 Jeroen Groot 3 - 3 170 1590 
7 Joop Houtman 1,5 - 3 203 2300 38 Annelies vd Heuvel 1 - 3 170 1606 
8 Koen Haveman 2,5 - 6 202 1921 39 Joop Kremer 2,5 - 4 169 1650 
9 Jan Hiemstra 1 - 2 202 2047 40 Remco Ruinemans 2,5 - 3 168 1520 

10 Rudolf Potze 1 - 2 202 2122 41 Jaap Ham 1 - 3 167 1643 
11 Viktor Akotchik 4 - 4 200 0 42 Paul Zilverberg 4,5 - 10 166 1495 
12 Erik Hoeksema 2 - 2 200 0 43 Jan-W Tamminga 4,5 - 7 165 0 
13 Jan de Vlieger 1 - 2 199 1970 44 Arjan Dijkstra 2,5 - 3 165 1441 
14 Nico Karsdorp 2 - 5 197 1877 45 Jan Duisterwinkel 4 - 9 163 1503 
15 Edwin Zuiderweg 4 - 11 197 1884 46 Ton Bontsema 4,5 - 11 162 1476 
16 Hans Polee 2 - 2 193 2122 47 Wim Krijnen 4 - 11 162 1502 
17 Peter Bodewes 2 - 6 193 1936 48 Fouad Ouali 4 - 5 157 0 
18 Kiran Soerdjan 0,5 - 2 192 1848 49 Martin Vos 1 - 1 157 1612 
19 Erik-Jan Hummel 1 - 1 190 2306 50 Ti de Jong 2,5 - 4 153 1426 
20 Jan van der Helm 3 - 5 189 1806 51 Ties Molenhuis 1,5 - 3 153 0 
21 Titus Ensink 1 - 3 188 1656 52 Gerhard Ossevorth 4,5 - 11 151 1296 
22 Peter Weide 1,5 - 3 187 1858 53 Ruud Steenbergen 3,5 - 8 148 1326 
23 Wouter Welling 1 - 2 187 1909 54 Egbert Wierenga 1 - 2 147 0 
24 Renze Rietveld 0 - 1 187 0 55 Edo de Vlieger 0 - 1 147 0 
25 Henk Clermonts 3,5 - 6 185 1642 56 Gerda Schreuder 4 - 6 145 1182 
26 Eisse Bakker 3 - 7 184 1590 57 Durk Elzinga 1 - 2 141 1350 
27 Bert Westerkamp 0,5 - 2 184 1945 58 Erik Weelinck 4,5 - 10 138 1148 
28 Frank Bax 1 - 1 183 1883 59 Ronald Linger 1 - 2 136 1128 
29 Tsjisse Tilma 4,5 - 7 182 1570 60 Arnold vd Woude 2 - 11 136 1430 
30 Ferry Ruigendijk 3,5 - 5 182 1673 61 Harm Mekkes 2 - 6 126 1072 
31 Winfried Kretschmer 1 - 2 182 1898 62 Lucas Kosse 1-7 125 1220 
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11e ronde Ferry Ruigendijk Wim Krijnen 1-0 
Henk van Putten Nico Karsdorp 1-0 Paul Zilverberg Remco Ruinemans rem
Edwin Zuiderweg Koen Haveman 0-1 Ton Bontsema Annelies vd Heuvel 0-1 
Peter Bodewes Viktor Akotchik 0-1 Jan-W Tamminga Joop Kremer 0-1 
Titus Ensink Jan de Vlieger 0-1 Ruud Steenbergen Jan Duisterwinkel 0-1 
Erik Hoeksema Wouter Welling 1-0 Edo de Vlieger Gerhard Ossevorth 0-1 
Jan van der Helm Henk Clermonts 1-0 Gerda Schreuder Durk Elzinga 1-0 
Ron Woudsma Johan Zwanepol 1-0 Erik Weelinck Ronald Linger rem
Eisse Bakker Tsjisse Tilma rem Lucas Kosse Arnold vd Woude rem
 
12e ronde Arjen Tilstra Bruno Jelic 1-0 
Edwin Zuiderweg Erik Hoeksema 0-1 Peter Weide Johan Zwanepol 1-0 
Koen Haveman Joop Houtman 0-1 Gerhard Ossevorth Jan-W Tamminga 0-1 
 
 
 
 
 
Van de redactie 
In dit nummer treft u in de eerste plaats de obligate standen en verslagen aan van de leden in de diverse in-
terne competitievormen. Daarnaast zoals gebruikelijk de vorderingen in de KNSB- en NOSBOcompetitie. 
Voor wat betreft dit laatste waren de gegevens van de tweede ronde (m.u.v. de promotieklasse) nog niet 
beschikbaar op de NOSBOsite, zodat deze ook ontbreken in dit nummer. 
Anders dan voorgaande jaren, vindt u ook weer in dit nummer een complete ledenlijst van Schaakclub Gro-
ningen. Hiervoor is gekozen om u te besparen het verwerken van de mutaties na het vorige nummer, met 
name het grote aantal nieuwe jeugdleden. Verder is opgenomen een uitgebreid verslag van de verrichtingen 
van Erik Hoeksema op het laatst gehouden ESSENT-TOERNOOI HOOGEVEEN. 
Al met al is deze EP41.3 opnieuw een dik nummer geworden. 
 
Ten aanzien van dit laatste is overigens het standpunt van de redactie dat EP niet gebonden is aan een vast 
aantal pagina’s. In principe zullen alle relevante bijdragen van en voor de leden worden opgenomen. Ui-
teraard binnen het mogelijke: de eindredacteur is gehouden aan een veelvoud van vier pagina’s; ‘oprekken’ 
van aangeleverd materiaal dan wel vullen met eigen bijdragen van de redactie heeft zijn grenzen. 
Mocht onverhoopt de eindredacteur moeten besluiten om (een) bijdrage(n) enigszins in te korten -  uiteraard 
zonder afbreuk te doen aan de essentie van de tekst - om daarmee nog net binnen het viervoud aan pagina’s 
te kunnen blijven, dan wel ‘door te schuiven’ naar en volgend nummer, dan zal daarover contact worden 
opgenomen met de inzender. 
Voorshands nodigen wij u graag uit om eigen werk in te sturen. 
Wat betreft het demonstreren van eigen (schaak)kunnen mag u hierbij bedenken dat uit fouten meer lering 
wordt getrokken dan uit vlekkeloos verlopen winstpartijen. De eindredacteur zegt u bij deze toe dat in het 
volgend nummer zal worden getoond hoe hij door eigen falen een gewonnen partij nog met remise wist te 
beëindigen (zie verslag Durk Elzinga van de wedstrijd op 4 november, Groningen 6 tegen Kasteel 2). 
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Externe competitie 
 

KNSB 
 

1e klasse A 
 
Uitslagen 2e ronde  -  1 november 
Stukkenjagers - Tal/DCG     6 - 4  
Philidor 1847 - BSG      6 - 4  
Groningen - LSG 2      6 - 4  
Unitas - Euwe      5 - 5  
Paul Keres - Lunaris Informatica Purmerend  5 - 5  
 

Stand (na 2 ronden) 
    Klasse 1A                     Mp Bp  1 2 3  4  5  6  7   8  9  10 
1.  Groningen                     4  12  x . .  .  .  .  .   6  6  . 
2.  Philidor 1847                 4  12  . x .  .  .  .  6   .  6  . 
3.  Paul Keres                    3  12½ . . x  .  5  .  .   .  .  7½ 
4.  Stukkenjagers                 2  10½ . . .  x  .  .  4½  .  .  6 
5.  Lunaris Informatica Purmerend 2  10  . . 5  .  x  5  .   .  .  . 
6.  Unitas                        2  10  . . .  .  5  x  .   5  .  . 
7.  BSG                           2  9½  . 4 .  5½ .  .  x   .  .  . 
8.  Euwe                          1  9   4 . .  .  .  5  .   x  .  . 
9.  LSG 2                         0  8   4 4 .  .  .  .  .   .  x  . 
10. Tal/DCG                       0  6½  . . 2½ 4  .  .  .   .  .  x 
 
Groningen                            2248 - LSG 2                     2214 6 - 4 
1.  Yge Visser           2444 - Eugene Rebers     2300 1 - 0 
2.  Gert Ligterink       2391 - Eelco Kuipers    2259 ½ - ½ 
3.  Erik Hoeksema        2354 - Wim Heemskerk     2170 1 - 0 
4.  Tea Bosboom-Lanchava 2318 - Sven Bakker         2219 ½ - ½ 
5.  Luuk van Kooten      2244 - Raoul van Ketel     2220 0 - 1 
6.  Joost Wempe          2199 - Joost Mellegers    2260 0 - 1 
7.  Daan Brandenburg     2170 - Dennis Ruygrok      2143 1 - 0 
8.  Erik-Jan Hummel      2174 - Machiel de Heer     2228 1 - 0 
9.  Joop Houtman         2160 - Henk van Putten    2151 0 - 1 
10. Frits Rietman        2021 - Mark Irwin          2192 1 - 0 
 
Groningen 1 Bart Beijer 
De wedstrijd tegen LSG 2 beloofde een spannende te worden. LSG2 is op papier een van de sterkere teams 
in deze klasse en het was dus belangrijk om deze wedstrijd te winnen. Wat is er mooier om de concurrentie 
eigenhandig een duwtje naar beneden te geven. Uiteindelijk lukte dat, maar het was lange tijd zeer spannend. 
Zoals gebruikelijk vallen de meeste beslissingen in het vierde uur en tot die tijd was het een wedstrijd die 
alle kanten uit kon. Dat zal dit jaar nog wel vaker gebeuren omdat de gemiddelde ratings van de meeste 
teams in deze klasse vrij dicht bij elkaar zitten. Dat is ook het geval met Groningen en LSG2, zij het dat 
Groningen een rating overwicht had op de topborden en LSG op de onderste borden. Daar verwachtte LSG 
dan ook te kunnen scoren, maar dat viel tegen, want daar zat onze jeugd die deze wedstrijd een maximum 
score haalde. 
 vervolg zie blz 7 
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Partijstellingen Groningen 1 – LSG 2 
 

 
 
Rebers, Eugene (2345) - Visser, Yge (2444)  Heemskerk, Wim (2266) - Hoeksema, Erik (2363) 
25.Rc1 Rd8 26.b4 Rd4 27.Nc4 Bh6  0-1  35.Rd4 Ra1+ 36.Kh2 Nxf2 37.Rxf4 Nd3 38.Rd4 b3 

39.Rxd3 b2 
40.Rb3 b1=Q 41.Rxb1 Rxb1 42.Ne5 Rb3 43.Nf3 Kf6 
44.Kg1 Ra3 
45.Kh2 Kf5 46.Kg3 Rc3 47.Kh2 Kf4 48.Nd2 Ke3 
49.Nf1+ Kf2 
50.Nd2 Re3 51.Kh1 h5 52.Kh2 g5 53.Nc4 Rg3  0-1 

 
Ruijgrok, Dennis - Brandenburg, Daan (2213)  Rietman, Frits (2200) - Irwin, Mark 
23...d3 24.cxd3 Qxb2 25.Nd2 Bxd3 26.Qxd3 Qxc1+  19.Qf3 Nb5 20.Bxc6 bxc6 
27.Kh2 Rd8 28.Qb3 Bxf2 29.Nf1 Qc5 30.Qxb7 Ne5  21.Qxc6 Nc7 22.Rad1 Kg8  
31.Qe4 Ng6 32.Bd2 Qxa3 33.Qe2 Bd4 34.Qh5 Be5  23.Qxc5 h6 24.Nd4 Kh7 
35.Be3 Qb4 36.Qf5 a4 0-1     25.Nc6 Qf8 26.Na7 Bb7+ 27.Nxb7    
 Qxc5 28.Nxc5 Rxa7 29.Rd7 Rc8   30.Rxf7 Kg6 31.Re7 Nb5 32.Rxa7   Nxa7 
33.Nxe6 Rc2 34.f5+ Kf7   35.Nd8+ Ke7 36.f6+ gxf6   37.exf6+ Kf8 38.f7 1-0 
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Laten we bij het begin beginnen! Gert Ligterink was als eerste klaar. De tegenstander speelde de opening 
goed -hij had dezelfde opening de vorige wedstrijd tegen Philidor ook al op het bord gehad- en om 15.45 uur 
stond er een stelling op het bord die volgens Gert geen aanknopingspunten meet bood om door te spelen. 
Ook als teamleider moet je dan berusten. Vervolgens ging het mis bij Joop Houtman. Je hebt weinig aan 
ongelijke lopers als je de vijandelijke loper toestaat al jou pionnen op te eten. Toen Joop verzuimde om die 
loper buiten de deur te houden was het gelijk helemaal mis en was er reden tot enige zorg. Luuk van 
Kooten's stelling was bedenkelijk, bij Joost Wempe ging het ook minder en bij Erik-Jan Hummel, zoals we 
wel een beetje gewend zijn, was het alles of niets. Verder goede stellingen voor Frits Rietman en Daan 
Brandenburg en van de rest viel niets te zeggen. Kortom, spannend en ik hou helemaal niet van spannende 
wedstrijden.  
Luuk en Joost verloren inderdaad, maar gelukkig ging het daarna met de rest beter. Brandenburg liet al weer 
zijn tweede overwinning aantekenen en daar viel niets op aan te merken. Frits won zijn eerste partij voor het 
eerste team en dat gold ook voor Erik Jan, hoewel die overwinning wat minder regelmatig tot stand kwam, 
maar 'who cares': 3 uit 3 voor de jeugd, dat belooft veel. Yge Visser en Erik Hoek 
sema zijn al lang geen jeugd meer, maar ze schaarden zich wel bij de overwinnaars van deze dag. Yge koos 
voor een 'gatenkaas', maar zette daarmee wel de loper van de tegenstander buitenspel, 'en dan kan een partij 
zomaar kantelen' aldus Yge. Een onnauwkeurigheid van wit bespoedigde de goede afloop. Erik Hoeksema 
steekt in grootse vorm. Niet alleen is hij moeilijk te verslaan -dat was al zo-, maar hij deinst er ook niet meer 
voor terug een lange partij aan te gaan en met resultaat. Dat maakt 5 overwinningen en een remise en de 
matchpunten waren dus binnen. Thea Lanchava was als laatste bezig. Lange tijd zag het er naar uit dat ook 
zij zou winnen, maar uiteindelijk lukte dat net niet.  
Na twee overwinningen staat Groningen nu bovenaan samen met Philidor Leeuwarden. Alles gaat volgens 
plan. 
 
 

2e klasse A 
 
Uitslagen 2e ronde  -  1 november 
SISSA - Dion Hardenberg    4½ - 3½  
BIS 2 - Zukertort Amstelveen 3   4½ - 3½  
Groningen 2 - DataBalk/SG Amersfoort  2½ - 5½  
Lewenborg - VAS     4    - 4  
Dr. Max Euwe - Almelo    6    - 2  
 

Stand (na 2 ronden) 
    Klasse 2A              Mp Bp 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
1.  BIS 2                  4  10 x  .  .  4½ .  5½ .  .  .  . 
2.  VAS                    3  8½ .  x  .  .  .  .  .  .  4  4½ 
3.  Dion Hardenberg        2  9  .  .  x  .  5½ .  .  3½ .  . 
4.  Zukertort Amstelveen 3 2  9  3½ .  .  x  .  .  .  5½ .  . 
5.  Dr. Max Euwe           2  8½ .  .  2½ .  x  .  6  .  .  . 
6.  DataBalk/SG Amersfoort 2  8  2½ .  .  .  .  x  .  .  .  5½ 
7.  Almelo                 2  7½ .  .  .  .  2  .  x  .  5½ . 
8.  SISSA                  2  7  .  .  4½ 2½ .  .  .  x  .  . 
9.  Lewenborg              1  6½ .  4  .  .  .  .  2½ .  x  . 
10. Groningen 2            0  6  .  3½ .  .  .  2½ .  .  .  x 
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3e klasse A 
 
Uitslagen 2e ronde  -  1 november 
DSC Drachten - Dion Hardenberg 2    4    -  4  
Philidor 1847 2 - Sneek 2     3½ -  4½  
Groningen 3 - DataBalk/SG Amersfoort 2   4½ -  3½  
Unitas 4 - Haren      2    -  6  
Emanuel Lasker - Zeist     3½ -  4½  
 

Stand (na 2 ronden) 
    Klasse 3A                Mp Bp  1  2  3  4  5  6 7  8 9  10 
1.  Haren                    4  11½ x  .  .  .  .  . 5½ . .  6 
2.  Zeist                    4  11  .  x  .  4½ .  . .  . .  6½ 
3.  Sneek 2                  3  8½  .  .  x  .  4½ 4 .  . .  . 
4.  Emanuel Lasker           2  8½  .  3½ .  x  .  . .  5 .  . 
5.  Philidor 1847 2          2  8½  .  .  3½ .  x  . .  . 5  . 
6.  DSC Drachten             2  8   .  .  4  .  .  x .  4 .  . 
7.  Groningen 3              2  7   2½ .  .  .  .  . x  . 4½ . 
8.  Dion Hardenberg 2        1  7   .  .  .  3  .  4 .  x .  . 
9.  DataBalk/SG Amersfoort 2 0  6½  .  .  .  .  3  . 3½ . x  . 
10. Unitas 4                 0  3½  2  1½ .  .  .  . .  . .  x 
 
 
 
 
 

 

EEN GOEDE ZET 
ROMIJN ASSURANTIËN 

BELLEN 
 

Romijn assurantiën 
Jachtlaan 33 

9751 BR Haren 
Tel.: 050 5345614 
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NOSBO  
 

Promotieklasse 
  
Stand (na 2 ronden) 
    Promotieklasse Mp Bp  1 2  3 4 5 6  7  8  9  10 Ra   TPR 
1.  Haren 2        4  12  x .  . . . .  .  6  .  6  1797 1941 
2.  Staunton       4  11½ . x  . . . 7  4½ .  .  .  1866 1906 
3.  Groningen 4    4  10  . .  x . 5 .  .  .  .  5  1864 1848 
4.  Spassky's      4  10  . .  . x . .  5  .  5  .  1864 1842 
5.  Assen          2  9   . .  3 . x .  .  .  6  .  1773 1863 
6.  Z!             2  6   . 1  . . . x  .  5  .  .  1717 1760 
7.  HSP            0  6½  . 3½ . 3 . .  x  .  .  .  1757 1787 
8.  van der Linde  0  5   2 .  . . . 3  .  x  .  .  1796 1619 
9.  Kasteel        0  5   . .  . 3 2 .  .  .  x  .  1758 1684 
10. Roden          0  5   2 .  3 . . .  .  .  .  x  1734 1684 
 
Uitslagen 1e ronde  -  4 oktober 
Haren 2 - van der Linde 6 - 2 
Roden - Groningen 4 3 - 5 
Assen - Kasteel 6 - 2 
Spassky’s - HSP 5 - 3 
Staunton - Z! 7 - 1 
 
   Roden                 1745 - Groningen 4            1843 3   5    
1. G. Battjes            1916 - R.E. Leenes            2012 1   0    
2. Th.A. Visser          1827 - H.J. Zuiderweg         1911 1   0    
3. D.T. Dalmolen         1806 - J.J. van Weperen       1898 0   1    
4. R.R. Matulessy        1670 - C. Alberts             1941 0   1    
5. P. van der Velde           - R. A. van der Werf     1811 0   1    
6. H. van Bemmel         1723 - J. Zwanepol            1762 1   0    
7. J. Teensma            1618 - B.A.A. Beijer          1749 0   1    
8. R.A. Frieswijk        1658 - K.F. Ruigendijk        1663 0   1    
 
Uitslagen 2e ronde  -  21 oktober 
Groningen 4 - Assen 5    -   3 
HSP - Staunton 3½ -   5½  
Haren 2 - Roden 6    -   2 
Kasteel - Spassky’s 3    -   5 
van der Linde - Z! 3    -   5 
 
   Groningen 4           1886 - Assen            1773 5  - 3 
1. A. Tilstra            2066 - R.den Dekker     1729 ½  - ½ 
2. R.E. Leenes           2012 - J. Posthoorn     1816 1  - 0 
3. C. Alberts            1941 - H. Sahakjan      1901 1  - 0 
4. H.J. Zuiderweg        1911 - M.G.A. Hoffer    1911 ½  - ½ 
5. M.J.W. Kruit          1837 - H. Akhamy        1736 1  - 0 
6. R. A. van der Werf    1811 - P.M.den Boer     1706 ½  - ½ 
7. J. Zwanepol           1762 - M. Dijkstra      1755 0  - 1 
8. B.A.A. Beijer         1749 - M. van Velzen    1632 ½  - ½ 
 
(1e ronde) 
Groningen 4 wint eerste wedstrijd Remy van der Werf 
De wedstrijd was in zijn geheel verplaatst van de zaterdag naar de maandag en zodoende kon de wedstrijd in 
Roden aanvangen. Het team was in vergelijking met het vorige jaar op een paar posities gewijzigd. Peter 
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Bodewes maakte een promotie mee naar het derde (h)elftal en daarvoor in de plaats kwam Kees Alberts. 
Door het ontbreken van Arjen Tilstra en Mark Kruit kwamen er plaatsen vrij voor Bart Beijer en Ferry Rui-
gendijk.  
 
Nadat Jos van Weperen (combinatie) en invaller Ferry Ruigendijk (blunder van tegenstander) het vierde al 
vroeg op voorsprong hadden gezet, kwam Roden door nederlagen van Johan Zwanepol en Robert Leenes 
langszij. Voor het overige zag het er vooralsnog niet fantastisch uit. Kees Alberts had weliswaar een redelij-
ke stelling maar hij stond qua tijd ver achter. Ook stond ondergetekende na een discutabele kwaliteitsoffer 
waarvan de correctheid niet geheel te achterhalen valt ver achter op tijd. Bart Beijer zette Groningen echter 
weer op voorsprong doordat de opponent 3 pionnen voorsprong niet kon omzetten in winst en in een matnet 
werd gelokt.  
Hierna zette ondergetekende Groningen 4 op 4-2, waarna Kees Alberts zijn plusstelling eveneens won on-
danks tijdnood. Hiddo Zuiderweg verloor alsnog ongelukkig: zijn koning viel om en hij zette hem op b8. 
Vermoedelijk had hij in zijn hoofd dat hij op b7 stond om zodoende een stuk op c6 te dekken. Na een tus-
senzet van Hiddo verdween dit stuk door toedoen van een toren zomaar in de doos, waarna de toren aldus 
niet terug kon worden genomen met de koning.  Groningen 4 heeft haar eerste wedstrijd in en tegen Roden 
zodoende gewonnen met 5-3 en kan dit als de eerste stap richting promotie worden genoemd. 
Voor de weinigen die het discutabele kwaliteitsoffer nog een nader willen bezien volgt hier dan nog deze 
partij: 
Wit: van der Werf (1811)- Zwart: vd Velde 
1.d4 Pf6  2.c4 c5  3.d5 e6  4.Pc3 exd  5.cxd g6  6.e4 d6  7. Ld3 Lg7  8.Pge2 0-0  9.0-0 Pa6  10.h3 Pc7 
11.a4 b6  12.Lf4 a6  13.Tb1 b5  14.b4 cxb4  15.Txb4 a5 

Hierbij had ik de keuze om mijn toren terug te schuiven naar b1 waarna b4 me niet lekker zat omdat pb5 
gevolgd door pxb5 gevolgd door axb nodig was, dus txb5 leek me een mooi alternatief: 
16.Txb5 Pxb5  17.Pxb5 Pe8  18.Dd2 f5  19.Pg3 fxe4  20.Pxe4 Lf5  21.Lg5 (niet Lxd6 natuurlijk) ….Dd7  
22.Tc1 Lxe4  23.Lxe4 Pf6  24.Llf3 Tfc8 (niet de beste) 25.Tc6 Df5 (hij zag niets meer) 
26.Pxd6 Db1+  27.Kh2 Td8 

Hier sta ik natuurlijk al redelijk: mooie vrijpion, sterk loperpaar en allemaal actieve stukken. Bovendien is 
de koningsstelling van zwart danig verzwakt. Misschien tijd om daar eens misbruik van te maken. Ondanks 
nog een paar minuten op de klok voor nog 13 zetjes zag ik natuurlijk meteen dat mijn dame op e6 wel mooi 
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zou staan. Bovendien staat mijn paard wel erg fijn op d6, zeg maar dominant, dus vandaar de redelijk een-
voudige keuzes: 
28.De3 Db8 (dan maar pennen dat vervelende peert dacht hij)  ….29.De6+ Kh8 (ietwat geforceerd) 
30.Lxf6 Lxf6  31.Dxf6 Kg8  32.g3 (in tijdnood ff uit de penning komen terwijl er natuurlijk een veel betere 
zet voor handen is) opponent gaat door de vlag vanwege zijn hopeloze stelling. Iedereen ziet natuurlijk bin-
nen 1 seconde de beste zet: Lg4 waarvan ik baal dat ik hem niet meteen zag, maar daarom zal ik ook wel 
zo`n prutsrating hebben. 
 
 

Klasse 1A 
 
Stand (na 1e ronde, 2e ronde nog niet beschikbaar) 
   Klasse 1A   Mp Bp  1   2   3   4 5 6   7   8   Ra   TPR   
1. Unitas 5    2  5.5 x   .   .   . . .   .   5.5 1800 1795  
2. Lewenborg 2 2  4.5 .   x   .   . . .   4.5 .   1756 1718  
3. Ten Boer    2  4.5 .   .   x   . . 4.5 .   .   1767 1680  
4. Bedum       1  4   .   .   .   x 4 .   .   .   1740 1743  
5. Staunton 2  1  4   .   .   .   4 x .   .   .   1743 1740  
6. Veendam     0  3.5 .   .   3.5 . . x   .   .   1636 1723  
7. Groningen 5 0  3.5 .   3.5 .   . . .   x   .   1674 1712  
8. Z! 2        0  2.5 2.5 .   .   . . .   .   x   1658 1663  
 
Uitslagen 1e ronde  -  4 oktober 
Groningen 5 - Lewenborg 2 3½ -  4½  
Ten Boer - Veendam 4½ -  3½ 
Staunton 2 - Bedum 4     -  4 
Unitas 5 - Z! 2 5½  -  2½ 
 
   Groningen 5           1674 - Lewenborg 2            1756 3.5 4.5  
1. M. Vos                1666 - F. Wehkamp             2045 0   1    
2. K.F. Ruigendijk       1663 - R. Middeljans          1777 1   0    
3. T. Ensink             1744 - J.W. van Veen          1878 0   1    
4. J.J. Groot            1713 - R. Bons                1750 0   1    
5. H. Clermonts          1644 - F.I.H. Barzangy        1763 1   0    
6. A.v/d Heuvel          1608 - T. Hertig              1670 0.5 0.5  
7. J. Koekoek            1671 - J.K. Schut             1630 0.5 0.5  
8. R.G. Holtz            1682 - J. Jans                1531 0.5 0.5  
 
(1e ronde) 
Groningen 5.2 verslaat Lewenborg 2.2 Ferry Ruigendijk 
Groningen 5.2 ? Is dat een nieuw team ? Nou nee.. Dit is het tweede deel van Groningen 5 dat op zaterdag 4 
oktober naar het verre Hoogeveen afreisde om aldaar in de eerste ronde van de Nosbo-competitie uit te ko-
men. En zo geschiedde dus dat wij met z’n vieren (Martin, Annelies, Henk en Ferry) om 12 uur vanaf station 
Groningen naar het Zuiden vertrokken. Vooraf waren wij zeer pessimistisch gestemd over onze kansen, aan-
gezien we de moeilijk taak van ons eerste viertal hadden gekregen om nog iets van een 1-3 achterstand te 
maken. En aangezien Lewenborg 2 waarschijnlijk het sterkste team in onze klasse heeft, was het enthousi-
asme bij vertrek in Groningen niet overweldigend. 
Na een korte toespraak van de voorzitter van de Nosbo werden in een overvolle zaal om 13:15 de klokken in 
werking gesteld. Er werd door ons gespeeld op de borden 1, 2, 5 en 6. 
Annelies speelde op bord zes met wit en kreeg een gambiet uit het Scandinavisch (Ijslands ?, bestaat dat ?) te 
verwerken. Zoals dat bij gambieten hoort ziet het er altijd erg riskant uit. Maar een pion meer is een pion 
meer. En dat was ook precies wat Henk dacht toe hij het Morra gambiet tegen kreeg op bord vijf. Hij kreeg 
zelfs ook de pion op b2 aangeboden. Lange tijd zag het er bij Henk niet goed uit. Maar na verloop van tijd 
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kreeg Henk de kans stukken te ruilen en leken de kansen te keren. 
Op bord één en twee vochten Martin en Ferry hun strijd uit. Martin speelde tegen de 2000+ speler Francois 
Wehkamp. Martin had weliswaar een geïsoleerde pion, maar meer dan dat was er ook niet aan de hand. Ik 
had mijn tegenstander na een wat voortvarende zet, een zeer slechte loper bezorgd. 
De tussenbalans opmakend leken er dus halverwege die zaterdag opeens een kleine mogelijkheid op een 4-4 
te komen. Drie punten waren opeens niet meer onmogelijk. Toen er dus bij mij als vervangend-teamleider 
remise verzoeken van Henk en Annelies kwamen, kon ik dit niet accepteren. Bij Annelies bleek echter niet 
meer te halen, dus daar werd alsnog tot remise besloten. Omdat Henk een half uur later ook geen brood meer 
zag in zijn eigen stelling deed hij hetzelfde. Zijn tegenstander weigerde dit (objectief gezien) na later bleek 
volkomen terecht. Echter wat niet terecht was aan zijn afwijzing, was de wijze waar hij de partij voortzette. 
Hij kon namelijk niet beslissen hoe hij ging winnen. Dat koste uiteindelijk zoveel tijd, dat de arme man door 
zijn vlag ging. 1,5 –0,5 dus. 
Inmiddels was de stelling van mij zo goed als positioneel gewonnen. Het enige wat restte was het overleven 
van een kleine tijdnoodfase en het punt zou binnen zijn. Voor de winst bleek echter wel een breekzetje nodig 
te zijn. Het nadeel hiervan dat daar enig nauwkeurigheid komt kijken. En zo gebeurde het dat ik een zet deed 
die mijn voordeel in één klap weg gaf. Nadat de zet was uitgevoerd zag ik het onmiddellijk, maar gelukkig 
had mijn tegenstander last van dezelfde tijdnood en bespaarde hij mij de ultieme frustratie van het weggeven 
van een goed gespeelde partij. Na de tijdnoodfase kon ik het punt eenvoudig incasseren. Tussenstand 2,5 –
0,5 (3,5 –3,5). 
Martin beleefde helaas wel zo’n frustrerend moment. Hij gaf in tijdnood een pion weg en verloor een partij 
die lange tijd in evenwicht was. Erg jammer want het was toch wel heel mooi geweest om een wedstrijd-
puntje uit Hoogeveen mee te nemen. We troosten ons dan maar met de gedachte dat Groningen 5.2 gewon-
nen heeft van Lewenborg 2.2. 
 
Ferry Ruigendijk – R. Middeljans 
1.e4 Pf6  2.e5 Pd5  3.c4 Pb6  4.d4 d6  5.exd6 cxd6  6.Pc3 g6  7.b3 Lg7  8.Pf3 Lg4  9.Le3 Pc6 
10.Le2 0-0  11.0-0 f5 12.Pg5 Lxe2  13.Pxe2 Dc8  14.Dd2 e5  15.d5 Pd8  16.Tae1 f4  17.Lxb6 axb6 
18.Pc3 Df5  19.Pce4 h6  20.Pf3 Pf7  21.a4 Dd7  22.Db4 Ta6  23.Pfd2 h5  24.Pc3 Ph6  25.f3 Pf5  26.Pde4 
Lf6  27.Te2 Le7  28.Pb5 Tf7  29.Dd2 g5  30.g3 fxg3  31.hxg3 Tg7  32.g4? (Wit had hier natuurlijk het vol-
gende moeten spelen: 32.Th2 h4  33.g4 +-)  32... Ph6?? (32…fxg4  33.fxg4 Ph4 en zwart is uit de proble-
men en staat waarschijnlijk beter)  33.Pbxd6 b5  34.Pxb5 hxg4  35.d6 Ld8   36.Dd5+ Kh8  37.Pc5 Lb6  
38. Dxe5 Kh7  39.De4+ Pf5  40.fxg4 Lxc5+  41.Kh1 Txd6  42.Pxd6 Dxd6 43.Th2+  (1-0) 
 
 
(2e ronde) 
Groningen 5 – Ten Boer Titus Ensink
  
Alweer zo'n nipte nederlaag, verdikkemie!  
 
Groningen 5 Ten Boer 3,5–4,5 
T. Ensink R.C.Kroon 1–0 
J.Groot K.G.Dijkhuizen 0–1 
F.Zoutman J.Pilon 0–1 
F.Ruigendijk P.Prins 0–1 
M.Vos P.Beetsma rem. 
T.Tilma J.Timmer 1–0 
H.Clermonts M.Berends 1–0 
A. van den Heuvel B.Michel 0–1 
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Dinsdagavond 4 november speelden Groningen 5 en Groningen 6 hun thuiswedstrijden in de NOSBO-
competitie naast elkaar achter in de GDSW-kantine. Beide teams verloren. 
 
Voor Groningen 5 –zonder teamcaptain Jaap Koekoek die om medische redenen verstek liet gaan– zag het er 
lange tijd niet naar uit: bij de eerste tijdcontrole stond het 3,5–0,5 voor ons team. Maar ja, die vier borden die 
nog aan de gang waren.... 
De avond maar even chronologisch. 
Het eerste uur bracht meteen een vol punt voor Tjisse Tilma. Zijn tegenstander speelde een Boedapestgam-
biet, Tjisse speelde de Lf4-variant tegen. Aan het eind van de opening ging bij zwart het licht uit. Een wit 
paard op d5 viel Lb4 aan, de witte loper op f4 viel Pe5 aan. De zwarte Dame op e7 dekte beide stukken. 
Zwart dacht: als ik Lb4 op a5 zet is alleen nog Pe5 aangevallen, en red ik een stuk uit de dubbele aanval. 
Maar Pd5 viel ook De7 aan... 
Henk Clermonts (met zwart tegen de Colle-aanval) speelde secuur. Hij bereikte een beter staand middenspel 
dat beslist werd toen er een röntgenaanval op dame en koning mogelijk bleek. 
Martin Vos (met zwart tegen een Morragambiet) behield tot in het eindspel de pluspion die uit het gambiet 
resulteerde, maar hij had er niet veel aan omdat de pionnen in elkaar geschoven waren in het lopereindspel. 
Omdat voor beiden geen zinnig winstplan meer viel te bedenken was remise het logische resultaat. 
Het laatste punt werd gescoord door mijzelf, op een bizarre en dramatische manier. Een secuur spelende te-
genstander had een gewonnen stelling bereikt (eindspel van beiden dame plus lopers van ongelijke kleur, 
met zes pionnen voor wit en vier voor zwart). Ik bood steeds dameruil aan omdat ik mijn enige remisekans 
zag in de lopers van ongelijke kleur: hij ging de ruil uiteraard steeds uit de weg. Op de 39e zet gaf ik schaak. 
Na enkele seconden greep de tegenstander zijn loper, en mompelde ‘Shit ik sta schaak’. Hij realiseerde zich 
dat hij nu de loper ongedekt tussen mijn dame en zijn koning moest zetten, en had enkele seconden nodig 
om die teleurstelling te verwerken. Toen pakte hij alsnog zijn loper op maar op dat moment viel zijn vlag. 
Daarop claimde ik de winst. Hij beweerde echter dat er al 40 zetten waren gedaan. Bij controle van ons bei-
der notaties bleek dat hij een zet dubbel had genoteerd. ‘U hebt gelijk, u hebt gewonnen’. Ik wil niet huiche-
len, Donner heeft gelijk: onterecht winnen is toch een genot. 
 
En nu waren er dus nog vier partijen gaande. 
Ferry Ruigendijk kreeg een scandinavische verdediging tegen die in een soort Caro Kann overging. Opening 
en middenspel speelde hij overtuigend, totdat hij een tegenaanval onderschatte die beslissend materiaal kost-
te. 
En dan die eindspelen.  
Jeroen Groot (Morragambiet) had een groot deel van de partij initiatief en een optisch mooie positie, totdat, 
tu quoque, hij maakte een misgreep hetgeen materiaal kostte. Met een stuk minder streed hij het eindspel 
totdat er behalve zijn koning vrijwel niets meer op het bord stond. De tegenstander had nog aanzienlijk meer 
dan zijn koning. 
Floris Zoutman speelde een positionele strijd (spel tegen de geïsoleerde d-pion, resulterend uit een klassiek 
damegambiet) tot het in het gevorderde middenspel steeds tactischer werd. De dreigingen van de tegenstan-
der waren helaas iets doorslaggevender dan Floris' dreigingen. Een dubbelaanval (matdreiging en aanval op 
een stuk) kostte beslissend materiaal. 
Ik haat het te moeten zeggen, maar in het eerste uur van de avond vond ik dat Annelies van de Heuvel (wit 
tegen de Philidorverdediging) de mooiste stelling van alle borden had: een volledig ingesnoerde tegenstander 
die alleen met emmertjes water liep om de lekkages op te vangen. ‘Ik sta wel mooi maar het is moeilijk er-
door te komen’ zei Annelies. Helaas bleek dat waar, en wat vaker gebeurt: als de verdediger maar lang ge-
noeg volhoudt kantelt op een gegeven moment de strijd. Annelies bereikte een moeilijk staand eindspel 
(weinig activiteit, de tegenstander een opgerukte vrijpion) wat uiteindelijk na drie uur en achtenvijftig minu-
ten leidde tot het vallen van Annelies’ vlag, enkele zetten voordat ze mat zou gaan. 
Net als de vorige wedstrijd dus een nederlaag met de minimaalste (dat kan eigenlijk niet, een superlatief van 
wat al een superlatieve betekenis heeft) cijfers. Volgende keer maar een minimaalste overwinning, dan? 
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Klasse 2A 
 
Stand (na 1e ronde, 2e ronde nog niet beschikbaar) 
   Klasse 2A       Mp Bp  1   2   3   4 5 6   7   8   Ra   TPR   
1. Roden 2         2  5.5 x   .   .   . . .   .   5.5 1573 1554  
2. Leek            2  4.5 .   x   .   . . .   4.5 .   1656 1601  
3. Middelstum      2  4.5 .   .   x   . . 4.5 .   .   1627 1596  
4. Damster SC      1  4   .   .   .   x 4 .   .   .   1605 1486  
5. Groningen 7 (j) 1  4   .   .   .   4 x .   .   .   1486 1605  
6. Delfzijl        0  3.5 .   .   3.5 . . x   .   .   1552 1583  
7. Staunton 3      0  3.5 .   3.5 .   . . .   x   .   1557 1612  
8. Haren 4 (j)     0  2.5 2.5 .   .   . . .   .   x   1417 1436 
 
Uitslagen 1e ronde  -  4 oktober 
Middelstum - Delfzijl 4½  -  3½  
Leek - Staunton 3 4½ -  3½ 
Groningen 7 (j) - Damster SC 4     -  4 
Haren 4 (j) - Roden 2 2½  -  5½ 
 
   Groningen 7 (j)       1486 – Damster SC               1605 4   4  
1. M. kamali             1726 – A.C. Verhoog             1754 0   1    
2. E. Oude Bruinink      1574 – A. Steenhuizen           1850 0,5 0,5    
3. C. Nijssen            1504 – W.P. Vos                 1610 1   0    
4. M.M. Mostertman       1581 – B.H. Kuiper              1615 0,5 0,5    
5. A.S. Dijkstra              - A. Zomerman              1566 0,5 0,5    
6. S.C. Welling          1303 – B. Noordhuis             1507 1   0  
7. N.S. Westermann       1269 – P.W. Steenhuizen         1529 0   1  
8. R.T. Westermann       1445 – P. Schellingerhout       1412 0.5 0.5  
 
(Voor een verslag van deze wedstrijd zie onder Jeugd) 
 
 

Klasse 2C 
 
Stand (na 1e ronde, 2e ronde nog niet beschikbaar) 
 
   Klasse 2C    Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra   TPR   
1. Oostermoer 2 2  7  x . . . . . . 7 1505 1813  
2. Unitas 6     2  5  . x . . . . 5 . 1642 1602  
3. Groningen 6  2  5  . . x . . 5 . . 1580 1637  
4. Dwingeloo    2  5  . . . x 5 . . . 1632 1605  
5. Kasteel 2    0  3  . . . 3 x . . . 1516 1543  
6. Hoogeveen 3  0  3  . . 3 . . x . . 1548 1491  
7. Assen 4 (j)  0  3  . 3 . . . . x . 1513 1553  
8. Hoogeveen 4  0  1  1 . . . . . . x 1475 1167  
 
Uitslagen 1e ronde  -  4 oktober 
Assen 4 - Unitas 6 3  -  5 
Oostermoer 2 - Hoogeveen 4 7  -  1 
Hoogeveen 3 - Groningen 6 3  -  5 
Kasteel 2 - Dwingeloo 3  -  5 
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   Hoogeveen 3           1548 - Groningen 6            1580 3   5          
1. A. van Seventer       1594 - J.B. Kremer            1675 0   1          
2. A.C.ten Haken         1448 - R.C. Woudsma           1669 0   1          
3. R.J. Danker           1568 - E. Bakker              1602 1   0          
4. M. Hofstra            1621 - J.A. Duisterwinkel     1538 0.5 0.5        
5. R. Hofman             1494 - W. Krijnen             1493 0   1          
6. K. Galenkamp          1432 - T.de Jong              1573 0   1          
7. H. Horlings           1699 - P.C. Zilverberg        1510 0.5 0.5        
8. T. Bos                1527 - A. Woude                    1   0          
 
(1e ronde) 
Groningen 6 – Hoogeveen 3 Jan Duisterwinkel 
Winst voor Groningen 6 in rommelig Hoogeveen 
Op 4 oktober  was er een concentratie van NOSBO teamwedstrijden in Hoogeveen, zulks ter gelegenheid 
van het 75 jarig bestaan van schaakclub Hoogeveen. Het was een gezellig rommelig gedoe, vooral in het 
begin, oude bekenden  en tegenstanders die elkaar ontmoeten, je weet wel. 
Ons zesde team speelde tegen Hoogeveen 3 en omdat Annelies v.d. Heuvel en Henk Clermonts  op verzoek 
van Joost Wempe zijn bevorderd naar het vijfde traden we met een gewijzigd team aan. We kregen voor dit 
seizoen versterking van Eisse Bakker, Arnold v.d. Woude en Durk Elzinga, zodat we de beschikking hebben 
over tien man. 
Remco Ruinemans en Durk moesten vanwege andere bezigheden afzeggen. 
 
Joop Kremer speelde op het eerste bord tegen Van Severen en het werd volgens Joop zelf een fouten festival 
in een Russische opening. 
Kremer, J - Severen, T. van (met commentaar van Joop)  
1.e4 e5  2.Pf3 Pf6  3.Pxe5 d6  4.Pf3 Pxe4  5.Ld3 d5 Hoe verzin je het, tot de 22e zet  heb ik er last van 
6.Pc3 f5  7.Pe2 Ld6 Het wordt steeds voller  8.c3 0–0 Zwart heeft ruimte te over 
9.Dc2 Pd7  10.b4 Pdf6  11.h3 c5 Hier was Le6 geboden 
12.bxc5 Lxc5 Wit komt steeds gedrongener te staan 
13.Ped4 De8 Te8 verdient m.i. voorkeur 
14.0–0 Ld7  15.Tb1 b6  16.c4 Tc8  17.Lb2 Tf7  18.Tbe1 Te7 beter b5, slaan is stukwinst door Lxd4 
19.Dd1 Dg6 dxc4 was aangewezen  20.cxd5 Pxd5 verliest een stuk 
21.Lc4 Pef6 eindelijk doet ie wat en hoe! 
22.Db3 en opgeven  (1 – 0) 
 
Ron had op het tweede bord een variant van het Boedapest gambiet. Kwam heel goed uit de opening, en had 
allerlei dreigementen. Zijn tegenstander zou op zet 27 minimaal kwaliteit verliezen in een slechte stelling en 
gaf subiet op. 
Eisse kwam al vrij snel slecht te staan, doordat hij niet meer kon rokkeren en kon in de rest van de partij het 
tij niet meer keren 
Mijn eigen partij (Siciliaan) op bord 4 tegen M. Hofstra was niet echt spectaculair. Bij mijn analyse op de 
computer gaf deze af en toe kleine winstmogelijkheden aan voor beide kanten maar uiteindelijk eindigde de 
partij in remise met elk drie pionnen, een paard en een loper over. 
 
Wim had de volgende partij ingeleverd met eigen commentaar: 
Wim Krijnen (wit) 1493 - R. Hofman (zwart) 1494 
1.e4 e5  2.Pf3 d6  3.d4 exd4  4.Pxd4 Pf6  5.Pc3 Le7  6.Lb5 Ld7  7.Lf4 Lxb5  8.Pdxb5 Pc6 
9.0–0 0 – 0  10.Te1 a6  11.Pd4 Pe5  12.De2 Pg6  13.Lg3 Pd7  14.Td1  Lh4  15.Pf5 Lxg3 
16.Pxg3 Het lijkt een wat onhandig en immobiel paard op g3 maar ik heb er de gehele partij plezier van ge-
had. Dekt de pion op e4, controleert het veld e2 en voorkomt mat achter de paaltjes op f1 
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….Te8  17.Dc4 Pb6  18.Db3 Dg5 19.Pd5 Pxd5  20.Txd5 Dd8  21.Dxb7 Hier heb ik lang getwijfeld of b7  
geen giftige pion was. In de volgende zettenreeks had ik vertrouwen.  ....Tb8  22.Dxa6 Txb2  23.Da4 Da8  
24.Ta5 Db8  25.c4 Tb1 Naar mijn indruk de cruciale fout  26.Dxe8 Dxe8  27.Txb1 h6  28.c5 De5  29.cxd6 
Als zwart de toren neemt loopt de pion via c7 door naar dame ….Dxd6 
30.a4 Pf4  31.Tb5 Dd2  32.Tb5-2 Dd4  33.Ta2 Dc4  34.Ta2-1 Pd3  35.a5 Dc2  36.Tf1 Db2 
37.a6 Db8  38.a7 Da8  39.Tfb1  (0 – 1) 
 
Ti op bord 6 had geen heel moeilijke wedstrijd gehad tegen K. Galenkamp. In een niet aangenomen Boeda-
pester gambiet kwam ze goed uit de opening, offerde zelfs nog kwaliteit voor de beslissende mat-zet. Dit 
ging niet gelijk door, maar haar tegenstander ging slecht met zijn torens om, gebruikte ze als verdedigers en 
zoals men weet zijn torens slechte verdedigers. Ze kon rustig verder gaan met pionnen snoepen en op een 
bepaald moment had ze 4 vrij pionnen en een loper tegen een toren. Haar tegenstander gaf op...... 
Paul speelde met wit tegen Erik Horlings. De tegenstander behandelde de Schotse opening die op het bord 
kwam, nogal passief. Hierdoor kwam hij zeer gedrongen te staan. Door een penning won Paul een pion. Zijn 
tegenstander blokkeerde deze pion goed en won de verloren gegane pion terug. Na ruil van de zware stukken 
resteerde er een eindspel van paard en een aantal pionnen tegen loper en een aantal pionnen. Toen zijn te-
genstander remise aanbood, hoefde Paul daarover niet lang na te denken en nam het aanbod aan. 
Arnold begon zijn debuut partij in het zesde goed maar kon het uiteindelijk niet afmaken. Volgende keer 
beter. 
 
(2e ronde) 
Groningen 6 – Kasteel 2 Durk Elzinga 
Op 4 november trad het team aan voor de tweede ronde in de competitie. 
Samenstelling: Joop Kremer, Ron Woudsma, Eisse Bakker, Paul Zilverberg, Wim Krijnen, Ti de Jong, Ar-
nold vd Woude en Durk Elzinga. Resultaat: 2,5 – 5,5. 
Als eerste moest Arnold na ruim een uur spelen zich gewonnen geven. Naar eigen zeggen had hij een paar 
keer een minder goede zet gedaan, met als resultaat een uitzichtloze stelling. 
Ruim een uur later kwam het eerste halve punt binnen, voor rekening van mijzelf. Al vanaf het begin wer-
den over en weer lichte stukken afgeruild, vervolgens ontwikkelde zich een stelling waarin de zaak hele-
maal dichtgeschoven werd met pionnen. Beide dames en alle vier de torens werden gegroepeerd op de ko-
ningsvleugel. Het was mijn tegenstander die uiteindelijk de minste ruimte had en een dubieuze poging on-
dernam om zich lucht te verschaffen. Het resultaat was afruil van dames en een toren, waarop hij moest 
constateren dat mijn overblijvende toren op de zevende stond, klaar om de basis van zijn pionnenstelling op 
te rollen. Inmiddels was ook mijn koning opgerukt naar het veld c6 om de toren te ondersteunen. Ik stond in 
een gewonnen stelling (zoals ook bleek bij de analyse achteraf). Op zijn beurt probeerde de tegenstander 
achter mijn pionnen te komen om eventuele promotiekandidaten te verorberen. Hoewel de situatie niet echt 
dreigend was, besloot ik toch met mijn koning een stapje terug te gaan om de voorgenomen activiteit van de 
vijandelijke toren te dwarsbomen. Helaas: onnodig voorzichtig gespeeld, en bovendien een schaak door de 
gedekte toren onderschat, waarop ik met mijn koning nog een stapje terug moest. Met als resultaat gedwon-
gen afruil van de torens, verlies van mijn vrije plus-pion en remise. 
Om 22.40 uur konden wij het eerste volle punt noteren. Ti wist het voordeel dat gestaag was uitgebouwd tot 
een voorsprong van 3 pionnen, om te zetten in een acute dreiging van stukverlies voor de tegenstander, 
waarop deze de vlag streek. 
De volgende beurt was voor Ron. Na 3 uur spelen bleek hij in een oncomfortabele situatie te zijn beland. 
Naast ander materiaal (o.a. beide dames en een stuk of wat pionnen) mocht de tegenstander zich verheugen 
in het bezit van twee torens, waar Ron niet meer dan één paard tegenover kon stellen. Toch lukte het Ron 
om zich nog minstens een half uur te verweren door steeds maar weer schaak te (kunnen) geven, met moge-
lijk eeuwig schaak (volgens de inschatting van omstanders). Helaas bleek dit spelletje een einde te hebben: 
de tegenstander kon zich aan verder schaak onttrekken en zijn materieel overwicht in de strijd werpen om de 
partij te beëindigen. Na 3,5 uur spelen moest Ron eervol de strijd opgeven, verder spelen had geen zin. 
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Vijf minuten later werden opnieuw handen geschud. Wim moest met nog 2 minuten op de klok, tegen 30 
minuten voor zijn tegenstander, constateren dat de nederlaag zich aankondigde. Weliswaar zou een pion 
promoveren, echter zonder schaak, met als antwoord promotie voor een vijandelijke pion, met schaak (ge-
volgd door mat). 
Nog eens vijf minuten later was het Paul die een vijandelijke pion zag promoveren zonder dat hij daar iets 
substantieels tegenover kon stellen. 
Met een stand  1,5 – 4,5 was het wachten nu op de laatste twee uitslagen. 
Als eerste Eisse. Zo te zien heel lang een gelijk op gaande partij. Op een gegeven ogenblik echter bleek het 
materieel evenwicht duidelijk verstoord met een dame tegen een toren in het nadeel van Eisse. 
Als laatste noteerden wij een vol punt voor Joop. Langzaam maar zeker wist deze de partij naar zich toe te 
trekken, met lange tijd 3 pionnen meer dan zijn tegenstander. Deze laatste zag zich dan ook na bijna vier uur 
spelen genoodzaakt om op te geven. 
 
 

Nosbo-Bekerteam uitgebekerd 
 
Het Nosbo-bekerteam is in de eerste ronde uitgeschakeld. In Coevorden werd tegen het Kasteel kansloos 
verloren. Het Kasteel kwam al snel op een 2-0 voorsprong door nederlagen van Kees Alberts en Ferry Rui-
gendijk. Kees Alberts kwam openingsproblemen nooit te boven, tegen een speler met een knsb-rating van 
bijna 2100. Ferry Ruigendijk raakte in een scherpe partij plotseling een stuk kwijt. Hij dacht een kwaliteit te 
winnen door met zijn dame te slaan op a8. Zwart kreeg echter al snel compensatie en besliste het duel in zijn 
voordeel. Johan Zwanepol dacht een dame te winnen (deed dit weliswaar ook), maar rekende een combinatie 
niet helemaal goed door. Mat achter de paaltjes zorgde ervoor dat zijn tegenstander een stuk voorkwam en 
de partij was hierna beslist. Met deze stand op het bord redde Remy van der Werf enigszins de eer door in de 
uitvluggerfase een klein voordeel tot winst te voeren, ondanks het missen van mat in 2. 
Hieronder de partij: 
 
Van der Werf- Broertjes  
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 Nf6 4.Nc3 dxc4 5.a4 Bf5 6.e3 e6 7.Bxc4 Nbd7 8.0–0 h6 9.Qe2 Be7 10.e4 Bg4 
11.Be3 Bh5 12.Rfd1 Qc7 13.h3 0–0 14.Rac1 Qa5 15.Bf4 Rfd8 16.d5 cxd5 17.exd5 e5 18.Bg3 Qb4 
19.Ne4 Nxe4 20.Qxe4 Bg6 21.Qe1 Qxe1+ 22.Rxe1 Bb4 23.Re2 f6 24.Ne1 Nb6 25.Bb3 Nxd5 26.Rc7 b6 
27.f4 Bf7 28.Bxd5 Bxd5 29.fxe5 Bc5+ 30.Kh2 Bc4 31.Re4 Bd5 32.Rg4 g5 33.exf6 Be6 34.Re4 Bd5 
35.Re2 Bc4 36.Re4 Bd5 37.Re2 Bc4 38.Rc2 Be6 39.Nf3 Bf7 40.Ne5 Rf8 41.Rd2 Rac8 42.Rxc8 Rxc8 
43.Rd7 Rf8 44.Rxa7 Be8 45.Rg7+ Kh8 46.Ng4 Bxa4 47.Be5 Bb3 48.f7 Bd6 49.Rxg5+ Bxe5+ 50.Rxe5 
Rxf7 51.Nxh6 de partij ging nog even door in tijdnoodfase: 1-0 
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Rapidcompetitie, stand na avond 12 

  PNT SCORE RES 
1. Jan Hiemstra 222 9.5 - 18 +22 
2. Frits Rietman 219 5.0 - 7  +19 
3. Enno Scheffer 215 4.0 - 4  +20 
4. Henk van Putten 215 3.0 - 3  +15 
5. Bert Westerkamp 214 8.5 - 18 +14 
6. Wouter Welling 207 5.0 - 8  +16 
7. Wim van Beersum 207 3.0 - 3  +15 
8. Joop Houtman 207 2.0 - 3  +7 
9. Hiddo Zuiderweg 204 3.5 - 8  +4 
10. Gerard de Wit 201 12.0 - 25 +21 
11. Winfried Kretchmer 200 2.0 - 2  +10 
12. Erik-Jan Hummel 200 0.0 - 0   0 
13. Peter Bodewes 197 6.0 - 10 +18 
14. Johan Offringa 197 1.0 - 1  +5 
15. Sander Velema 197 0.0 - 0  0 
16. Rudolf Potze 197 0.0 - 1  -3 
17. Koen Haveman 196 2.0 - 4  +4 
18. Jan van der Helm 195 4.0 - 6  +14 
19. Bruno Jelic 195 0.5 - 3  -5 
20. Floris Zoutman 191 7.0 - 13 +17 
21. Nico Karsdorp 191 2.0 - 3  +7 
22. Jaap Ham 191 2.0 - 4  +4 
23. Kiran Soerdjan 189 0.0 - 0  0 
24. .Miklos Hoffer 188 0.0 - 1   -3 
25. Edwin Zuiderweg 184 1.0 - 2  +2 
26. Andreas Tasma 178 2.0 - 4  +4 
27. Ferry Ruigendijk 177 2.0 - 2  +10 
28. Mark Kruit  177 0.0 - 1  -3 
29. Frank Bax  176 0.0 - 0  0 
30. Johan Mostertman 175 3.5 - 11 -5 
31. Jan de Vlieger 174 2.5 - 5  +5 

  PNT SCORE RES 
32. Martijn Hardeman  172 0.0 - 1 -3 
33. Martin Vos  171 0.0 - 0  0 
34. Bart Beijer  171 0.0 - 1 -3 
35. Remy van der Werf 170 4.0 - 6 +14 
36. Titus Ensink  167 3.0 - 5 +9 
37. Jeroen Groot  165 1.0 - 3 -1 
38. Tsjisse Tilma  163 1.5 - 2 +6 
39. Yassir Eilaidarous 163 1.5 - 3 +3 
40. Henk Clermonts 163 1.0 - 3 -1 
41. Jan Duisterwinkel 161 2.5 - 3 +11 
42. Franziska Selmeier 161 0.0 - 0  0 
43. Joop Kremer  159 0.0 - 2 -6 
44. Wim Krijnen 157 2.0 - 3 +7 
45. Remco Ruinemans 157 1.0 - 1 +5 
46. Ronald Linger 156 1.0 - 1 +5 
47. Jan-W Tamminga 155 1.0 - 1 +5 
48. Giuseppe Castellani 154 1.0 - 6 -10 
49. Ti de Jong 149 1.0 - 4 -4 
50. Milan Mostertman 148 2.0 - 5 +1 
51. Edo de Vlieger 148 1.5 - 4 0 
52. Lucas Kosse 147 2.0 - 3 +7 
53. Hans Serier 147 1.0 - 2 +2 
54. Ton Bontsema 147 1.0 - 3 -1 
55. Ruud Steenbergen 143 1.5 - 3 +3 
56. Arjan Dijkstra 143 0.0 - 0 0 
57. Simon Houtman 140 0.0 - 0 0 
58. Lydia van Altena 140 0.0 – 0 0 
59. Jaap Koekoek 139 2.5 – 7 -1 
60. Pieter Slinkman 131 0.0 - 3 -9 
61. Arnold vd. Woude  119 0.0 – 7 -21 

 
 
Uitslagen per avond 
Avond 8         14-10-2003 
Floris Zoutman - Jan Hiemstra   0-1 Peter Bodewes - Johan Mostertman 1-0 
Giuseppe Castellani - Remy van der Werf  0-1 Jan Hiemstra - Enno Scheffer  0-1 
Gerard de Wit - Floris Zoutman  0-1 Gerard de Wit - Wouter Welling  0-1 
Joop Kremer - Remy van der Werf 0-1 Peter Bodewes - Floris Zoutman  1-0 
Wouter Welling - Jan Hiemstra  0-1 Jeroen Groot - Joop Kremer  1-0 

 
Avond 9         21-10-2003 
Jan Hiemstra - Joop Houtman  1-0 Ton Bontsema - Nico Karsdorp   0-1 
Floris Zoutman - Gerard de Wit  1-0 Miklos Hoffer - Frits Rietman   0-1 
Nico Karsdorp - Giuseppe Castellani 1-0 Frits Rietman - Jan Hiemstra   0-1 
Jan Hiemstra - Hiddo Zuiderweg rem Peter Bodewes - Joop Houtman   0-1 
Enno Scheffer - Peter Bodewes   1-0 Gerard de Wit - Nico Karsdorp   1-0 
Joop Houtman - Gerard de Wit   1-0 Jan de Vlieger - Floris Zoutman   0-1 
Koen Haveman - Floris Zoutman 1-0 Ronald Linger - Arnold v.d. Woude 1-0 

 



En Passant 41.3  november 2003 
 

 19

Avond 10         28-10-2003 
Frits Rietman - Bert Westerkamp        1-0 Ti de Jong - Hans Serier             1-0 
Gerard de Wit - Ti de Jong             1-0 Bruno Jelic - Jan Hiemstra           0-1 
Floris Zoutman - Martijn Hardeman       1-0 Enno Scheffer - Bert Westerkamp        1-0 
Yassir Eilaidarous - Johan Mostertman       rem Yassir Eilaidarous - Gerard de Wit          0-1 
Milan Mostertman - Giuseppe Castellani    0-1 Yassir Eilaidarous - Gerard de Wit          0-1 
Bert Westerkamp - Jan Hiemstra           1-0 Jan-Willem Tamminga - Ti de Jong             1-0 
Frits Rietman - Bruno Jelic            1-0 Hans Serier - Arnold v.d. Woude      1-0 
Gerard de Wit - Wim van Beersum        0-1 Wim van Beersum - Floris Zoutman         1-0 
Floris Zoutman - Yassir Eilaidarous     0-1  
 
Top 10 voortschrijding 

PNT  SCORE RES    PNT  SCORE RES 

Jan Hiemstra  222 9.5 - 18  +22 Floris Zoutman  191 7.0 – 13 +17 
Gerard de Wit  201 12.0 - 25 +21 Wouter Welling 207 5.0 - 8  +16 
Enno Scheffer  215 4.0 - 4  +20 Henk van Putten 215 3.0 - 3  +15 
Frits Rietman  219 5.0 - 7  +19 Wim van Beersum 207 3.0 - 3  +15 
Peter Bodewes  197 6.0 – 10 +18 Bert Westerkamp 214 8.5 – 18 +14 

 
 

Jeugd 
 
DE JEUGDAFDELING Wim Krijnen 
Op 30oktober werd er voor de B en de C groep de laatste wedstrijd gespeeld van de eerste periode van het 
seizoen. Op 6 november werden de prijzen aan de winnaars uitgereikt en begon er een nieuwe competitie-
ronde, wel met een wat andere indeling. De B groep was te groot en het spelniveau te verschillend. Daarom 
hebben we deze groep nu in tweeën gedeeld met elk een verschillend speeltempo. Er is een sterkere groep 
van 13 (de B+ groep) en een iets minder sterke groep van 12 kinderen (de B groep). Ze spelen een competi-
tie van 10 ronden. De sterkeren spelen partijen van 30 minuten per persoon per partij en de anderen 2 partij-
en met wisselende kleuren tegen elkaar met een denktijd van 15 minuten per persoon per partij. Daarnaast is 
er een promotie en degradatieregeling ingevoerd, zowel tussen de B groepen onderling als tussen de B groep 
en de C groep. Promoveren naar de A groep is niet mogelijk omdat die een volledige competitie tegen elkaar 
speelt. 
 
Eindstand eerste periode 2003/2004 B groep 
1 Date Pijlman 6  9 Harro Boven 3   Suzanne de Jong 2 
2 Ruurdjan Pul 5   Marcel Biemans 3   Dionne Wigboldus 2 
 Xander Mostertman 5   Renout Swarts 3   Jan Coone 2 
4 Benjamin van Enter 4½   Bente Verheul 3  20 Simon Houtman 1½ 
 Robin Westerman 4½  13 Jonathan Slagter 2½  21 Wierd van de Zee 1 
6 Milan Heller 4   Natalia Westerman 2½   Christiaan de Jong 1 
 Emiel Krol 4  15 Bert ter Bogt 2   Thijmen Schaap 1 
8 Arno van Dijk 3½   Oscar Heslinga 2   Emil Verheul 1 
 
De B+ groep zal bestaand uit: David Slagter, Date Pijlman, Ruurdjan Pul, Xander Mostertman, Benjamin 
van Enter, Robin Westerman, Milan Heller, Emiel Krol, Arno van Dijk, Harro Boven, Marcel Biemans, Re-
nout Swarts en Bente Verheul. 
De B- groep wordt samengesteld uit de volgende kinderen: Jonathan Slagter, Natalia Westerman, Bert ter 
Bogt, Oscar Heslinga, Dionne Wigboldus, Jan Coone, Simon Houtman, Wierd van de Zee, Thijmen Schaap, 
Emil Verheul en Vaclav Ocelik 
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Ja, en dan was er ook nog de spekjescompetitie, die nu met het van start gaan van de nieuwe competitievorm 
ten grave is gedragen. Die competitie werd verrassend gewonnen door Thijmen Schaap, die naar huis ging 
met een lekkere zak spekjes. 
 
Suksessen Jeugdspelers op NOSBO-jeugdkampioenschap Hiddo Zuiderweg 
Op het NOSBO-jeugdkampioenschap, dat van 13 t/m 15 oktober in Assen werd gespeeld, heeft SC Gronin-
gen vier titels in de wacht gesleept. In de A-kategorie won de kersverse Groningen 2 speler Renze Rietveld, 
voor titelverdediger Frits Rietman, Erik-Jan Hummel en Kiran Soerdjan.  Erik-Jan wilde in een gelijke stel-
ling tegen Renze de boel wilde forceren ("Ik heb 150 elopunten meer"), en blies daarop hij zijn stelling op. 
De andere topduels werden remise. Met de rest van het deelnemersveld had de top 3 geen problemen, zodat 
Renze kampioen werd. In de B-jeugd werd Sophie Welling meisjeskampioen. Ze eindigde ook nog op de 
derde plaats, haar beste prestatie op dit toernooi ooit.In de C-jeugd was D-speler Mehran Kamali de sterkste. 
Hij had alle partijen kunnen winnen, maar stond twee remises af. Milan Mostertman stond in de finale van 
de D-kategorie slechts een halfje af en werd overtuigend kampioen. David en Jonathan Slagter eindigden op 
een gedeelde derde plaats en moeten nog een tweekamp spelen om een NK-plaats. 
 
Kategorie D Eindstand Finale 
No.  Naam                   Club        Score WP    SB     rat.  TPR  W-We 
 1.  Milan Mostertman       Groningen    7.5  35.0  32.75  1473 1580 +0.46 
 2.  Albert van Wijngaarden HSP          6.0  34.0  21.75  1147 1329 +1.84 
 3.  David Slagter          Groningen    5.0  32.0  15.50  1281 1191 -0.92 
     Jonathan Slagter       Groningen    5.0  32.0  14.00  1061 1171 +1.06 
 5.  Milan Heller           Groningen    4.5  38.0  15.50  1177 1181 +0.07 
10.  Renout Swarts          Groningen    3.0  25.5   4.75  0970  906 -0.59 
13.  Xander Mostertman      Groningen    1.5  29.5   1.75  0859  690 -0.83 
 
Milan Mostertman en Albert van Wijngaarden geplaatst voor het NK. David en Jonathan Slagter spelen een 
match over twee partijen om een NK-plaats. 
 
C-Kategorie 
No. Naam                Club          Score WP    SB     rat.  TPR  W-We 
 1. Mehran Kamali       Groningen      8.0  51.5  45.00  1614 1717 +0.71 
 2. Pieter Tromp        Assen          7.0  50.0  36.50  1401 1575 +1.96 
 3. Elmar Hommes        Assen          6.5  50.0  32.50  1400 1502 +1.19 
    Jasper Snijders     Oostermoer     6.5  47.5  32.25  1442 1417 -0.25 
    Ruben Slagter       Groningen      6.5  45.5  27.25  1537 1403 -1.14 
10. Natalia Westermann  Groningen      5.0  46.5  22.00  1267 1328 +0.64 
    Robin Westermann    Groningen      5.0  40.0  19.75  1326 1138 -1.92 
23. Ruurtjan Pul        Groningen      3.5  32.0   9.00  1117 1048 -0.62 
32. Marcel Biemans      Groningen      1.0  30.0   0.25  0836  379 -1.10 
 
B-Kategorie 
No. Naam                             Score WP    SB    rat.  TPR  W-We 
1.  Marijn Otte            Haren      5.5  19.5  17.00  1552 1815 +1.36 
2.  Michiel Delleman       Haren      5.0  20.5  15.50  1622 1747 +0.80 
3.  Sophie Welling         Groningen  4.5  20.0  12.00  1352 1638 +2.28 
5.  Elias Oude Brunink     Groningen  3.0  21.5   7.25  1507 1414 -0.65 
9.  Arjan Dijkstra         Groningen  2.5  21.0   6.75  1560 1407 -1.28 
    Chiel Nijssen          Groningen  2.5  15.0   3.75  1541 1217 -2.15 
 
A-Kategorie 
No.  Naam                 Club       Score WP    SB     rat.  TPR  W-We 
1.   Renze Rietveld       Groningen   5.5  18.0  15.50  2012 2185 +0.76 
2.   Frits Rietman        Groningen   5.0  16.0  11.00  2021 2025 +0.00 
3.   Erik-Jan Hummel      Groningen   4.5  18.0  10.00  2174 1958 -1.00 
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4.   Kiran Soerdjan       Groningen   3.0  16.0   4.50  1772 1713 -0.40 
 
Nederlandse rapidtitels voor Mehran en Milan Hiddo Zuiderweg 
Op 11 oktober zijn Mehran Kamali en Milan Mostertman in Eindhoven Nederlands rapidkampioen van de 
bouwjaren 1992 en 1993 geworden. Mehran scoorde 8 punten. Het hele toernooi ging hij gelijk op met Jona-
than Tan uit Amstelveen. Deze had steeds iets meer weerstandspunten, maar juist na de negende ronde was 
dat omgedraaid. Milan verloor al in een vroeg stadium van David Slagter, die na vijf ronden even zo veel 
punten had. Hij bleef echter geloven in een goed resultaat, en na 8 ronden stond Milan dan ook weer alleen 
boven aan. In de laatste ronde had hij tegen aarstrivaal Maurice Schippers genoeg aan remise. Dat nam hij 
aan in gewonnen stand. 
Ook veel andere Groningers speelden een goed toernooi, maar vielen net buiten de prijzen. David stond,  
zoals boven vermeld, lange tijd aan kop, maar kon zijn goede startniveau niet het hele toernooi volhouden. 
Hij werd nog gepasseerd door Milan Heller, die voor het eerst bij de eerste 15 op een NK eindigde. Ook Eli-
as Oude Brunink speelde beter dan ooit eerder op een landelijk toernooi. Verder mag de prestatie van Renout 
Swarts niet onvermeld blijven. In groep 1995 werd hij 14e, terwijl hij uit 1996 komt. 
 
Groningen 7 speelt gelijk Hiddo Zuiderweg 
Het jeugdteam van Groningen heeft de eerste wedstrijd met 4-4 gelijk gespeeld. Op zaterdag 4 oktober had 
het team door een mooie overwinning van Chiel Nijssen en een gelijkspel van Elias Oude Brunink een voor-
sprong genomen. Op donderdag 9 oktober werden de overige 6 partijen gespeeld. Groningen kwam snel op 
een 2,5 - 0,5 voorsprong omdat de tegenstander van Sophie Welling een stuk weggaf. Daarna speelde Milan 
Mostertman in een wisselvallige partij remise. Mehran Kamali gaf zijn tegenstander onnodig kansen. Deze 
verzilverde het met een mooie combinatie. Arjan Dijkstra en tegenstander hielden wel van positionele zwak-
tes. Ze hadden er beiden te veel om er van te kunnen profiteren. Robin Westermann moest hard knokken 
voor remise, maar werd beloond voor zijn vasthoudendheid. Natalia Westermann was het langst bezig. Ze 
stond lange tijd met de rug tegen de muur, maar overzag helaas een plotselinge  kwaliteitswinst. Daardoor 
bleef haar tegenstander goed staan, maar mat in 1 was niet aan hem besteed. In het eindspel streek hij toch 
de winst op. Een goed begin van het gepromoveerde team. DSC (Appingedam) was vorig jaar nog in de top 
in deze klasse geëindigd. 
 
 
 
 

FIDE 
Regels voor het schaakspel - maart 2001 Johan Zwanepol 
(aflevering 2 ; de ROKADE) (Internationaal Arbiter FIDE) 
De rokade is een zet van de koning en een toren van dezelfde kleur op dezelfde rij. Zij geldt als één zet en 
moet op de volgende manier worden uitgevoerd. 
De koning wordt vanuit zijn oorspronkelijke positie( wit Ke1 of zwart Ke8) twee velden naar links of rechts 
in de richting van de toren, met welke hij wil rokeren, verplaatst. Witte koning e1 naar g1 of c1, zwarte ko-
ning naar g8 of c8. 
Dan wordt de desbetreffende toren geplaatst op het veld dat de koning heeft overschreden. Witte toren van 
h1 naar f1, of van a1 naar d1, zwarte toren van h8 naar f8 of van a8 naar d8. 
 
De rokade mag niet uitgevoerd worden indien met de koning of met de desbetreffende toren reeds een zet 
is gedaan. 
De rokade is tijdelijk niet toegestaan indien; 
 1. de koning schaak staat of  
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 2. het veld dat hij overschrijdt of gaat bezetten wordt aangevallen of  
 3. als er een stuk tussen de koning en de toren staat. 
  
Artikel 4.4  
 a. Indien een speler opzettelijk zijn koning en een toren aanraakt, dan moet hij aan die kant rokeren, in-

dien dit reglementair is toegestaan. 
 b. Als een speler opzettelijk een toren aanraakt en pas daarna zijn koning dan mag hij bij die zet niet aan 

die zijde rokeren. 
  Conform het reglementartikel “het aangeraakte stuk” moet de betreffende speler in dit geval een to-

renzet doen. 
 c. Als een speler de bedoeling heeft te rokeren, de koning aanraakt, of gelijktijdig de koning en de toren, 

maar rokeren aan die zijde is niet reglementair, dan moet de speler een andere reglementaire zet doen 
met zijn koning of aan de andere zijde rokeren. 

  Indien er met de koning geen reglementaire zet is te doen, dan is elke andere reglementaire zet toege-
staan. 

 
Artikel 4.7 
 Als een stuk op een veld is losgelaten en het betreft een reglementaire zet of een deel van een reglemen-

taire zet, dan mag het niet meer op een ander veld geplaatst worden. De zet wordt beschouwd als te zijn 
gedaan. Uiteraard als aan alle relevante vereisten is voldaan. 

 Opmerking ; we kunnen met het uitvoeren van een zet drie fasen onderscheiden: 
 1. Met het aanraken van een stuk is geen terug meer mogelijk. 
 2. Met het loslaten van het stuk op het nieuwe veld is de zet uitgevoerd. Ook dan geen terug meer moge-

lijk. 
 3. Toch is men nog steeds aan zet. Men kan nog reclameren, remise aanbieden, de klok stilzetten, om de 

arbiter roepen. Eerst nadat de klok is ingedrukt geldt de zet als voltooid. 
  
 Voorbeeld; het gebeurt wel eens dat men een zet uitvoeren wil die reglementair niet mogelijk is.  
 De speler bemerkt dat eerst wanneer het betreffende stuk om zo te zeggen reeds “in de vlucht” is. 
 
Zie diagram 

Wit wil pion f7 slaan. Raakt hij eerst Tf2 aan, dan moet hij daarmee zetten. Tf2 x f7 is reglementair niet mo-
gelijk, dus moet hij Tf2 x Te2  of  Tf2 – g2+ spelen. 
Werd de pion f7 het eerst aangeraakt, dan moet hij Lb3 x f7 spelen. 
Wanneer wit pion f7 toch met de toren heeft geslagen, en kan niet verklaart worden welk stuk het eerst is 
aangeraakt, dan moet de toren worden gespeeld. 
 
Voorbeeld; uit de partij Gerstner – Uhlmann , toernooi Baden-Baden 1993.  
Zie diagram  
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Uhlmann had reeds voor 11 zetten met zijn Ta8 op b8 een stuk geslagen. Nu speelt hij 0-0-0. 
Wit reclameert natuurlijk. Uhlmann verontschuldigt zich en speelt nu 19. … Td8 
Niemand maakte bezwaar tegen de vergissing. Zwart had echter Ke7 of Kd8 moeten spelen. 
 
In de volgende aflevering : het einde van een partij. 
 
 
 
 
 

 
Schaakprobleem 1 
Start met 1.e4 en eindig op zet 5 als een paard 
een toren neemt en hierbij mat zet. Hoe gaat de 
partij?  
Hint: Eerst moeten we beslissen wie er mat zet. 
Wanneer wit mat geeft, dan is er een halve zet 
minder te spelen, en bovendien is wit gecommit-
teerd aan 1 e4. Het blijkt dat de vier overgeble-
ven zetten niet voldoende zijn om mat te geven, 
dus zal zwart de matzet moeten produceren. Be-
denk dat zwart niet mat kan geven met alleen het 
paard: een ander stuk zal dus in het spel moeten 
komen. 

 
 

Schaakprobleem 2 
 
Wit is aan zet en geeft mat in 4.

 
Oplossing: zie blz 32 
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Verslagen 
 

ESSENT-TOERNOOI HOOGEVEEN Erik Hoeksema 
Met een score van 5½ uit 9 en een TPR van 2538 deed ik mezelf versteld staan in de sterk bezette Open 
Groep van het Essent-toernooi. Het is lang geleden, heel lang geleden, dat ik me zo goed kon handha-
ven tussen de meesters en grootmeesters. Sterker nog, waarschijnlijk was dit mijn beste toernooi ooit.  

Ik begon met twee overwinningen en daarna volgden nog zeven remises. Ja ja, hoor ik de lezer al den-
ken, daar hebben we die ouwe remise-schuiver weer. Dat is nu eenmaal mijn noodlot. Er zullen ver-
moedelijk nog vele jaren voorbij gaan voordat ik deze reputatie kwijt ben. Het is ook koren op de mo-
len van de stukjesschrijvers in de bladen. Het schrijft allemaal zo lekker makkelijk weg. Rini Kuijf in 
Schaaknieuws: “De muur van Baflo deed zijn naam weer alle eer aan”. Hans Ree in New in New in 
Chess Magazine: “Erik Hoeksema is known in the province of Groningen as the Rock from Baflo”. 
Natuurlijk is het altijd leuk om genoemd te worden – vraag maar aan prof.dr.ir. Akkerman, een onver-
getelijke creatie van Kees van Kooten. Maar toch, hoe kom ik van deze bijnaam af?  

In Hoogeveen was de ene remise nog spannender dan de ander. Maar al te vaak was remise de minst 
waarschijnlijke uitslag. Het enige dat ik mezelf kan verwijten is dat ik toch nog veel kansen heb laten 
liggen. In de meeste gevallen zat ik aan de goede kant van de remise.  
Genoeg geklaagd, op naar de partijen. 

In de eerste ronde mocht ik met zwart aantreden tegen clubgenoot Rudolf Potze. Het openingsspel van 
Potski was niet optimaal, maar daarna hield hij lange tijd dapper stand. In tijdnood kwam Rudolf met 
een paar aardige ‘Potski-tactics’. 

 
Potze (2129) – Hoeksema (2351)
STELLING NA 27...f5  

 
Met welbehagen zat ik hier naar mijn stelling te 
kijken. Pluspion, prachtig mobiel pionnenfront 
en een reusachtig sterke loper. De twee volgende 
zetten van wit had ik niet echt zien aankomen. 

28.Pg4! 
Een pion achter, hoog tijd om te gaan rommelen. 

28...Lg7 29.Dh4! Th5 30.De7? 
Een kansloos stukoffer. Taaier was 30.Pf6+ Lxf6 
31.Dxe4 fxe4 32.Txf6 Txf6 33.Txf6 maar Rudolf 
had goed getaxeerd dat dit toreneindspel ook vrij 

hopeloos is. Een lange variant als bewijs: 
33...Te5 34.Txg6+ Kf7 35.Tg3 e3 36.Tf3+ Kg6 
37.Tf1 d5 38.g4 d4 39.b4! (anders 39...Tc5) 
39...e2 40.Te1 Kg5 41.Kg2 Kh4 en zwart wint. 

30...Dxg4! 31.Dxe6+ Kh7 32.Dxd6 Tf6 33.Dc7 
De4 34.Td1 Tc6 35.Db7 Txc2 36.Dxa6 De2 
Heel even keek ik naar 36...Txh3+ 37.Txh3 
Dxg2 en mat. Gelukkig niet te lang: het is 
37.Txh3 schaak! 

37.Tg1 Tg5 
Rekenen blijft moeilijk, maar toch moet 
37...Dxf3! 38.gxf3 Txh3 mat binnen mijn moge-
lijkheden liggen. 

38.Tf4 Txa2 39.Th4+ Th5 40.Txh5 gxh5 
41.Dc8 De4 en wit gaf het op. Zo op het oog een 
redelijk strakke overwinning, maar dat ik geen 
enkel trucje scherp had doorgerekend zat me niet 
lekker.

In de tweede ronde won ik heel gemakkelijk in nog geen twee uur spelen van de Duitse Georgiër David 
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Baramidze. Zestien jaar nog maar, en toch al meester met een rating van dik in de 2400. Hij had zijn 
dag niet. 

Hoeksema (2351) – Baramidze (2463)
Siciliaans. 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 
6.f3 e5 7.Pb3 Le6 8.Le3 Le7 9.Dd2 Pbd7 10.0-
0-0 Dc7 11.g4 h6?! 
Geeft wit een aanknopingspunt op de konings-
vleugel, waardoor zwart niet langer veilig kort 
kan rokeren. 

12.Df2   ZIE DIAGRAM. 

 
Nu is 12...b5 een normale zet, terwijl ook 12...0-
0-0 wel eens gespeeld is. Baramidze dacht echter 
een trucje te zien en speelde heel snel: 

12...Lxg4?? 
Een combinatie met een levensgroot lek. 

13.fxg4 Pxg4 14.Pd5! 
Zwarts bedoeling was uiteraard 14.Dg3 Pxe3 
15.Dxe3 Lg5 met damewinst. De tekstzet kwam 
als een koude douche voor de jonge zwartspeler. 
Dat hij deze elementaire weerlegging over het 
hoofd zag, wijst op enige onderschatting van zijn 
tegenstander. 

14...Dc6 15.Df3 Pxe3 16.Pxe3 
Stuk meer bij betere stelling. De rest was niet 
moeilijk. 

16...Tc8 17.h4 Pf6 18.Ld3 a5 19.Pd2 a4 20.a3 
g6 21.Pb1! Db6 22.Pc3 d5 
Om er maar zo snel mogelijk van af te zijn. 

23.Pcxd5 Pxd5 24.Pxd5 Db3 25.Thf1! 1-0. 
2 uit 2, fantastisch begin.

 

In de derde ronde wachtte Sergei Grigoriants, een sterke Russische meester. Er ontstond een scherp 
gevecht. 

Grigoriants (2525) – Hoeksema (2351)
Siciliaans. 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 
6.f4 e6 7.Df3 Db6 8.Pb3 Dc7 9.g4 b5 10.g5 
Pfd7 11.a3 Pc6 12.Lg2 Tb8 13.De2 
Na 13.0-0 speelt zwart 13...b4 14.axb4 Pxb4 
15.De2 Pxc2! 16.Dxc2 Db6+ en 17...Dxb3. 

13...Pc5 
Nu speel ik mijn hele leven al Siciliaans, en nog 
steeds heb ik geen flauw idee of dit het juiste 
plan is. Na een normale zet als 13...Le7 was ik 
als de dood voor een snelle overrompeling met 
f4-f5. 

14.Pxc5 dxc5 15.Le3 Lb7 16.Df2 Pd4! 
Een prachtig veld voor het paard. Slaan gaat niet, 
want op het eind hangt pion f4. 

17.0-0 Le7 18.b4 
Grigoriants dacht in deze fase erg lang na, over 
dingen als 18.Kh1 waarna wit wel op d4 dreigt te 
nemen. Maar dat eventuele pionverlies is geen 

ramp, want dan liggen de zwarte velden helemaal 
open bij wit. De tekstzet is principieel: wit on-
dermijnt de positie van het paard. 

18...cxb4 19.Lxd4 bxc3 20.Lxg7 Lc5 21.Ld4 
Lxd4 22.Dxd4 0-0! ZIE DIAGRAM. 

 
Na deze geforceerde afwikkeling staat zwart  
uitstekend. Wit heeft geen aanval en zwart dreigt 
binnen te vallen op d2 met zijn torens. De meeste 
witspelers zullen bezwijken onder deze verve-
lende druk, maar Grigoriants verdedigt zich heel 
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nauwkeurig en – niet onbelangrijk – hij ging ook 
een stuk sneller spelen. 

23.Tf2 Tfd8 24.De3 Td7 25.Lf1 Tbd8 26.Ld3 
Dd6 27.Tf3 Dd4 28.Kf2 Da4 
Na 28...Dxe3+ 29.Kxe3 staat wit klaar voor Th3 
en e5, met aanval op h7. 

29.De1! 
Neemt c3 onder vuur en zwart moet rekening 
houden met Th3, koning opzij en Dh4. Een geval 
van dynamisch evenwicht, lijkt het. 

29...Dd4+ 30.De3 Da4 31.De1 Dd4+ en remise. 
Na afloop  nog een uurtje geanalyseerd met Gri-
goriants, en toen bleek dat hij ongeveer drie keer 
zoveel had berekend als ik. Zijn commentaar: 
“you don’t calculate a lot, you just play the right 
moves”. Dat heb ik maar als een compliment 
opgevat.

Na de partij zei Yge Visser tegen mij: “mooi resultaat, maar ik eis wel dat je er morgen met wit vol 
voor gaat.” Alsof ik iets anders van plan was! Het werd – met wit tegen de Engelse grootmeester Heb-
den - mijn moeilijkste partij uit het hele toernooi. Krankzinnig ingewikkeld, ik kon er geen touw aan 
vastknopen. Hebden ook niet vermoed ik, maar misschien snapt een wakkere lezer wel waar het om 
draait. Lex Jongsma behandelde deze partij in de commentaarzaal, maar verder dan ‘prachtig spektakel’ 
kwam hij ook niet. 

Hoeksema (2351) – Hebden (2560)
Schots. 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pxc6 
bxc6 6.e5 De7 7.De2 Pd5 8.c4 Pb6 9.b3?! 
Een ongebruikelijk zijvariantje, als hoofdvariant 
geldt 9.Pc3 De6 10.De4 Lb4 11.Ld2 La6 12.b3. 
Zo speelde Kasparov het Schots, en ook de jonge 
Indiase grootmeester Surya Shekhar Ganguly 
(klemtoon op de eerste lettergreep) is een van de 
voorvechters van die aanpak. Ik ben bang dat ik 
na deze partij 9.b3 vaarwel moet zeggen, want 
het lijkt allemaal toch wel goed voor zwart. 

9...g6! 
Veel sterker dan 9...a5, wat Hebden in eerdere 
partijen had gespeeld. 

10.Lb2 
Na 10.La3 is 10...c5! een goed antwoord. 

10...Lg7 11.Lg2 Te8 13.0-0 
Een vaag pionoffer. Ik had i.p.v. g3 en Lg2 ook 
Pb1-d2-f3 kunnen doen, maar dat voelt zo traag 
en sloom. I.p.v. de tekstzet was ook 13.f4 f6 mo-
gelijk, waarna wit alsnog een pion moet offeren. 
Na lang aarzelen achtte ik de versie zonder inlas 
van f4 en f6 toch iets kansrijker. 

13...d5!? 
Van Mark Hebden is bekend, dat hij van het ini-
tiatief houdt. Hij offert liever zelf een pion dan 
dat hij er eentje aanneemt. Maar hoe wit het pre-
cies moet spelen na 13...Lxe5, moet iemand mij 
nog maar eens uitleggen. 

14.f4 f6 15.Pc3 d4!? 
Ik had 15...Lb7 verwacht, maar Hebden stuurt 
aan op enorme complicaties. Ik verdenk hem 
ervan dat hij hier zijn dame-offer op de twintig-
ste zet al had voorzien. 

16.Pe4?! 
Deze centrale zet speelde ik zonder nadenken, 
maar de computer adviseert het verrassende 
16.Pb1! waarna c6 en d4 allebei in staan. Zoals 
ik al zei, het is veel te moeilijk voor mij. 

16...fxe5 17.fxe5 Dxe5 18.Tae1 Lf5 19.Dd2 
Tad8 20.c5 
Wit staat ideaal, maar heeft geen tactische grap-
pen. De tekstzet is de enige manier om er iets 
van te maken.  

20...Pd5 21.Pd6 ZIE DIAGRAM. 

 
Eerlijk gezegd had ik hier alleen maar naar het 
kwaliteitsoffer 21...Pe3 gekeken, maar Hebden 
speelt het veel sterker. 
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21...cxd6! 
Scherp gezien. Zwart krijgt geweldige compen-
satie voor de dame. 

22.Txe5 dxe5 23.Da5 e4?! 
Geeft wit de kans om het machtige zwarte pion-
nenblok uit elkaar te slaan. Ik was bang voor het 
geduldige  23...h5 en daarna pas e5-e4. 

24.g4! Lxg4 25.Lxe4 Le2 26.Tf2 d3 27.Lxg7 
Kxg7 28.Lxd5 Txd5 29.Dc7+ Kh6 30.Df4+? 
Sterker was 30.Tf7! om eerst 30...Th8 af te 
dwingen. 

30...Kh5 
Hier staat de zwarte koning verrassend veilig. 
Met nog een minuutje voor tien niet eenvoudige 
zetten maakte ik me hier weinig illusies. 

31.Dd2 Txc5 32.Tg2 Te4 33.Tg3 g5 34.b4 Td5 
35.Th3+ Kg6 36.Dc3 
En ineens heeft wit toch weer wat tegenspel. 
Hebden had nog twintig minuten, maar hij komt 
er niet uit. 

36...Tg4+ 37.Kf2 Tf4+ 38.Ke3 

Hier is zwart helemaal niets mee opgeschoten. 
De koning staat op e3 beter dan op g1. 

38...Td6 39.Dh8 h5 40.De8+ Kf6 ZIE DIA-
GRAM. 

 
Pfff, veertig zetten gehaald. 

41.Dh8+ Kg6 42.Dg8+ Kh6 
Hebden heeft geen zin in een riskante wandelko-
ning en schikt zich in remise door eeuwig 
schaak. Wit kan uiteraard ook niets ondernemen 
met dat kleine monster op d3. 

43.Dh8+ Kg6 44.Dg8+ Kh6 45.Dh8+ en remise.

 

In de vijfde ronde moest ik met zwart tegen veelvuldig NK-finalist Ruud Janssen. Het werd de slechtste 
partij van het toernooi. Laat ik volstaan met een fragment.  

STELLING NA 22.Dc1 in Janssen (2489) – 
Hoeksema (2351) 

 
Na een tamelijk beroerde opening heb ik de zaak 
redelijk kunnen repareren. Wit staat beter, maar 
veel is er niet aan de hand. Misschien kan het 
bevrijdende 22...f5 al. Ik wilde eerst even mijn 
dame activeren... 

22...Db6?? 23.Txd6! 
Met een megavork na 23...Txd6 24.c5 Db8 
25.cxd6. Gruwelijk, wat een blunder, ik kon wel 
door de grond gaan. Heel even overwoog ik om 
op te geven, maar dat kon ik mijn fans niet aan-

doen. Met de smoor in besloot ik nog even door 
te knoeien, ik had toch niks beters te doen. 

23...Pc8 24.c5 Db8 25.Txd8 Txd8 26.Td1 Te8 
27.Lh5 g6 28.Lg4 Pe7 29.Td6 Dc8 30.Dd1 Kg7 
31.f5!? 
Op zoek naar een geforceerde winst. Wit staat 
overweldigend en alles wint natuurlijk, maar 
toch zou ik zelf met wit gewoon even wachten. 
Dan komt de winst meestal vanzelf. 

31...gxf5 32.exf5 Pxf5 33.Txe6 
Na 33.Pxf5+ Lxf5 34.Lxf5 Dxf5 35.Td7+ Kh8 
36.Txc7 heeft zwart 36...De5! Niet goed is 
36...Df2? wegens 37.Pe4! en 37...Txe4 faalt op 
38.Dd8 mat. 

33...Dxe6 34.Pxf5+ Kh8 35.h3? 
Veel beter was 35.Pe2! waarna 35...h5 faalt op 
36.Dd2! en wit geeft mat op h6. 

35...De1+ 36.Dxe1 Txe1+ 37.Kh2 Ta1 
Wat een verschil met veertien zetten geleden! 
Zwart doet ineens weer helemaal mee. Janssen 
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zal zichzelf vervloekt hebben, dat hij het zover 
heeft laten komen. 

38.Pd4 Txa3 39.Pe4 a5 40.Pxc6 
Na 40.bxa5? wint zwart met 40...Ta4 een stuk. 

40...a4! ZIE DIAGRAM. 

 
Einde tijdnood, en Janssen dacht nu veertig (!) 
minuten na om een manier te vinden om deze 
vrijpion af te stoppen. 

41.Pd4 Te3 42.Lf5 a3 43.Pd2 a2 44.P2b3 Tc3 
45.Pa1 Pd5 46.Pdc2 Pe3 47.Pxe3 Txe3 48.c6 
Tc3 49.Le6 
Goed genoeg voor remise, maar een interessante 
poging was nog 49.Le4! Tc1 50.Lc2! Txa1 51.c7 
Th1+ 52.Kg3! a1D 53.c8D+ Kg7 54.Dd7+ en 
wit heeft minstens remise door eeuwig schaak. 

49...Txc6 50.Lxa2 Ta6 51.Ld5 Txa1 52.Lc6! 
Tb1 53.Lxb5 Txb4 54.Lc6 
Een kwaliteit meer, maar het is potremise. 

54...Kg7 55.La8 Kh6 56.Lc6 Kg5 57.La8 Kf4 
58.Lc6 Tb2 en remise gegeven. Al zou zwart 
zijn koning op f2 krijgen en de toren op g3, dan 
is het nog steeds helemaal niets.

In de zesde ronde trof ik opnieuw een grootmeester: de Rus Sergei Beshukov. Maar ja, Beshukov mag 
dan wel grootmeester zijn, hij is dat niet in iedere stelling. Hij voelde zich duidelijk niet op zijn gemak 
in de opening en liet zich helemaal wegspelen. Na veertig zetten stond hij echt totaal verloren en dat ik 
erin slaagde die stelling niet te winnen had iets tragi-komisch. Zelfs in de slotstelling had ik nog een 
geforceerde winst, maar na bijna zes uur spelen zag ik helemaal niets meer. Een pijnlijke ervaring, en 
de gedachte dat ik een Russische grootmeester vanuit een ongeveer gelijke stelling had overklast, was 
maar een schrale troost. Bij wijze van zelf-therapie de hele partij. 

Hoeksema (2351) – Beshukov (2506)
Siciliaans. 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 
e5 6.Pdb5 d6 7.Pd5 
Een goede en gezonde manier om de ingewik-
kelde hoofdvarianten van de Sveshnikov te ont-
wijken. 

7...Pxd5 8.exd5 Pb8 9.c4 Pd7 10.Le2 Le7 11.0-
0 a6 12.Pc3 0-0 13.Le3 f5 14.f3 Lg5 15.Dd2 
Lxe3 16.Dxe3 Tf6!? 
Vermoedelijk kende Beshukov de rapidpartij 
Hoeksema-Potze, Walrus zomerschaak 2003 
niet. Potski speelde 16...Dh4, ook een zet met 
duidelijke bedoelingen. Zelf denk ik dat zwart 
nooit koningsaanval kan krijgen in deze stelling, 
en dat zowel 16...Tf6 als 16...Dh4 een slag in de 
lucht is. Gezonder lijkt me 16...a5, gevolgd door 
17...Pc5. 

17.Ld3 Pc5 18.Lc2 a5 19.b3 Th6? ZIE DIA-
GRAM. 

 

Consequent verder op het verkeerde spoor. Be-
shukov denkt nog steeds dat zwart het van ko-
ningsaanval moet hebben. Met zo’n verdwaalde 
toren op h6 moet ik altijd aan een partij Timman-
Salov, kandidatenmatch 1988 denken, waarin die 
toren de hele partij lang niets deed. Voor de lief-
hebbers: 1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 Lb4+ 4.Pbd2 d5 
5.Da4+ Pc6 6.a3 Lxd2+ 7.Lxd2 Pe4 8.Dc2 a5 
9.e3 0-0 10.Ld3 f5 11.0-0 a4 12.Lb4 Tf6 13.Pe5 
Ld7 14.f3 Pg5 15.Tac1 Pf7 16.f4 Le8 17.Le1 Th6 
(daar is ie!) 18.cxd5 Dxd5 19.Le2 Pfxe5 20.dxe5 
Lh5 21.Td1 Da2 22.Lxh5 Txh5 23.Td7 Tc8 
24.Tf2 Db3 25.Dxb3 axb3 26.Tfd2 Kf8 27.T2d3 
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Pe7 28.Lb4 c5 29.Td8+ Txd8 30.Txd8+ Kf7 
31.Lxc5 Pd5 32.Td7+ Ke8 33.Txb7 g5 34.g3 
gxf4 35.exf4 Kd8 36.Lf8 Ke8 37.Lg7 1-0. Echt 
een modelpartij van Timman! 

20.f4! e4 
Zwart moet de stelling gesloten houden, anders 
wordt hij in het centrum weggeblazen. Maar de 
tekstzet geeft wit de vrije hand in het centrum en 
op de damevleugel. Veld d4 lonkt naar het witte 
paard, en wit kan in alle rust b3-b4 voorbereiden. 

21.a3 Df6 22.Pe2 Ld7 23.Tab1 Tc8 24.Pd4 
Dd8! 25.Tfc1 Tf6! 
Geen uitroeptekens omdat zwarts laatste twee 
zetten zo verschrikkelijk sterk zijn, maar Be-
shukov ziet in dat een koningsaanval geen enkele 
kans van slagen heeft. Hij haalt zijn stukken te-
rug om de schade beperkt te houden. Je schrap 
zetten voor de verdediging en toegeven dat je 
strategie heeft gefaald, dat is een kwaliteit die 
lang niet iedereen bezit. 

26.b4 axb4 27.axb4 Pa6 28.Ld1 De7 29.Le2 
Tff8 
Wit staat heel mooi, maar c4-c5 is voorlopig 
grondig verhinderd. Zonder duidelijk plan be-
sloot ik maar eens wat te gaan manoeuvreren, 
wie weet knoopt Beshukov zichzelf wel op. 

30.Dd2 Kh8 31.Pc2 Tfd8 32.Dd4 Le8 33.Pe3 
Lg6 34.g3 Dc7 35.Lf1 b6?! 
Op zich een logische gedachte om veld c5 extra 
te controleren, maar nu komt veld c6 weer vrij 
voor het witte paard. 

36.Dd2 Pb8 37.Pc2 Lf7 38.Pd4 g6 39.Pb5! 
En zie, binnen vier zetten heeft Beshukov zijn 
stelling volkomen geruïneerd. Mijn eigen bijdra-
ge was beperkt, ik heb hem zelf het vuile werk 
laten doen. 

39...Db7 40.Dd4+ Kg8 41.Ta1 ZIE DIA-
GRAM. 

 

Dreigt 42.Ta7, terwijl 41...Pa6 faalt op 42.Df6! 
en de druk op de zwarte stelling wordt te zwaar. 
Opgeven is nu een optie, maar Beshukov speelt 
gewoon door – en gelijk heeft-ie. 

41...De7 42.Dxb6 Le8 43.Ta7 Df6 44.Dd4 Pd7 
45.Ta6 Dxd4+ 46.Pxd4 Pf6 47.Tca1 Kf7 
48.Pe6 Td7 49.Tb6 Ke7 50.Taa6 Pg4  
Dreigt iets vaags met Pe3. Iemand als Karpov 
zou dit tegenspel, hoe onschuldig ook, nooit 
hebben toegelaten. Even h2-h3 had alles verhin-
derd. 

51.Ta3 Lf7 52.Pd4 Tdc7 53.Pc6+ Kd7 54.Taa6 
De veiligste winst was 54.h3 Pf6 55.Pe5+! dxe5 
56.Txf6, gevolgd door 57.fxe5. 

54...Pe3 55.Pa5 
Hier was 55.Pa7! een stuk eenvoudiger. 

55...Lxd5! 
Slik, niet gezien. Nog steeds staat wit gewonnen 
maar voor het eerst in deze partij heeft zwart 
bepaalde tegenkansen. De twijfel slaat toe bij 
wit. 

56.Txd6+ Ke7 57.Txd5 Pxd5 58.cxd5 Tc1 
59.Te6+ Kd7 60.Pc6 Ta8 61.Pe5+ Kd8 ZIE 
DIAGRAM. 

 

62.Pf7+? 
Ik had hier nog achttien minuten voor de rest van 
de partij, dus van echte tijdnood was geen spra-
ke. Maar ik zag gewoon niets meer! De stukken 
werden zwaar en begonnen te dansen voor mijn 
ogen, u kent dat verschijnsel misschien wel. Een 
simpele winst was 62.d6 Ta1 63.d7 Txf1+ 
64.Kg2 Tg1+ 65.Kh3 en wit wint. Na ja, wie 
sage ich das jetzt... Ik dacht dat 63...Txf1+ mat 
was! 

62...Kd7 63.Pe5+ Kd8 64.Pf7+ Kd7 65.Pe5+ en 
remise gegeven. Met een verbaasde glimlach liet 
Beshukov mij de winst zien. 
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Tijd om bij de pakken neer te zitten had ik nauwelijks. Ik schopte wat tegen een lantaarnpaal aan, nam 
net als Beshukov ook een paar alcoholische versnaperingen en verscheurde mijn notatiebiljet. Daarna 
de knop om, voorbereiden op de volgende partij. Ik mocht aantreden tegen de bijna zestig jaar oude 
Vlastimil Hort, ooit een absolute wereldtopper maar tegenwoordig niet meer dan een modale groot-
meester. De theorie houdt hij niet meer bij, hij moet het nu hebben van inzicht en ervaring. Het werd 
een weinig opwindende schuifpartij, maar in tijdnood werd Hort een beetje zenuwachtig. Hij had de 
veertig al gehaald, maar de oude meester deed nog snel een zetje voor de veiligheid. En dat was niet 
zo’n handige!  

Hort (2546) – Hoeksema (2351)

STELLING NA 41.Tc3?  

 
Op zich een versteende stelling, waar geen mu-
ziek meer in zit. Wits laatste zet maakt echter een 
tactische wending mogelijk. 

41...d5! 
Met als idee 42.cxd5 Pxd5 43.Txc5 Pxe3 en de 
witte stelling stort in elkaar. Hort verzuchtte hier: 
“Mein Gott, was habe ich gemacht?” Na de partij 
vertelde hij dat hij hier had willen opgeven “be-
cause I was disgusted with myself.” Maar helaas, 
hij gaat zich nog even heel taai verdedigen. 

42.De1 d4 43.T3c2 
Zwart staat natuurlijk schitterend, maar het is 
niet eenvoudig om ergens beslissend door te bre-
ken. 

43...Lf7 44.Kh3 Ta7 45.Df2 Tad7 46.Kg2 Kg7 
47.De1 Pc8 48.Df2 Pe7 49.Ta2 Pg8? 

Hier mis ik mijn kans, 49...d3! was winnend. De 
loper op f1 staat dan voorgoed buitenspel en 
zwart kan op zijn gemak de pion op c4 gaan be-
legeren. 

50.Le2! 
Pas nu begreep ik het idee achter 49.Ta2, 49...d3 
is niet langer een vork. Nu gaat de loper weer 
meedoen. 

50...Ph6 51.Pf1 Le6 52.De1 Ta8 53.Ld1 Pf7 
54.Tac2 Pd6 55.Kh3 d3 
Een verkapt remise-aanbod, zwart schuift de 
stelling dicht. Scherper was 55...Df7, maar na 
56.exd4 cxd4 57.Db4! is de stelling volkomen 
onduidelijk. 

56.Tc3 Df7 57.Pd2 Kh6 58.Df2 Kg7 en remise. 
Hort was na afloop zeer complimenteus. In zijn 
mooie zangerige Duits: “Sie haben sehr gut ge-
spielt, ganz originell, vielen Dank, ich habe sehr 
viel gelernt.” Drie dagen later speelde Yge Vis-
ser in de Duitse clubcompetitie tegen Hort. Ook 
toen weer ontsnapte Hort met remise. En na af-
loop, u raadt het al, niets dan lof voor het spel 
van Yge. “Sie haben sehr gut gespielt, ganz ori-
ginell, vielen Dank, ich habe sehr viel gelernt.” 
Ook complimentjes zijn aan devaluatie onderhe-
vig!

In de achtste ronde een levensgevaarlijke tegenstander: Daniel Stellwagen, de hope des vaderlands. 16 
jaar, tweede op het Nederlands kampioenschap achter Van Wely, al twee grootmeesterresultaten op 
zak. Kortom, niet iemand waar je zomaar even overheen walst. 

Hoeksema (2351) – Stellwagen (2487)
Frans. 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 5.Pf3 Ld7 
6.Le2 Pge7 7.Pa3 cxd4 8.cxd4 Pf5 9.Pc2 Le7 
10.0-0 h5 
Dit had Daniel ook tegen Afek op het bord ge-
had. Afek speelde 11.b4, ik had iets anders voor-
bereid. 

11.Pe3 g5 12.Pxf5 exf5 13.h4 gxh4!? 
Nieuw. Ik kende slechts 13...g4 14.Pg5. De 
tekstzet is heel interessant, zwart bekommert 
zich niet om zijn pionnenstructuur en vertrouwt 
op de activiteit van zijn stukken. 

14.Kh2 Db6 15.Le3 Tg8 16.b4 
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Een beetje op gevoel gespeeld. Slaan op b4 is 
wegens Tb1 nooit aantrekkelijk. 

16...Pd8 17.Pg1 Pe6 18.Ph3 Tc8 19.a3 
Even een veilig zetje tussendoor. Ibelo Damkat 
uit Groningen, een trouwe fan, wees mij op de 
actieve zet 19.Dd3!? en hij gaf als variant 
19...Dxb4 20.Tab1 Da3 21.Dxf5 Pg5 22.Lb5!! 
ZIE DIAGRAM 

 
en wit wint, een mooie kruispenning. Na 
19.Dd3!? kan zwart misschien op b4 slaan, im-
mers na 19...Lxb4 20.Tab1 is 20...Tc3 lastig. 
Hoewel, dan heeft wit weer 21.Dxf5 en na 
21...Pg5 22.Df4 blijft het een onoverzichtelijk 
rommeltje. 

19...f4 
Deze breekzet hing al zetten lang in de lucht. De 
computer beveelt nu 20.Pxf4 Pxf4 21.Lxf4 aan. 
Ik was bang voor 21...Dg6 22.Lf3 Lg4, maar 
volgens Fritz moet wit 22.Tg1! doen met duide-
lijk voordeel. 

20.Lxf4 Dxd4 21.Dxd4?! 
Er gebeuren vreemde dingen met een mens tij-
dens zo’n zwaar toernooi. Je zit maar te denken 
en je berekent eigenlijk niets, je hallucineert, je 
ziet spoken en in allerlei varianten duiken stuk-
ken op die al lang geslagen zijn. Zo ook hier, ik 
heb meteen 21.Lxh5 verworpen maar waarom 
weet ik echt niet meer. Het kwaliteitsoffer 
21...Txg2+ 22.Kxg2 Pxf4+ 23.Pxf4 Dxf4 is 
weliswaar typisch Stellwagen, maar na het nuch-
tere 24.Df3 verre van overtuigend. 

21...Pxd4 22.Lxh5 Tc4! 
Een mooie actieve zet, waar ik zeer van onder de 
indruk was. Een beetje overdreven, want zowel 
na 23.Ld2 als na 23.Tad1 is er weinig aan de 
hand. 

23.Le3 Pc2 24.Ta2 d4 
Na 24...Pxe3 25.fxe3 krijgt wit lastige druk tegen 
f7. 

25.Ld2 Lg4 26.Lxg4 Txg4 27.Pf4 Lg5 
Tot diep in het eindspel blijft het thema: zwarte 
activiteit tegen witte structuur. De blokkadezet 
28.Pd3 moet verhinderd worden. 

28.Pd5 
Want 28...Lxd2? faalt op 29.Pf6+ en 30.Pxg4. 

28...d3 ZIE DIAGRAM 

 
De kritieke stelling. 

29.Lxg5?! 
Lang nagedacht hier, maar toch de beste zet weer 
niet gevonden. Wit bereikt niets met 29.f4 Ld8, 
maar 29.Td1! is lastig voor zwart. Het verschil 
met de tekstzet is dat de paardvork op f6 in de 
stelling blijft. 

29...Txg5 30.Td1 Td4 31.Pe3 
De inleiding tot een geforceerde afwikkeling 
naar remise. 

31...Pxe3 32.fxe3 Td5 33.Tad2 Tgxe5 34.Txd3 
Txd3 35.Txd3 Ke7 36.g3 Te4 37.gxh4 Txh4+ 
38.Kg3 Tc4 39.Kf3 Ke6 40.e4 Ke5  
Einde tijdnood, maar helaas nog niet einde partij. 
Ons nationale supertalent hield mij nog bijna 
twee uur aan de praat in deze uitgebluste stelling. 

41.Td5+ Ke6 42.Td3 b6 43.Ke3 f6 44.Kf3 Tc7 
45.Kf4 Th7 46.b5 Th4+ 47.Ke3 Th1 48.a4 Tc1 
49.Td4 Tc3+ 50.Td3 Tc5 51.Td8 Tc4 52.Td4 
Tc7 53.Td8 Tc4 en nu dan eindelijk remise. Hij 
zei “remise?”, we gaven elkaar een slap handje, 
ondertekenden de notatiebiljetten en verder reik-
te de conversatie niet. Even samen de partij be-
kijken kwam er niet meer van. Ik was wat geïrri-
teerd dat hij zo lang had doorgespeeld in deze 
remise-stelling, en hij baalde dat hij niet had ge-
wonnen van een relatief zwakke 2350-speler. Hij 
boekte slechts één kleine psychologische over-
winning: hij liet mij achter om de stukken weer 
op te zetten. Nou ja, vooruit dan maar.
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In de laatste ronde moest ik met zwart tegen Martijn Dambacher, met een rating van 2419 de sterkste 
niet-meester van Nederland. Hij mishandelde de opening en na twintig zetten stond ik een gezonde 
pion voor. Helaas liet mijn eindspeltechniek weer eens ernstig te wensen over en ik liet het in remise 
verzanden. Het was weer Ibelo Damkat die mij uit moest leggen hoe het wel had gemoeten. Vreemd dat 
iemand met zo’n overduidelijk talent voor het spel het zelf niet verder heeft geschopt als schaker. Hij 
kon niet tegen de spanningen van het topschaak en gaf de voorkeur aan het opbouwen van een maat-
schappelijke carrière. 

Dambacher (2419) – Hoeksema (2351)
STELLING NA 25.Pb3 

 
De juiste methode is hier 25...Tfb8! (Damkat) 
26.Pd4 e5 27.Pe6 a5. Wit staat machteloos tegen 
het oprukken van de vrije a-pion, krachtig onder-

steund door torens en loper. Niet moeilijk en 
eigenlijk heel logisch, je moet er alleen even 
opkomen. 

25...Lb4 26.Pc5 Lxc5 27.Txc5 
Dit dubbeltoren-eindspel valt tegen voor zwart. 
Wit kan de a-pion blokkeren. 

27...Tec8 28.Ta5 Tc6 29.g3 Tb8 30.Tfa1 Tbb6 
31.Kg2 Kf7 32.Kf3 Ke7 33.Kf4 Kf6 34.h4 e5+ 
35.Kg4 Ke6 en remise gegeven. Een wat teleur-
stellend slot van een prima toernooi, maar het 
hoofd wilde gewoon niet meer.

 

 

ie doet wat 
Onder deze kop ontbrak als gevolg van een technisch falen in de communicatie via 
het www, onderstaande bijdrage van: 
Arnold van der Woude, NOSBO standen en verslagen; 

Voor mijn tiende levensjaar leerde ik het spel kennen. Ik kreeg een dambord en damstenen, maar op de 
andere zijde stonden de 64 velden waarmee ik ging spelen. Het was jammer genoeg bij mij in de fami-
lie niet zo’n veel gespeeld spel en al snel had ik geen gewillige slachtoffers meer.  
Ik speelde dus ook pas weer toen ik ongeveer 4 jaar geleden toevallig het bord op tafel had staan en een 
vriendin van me, Margreet de Roo,  mij uitdaagde. Ze won met overtuiging en ik had een enorme uit-
daging. Na 5x achtereen van haar verloren te hebben, maakte ik met mezelf de volgende belofte: Als zij 
weer een serie van 5x winnen heeft, stop ik er mee. Het duurde tot de 8e keer voor ik met een beetje 
geluk won. Inmiddels hebben we al zeker honderd partijen erop zitten en zijn we aardig aan elkaar ge-
waagd. 
 Nu kom ik bij hoe ik nu bij de gezellige schaakclub Groningen uitgekomen ben. Heel simpel, de fout 
die ik eerder maakte om iets leuks aan de kant te gooien vanwege gebrek aan tegenstand, ben ik het 
gaan opzoeken bij een club. Nu ben ik lid sinds maart dit jaar en heb alle uitdaging die ik me wensen 
kan. In de interne en de rapidcompetitie en in dit nieuwe seizoen speel ik ook mee in Groningen 6. 
Toen ik de E.P. met de inmiddels eerder genoemde kop: ‘Is dit de laatste E.P.’ Dacht ik bij mezelf: “Dit 
kan leerzaam en leuk zijn, dus waarom niet? En daarnaast help je daarmee een leuk en informatief 
clubblad in elkaar te zetten voor de club.” 
 
 

Oplossing schaakproblemen 
1.e4 Pf6  2.f3 Pxe4  3.De2 Pg3  4.Dxe7+  Dxe7+  5.Kf2 Pxh1++             |             1.Pb1 c3  2.Ke2 c2  3.Tc1 cxb1D  4.Tc8++

W
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Agenda komende weken jeugd  
 

November 
13 Clubavond 
15 KNSB jeugdclubcompeti- 
 tie, Baarn, cat. A,B,C,D 
20 Clubavond 
22 Grand-Prixtoernooi Schaak-

club Groningen 
27 Clubavond 
29 Pers. Kampioenschap snel-

schaken, cat. A,B,C,D,E 

December 
4 Clubavond 
6 KNSB jeugdclubcompeti- 
 tie, Baarn, cat. A,B,C,D 
11 Clubavond (kuikenfuif) 
12 Groningen 7 – Middelstum 
13 Grand-Prix toern. Grijpskerk 
18 Clubavond 
20 Schoolschaak toern. Gron. 
25 Geen clubavond (kerstvak.) 

Januari 2004 
1 Geen clubavond (kerstvak.) 
8 Cubavond 
10 Jeugdtoernooi Zuidlaren 
15 Cubavond 
17 NOSBO jeugdcomp., cat.C,D. 
22 Cubavond 
24  Grand-Prix toernooi Leek 
29 Clubavond 
30 Leek – Groningen 7 

 

Agenda komende weken senioren 
 

November 
18 Interne 
22 Derde KNSB speeldag:
 BSG – Groningen 1 
 Zuckertort A’veen – Gron. 2 
 Sneek 2 – Groningen 3 
25 Iterne 
 Groningen 4 – Staunton 
 
December 
2 Iterne 
 Bekercompetitie 2e ronde 
 Geen rapid 

8 Staunton 2 – Groningen 5 
9 Interne 
11 Oostermoer 2 – Groningen 6 
13 Vierde KNSB speeldag: 
 Gron 1 - Stukkenjagers 
 Gron 2 - Sissa 
 Gron 3 – DSC Drachten 
16 Kippenfuif 
 
Januari 2004 
6 Interne 
13 Interne 
 Bekercompetitie 3e ronde 

13 Laatste ronde rapid 1e periode 
19 Z! – Groningen 4 
20 Interne 
 Begin rapid 2e periode 
27 Interne 
 Groningen 5 -  Unitas 5
29 Unitas 6 – Groningen 6 
31 Vijfde KNSB speeldag: 
 Philidor L’warden - Gron. 1 
 BIS 2 – Groningen 2 
 Philidor L’warden 2 - Gron. 3 

 

EP 41.4 verschijnt op 9 december (1 week later dan ‘normaal’). Kopij graag z.s.m. doch ui-
terlijk 27 november 18.00 uur inleveren via diskette, of via e-mail: durkelzinga.@planet.nl. 
Heeft u verslagen die nog moeten worden uitgetypt of anderszins veel werk vragen (veel dia-
grammen), dan graag een paar dagen eerder inleveren. 
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