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Algemene Ledenvergadering 
 
Verslag algemene ledenvergadering Schaakclub Groningen,  
dinsdag 7 september 2004 
 
aanwezig: Joop Houtman (vz.), Titus Ensink (secr.), Ferry Ruigendijk (penningm.), Durk Elzinga, 
Johan Zwanepol, Wim van Beersum, Kees Alberts, Joost Wempe, Henk van Putten, Eisse Bakker, 
Erik Jan Hummel, Wim Krijnen, Edwin Zuiderweg, Hiddo Zuiderweg, Jan Hiemstra, Johan Mos-
tertman, Peter Weide, Paul Zilverberg 
(later:) Jeroen Groot, Yge Visser, Frits Rietman, Imme van den Berg 
afwezig met kennisgeving: Rudolf Potze, Arjen Tilstra, Bart Beijer, Koen Haveman, Jan van der 
Helm 

 
1. Opening  

De voorzitter opent om 19.36 u. de vergadering, onder vaststelling van een teleurstellend lage 
opkomst: wellicht behoeft de aankondiging van de ALV meer ruchtbaarheid. De agenda wordt 
vastgesteld conform het voorstel. 
 
2. Notulen ALV 9 september 2003 [En Passant 41.2 (okt. 2003), pag. 27–31] / Notulen ALV 

13 april 2004 [Zie En Passant 41.8 (april 2004), pag. 6–8] 
Bij de notulen van 13-4-04 (pag. 7) wordt door Zwanepol opgemerkt dat de zin "Toegelicht 

wordt dat het doel is de CT uit 5 leden te laten bestaan, waarvan twee (bestuurs)leden", raar is en 
kennelijk bedoeld als: "... waarvan maximaal twee bestuursleden". Bevestigd wordt dat deze lezing 
correct is. 

Beide notulen worden, met inachtneming van deze kanttekening, en onder dankzegging aan de 
secretaris, goedgekeurd. 
 
3. Ingekomen post / mededelingen bestuur 

De voorzitter meldt met spijt dat Gerhard Ossevorth – lid van het eerste uur – om gezondheids-
redenen met schaken is gestopt en het lidmaatschap van de vereniging heeft moeten opzeggen. 

De voorzitter meldt het recente overlijden van Jan Wellner, jarenlang lid van SCG. 
Binnengekomen voor de ALV is een notitie van Wim van Beersum met een analyse en evalua-

tie van de interne competitie van SCG. Dit stuk komt aan de orde bij de agendapunten 7 en 12. 
Het bestuur maakt melding van het feit dat het besloten heeft het lid Bruno Jelic wegens her-

haald wangedrag te toegang tot de club te ontzeggen en hem het lidmaatschap te ontnemen. Jelic 
heeft hierover een brief geschreven aan de ALV maar die is van dien aard dat het bestuur meent dat 
behandeling van die brief niet opportuun is. De vergadering neemt dit voor kennisgeving aan. 

Tot slot meldt Hiddo Zuiderweg het overlijden van het oud-lid Jan van Plateringen. 
 
4. Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2003/2004 

De penningmeester geeft een korte mondelinge toelichting waarin hij de hoofdpunten uit ver-
gaderstuk 1 memoreert. Er is een positief balansresultaat van ruim €600. Er waren hogere uitgaven 
voor de jeugd en de EP. Er waren meevallers wegens de KNSB-competitie, de grote clubactie (on-
der dankzegging aan Wim Krijnen en jeugdleden) en hogere barinkomsten. 

Johan Zwanepol vraagt of er een rechtstreeks verband is tussen het aantal jeugdleden en de kos-
ten voor de jeugd. De penningmeester antwoordt dat de contributieinkomsten stijgen maar dat die 
elders en niet apart in de begroting staan; de vaste lasten stijgen wel zichtbaar omdat er meer huur-
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kosten zijn t.b.v. de jeugd. Op de vervolgvraag of er een verband is tussen het aantal jeugdleden en 
de jeugdsubsidie is het antwoord dat dat er is, maar nu nog niet zichtbaar omdat de peildatum 1 ok-
tober is, dus de uitkering van de subsidie komt pas achteraf. 
 
5. Verslag kascommissie 

Namens de kascommissie licht Wim van Beersum toe dat de begroting technisch in orde is be-
vonden. Wel vindt de kascie de telefoongidsvermelding voor €200 nogal duur. Hij pleit ervoor de 
inkomsten en kosten i.v.m. het eerste team (die thans buiten het balansoverzicht zijn gelaten) ge-
woon op de balans te zetten: als clublid krijg je dan een idee hoeveel geld erin omgaat en je krijgt 
een beter beeld van hoe de G1-sponsoring zich verhoudt tot de totale begroting. 

Namens de kascommissie stelt hij voor het bestuur décharge te verlenen, waarmee de vergade-
ring bij acclamatie instemt. 
 
6. Benoeming kascommissie 2004/2005 

Robert Leenes is niet meer beschikbaar. Naast Wim van Beersum die zich opnieuw beschikbaar 
stelt, stelt ter vergadering Durk Elzinga zich beschikbaar; met beider kandidatuur stemt de vergade-
ring met dank, en bij acclamatie, in. 
 
7. Jaarverslag 2003/2004  

Op het jaarverslag is een schriftelijke reactie gegeven door Wim van Beersum. De voorzitter 
vat de hoofdpunten hiervan samen. De notitie bevat een statistische analyse van de gegevens van de 
interne competitie over de laatste 10 jaar. Uit die analyse blijkt een over de hele lijn dalende ten-
dens, sterker dan blijkt uit het jaarverslag van het bestuur. De door het bestuur gesignaleerde stij-
ging bij de rapidcompetitie is optisch bedrog omdat deze competitie in het eerdere seizoen een kor-
tere periode besloeg. In de notitie wordt ook zorg uitgesproken over de doorstroom van de jeugd 
naar het volwassenen-schaak, mede in verband met de (voor jeugdleden) minder aantrekkelijke lig-
ging (en atmosfeer) van de speellokatie. 

De voorzitter memoreert met betrekking tot de speellokatie dat alternatieven al eerder zijn on-
derzocht. Mostertman meent dat de club baat kan hebben bij zoiets als een promotie-avond waar-
voor ook in bv. de Gezinsbode geadverteerd zou moeten worden; ook daarvoor echter zou deze lo-
katie niet aantrekkelijk zijn.  

Zwanepol meent dat de negatieve uitstraling van de speelzaal wel meevalt: hij zegt daarover 
nooit klachten te hebben gehoord. Problematischer is volgens hem dat veel leden teleurgesteld zijn 
over de competitie zelf. De rapidcompetitie zou als een alternatief voorzichtig worden ingevoerd, 
maar deze beconcurreert de gewone interne inmiddels sterk: het aantal gespeelde partijen is onge-
veer gelijk in beide competities. Veel spelers willen graag de interne spelen, maar er is soms gebrek 
aan adequate tegenstand, in sommige gevallen is het ratingverschil tussen tegen elkaar ingedeelde 
spelers eenvoudigweg te groot. Hij bepleit het reduceren van de rapidcompetitie tot één keer per 
maand: de gewone competitie dient primair te zijn, rapid is geen standaard-schaak. 

Wim van Beersum meent dat de verhouding gewone interne t.o.v. de rapid niet 1:1 maar 3:1 is, 
omdat er drie ronden rapid op één avond zijn: het aantal gespeelde rapidpartijen moet je dus door 3 
delen om de gemiddelde participatie per speler per avond te verkrijgen. Hij meent dat voor de inter-
ne competitie vooral de ladderlijst zou moeten worden opgeschoond: sterkere spelers die weinig 
spelen zakken te diep en omgekeerd. 

Eisse Bakker meent dat de interne steeds vrijblijvender wordt benaderd; hij spreekt steun uit 
voor het pleidooi van Zwanepol. 

Wim van Beersum stelt daartegenover dat er ook mensen zijn die specifiek rapid willen spelen 
en die niet zouden komen als die mogelijkheid er niet was. Er is mogelijk sprake van een landelijke 
tendens tot geringere participatie; we weten niet hoeveel specifiek is voor alleen onze vereniging. 



En Passant 42.3  oktober 2004 
 

  5    

Hiddo Zuiderweg brengt naar voren dat er ook clubleden zijn die uitsluitend extern spelen. Hij 
ondersteunt Van Beersums idee om de indelingssystematiek te bezien. 

Kees Alberts memoreert dat de parameters van het indelingsprogramma zo zijn ingesteld dat je 
maximaal twee keer per seizoen tegen dezelfde speler kunt uitkomen. Dat kan worden aangepast, 
evenals de parameter voor de maximaal toelaatbare afstand in punten. 

Johan Zwanepol meent dat vooral drie zaken belangrijk zijn voor een succesvolle interne com-
petitie: er moet een adequate tegenstander zijn, men moet op hetzelfde tijdstip beginnen, en er moet 
geen tweedeling in de vereniging zijn. Volgens hem zijn die drie zaken zijn belangrijker dan de in-
delingssystematiek op zich. Hij meent dat er nu sprake is van een tweedeling op verschillend vlak: 
gewone interne - rapid, topspelers - middenmoot, en betaald - onbetaald. 

De voorzitter meent te kunnen concluderen dat de interne zelf aantrekkelijker moet worden; te-
rugdringen van de rapidcompetitie is echter geen optie, gezien de wenselijkheid ervan voor door-
stromingsmogelijkheid van de jeugd. 

Erik-Jan Hummel oppert dat het systematisch benutten van het jeugdtempo in de interne ook 
een optie is. Daar wordt tegenin gebracht dat jeugtempopartijen in de laddercompetitie geïntegreerd 
zijn, en in principe alleen bedoeld voor jeugdspelers die bijtijds weg moeten. 

Johan Zwanepol stelt voor de rapid te beperken tot één avond in de maand, de dinsdag voor de 
KNSB-competitie. Hij vindt gelijktijdige activiteiten niet wenselijk. 

Het bestuur brengt daartegen in dat het wenselijk blijft op de clubavond keuzemogelijkheden te 
hebben. Een bezwaar tegen Zwanepols voorstel om de rapid aan de KNSB-data te koppelen is dat 
het dan geen vaste avond op de kalender betreft. 

Op dit moment peilt de voorzitter de stemming van de vergadering. Er blijken slechts 3 leden 
voorstander van het uit elkaar halen van clubavondactiviteiten. Wel wordt door de vergadering aan-
getekend dat een splitsing in de ruimte wenselijk is: de zaalgrootte laat dat ook makkelijk toe. De 
interne kan achter in de zaal worden gehouden, de rapidcompetitie dicht bij de bar.  

Zwanepol pleit ervoor de rapidcompetitie dan in elk geval ook voor niet-leden open te stellen. 
De penningmeester noemt hiertegen als bezwaar dat je schaakactiviteiten zo heel goedkoop maakt 
en het makkelijk maakt een lidmaatschap te omzeilen. Er wordt gesuggereerd dat dit kan worden 
opgelost door een vast bedrag per avond te vragen, of eventueel per partij. 

De discussie wordt afgerond door vast te stellen dat de vergadering zich kan vinden in de vol-
gende vier maatregelen: 
 de beginstand van de interne indelen op basis van rating 
 de mogelijkheid van het aantal keren tegen elkaar uitkomen verhogen tot (bv.) 4 keer 
 in de zaalindeling een striktere scheiding tussen interne en rapid aan te brengen 
 externe toegang tot de rapid mogelijk te maken tegen inleggeld 

 
Inzake het jaarverslag worden de volgende correcties vanuit de vergadering aangebracht: 

 het aantal gespeelde partijen in de interne bedraagt 467 (i.p.v. de gemelde 469, pag. 11) 
 Correctie op het jaarverslag jeugd: 

clubkampioen tot 10 jaar moet zijn Harro Boven i.p.v. Harry Boven 
 Toevoeging op het jaarverslag jeugd: In de landelijke kampioenschappen was er tevens een ho-

ge klasseringen voor Mehran Kamali (3e cat. D). 
 Toevoeging op het jaarverslag jeugd, overzicht resultaten op Persoonlijke Nederlandse kampi-

oenschappen: 
D-categorie: 3.Mehran Kamali, 10.Milan Mostertman, 28.David Slagter, 50.Jonathan Slagter. 
E-categorie: 12.Xander Mostertman, 24.Harro Boven. 
G-categorie: 5.Renout Swarts. H-categorie: 3.Melchior Hillenkamp. 

 
De vergadering verleent tot slot bij acclamatie goedkeuring aan het jaarverslag. 
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8. Jaarverslag En Passant  
EP-redacteur Durk Elzinga ziet af van mondelinge toelichting. Hij meldt alleen dat de electro-

nische/digitale beschikbaarheid niet zo ruim is ontvangen dat dit leidt tot een reductie van de papie-
ren oplage. 

Johan Mostertman zwaait de redactie lof toe: de EP is aanzienlijk opgeknapt.  
Johan Zwanepol verzoekt de redactie auteurs van een besluit tot niet-plaatsing van een bijdrage 

in kennis te stellen. Durk Elzinga zegt dat toe. 
 

Met dank aan de redactie wordt het verslag bij acclamatie goedgekeurd. 
 

9. Prijsuitreiking 
De volgende prijzen worden uitgereikt dan wel vermeld: 

clubkampioen     Erik Hoeksema 
Ratingprijs 1701-2000   Edwin Zuiderweg 
Ratingprijs 1401-1700   Jeroen Groot 
Ratingprijs t/m 1400    Ruud Steenbergen 
Beste jeugdspeler    Frits Rietman 
Rapidcompetitie     Jan Hiemstra 
Voortschrijding rapid 1e periode Frits Rietman 
Voortschrijding rapid 2e periode Remy van der Werf  
Beker       Erik Hoeksema 
Active Chess      Erik Jan Hummel 
Snelschaak kampioen    Jan Werle 
Doorgeefschaak     Erik Hoeksema  

Bij het Doorgeefschaak wordt aangetekend dat er voortaan toch alleen door duo’s moet worden 
gestreden. 

Wegens 25-jarig lidmaatschap zijn er pennen met inscriptie voor Bart Beijer, Michael Riemens 
en (zeer binnenkort) Nico Karsdorp. 

De voorzitter noemt en roemt apart de inspanningen van Wim Krijnen wegens zijn inzet voor 
de jeugdafdeling; één van die inspanningen heeft er het afgelopen jaar toe geleid dat een nieuwe 
jeugdafdeling in Winsum is gestart. 

 
10. Bestuursverkiezing 

De vergadering herbenoemt Titus Ensink en Ferry Ruigendijk, en benoemt Erik-Jan Hummel 
als nieuw bestuurslid. Het is de bedoeling dat hij de portefeuille jeudgzaken op zich zal nemen; 
Kees Alberts zal nadat Erik-Jan Hummel is ingewerkt op termijn terugtreden. 

 
11.   pauze  
 
12. Bestuursbeleid  

ad 3.1 extern 
De voorzitter geeft een korte toelichting op het voorstel de procedure voor de indeling voor de 

KNSB-teams te wijzigen; dit voorstel is een week eerder op de KNSB-spelersvergadering al aan de 
orde geweest en geamendeerd. De Commissie Topteam gaat over de teamindeling van het gespon-
sorde team, niet over de financiën. Daarnaast wordt een Technische Commissie voorgesteld die de 
KNSB-teams indeelt, en – op voorstel van de spelersvergadering – ook het team in de NOSBO-
promotieklasse. Deze Cie is een Cie van het bestuur, maar opereert zelfstandig, zodat beroep op be-
slissingen van de Cie mogelijk is bij het bestuur. 



En Passant 42.3  oktober 2004 
 

  7    

 Kees Alberts vraagt hoe de karakterisering ‘Cie van het bestuur’ gezien moet worden. De be-
doeling is dat de Cie zelfstandig een indeling maakt. Het bestuur grijpt hierop niet in, tenzij er be-
roep wordt aangetekend. Eigener beweging grijpt het bestuur echter niet in. 

Voorts vraagt Kees Alberts zich af hoe de lagere NOSBO-teams worden samengesteld. Hij 
meent dat ook dit onder een aparte Cie kan worden gebracht, bv. een Cie van de externe competitie-
leider samen met de teamleiders. 

Peiling van de vergadering wijst uit dat er geen overwegende bezwaren tegen het bestuursvoor-
stel bestaan. Het bestuur zal dit voorstel in een reglementswijziging uitwerken die t.z.t. aan een 
ALV moet worden voorgelegd. 

Wim van Beersum stelt in de lijn van dit voorstel voor een avond te organiseren waarop de be-
oogde Cie het besluit toelicht, zonder discussie daarover. Dat zou ook de spelers uit de hogere 
teams weer naar de club brengen. Kees Alberts meent dat er dan wel discussie mogelijk moet zijn 
maar geen inspraak. Zo’n avond zou ook gecombineerd kunnen worden met bv. de opening van de 
rapidcompetitie. 

De voorzitter meldt tot slot dat er thans pogingen worden gedaan de huidige sponsorovereen-
komst om te zetten in een meerjarig contract.  

 
ad 3.2 interne  
Is reeds behandeld bij agendapunt 7. 
 
ad 3.3 jeugd 
De jeugdleider, Kees Alberts, memoreert ter toelichting op het verslag de ontwikkelingen inza-

ke de nieuwe jeugdafdeling De Ommelanden. Verder licht hij de hoofdpunten van het jeugdbeleid 
kort toe en noemt de belangrijkste jeugd-gerelateerde zaken. De doorstroming naar de seniorenafde-
ling krijgt nu gestalte. Vijf jeugdleden gaan van de donderdag- naar de dinsdagavond, waar ze trai-
nen en kunnen participeren in met name de rapidcompetitie. Desgewenst kunnen zij nog op de don-
derdag in de jeugdcompetitie meedoen. 

De vergadering stemt in met het jeugdbeleid. 
 
ad 3.4 website en EP 
Inzake de website worden geen grote wijzigingen voorzien. Er wordt gezocht naar een nieuwe 

reclameloze provider. Er is enige achterstand in het onderhoud van de site als gevolg van de grote 
inspanningen van Bart Beijer voor Hotels.nl. Henk van Putten is bereid tot enige inzet voor de over-
gang naar een nieuwe provider.  

Inzake de EP meldt Durk Elzinga dat Remy van der Werf wegens vertrek naar het buitenland 
de redactie zal verlaten: de vergadering wordt door het bestuur opgeroepen de redactie te komen 
versterken. Ook wordt beklemtoond dat het gewenst is verslagen van de externe competitie aan te 
leveren. 

 
13. Vaststelling begroting boekjaar 2004/2005  

De begroting wordt kort door de penningmeester toegelicht. 
Eisse Bakker vindt de begroting duidelijk. Wel heeft hij een vraag over de veronderstellingen 

die aan de begroting ten grondslag liggen, en wel specifiek over de aanname "De uitgaven te be-
hoeve van het eerste team (Hotels.nl) zullen niet hoger zijn dan de inkomsten uit sponsoring en do-
naties". Hij vraagt om een onderbouwing daarvan, en wil ook weten of de club verder ook financi-
eel voordeel heeft van Hotels.nl.  

Johan Zwanepol wil weten wanneer het sponsorgeld binnenkomt. Hij wijst op het risico dat de 
vereniging aansprakelijk kan zijn bij in gebreke zijn van de sponsor. Spelers zouden in een extreem 
geval beslag kunnen laten leggen op bezittingen van de vereniging, of het bestuur kan hoofdelijk 
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aansprakelijk worden gesteld. Voorts wil hij weten wanneer de vereniging heeft vernomen dat de 
KNSB de bondsafdracht heeft verhoogd. 

In antwoord op deze vragen zegt de penningmeester dat de kosten van het 1e team door 
sponsorgeld worden betaald. De eerste betaling hiervan is aan het begin van het seizoen, de tweede 
halverwege. Zodra er geen financiële dekking meer is worden er egeen betaalde spelers meer opge-
steld. Financieel gezien heeft de club verder geen baat bij de sponsoring: er is geen vrij inzetbaar 
sponsorgeld beschikbaar anders dan ten behoeve van het 1e team. Yge Visser voegt hieraan toe dat 
10% van het sponsorgeld wordt aangewend voor training waarvan ook de topspelers van het 2e 
team (die inzetbaar kunnen zijn voor het 1e team) profiteren, en dat de club verder baat heeft bij 
publicitaire uitstraling van Hotels.nl.  

Zwanepol pleit ervoor het sponsorcontract in de EP af te drukken: iedereen heeft dan inzage. 
Hij wijst er in verband met financiële risico’s nog eens op dat de spelers een relatie met de vereni-
ging hebben, en niet met de sponsor. De penningmeester wijst erop dat er alleen financiële verplich-
tingen kunnen voortvloeien uit geleverde prestaties, maar er is niet één speler die kan claimen opge-
steld te worden. 

In antwoord op Zwanepols vraag over het bekend maken van de verhoging van de KNSB-
afdracht meldt het bestuur dat dit gemeld is op de mei-vergadering van de NOSBO. Zwanepol 
meent dat het een ernstige misser is van de NOSBO dat dit niet doorgegeven is aan de verenigingen. 
Hij meent verder dat het KNSB-voornemen in de bondsraad door de NOSBO-afvaardiging krachti-
ger bestreden had moeten worden: de KNSB zou compensatie voor de korting in de overheidssubsi-
die ook in gewijzigd beleid kunnen zoeken. Hij wijst erop dat de korting gefaseerd is: dat betekent 
dat er komend jaar weer een navenante verhoging te verwachten is. Wim Krijnen en Yge Visser be-
strijden het door Zwanepol geschetste beeld: de KNSB zoekt compensatie in een mix van af-
drachtsverhoging en beleidsmaatregelen. 

Henk van Putten constateert een verhoging van €1000 voor de jeugd. Hij vraagt of de hogere 
contributieinkomsten van meer jeugdleden deze stijging afdekt. De penningmeester antwoordt dat 
de kosten en baten m.b.t. de jeugd tezeer gesplitst zijn in de begroting om zoiets exact te kunnen 
zeggen. Hij vermoedt dat het saldo licht negatief is. Het zou wenselijk zijn, maar lastig, om dit een 
keer precies uit te zoeken. 

 
De begroting wordt in stemming gebracht en met 20 stemmen voor, 0 tegen, en 1 onthouding, 

aangenomen. 
 

14. NOSBO-ledenvergadering  
De agenda voor de ALV van de NOSBO (die zal plaatsvinden op 15-9-2004) bevat een aantal 

voorstellen waarover de mening van de vergadering wordt gepeild.  
 Een gezamenlijke laatste ronde in de Promotieklasse (en bij succes later voor alle klassen):  

Hiermee stemt de vergadering in; voorgesteld wordt de eigen speellokatie aan te bieden. 
 Het NOSBO-bestuur stelt, op instigatie van SC Hoogeveen, een andere indeling in klassen 

voor, globaal gezegd meer 3e en minder 2e klassen, op grond van de overwegingen dat de 
krachtsverhouding van spelers min op meer pyramidaal is opgebouwd, en dat het in reiskosten 
scheelt. 
Wim van Beersum meent dat het zinvoller is de gehele 3e klasse te schrappen en het aantal 
tweede klassen uit te breiden: die vormen dan de basis vanm de pyramide. 
Ferry Ruigendijk betwijfelt of de krachtsverdeling van extern spelende schakers wel een pyra-
midale opbouw kent; de opbouw is eerder ton-vormig. 
Kees Alberts meent dat er in de 3e klasse wel enige reis-winst te boeken is, maar juist niet in de 
2e en 1e klasse. 
Op grond van deze kanttekeningen, en het feit dat het voorstel procedureel niet goed is voorbe-
reid, verklaart de vergadering zich tegen dit voorstel. 
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 De resultaten van NOSBO-wedstrijden moeten voortaan via een web-formulier worden aange-
meld. 
Dit kan, mits de keuzemogelijkheid blijft om het normale papieren formuler per post in te zen-
den. 

 Er wordt een nieuwe regeling voorgesteld inzake de (niet-)combineerbaarheid van extern uit-
komen voor verschillende verenigingen in resp. KNSB- en NOSBO-competitie. 
Omdat deze regeling het lastiger maakt oneigenlijke truukjes uit te halen wordt hiermee inge-
stemd. 

 Een voorstel voor wijziging schoolcompetitie blijkt niet goed in de stukken te staan. 
Hiddo Zuiderweg vraagt of er al iets meer bekend is over het plan te komen tot een grand-prix-

circuit van toernooien. Hierover is van NOSBO-zijde nog niets vernomen.  
Voorts meldt Hiddo Zuiderweg dat Bart Romijn op de NOSBO-site vermeld staat als competi-

tieleider, terwijl hij alleen assistent voor de competitieleider is. 
 
15. W.v.t.t.k. 
Er zijn geen verdere agendapunten ingebracht. 
 
16. Rondvraag 
Johan Mostertman vraagt of er nu besloten is de beginstand van de ladderlijst voor de interne 

naar rating aan te passen. Dit wordt bevestigd. 
Mostertman vraagt voorts of de geringe opkomst op deze ALV normaal is. De opkomst is dit 

jaar wat lager dan in vorige jaren, maar niet in extreme mate. 
Mostertman vraagt wat er klopt van het gerucht dat een lid geschorst is. Het bestuur antwoordt 

dat dit klopt; het is eerder op de vergadering, bij punt 3, gemeld, maar toen is niemand daarop inge-
gaan. Vanuit de vergadering wordt gezegd dat schorsing of royement een zaak van de ALV is. De 
voorzitter antwoordt dat hij vanuit de ALV eerder de reactie verwacht had: ‘waarom heeft het be-
stuur dat niet veel eerder gedaan?’ De voorzitter memoreert nog eens dat er door Jelic een brief met 
bezwaar tegen dit bestuursbesluit aan de ALV is gericht, maar dat deze brief niet opportuun is om te 
behandelen: de brief is zo geformuleerd dat ze eigenlijk bijdraagt aan de grond tot royement. Hij 
benadrukt dat het geroyeerde lid meerdere verenigingsleden, dan wel hun partners, zodanig heeft 
bejegend dat verder lidmaatschap van de vereniging uitgesloten moet worden geacht. 

 Paul Zilverberg beklaagt zich over de geringe animo aan het einde van de clubavond om 
tot opruimen over te gaan. Het bestuur roept de leden op zich in dezen coöperatief te gedragen. 

 De voorzitter roept het rapidtoernooi van zaterdag 11 september nog een keer in herinne-
ring. 

 
17. Sluiting  

De voorzitter sluit om 22.58 u. de vergadering, onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun 
bijdrage. 
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Bestuursmededelingen 
 
ALV NOSBO 
Op 15 sept. 2004 vond de ALV van de NOSBO plaats. Op deze vergadering zijn enkele besluiten 
genomen die ook consequenties hebben voor onze schaakvereniging: 

 doorgeven resultaten NOSBO-competitie 
De resultaten van NOSBO -competitiewedstrijden werden voorheen doorgegeven doordat de team-
leider van de thuisspelende vereniging een door beide teamleiders ondertekend wedstrijdformulier 
per post instuurden. Vanaf nu is dit als volgt gewijzigd: de teamleider van het thuisspelende team 
vult binnen 24 uur een on-line wedstrijdformulier in op de website van de NOSBO: www.nosbo.nl. 
De teamleiders ondertekenen op de avond van de wedstrijd nog wel het papieren formulier, dat in 
nood- en twijfelgevallen ter verificatie dient. De thuisspelende vereniging archiveert dit formulier 
tot een maand na afloop van de competitie. 

 andere indeling klasse 1 en 2 
Als gevolg van een voorstel van Van der Linde is de indeling van de klassen 1 en 2 omgegooid. De 
af te leggen reisafstand is ter vergadering tot zwaarst wegend criterium gemaakt voor het bepalen 
van de vraag welke teams bij elkaar in één competitiegroep geplaatst worden. Hierdoor is er eind 
september 2004 nog een nieuwe indeling voor de klassen 1 en 2 gemaakt. 

 wijziging NOSBO-competitie in seizoen 2005-6 
De ALV van de NOSBO is akkoord gegaan met het voorstel om met ingang van het volgende sei-
zoen (2005-2006) beide eerste klassen met twee teams uit te breiden (zodat er 20 i.p.v. 16 teams in 
deze klasse uitkomen), en het aantal tweede klassen met één terug te brengen (zodat er 16 i.p.v. 24 
teams in deze klasse uitkomen). Dit betekent ook een uitbreiding van het aantal teams in de derde 
klasse. Dit besluit heeft uiteraard ook consequenties voor promotie en degradatie: beide zullen ver-
sterkt vanuit de tweede klasse naar resp. eerste en derde klasse plaats vinden. 
 
Materiaal 
Onze vereniging heeft dringend behoefte aan een materiaalcommissaris: een persoon (of kleine 
groep) die bereid is toe te zien op de staat van het materiaal, die met enige regelmaat onderhoud 
pleegt, en die op de clubavond zorg draagt voor of toezicht houdt op het opruimen van het materi-
aal. Wie voelt zich aangesproken? Neem contact op met uw bestuur. 
 
Rapidcompetitie open voor niet-clubleden 
Op de ALV van 7 sept. is besloten dat de rapidcompetitie ook open zou moeten kunnen staan voor 
niet-clubleden. Vanaf heden is dat mogelijk, tegen inleg van € 2,= per avond. 
 
Verdeling bestuurstaken Schaakclub Groningen 
De taken c.q. aandachtsgebieden van het bestuur van SCG zijn als volgt verdeeld: 
Voorzitter:     Joop Houtman 
Secretaris:     Titus Ensink 
Penningmeester:    Ferry Ruigendijk 
Interne / Dinsdag:   Rudolf Potze 
Externe (KNSB + NOSBO): Joost Wempe 
Jeugd:      Kees Alberts / Erik-Jan Hummel 
Publiciteit – web:    Kees Alberts / Joop Houtman 
Publiciteit – EP:    Titus Ensink 
Toernooien:     Ferry Ruigendijk / Joost Wempe 
Ledenadministratie:   Ferry Ruigendijk 

www.nosbo.nl
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Interne competitie 
Stand na de 8e ronde, 
12 oktober 2004 
 

 Naam Score Pnt Rating 

1 Erik Hoeksema 3 - 4 212 2407 

2 Frits Rietman 2 - 3 207 2189 

3 Henk van Putten 1,5 - 2 206 1963 

4 Joost Wempe 1 - 1 205 2158 

5 Joop Houtman 1,5 - 3 203 2192 

6 Arjen Tilstra 1 - 2 202 2018 

7 Viktor Akotchik 2 - 3 201 2035 

8 Erik-Jan Hummel 1 - 3 199 2173 

9 Imme van den Berg 2 - 3 196 1994 

10 Edwin Zuiderweg 0,5 - 3 195 1926 

11 Kaarlo Schepel 1 - 1 193 1979 

12 Koen Haveman 1 - 2 189 1971 

13 Peter Bodewes 2,5 - 5 185 1899 

14 David Knight 3 - 6 181 1850 

15 Bert Westerkamp 0,5 - 2 179 1913 

16 Tsjisse Tilma 3 - 5 178 1788 

17 Wouter Welling 1 - 1 177 1818 

18 Kiran Soerdjan 0,5 - 2 176 1880 

19 Jan van der Helm 0,5 - 1 175 1842 

20 Arjan Dijkstra 3 - 4 173 1707 

21 Johan Zwanepol 4,5 - 7 172 1668 

22 Titus Ensink 2,5 - 4 171 1732 

23 Dick Dalmolen 0,5 - 1 171 0 

24 Wytse van de Velde 0,5 - 1 171 0 

25 Martin Vos 2 - 2 169 1693 

26 Nico Karsdorp 1,5 - 3 169 1758 

27 Henk Clermonts 3 - 5 167 1676 

28 Annelies vd Heuvel 3 - 6 167 1706 

29 Jaap Koekoek 2 - 3 165 1659 

30 Ruben Slagter 1 - 2 161 1692 

31 Ferry Ruigendijk 2 - 5 161 1700 

32 Gerard de Wit 0 - 1 161 1736 

     

     

     

     

 Naam Score Pnt Rating 

33 Floris Zoutman 1 - 1 160 1651 

34 Elias Oude Brunink 1 - 3 156 1674 

35 Eisse Bakker 1,5 - 5 153 1658 

36 Remco Ruinemans 3 - 4 152 1497 

37 Paul Zilverberg 3 - 6 151 1549 

38 Jan Duisterwinkel 2 - 3 149 1522 

39 Ton Bontsema 2,5 - 7 149 1596 

40 Chiel Nijssen 1,5 - 4 148 1578 

41 Kees Eldering 0 - 1 147 0 

42 Jan-W Tamminga 0,5 - 2 145 1568 

43 Sophie Welling 1,5 - 3 140 1472 

44 Ron Woudsma 1 - 3 139 1504 

45 Ti de Jong 1 - 3 136 1466 

46 Wim Krijnen 2,5 - 7 136 1472 

47 Ruud Steenbergen 0,5 - 2 136 1476 

48 Durk Elzinga 2 - 4 135 1411 

49 Geert van de Velde 0,5 - 1 131 0 

50 Peter Das 3 - 5 130 1312 

51 Lucas Kosse 2 - 4 128 1344 

52 Ronald Linger 1 - 1 125 1148 

53 Luciana Rigotto 0 - 1 117 1000 

54 Bob Melchert 0 - 2 114 1100 

55 Gerda Schreuder 1,5 - 7 111 1287 

 
 
 
 
 
 
 
Helaas zijn door een technische fout niet alle 
resultaten van de achtste ronde verwerkt voor 
de website (en dus ook niet voor deze EP). 
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Uitslagen per ronde 
 
Ronde 6 (28-9) 
Edwin Zuiderweg Viktor Akotchik 0-1 

David Knight Tsjisse Tilma 0-1 

Peter Bodewes Jaap Koekoek 1-0 

Titus Ensink Ferry Ruigendijk 1-0 

Johan Zwanepol Martin Vos 0-1 

Henk Clermonts Eisse Bakker 1-0 

Paul Zilverberg Annelies vd Heuvel 0-1 

Jan Duisterwinkel Ton Bontsema 1-0 

Sophie Welling Remco Ruinemans 0-1 

Ti de Jong Durk Elzinga 0-1 

Lucas Kosse Wim Krijnen 0-1 

Peter Das Gerda Schreuder 1-0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ronde 7 (5-10) 
Viktor Akotchik Erik-Jan Hummel 1-0 

Edwin Zuiderweg Joop Houtman rem 

Arjan Dijkstra Peter Bodewes rem 

Wytse van de Velde Nico Karsdorp rem 

Chiel Nijssen Johan Zwanepol 0-1 

Kees Eldering Elias Oude Brunink 0-1 

Remco Ruinemans Paul Zilverberg rem 

Ton Bontsema Durk Elzinga 1-0 

Peter Das Wim Krijnen 1-0 

Gerda Schreuder Geert van de Velde rem 
 
Ronde 8 (12-10) 
Frits Rietman Edwin Zuiderweg 1-0

Joop Houtman Koen Haveman 1-0

Johan Zwanepol Gerard de Wit 1-0

Tsjisse Tilma Arjan Dijkstra rem

Wim Krijnen Paul Zilverberg 0-1

Ruben Slagter Chiel Nijssen 1-0

Erik Hoeksema Viktor Akotchik 1-0

Annelies vd Heuvel Elias Oude Brunink 1-0
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Rapidcompetitie 2004/2005 I 
Stand na avond 8, 
12 oktober 2004 
 

                           PNT  SCORE RES 

1. Rudolf Potze           222    6.5 - 10 +22 

 2. Luuk van Kooten       221    4.5 - 5      +21 

 3. Frits Rietman          219    5.0 - 7      +19 

 4. Joop Houtman           212    3.0 - 4      +12 

 5. Arjen Tilstra         211    4.0 - 7      +11 

 6. Erik Hoeksema          211    4.0 - 7      +11 

 7. Erik-Jan Hummel      207    3.5 - 7       +7 

 8. Jan Hiemstra           202    5.5 - 14      +2 

 9. Imme van den Berg  201    1.0 - 2       +2 

10. Edwin Zuiderweg     199    6.0 - 14      +6 

11. Bert Westerkamp    198    0.5 - 2       -2 

12. Koen Haveman        194    0.0 - 1       -3 

13. Henk van Putten      193    0.0 - 1       -3 

14. Peter Bodewes          192    2.5 - 6       +2 

15. Gerard de Wit          191    8.5 - 17     +17 

16. Hiddo Zuiderweg      191    3.0 - 5       +9 

17. Jan van der Helm       191    2.0 - 3       +7 

18. Jan de Vlieger         190    0.0 - 1       -3 

19. Wim van Beersum    189    2.5 - 4       +8 

20. Remy van der Werf   186    4.5 - 9       +9 

21. Wouter Welling         184    1.0 - 2       +2 

22. Kiran Soerdjan         184    2.5 - 8       -4 

23. Johan Mostertman     183    2.0 - 3       +7 

24. Ruben Slagter          180    4.0 - 7      +11 

25. Jaap Koekoek           178    2.0 - 2      +10 

26. Jeroen Groot           178    1.0 - 2       +2 

27. Chiel Nijssen          174    3.5 - 4      +16 

28. Elias Oude Brunink   173    1.5 - 2       +6 

29. David Knight           172    2.5 - 4       +8 

30. Arjan Dijkstra         172    0.5 - 1       +1 

31. Titus Ensink           171    0.5 - 2       -2 

32. Jaap Ham               169    1.0 - 2       +2 

33. Ton Bontsema           165    1.0 - 1       +5 

34. Henk Clermonts       160    0.5 - 4       -8 

35. Jan-W Tamminga    159    1.0 - 2       +2 

36. Jan Duisterwinkel      154    1.0 - 2       +2 

37. Milan Mostertman     153    1.0 - 3       -1 

38. Wim Krijnen            152    1.0 - 1       +5 

39. Giuseppe Castellani  152    1.0 - 2       +2 

40. Ronald Linger          151    2.5 - 3      +11 

41. Ruud Steenbergen     150    1.0 - 2       +2 

42. Remco Ruinemans    147    0.0 - 1       -3 

43. Kees Eldering        147    0.0 - 1       -3 

44. Lucas Kosse            146    1.5 - 2       +6 

45. Chris Griffooen      142    1.0 - 2       +2 

46. Sophie Welling         138    0.0 - 3       -9 

47. Peter Das              137    0.0 - 1       -3 

48. Durk Elzinga           135    0.0 - 2       -6 

49. Simon Houtman        134    0.0 - 2       -6 

50. Cihan Tekoglu          133    1.0 - 5       -7 

 

Top 10 voortschrijding 

                           PNT  SCORE RES 

1. Rudolf Potze           222    6.5 - 10     +22 

 2. Luuk van Kooten        221    4.5 - 5      +21 

 3. Frits Rietman          219    5.0 - 7      +19 

 4. Gerard de Wit          191    8.5 - 17     +17 

 5. Chiel Nijssen          174    3.5 - 4      +16 

 6. Joop Houtman           212    3.0 - 4      +12 

 7. Arjen Tilstra          211    4.0 - 7      +11 

 8. Erik Hoeksema          211    4.0 - 7      +11 

 9. Ruben Slagter          180    4.0 - 7      +11 

10. Ronald Linger          151    2.5 - 3      +11 
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Uitslagen per avond 

 

Avond 6  28/09/04 

Erik-Jan Hummel    - Rudolf Potze     0-1 

Erik Hoeksema         - Arjen Tilstra     1-0 

Kiran Soerdjan        - Gerard de Wit   0-1 

Ruben Slagter         - Arjan Dijkstra   rem 

Giuseppe Castellani   - Chiel Nijssen    0-1 

Rudolf Potze          - Erik Hoeksema rem 

Arjen Tilstra         - Kiran Soerdjan  1-0 

Jeroen Groot          - Gerard de Wit   0-1 

Frits Rietman         - Erik Hoeksema 1-0 

Gerard de Wit         - Rudolf Potze     rem 

Ton Bontsema          - Remco Ruinemans 1-0 

 

Avond 7  5/10/2004 

Erik Hoeksema      - Gerard de Wit          1-0 

Kiran Soerdjan      - Ruben Slagter          rem 

Milan Mostertman   - Johan Mostertman     0-1 

Erik Hoeksema    - Luuk van Kooten      rem 

Gerard de Wit         - Koen Haveman         1-0 

Hiddo Zuiderweg     - Kiran Soerdjan         1-0 

Erik-Jan Hummel     - Erik Hoeksema          1-0 

Luuk van Kooten - Gerard de Wit      1-0 

Peter Bodewes       - Jaap Ham               1-0 

Wim Krijnen           - Kees Eldering          1-0 

 

Avond 8  12/10/2004 

Jan Hiemstra          - Erik-Jan Hummel     0-1 

Kiran Soerdjan        - Titus Ensink           1-0 

Johan Mostertman    - Henk Clermonts         1-0 

David Knight          - Milan Mostertman     1-0 

Kiran Soerdjan        - Jan Hiemstra           0-1 

Ruben Slagter         - David Knight           1-0 

Chiel Nijssen         - Titus Ensink           rem 

Jaap Ham              - Henk Clermonts       1-0 

Luuk van Kooten     - Jan Hiemstra           1-0 

Henk Clermonts       - David Knight           rem 

 
an de redactie 
 
Naar aanleiding van de oproep in de 

vorige EN PASSANT hebben twee leden zich 
bereid verklaard om zo nodig handgeschreven 
tekst in Word-tekst om te zetten: 
Ti de Jong (Floresplein 20, tel. 526 73 98) en 
Erik Hoeksema (Anna Pawlonastraat 21, tel 
526 22 56). Hartelijk dank hiervoor. 
Wanneer u handgeschreven kopij heeft voor de 
EN PASSANT, kunt u deze bij een van twee 
bovengenoemden inleveren. 

V
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Gewijzigde NOSBO competitie-indeling klassen 1, 2 en 3 
 
 
Voor wat betreft de NOSBO competitie zijn er 
wijzigingen en aanvullingen op het eerder ge-
publiceerde overzicht (zie EP 42.1). 
De wijzigingen hebben betrekking op de teams 
Groningen 5 en 6, (klassen 1 en 2). Nieuw op-
genomen zijn de teams Groningen 8 en 9(j), 
(klasse 3). 
Voor de duidelijkheid volgt onderstaand het 
volledige overzicht voor de klassen 1, 2 en 3, 
inbegrepen reeds gespeelde wedstrijden. 
 

KLASSE 1 

Klasse 1B   –   Groningen 5 
Groningen 5 is verplaatst naar klasse 1B met 
onderstaande indeling en speeldata 
5 okt Groningen 5 - Staunton 2 
8 nov Roden - Groningen 5 
30 nov Groningen 5 - Hoogeveen 
28 jan Assen 2 - Groningen 5 
22 feb Groningen 5 - Haren 3 
22 mrt Hoogeveen 2 - Groningen 5 
19 apr Groningen 5 - Unitas 6 
 

KLASSE 2 

Klasse 2A   –   Groningen 6 
Groningen 6 blijft in dezelfde klasse, echter 
met andere indeling en gewijzigde speeldata 
5 okt Groningen 6 - Grijpskerk 
8 nov Z! 2 - Groningen 6 
30 nov Groningen 6 - Leek 
28 jan Groningen 6 - Grijpskerk 2 (j) 
21 feb Roden 2 - Groningen 6 
22 mrt Groningen 6 - Middelstum 
18 apr DAC 2 - Groningen 6 
 
Klasse 2C   –   Groningen 7 (j) 
Indeling en speeldata voor Groningen 7 (j) zijn 
ongewijzigd 
8 okt Kasteel 2 - Groningen 7 (j) 
12 nov Groningen 7 (j) - Rochade 2 
3 dec Assen 3 - Groningen 7 (j) 
25 jan Hoogeveen 3 - Groningen 7 (j) 
25 feb Groningen 7 (j) - Haren 4 
25 mrt Oostermoer 2 - Groningen 7 (j) 
22 apr Groningen 7 (j) - Dwingeloo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLASSE 3 

 
Klasse 3A   –   Groningen 9 (j) 
5 nov Haren 5 (j) - Groningen 9 (j) 
26 nov Groningen 9 (j) - ESG 5 (j) 
17 dec Unitas 7 (j) - Groningen 9 (j) 
21 jan Groningen 9 (j) - Hoogeveen 4 (j) 
4 mrt Kasteel 4 (j) - Groningen 9 (j) 
18 mrt Groningen 9 (j) - Kasteel 3 (j) 
15 apr Assen 5 (j) - Groningen 9 (j) 
 
Klasse 3C   –   Groningen 8 
5 nov Haren 7 - Groningen 8 
23 nov Groningen 8 - Roden 3 
13 dec Staunton 3 - Groningen 8 
18 jan Groningen 8 - Leek 2 
8 feb Bedum 3 - Groningen 8 
1 mrt Groningen 8 - Bedum 2 
15 mrt Lewenborg 3 - Groningen 8 
 
NB 
Deze indeling en speeldata van Groningen 8 
en Groningen 9 (j) zijn onder voorbehoud: 
Schaakclub Groningen heeft protest aangete-
kend tegen de indeling van de derde klasse 
NOSBO. 
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Externe competitie (I) 
Uitslagen & Standen per klasse 
 
 
 

KNSB Meesterklasse 
2e ronde – 9 oktober 
Utrecht           - HMC Calder            3½ - 6½ 
HWP Sas van Gent  - ZZICT                 1½ - 8½ 
ING/ESGOO         - HSG                   3  - 7 
LSG               - Hotels.nl             3  - 7 
Rotterdam         - Zukertort Amstelveen  6½ - 3½ 
 
Stand na 2 rondes Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  ZZICT                 4   15½  x   . .   .   .   .   .    .    7    8½ 
2.  HSG                   4   13   .   x  .   .   .   .   .    7    .    6 
3.  Hotels.nl            4   12½  .   .  x   .   .   .   7    5½ .    . 
4.  Rotterdam          4   12½  .   .  .   x   6   6½  .    .    .    . 
5.  HMC Calder      2   10½  .   .  .   4   x   .   .    .    6½   . 
6.  Zukertort Amstelveen  2   9    .   .  .   3½  .   x   5½   .    .    . 
7.  LSG                   0   7½   .   .  3   .   .   4½  x    .    .    . 
8.  ING/ESGOO     0   7½   .   3  4½  .   .   .   .    x    .    . 
9.  Utrecht              0   6½   3   .  .   .   3½  .   .    .    x   . 
10. HWP Sas van Gent  0   5½   1½  4  .   .   .   .   .    .    .    x 
 
 
 

KNSB Klasse 3A 
2e ronde – 9 oktober 
Dion Hardenberg 2       - Philidor 1847 2          5 - 3 
Emanuel Lasker            - De Twee Kastelen         5 - 3 
ING/ESGOO 2             - Unitas 3                 5 - 3 
Haren 2                        - Groningen 2                ½ - 7½ 
DSC Drachten              - Sneek 1                  3 - 5 
 
Stand na 2 rondes Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Sneek 1            4   11   x  .   .  .  .   5  .   .  .   6 
2.  Groningen 2    3   11½  .  x   4  .  .   .  .   .  .   7½ 
3.  ING/ESGOO 2  3   9    .  4   x  .  .   .  .   5  .   . 
4.  Emanuel Lasker     3   9    .  .   .  x  5   .  .   4  .   . 
5.  De Twee Kastelen  2   9½   .  .   .  3  x   .  6½  .  .   . 
6.  DSC Drachten      2   8    3  .   .  .  .   x  .   .  5  . 
7.  Dion Hardenberg 2 2   6½   .  .   .  .  1½  .  x   .  5   . 
8.  Unitas 3           1   7    .  .   3  4  .   .  .   x  .   . 
9.  Philidor 1847 2    0   6    .  .   .  .  .   3  3   .  x   . 
10. Haren 2            0   2½   2  ½   .  .  .   .  .   .  .   x 
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KNSB Klasse 3B 
2e ronde – 9 oktober 
ASV 2                          - Lewenborg                2  - 6 
WSG Winterswijk      - Dr. Max Euwe 2           4½ - 3½ 
ENO                             - Unitas 2                 2½ - 5½ 
Haren 1                        - Groningen 3              4½ - 3½ 
Herikon bv/Borne         - Sneek 2                  2½ - 5½ 
 
Stand na 2 rondes Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Lewenborg         4   12   x  .   .   .   .   .   6   .   .   6 
2.  Haren 1           4   10½  .  x   .   4½  .   6   .   .   .   . 
3.  Unitas 2          4   10   .  .   x   .   4½  .   .   .   5½  . 
4.  Groningen 3       2   8    .  3½  .   x  .   .   .   .   4½  . 
5.  WSG Winterswijk   2   8    .  .   3½  .   x   .   .  4½  .   . 
6.  Sneek 2           2   7½   .  2   .   .   .   x   .   .   .   5½ 
7.  ASV 2             2   6½   2  .   .   .   .   .   x   4½  .   . 
8.  Dr. Max Euwe 2    0   7    .  .   .   .   3½  .   3½  x   .   . 
9.  ENO               0   6    .  .   2½  3½  .   .   .   .   x   . 
10. Herikon bv/Borne  0   4½   2  .   .   .   .   2½  .   .   .   x 
 
 

NOSBO Promotieklasse 
1e ronde – 1 oktober 
Z! - Kasteel 5½ - 2½ 
Sissa 2 - Unitas 4 4 - 3 
Unitas 5 - ESG 5½ - 2½ 
Spassky’s - Groningen 4 4 - 4 
Assen - Stauton 4 – 4 
 
Stand na 1 ronde Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Unitas 5        2   5½  x   .   .  .  .  .  .  .  5½  . 
2.  Z!              2   5½  .   x   .  .  .  .  .  .  .   5½ 
3.  Assen           1   4   .   .   x .  .  4  .  .  .   . 
4.  SISSA 2         1   4   .   .   .  x  .  .  .  4  .   . 
5.  Spassky's       1   4   .   .   .  .  x  .  4  .  .   . 
6.  Staunton        1   4   .   .   4  .  .  x  .  .  .   . 
7.  Groningen 4     1   4   .   .   .  .  4  .  x  .  .   . 
8.  Unitas 4        1   4   .   .   .  4  .  .  .  x  .   . 
9.  ESG             0   2½  2½  .   .  .  .  .  .  .  x   . 
10. Kasteel         0   2½  .   2½  .  .  .  .  .  .  .   x 
 
 

NOSBO Klasse 1B 
1e ronde – 5 oktober 
Hoogeveen 2  - Roden 1 - 7 
Groningen 5  - Staunton 2 2 - 6 
Assen 2      - Unitas 6  4 - 4 
Haren 3      - Hoogeveen   5 - 3 



En Passant 42.3  oktober 2004 
 

 18

NOSBO Klasse 1B (vervolg) 
Stand na 1 ronde Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Roden        2   7   x  .  .  .  .  .  .  7 
2. Staunton 2   2   6   x  .  .  .  .  . 6 . 
3. Haren 3      2   5   .  .  x  .  .  5  .  . 
4. Unitas 6     1   4   .  .  .  x  4  .  .  . 
5. Assen 2      1   4   .  .  .  4  x  .  .  . 
6. Hoogeveen    0   3   .  .  3  .  .  x  .  . 
7. Groningen 5  0   2   .  2  .  .  .  .  x  . 
8. Hoogeveen 2  0   1   1  .  .  .  .  .  .  x 
 
 

NOSBO Klasse 2A 
1e ronde – 5 oktober 
Z! 2              - Leek 4½ - 3½ 
Roden 2           - Middelstum        3 - 5  
Groningen 6       - Grijpskerk 5 - 3  
Grijpskerk 2 (j)  - DAC 2 3½ - 4½ 
 
Stand na 1 ronde Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Middelstum        2   5   x  .  .   .   .   .   .  5 
2. Groningen 6       2   5   .  x  .   .   .   .   5  . 
3. DAC 2             2   4½  .  .  x   .   .   4½  .  . 
4. Z! 2              2   4½  .  .  .   x   4½  .   .  . 
5. Leek              0   3½  .  .  .   3½  x   .   .  . 
6. Grijpskerk 2 (j)  0   3½  .  .  3½  .   .   x   .  . 
7. Grijpskerk        0   3   .  3  .   .   .   .   x  . 
8. Roden 2           0   3   3  .  .   .   .   .   .  x 
 
 

NOSBO Klasse 2C 
1e ronde – 8 oktober 
Rochade 2        - Assen 3 5 - 3 
Oostermoer 2     - Hoogeveen 3 4 - 4 
Dwingeloo        - Haren 4 4 - 4 
Kasteel 2        - Groningen 7 (j) 4 - 4 
 
Stand na 1 ronde Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Rochade 2        2   5   x  .  .  .  .  .  .  5 
2. Hoogeveen 3      1   4   .  x  .  .  .  .  4  . 
3. Haren 4          1   4   .  .  x  .  .  4  .  . 
4. Groningen 7 (j)  1   4   .  .  .  x  4  .  .  . 
5. Kasteel 2        1   4   .  .  .  4  x  .  .  . 
6. Dwingeloo        1   4   .  .  4  .  .  x  .  . 
7. Oostermoer 2     1   4   .  4  .  .  .  .  x  . 
8. Assen 3          0   3   3  .  .  .  .  .  .  x 
 
 



En Passant 42.3  oktober 2004 
 

19 

 
 
 

 

 

 
Dansstudio 
De Haan  

 
Herebinnensingel 7A 
9711 GE Groningen  

 
Tel.050-3128335 
Fax. 050-3123336  

 
 
www.dansstudiodehaan.nl 
 
e-mail: 
dansstudiodehaan@home.nl

 
Bij Dansstudio de Haan bent u te gast bij een erkende dansschool, 

aangesloten bij de NVD. 
 
 

Gezelligheid en ontspanning staan bij ons hoog in het vaandel. 
Wij staan er borg voor dat onze lessen vakkundig worden gegeven. 

 
 

Wij bieden speciale cursussen voor paren, fitte vutters en swingende 
scholieren. Iedereen vanaf 12 jaar kan terecht bij Dansstudio de Haan 

voor een cursus met leeftijdsgenoten. 
 
 

Onze cursussen beginnen altijd in september en januari. 
 
 

 

www.dansstudiodehaan.nl
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Externe competitie (II) 
Detail uitslagen & Verslagen per team 
 
 

otels.nl 
 

2e ronde – 9 oktober 
LSG 2349 - Hotels.nl 2390 3 - 7 
1.  Leon Konings             2327  - Sergei Tiviakov  2601  0  - 1 
2.  Tom Middelburg           2402  -  Harmen Jonkman             2425  ½  - ½ 
3.  Martin Roobol            2300  -  Jan Werle                   2449  0  - 1 
4.  Mark van der Werf        2418  -  Yge Visser                  2467  0  - 1 
5.  Raoul van Ketel          2226  -  Gert Ligterink              2411  ½  - ½ 
6.  Rudy van Wessel          2352  -  Tea Bosboom-Lanchava 2370  0  - 1 
7.  Jeroen Blokhuis          2372  -  Erik Hoeksema               2405  1  - 0 
8.  Stefan van Blitterswijk  2406  -  Daan Brandenburg 2291  0  - 1 
9.  Eelco Kuipers            2263  -  Luuk van Kooten             2284  0  - 1 
10. Edwin van Haastert       2426  -  Frits Rietman               2201  1  - 0 
 
 
Hotels.nl wint redelijk soepel van LSG 
 Overgenomen van website 
Het is altijd even afwachten hoe het loopt, 
maar de teamleider, die niet van spannende 
wedstrijden houdt omdat de uitslag daarvan zo 
onzeker is, kijkt terug op een redelijk span-
ningloze wedstrijd. Op de eerste zes borden 
werden twee halfjes afgegeven en de rest werd 
gewonnen en de laatste vier borden speelden 
2-2. Resultaat: een tevreden stemmende 7-3 
overwinning. Maar niet elke uitslag kwam 
even regelmatig tot stand. 
Zoals gebruikelijk had LSG de opstelling weer 
flink door elkaar gehusseld. Dat was uiteraard 
niet onverwacht, maar Konings - Tiviakov op 
1 en met name van Haastert - Rietman op 10 
oogt toch wel wat ongewoon, zelfs voor LSG 
begrippen. Zo rond een uur of 15.00 (er was 
om 12.00 uur begonnen) zag het er al aardig 
uit. Luuk van Kooten had al snel in de opening 
een stuk te pakken, Gert Ligterink en Erik 
Hoeksema stonden veelbelovend, Jan Werle 
had remise afgeslagen, en bij Tiviakov gaan 
we er eigenlijk altijd van uit dat hij de zaken 
wel onder controle heeft. Er waren wat beden-
kingen bij de partijen van Frits Rietman en Tea 
Lanchava en ook de combinatie tijdverbruik en 

ingewikkelde stelling bij Harmen Jonkman, 
debuterend in het team, was licht verontrus-
tend. De andere partijen konden nog alle kan-
ten op. 
Om 15.30 werd de score geopend door van 
Haastert voor LSG, direct gevolgd door een 
punt voor Luuk van Kooten en een remise van 
Harmen Jonkman: 1½-1½. Even voor vier uur 
moest Gert Ligterink berusten in remise ("ik 
stond gewonnen maar wilde het natuurlijk veel 
te mooi doen") en zetten Jan Werle (goede ren-
tree) en Daan Brandenburg (eerste punt in de 
meesterklasse) Hotels.nl op een 4-2 voor-
sprong. 
Erik Hoeksema had ondertussen de tijdcontro-
le gehaald, maar was de stelling kwijtgeraakt 
("belachelijk dat ik na zo'n stelling nog voor 
remise moet vechten"). Bij Tea Lanchava ge-
beurde ongeveer het omgekeerde. De stelling 
die voor enkele teamleden aanleiding was om 
aan een herfstdepressie te denken was opeens 
omgetoverd in een eindspel waarin Rudy van 
Wessel het ergste moest vrezen. Het keepen 
voor remise lukt in geen van beide gevallen. 
Ondertussen had Sergey Tiviakov tegen een 
lang tegenstribbelende Konings het punt bin-
nengebracht. 6-3 dus met nog één partij aan de 

H
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gang: Yge Visser tegen Mark van der Werf. 
De prognose was remise of winst voor Yge. 
Op fraaie wijze werd het winst, waarna de 
Groningse globetrotters tevreden uitzwermden 

naar alle windstreken (België, Frankrijk, Eind-
hoven, restaurant, Groningen -aankomst 23.00 
uur- en voor enkele diehards nog Café de 
Bres). 

 
 

roningen 2 

 
2e ronde 9 oktober 
Haren 2          1805  -  Groningen 2        2164 ½ - 7½ 
1. Eddy Vos               1946  -  Renze Rietveld       2133  0 - 1 
2. Edim Salihbegovic      1853  -  Joop Houtman         2157  0 - 1 
3. Bart Romijn            1901  -  Harald Fischbach     2275  0 - 1 
4. Paolo Valiente         1764  -  Erik-Jan Hummel      2183  0 - 1 
5. Harry Gielen           1860  -  Joost Wempe          2204  0 - 1 
6. Pieter Sjoerd Hasper   1742  -  Michael Riemens      2197  ½ - ½ 
7. Rene Goedhart          1685  -  Uwe Rau              2088  0 - 1 
8. Albert Platje          1690  -  Rudolf Potze         2071  0 - 1 
 
(Overgenomen van de website:) 
Groningen 2 werkte aan haar bordpuntensaldo door met 7½-½ te winnen van Haren 2. 
 
 

roningen 3 

 
2e ronde 9 oktober 
Haren 1 2017 - Groningen 3 1915 4½ – 3½ 
1. Paul van Linde 2149  -  Victor Akotchik 1998 0 – 1 
2. Bert van de Leest 2070  -  Gerhard Rickers 1984 1 – 0 
3. Joop Hummel  2013  -  Jan Hiemstra 1973 0 – 1 
4. Marijn Otte 1981  -  Winfried Kretschmer  1915 ½ - ½ 
5. Rienk Hoogeveen 1945  -  Koen Haveman 1892 0 – 1 
6. Evert Janse 2090  -  Edwin Zuiderweg 1886 1 – 0 
7. Wiebe Wielenga 1965  -  Jan de Vlieger 1905 1 – 0 
8. Erwin Heijnen 1926  -  Kiran Soerdjan 1764 1 – 0 
 
 
Geen matchpunten, maar wel goed gespeeld 
 Koen Haveman  
Op weg naar Haren voor de wedstrijd Haren 1 
- Groningen 3 kwam ik onze eerste bordspeler 
Victor achterop. "Haren is een redelijk sterk 
team, he?" Als goed teamleider vertelde ik dat 
we "thuis geregeld van ze gewonnen hadden." 
Maar dat het bijna een thuiswedstrijd was want 
Groningen 2 speelde tegen Haren 2 zodat het 
gezellig druk met Groningers zou zijn. Voor 

Victor maakte het niet veel uit. "Het bord is 
overal vierkant." 
Victor won dan ook op bord 1 van de sterke 
speler Paul van Linde. In de scherpe Svesh-
nikov koos Victor met wit voor een rustige 
aanpak en was de eerste die een heel punt aan-
tekende. 
Gerhard speelde tegen Bert van de Leest. Het 
was een e4 e5 opening waarin Gerhard een 
beetje passief kwam te staan en een trucje 
overzag waarna het gebeurd was. 

G

G
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Jan Hiemstra vond tijdens de partij dat zijn te-
genstander, Joop Hummel, zijn koning een 
beetje onveilig had neergezet. Dat was het 
tweede volle punt. 
Winfried speelde tegen de gevaarlijk jeugdspe-
ler Marijn Otte. Het werd een Draak met de h-
lijn aanval (Jugoslavische Aanval?). Winfried 
vertelde me dat dit meestal neerkomt op Txc3 
en Pxg4/e4 met uiteindelijk een eindspel waar-
in je dan veel pionnen voor het stuk hebt. Zo-
iets gebeurde ook maar ergens weigerde Ma-
rijn een offer en ging tot koningsaanval over. 
Winfried stond toen een handjevol pionnen 
voor. Hij gaf er eentje terug, en bood in tijd-
nood remise aan. Dat werd aangenomen. 
Edwin moest tegen Evert Janse. Een oud-
Groninger als ik me niet vergis. Evert speelde 
met 4.Dd3 een zijvariant van de "zijopening" 
de Veresov (1.d4 d5 2.Pc3 Pf6 3.Lg5 Pbd7). 
Edwin dacht wat lang na maar kreeg een iets 
betere stelling die al snel in een gelijkstaand 
eindspel overging. In tijdnood ging er wat mis. 
Evert kreeg een gedekte vrijpion en won. 
Jan de Vlieger moest tegen Wiebe Wielinga. 
Dit was ook een aardige partij die helaas verlo-
ren werd. 

Als laatste waren Kiran en ikzelf nog bezig. 
De tussenstand was nu 3½ - 2½ voor Haren. Ik 
had een paar keer "vergeten" het af te maken 
en kwam in een eindspel terecht waarin mijn 
tegenstander, Rienk Hoogeveen, meteen zijn 
toren "zo passief mogelijk" neerzette. Hij pro-
beerde mijn vrijpionnen op h4 en g5 te blokke-
ren met de zet Th8-h5. Twee zetten later 
kwam hij tot inkeer en speelde Th5-h8. Dit 
waren precies de tempi die mij alsnog de winst 
opleverden, mijn h- en g-pion waren sneller 
dan zijn a- en b-vrijpionnen. De tussenstand 
was nu 3½ - 3½. 
Kiran speelde tegen Erwin Heijnen. Kiran 
speelde met zwart een Siciliaans met verwis-
selde kleuren (Engels dus). Uiteindelijk kwam 
hij in een eindspel met toren en paard tegen to-
ren en vijf pionnen terecht. De eerste pion ging 
eraf..... maar helaas daar bleef het bij. Kiran 
probeerde manmoedig een halfje (en een 
matchpunt) te redden, maar er was geen hou-
den aan. 
De conclusie: helaas geen matchpunten, maar 
wel goed gespeeld 
 
 
 

roningen 4 

 
1e ronde 1 oktober 
Spassky’s 1882 - Groningen 4 1876 4 – 4 
1. H.T. van Putten  2048  -  A. Tilstra        1989  ½ - ½ 
2. J. Postma        1989  -  C. Alberts        1966  ½ - ½ 
3. M.A. Logtmeijer  1805  -  J.J. van Weperen  1898  0 - 1 
4. H. Jansen        1817  -  J.de Vlieger      1905  1 - 0 
5. R.J. Yska        1877  -  H.J. Zuiderweg    1858  0 - 1 
6. J.J. Stolk       1826  -  M.J.W. Kruit      1869  1 - 0 
7. H.v/d Laan       1815  -  G.N. Karsdorp     1819  1 - 0 
8. M. van Hees            -  J. Zwanepol       1705  0 - 1 
 
 
Spassky’s – Groningen 4 
 Johan Zwanepol, teamleider Groningen 4 
 (met dank aan bijdragen van de spelers) 
 
Onze eerste wedstrijd in de promotiecompeti-
tie van de NOSBO is niet al te glorieus verlo-
pen. 

Met de uitslag 4 – 4 moeten we gezien het 
spelverloop aan de borden zeker  tevreden zijn. 
Aan het eerste bord speelde onze kopman Ar-
jen Tilstra tegen clubgenoot en Spassky’s 
werknemer Henk van Putten. Na Arjens ope-
ningszet 1.f4 koos Henk - zoals altijd - een 
creatieve opzet die tot succes leek te leiden 

G
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toen Arjen in het middenspel een kwaliteit 
moest offeren. Door zijn onveilige koning en 
wits open lijnen was hij evenwel gedwongen 
tot het teruggeven van een pion om dameruil 
af te dwingen. In het eindspel van T+L + 
7 tegen T+T+ 6 pionnen kon hij alleen bin-
nendringen door nog een pion te offeren. Het 
eindigde met herhaling van zetten omdat een 
gevaarlijke vrijpion van Arjen zijn aanval neu-
traliseerde. 
In de vooruitgespeelde partij moest Kees Al-
berts aan bord 2 met zwart tegen Jan Postma 
na een foutje in de opening nauwkeurig spelen 
om geen echte schade op te lopen. Wit hield de 
hele partij het initiatief en leek in de tijdnood-
fase het toreneindspel toch nog te gaan win-
nen, maar een goedgeplaatst maar niet geac-
cepteerd pionoffer deed de stelling op slot. In 
schaakjargon dus pot remise. 
Jos van Weperen nam met de witte stukken 
een verkeerde opstelling in en stond daarna 
vrij beroerd. Nadat zwart eerst twee kleine 
kansen op winst had laten liggen, dacht de te-
genstander met een kleine combinatie te kun-
nen winnen maar een tussenschaakje van wit's 
enig overgebleven stuk gooide het plan in dui-
gen. Het eindspel werd door Jos eenvoudig 
uitgeschoven. Drie fouten in totaal waarvan 
twee door de tegenstander, terecht gewonnen 
dus. (1-0). 
Jan de Vlieger aan bord 4 stond continue 
overwegend, maar een aantal zwakke zetten in 
het laatste speeluur richtten zoveel schade in 
zijn verdediging aan dat eerst een aantal pion-
nen het moesten ontgelden en dat even later 
zelfs de partij verloren ging. 
Hiddo Zuiderweg speelde een soort Samische 
variant van de Pirc. Wit stelt zo lang mogelijk 
0-0-0 uit, zwart zo lang mogelijk Lg7. Na de 
12e zet van zwart dacht Hiddo dat zijn zetten 
op waren. Het gepleegde pionnenoffer is uit-
stekend, wit krijgt een winnende aanval. Toch 
had zwart nog beter kunnen spelen: 21…Kh7 
houdt de boel nog wel een tijdje tegen. 
Mark zocht tegen oud-clubgenoot Koos Stolk 
een onbegaanbaar pad. Elke paddestoel om het 

juiste spoor weer terug  te vinden ontbrak en 
derhalve sneuvelde hij roemloos. Het zij hem 
vergeven. De laatste tijd had Mark teveel an-
dere problemen aan zijn hoofd, maar die zijn 
volgens betrouwbare bron grotendeels opge-
lost. Volgende keer beter. 
Nico had na een Slavische opening met wit 
enig ruimtevoordeel. In het middenspel wer-
den er wat stukken geruild. Na een foute ko-
ningszet dacht Nico een stuk te verliezen en 
gaf direct op. Tijdens de analyse bleek dat hij 
het stuk had kunnen redden, maar dan zou wit 
ten onder zijn gegaan aan zijn zwakke pion-
nen. Jammer, maar helaas. 
Ikzelf was niet tevreden over het verloop van 
de partij. De door mij gespeelde Caro-Kann 
werd abrupt in vreemd vaarwater gesmoord en 
daarbij vergat ik de sterke witte loper van mijn 
opponent tegen een paard te ruilen. Hoewel ik 
voortdurend op mijn quivive moest zijn met 
het verdedigen van mijn veste kon ik deze 
avond daarmee aardig overweg. Wit zocht op 
vele fronten aanvalsmogelijkheden, investeer-
de veel tijd, maar liet op het juiste moment een 
steekje vallen.In een viertal zetten waren de 
rollen omgekeerd. Maar voor de totale capitu-
latie was zijn vlag reeds gestreken. Ondanks 
de nederlagen van Jan, Mark en Nico zou ik 
willen zeggen: 
“Harret aus, und euch sollt geholfen we-
den”.Dus KOPF HOCH. 
 
De volgende wedstrijd is thuis tegen Sissa 2 op 
dinsdag 2 november. 
 
Spassky’s – Groningen 4, bord 4 
Wit : Hiddo Zuiderweg – Zwart : Rolf Yska  
1.e4 g6 2.d4 d6 3.Nc3 Nf6 4.f3 c6 5.Be3 b5 
6.Qd2 Nbd7 7.Bd3 Nb6 8.Nge2 Nc4 9.Bxc4 
bxc4 10.Nf4 Bg7 11.h4 Qa5 12.g4 h5 13.e5 
dxe5 14.dxe5 Qxe5 15.O-O-O Nd5 16.Rhe1 
O-O 17.Nfxd5 cxd5 18.Bf4 Qf6 19.gxh5 Bf5 
20.h6 Bh8 21.h5 Rab8 22.Be5 Qb6 23.h7+ 
Kxh7 24.hxg6+ Kg8 25.Na4 Qxg6 26.Bxb8 
1-0 
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roningen 5 

 
1e ronde 5 oktober 
Groningen 5 1745 - Staunton 2 1793 2 – 6 
1. D. Knight        1887  -  M. van Steenis    1883  0 - 1 
2. T.F. Tilma             -  P.W. Mulder       1738  0 - 1 
3. T. Ensink        1762  -  J. van der Ploeg  1677  ½ - ½ 
4. B.A.A. Beijer    1759  -  D. Hummel         1773  0 - 1 
5. K.F. Ruigendijk  1710  -  H.G. Seijen       1862  0 - 1 
6. J.J. Groot       1704  -  M. Swemmer        1775  1 - 0 
7. M. Vos           1694  -  P.R. Dijkhuis     1842  ½ - ½ 
8. R.G. Holtz       1699  -  R.ter Steeg             0 - 1 
 
 
Groningen 5 opent op Europees toneel Jeroen Groot  
  

 
 
 

G
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roningen 6 

 
1e ronde 5 oktober 
Groningen 6 1638 - Grijpskerk 1589 5 – 3 
1. J.B. Kremer         1699  -  D. Schuttel     1714  1 - 0 
2. A. van den Heuvel   1663  -  A. Admiraal     1636  ½ - ½ 
3. H. Clermonts        1689  -  T.J. Hartholt   1566  1 - 0 
4. E. Bakker           1663  -  D.H. Kalk       1524  ½ - ½ 
5. J. Koekoek          1662  -  W. Admiraal     1531  1 - 0 
6. R.C. Woudsma        1585  -  S. Postma       1441  1 - 0 
7. T.de Jong           1584  -  J.A.M. Janssen  1610  0 - 1 
8. J.A. Duisterwinkel  1559  -  H. Admiraal     1690  0 - 1 
 
Over deze wedstrijd die Groningen, samen met Middelstum, tot koploper in Klasse 2A maakte, zijn 
geen nadere bijzonderheden tot de redactie doorgedrongen. Op 8 november strijdt Groningen 6 te-
gen Z! (met een half bordpunt minder momenteel op een gedeelde 3e en 4e plaats).    
 

roningen 7 (j) 

 
1e ronde 8 oktober 
Kasteel 2 ???? - Groningen 7 (j) ???? 4 – 4 
 
Het jeugdteam Groningen 7 is de NOSBO competitie begonnen met een verre uitwedstrijd. Zoals 
uit bovenstaande ‘kop’ behorende bij de detailuitslag blijkt, werd in Coevorden tegen het Kasteel 
met 4 – 4 gelijk gespeeld. De verdere details waren bij het afsluiten van deze editie nog niet be-
schikbaar. 
 
 

G
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Jeugd 
 

Jeugdteams in de KNSB-
jeugdcompetitie Kees Alberts 
(met dank aan de websites van de Nosbo en de 
Knsb en aan Hiddo Zuiderweg) 
 
I. Landelijke jeugdcompetitie A/B-categorie 
Baarn is een traditie in het Nederlandse jeugd-
schaak geworden. Vele generaties jeugdspelers 
hebben daar wedstrijden gespeeld in de diverse 
categorieën van de landelijke jeugdcompetitie. 
Deze competitie bestaat dit seizoen 30 jaar. 
Reden voor de KNSB om daar wat aandacht 
aan te schenken in de competitiegids en in 
komende rondeverslagen. 
Ook teams uit de NOSBO zijn succesvol ge-
weest in Baarn. Groningen werd ooit kampi-
oen t/m 14 jaar (met Jos Schrage, Joyce Fon-
gers, Martin Kleijwegt en Sander Velema). 
Ook Haren en Van der Linde waren regelmatig 
van de partij, lang niet altijd zonder succes. 
Van der Linde werd 15 jaar geleden kampioen 
t/m 20 jaar (De broertjes Eppinga, Peter Huls-
hof, Henk Angerman), Haren sleepte in 1990 
het kampioenschap t/m 14 jaar in de wacht 
(met als spelers o.a. Joan Arensman, Frank de 
Vries, Jasper Geurink).  
Sinds de invoering van de getrapte AB-
competitie, enkele jaren geleden, en het los-
koppelen van het spelen op KNSB-zaterdagen, 
is deze competitie zeer sterk en enorm popu-
lair geworden. Op dit moment acteren maar 
liefst drie NOSBO-teams op dit niveau. Zes-
tien teams spelen 8 ronden Zwitsers. Vijf 
teams degraderen. 

 

Groningen is op papier een subtopper. Omdat 
Tjapko Struik liever bij JSC Opsterland uit 
Friesland speelde, trok de club de Brabantse 
Harenaar Bob Jansen aan. 
Op de eerste speeldag geen onverdeeld succes. 
Jansen verloor twee keer, Groningen echter 
maar een keer. Tegen Zukertort 3 werd makke-
lijk met 3-1 gewonnen, regerend kampioen 
Bobby Fischer was echter met 3,5-0,5 veel te 
sterk. Alleen Frits Rietman speelde remise.  
Groningen won de tweede speeldag met 3,5-
0,5 van SHS. Alleen Kiran Soerdjan, invaller 
voor Wouter Welling, kwam niet verder dan 
remise. In de middagronde werd met 2-2 gelijk 
gespeeld tegen HMC. Normaal gesproken een 
goed resultaat, maar er had meer ingezeten. 
Frits Rietman overspeelde zijn tegenstander, 
maar toen hij eenmaal een technisch gewonnen 
stelling op het bord had, blokkeerde hij volle-
dig. Hij ging eeuwig schaak nog uit de weg, 
maar kon 2 zetten later opgeven. Gelukkig re-
vancheerde Bob Jansen zich voor de 0 uit 2 
van een week geleden. In een zinderend tijd-
noodduel joeg hij vanuit mindere positie zijn 
oud-clubgenoot David van Kerkhof door de 
vlag. 
Na twee speeldagen (4 rondes) in de KNSB 
jeugd-competitie staat het AB-team nu op een 
gedeelde vijfde plek. Een positie waar men 
volgens de elocijfers thuis hoort: Mp Bp   
1.  Zukertort Amstelveen 1    8   13½ 
2.  Opsterland 1              6   11½ 
3.  Bobby Fischer             6   11½ 
4.  Zukertort Amstelveen 2    6   10½ 
5.  Groningen                 5   9 
6.  HMC Calder 1              5   8½ 
7.  Leiderdorp 1              4   8 
8.  De Pion                   4   7½ 
9.  Baarnse SV                4   7½ 
10. HMC Calder 2              4   7 
11. Haren 1                   4   6½ 
12. VAS                       2   7 
13. Assen 1                   2   5½ 
14. Spijkenisse 1             2   5 
15. SHS 1                     2   5 
16. Zukertort Amstelveen 3    0   4½ 
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1e ronde 

   Bobby Fischer           2156  -  Groningen               2035  3½ - ½ 

1. Dennis Ruijgrok         2236  -  Erik-Jan Hummel         2183  1 - 0 
2. Joost Michielsen        2276  -  Frits Rietman           2105  ½ - ½ 
3. Chiel van Oosterom      2104  -  Bob Jansen              1993  1 - 0 
4. Christov Kleijn         2007  -  Wouter Welling          1860  1 - 0 
 
2e ronde 
   Groningen               2035  -  Zukertort A’veen 3  1822  3 - 1 
1. Erik-Jan Hummel         2183  -  Redmar Damsma           1928  1 - 0 
2. Frits Rietman           2105  -  Florian Jacobs          1906  1 - 0 
3. Bob Jansen              1993  -  Jasper Boonstra         1789  0 - 1 
4. Wouter Welling          1860  -  Jonathan Terstall       1666  1 - 0 
 

3e ronde 

   HMC Calder 1            2164  -  Groningen               2011  2 - 2 
1. Bianca Muhren          2246  -  Erik-Jan Hummel         2183  0 - 1 
2. Jasper Broekmeulen      2193  -  Frits Rietman           2105  1 - 0 
3. David van Kerkhof       2114  -  Bob Jansen              1993  0 - 1 
4. Tim Mazajchik           2103  -  Kiran Soerdjan          1764  1 - 0 
 
4e ronde 
   Groningen               2011  -  SHS 1                   1986  3½ - ½ 
1. Erik-Jan Hummel         2183  -  Michiel Sijpkens        2084  1 - 0 
2. Frits Rietman           2105  -  Lennart Dek             1968  1 - 0 
3. Bob Jansen              1993  -  Hugo Gorissen           1996  1 - 0 
4. Kiran Soerdjan          1764  -  Pieter Roggeveen        1894  ½ - ½ 
 
Indeling ronde: 5, 13 november 
Bobby Fischer     - Zukertort Amstelv. 1  
Opsterland 1            - Zukertort Amstelv. 2  
Groningen               - HMC Calder 2            
Baarnse SV              - HMC Calder 1            
Haren 1                 - Leiderdorp 1            

De Pion                 - Assen 1                 
Spijkenisse 1           - VAS                     
Zukertort Amstelv. 3  – SHS 
 

 
 
II. Landelijke jeugdcompetitie C-categorie 

 
 
 

In de C-kategorie wordt gespeeld in vier pou-
les van vier teams. Uit elke poule plaatsen 
twee teams zich voor de halve finales, waar 
weer in poules van vier wordt gespeeld. Gro-
ningen is geen topteam, maar door een gunsti-
ge poule-indeling rook men kansen. 
Kansen zijn er echter om benut te worden. Op 
de eerste speeldag deed men dat niet. Tegen 
Pallas Deventer werd met 2,5-1,5 verloren, te-
gen Brunssum, met geen enkele gerate speler, 
kwam men niet verder dan 2-2. De tweeling 

Westermann was niet in optimale vorm, zullen 
we maar zeggen. Toch liggen de halve finales 
nog steeds in het bereik, op 2 oktober moet 
dan gewonnen worden van Zukertort 2. 
Op de tweede speeldag werden ’s ochtends de 
laatste groepswedstrijden gespeeld, in de mid-
dagronde volgden de eerste wedstrijden in de 
halve finales en de strijd om de 9e t/m 16e 
plaats. In de C-categorie lukte het Groningen 
niet de halve finales te bereiken. Tegen Zuc-
kertort 2 waren er legio kansen, maar ze wer-
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den niet benut. Ruben Slagter had een goed to-
reneindspel op het bord, maar belandde in een 
verloren pionneneindspel, dat nog remise 
werd. Ruurtjan Pul speelde een goede partij, 
kwam gewonnen te staan, maar maakte het 
zichzelf heel moeilijk. Met een afgesneden 
koning, een toren voor de pluspion op de 7e rij 
was de partij niet meer te winnen, totdat de te-
genstander plotseling Kf7 speelde. Ruurtjan en 
tegenstander waren echter te veel gefocust op 
het drama aan bord 2. Het röntgenschaak werd 
niet gezien en twee zetten later werd remise 
afgesproken. Natalia Westermann won regel-
matig, maar haar broer verloor niet regelmatig. 
Een correct kwaliteitsoffer werd gevolgd door 
een positionele grafzet. Robin knokte zich ech-
ter enorm terug en bereikte het eindspel K + L 
+ pi tegen K + T. Daarna gaf hij heel simpel 
zijn pion weg. Het overgebleven eindspel is 
remise, maar dan moet je wel met de koning 
naar de goede hoek lopen. Helaas was deze 
theorie bij Robin onbekend. Zukertort door en 
Groningen restte de wedstrijd om de 9e plaats.  
 
Meesterklasse C poule 4  Mp  Bp 
1. Pallas                   4   5½ 
2. Zukertort Amstelveen 2   2   4 
3. Groningen                1   3½ 
4. Brunssum                 1   3 
 

In de strijd op de 9e plaats werd ’s middags 
met 2,5-1,5 gewonnen van Botwinnik uit Zoe-
termeer. Vooral dankzij een prachtige partij 
van Ruben tegen Arthur Pijpers, met een 
prachtig torenoffer, en het eerste halfje van 
Robin. 
Slagter - Pijpers 
1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Dxd5 4.d4 cxd4 5.cxd4 
Pc6 6.Pf3 e6 7.Pc3 Lb4 8.Le2 Pf6 9.O-O Lxc3 
10.bxc3 O-O 11.c4 Dd8 12.Lg5 h6 13.Lh4 
De7 14.Pe5 Td8 15.Pxc6 bxc6 16.Lf3 La6 
17.Da4 Lb7 18.Tfd1 Tdc8 19.Tab1 g5 20.Lg3 
a6 21.Le5 Pe8 22.Tb6 Dd7 23.Tdb1 Ta7 
24.Db4 La8 25.Lb8 c5 26.dxc5 Lxf3 27.gxf3 
Ta8 28.Tb7 Dc6 29.Dd2 Pf6 30.Dc3 Pd7 
31.Ld6 

 
31...Pxc5 32.Df6 Pxb7 33.Le5 Kf8 34.Td1 Pd6 
35.Lxd6+ 1-0 

 
III. Landelijke jeugdcompetitie D-categorie 

 
 

Het D-team van SC Groningen is een van de 
favorieten voor het kampioenschap. Mehran 
Kamali blijft ondanks zijn verhuizing, nog een 
jaar spelen voor zijn oude club. Op de eerste 
speeldag werden drie wedstrijden in de voor-
ronde poule alle in winst omgezet.  

 

Drie van de vier spelers hadden net een zwaar 
schoolkamp achter de rug. Dat was misschien 
een verklaring voor twee keer slechts een 2,5-
1,5 overwinning. 
 
Eindstand Poule D1       Mp  Bp 
1. Groningen             6   9 
2. Messemaker 1847       4   7½ 
3. Bobby Fischer         2   6½ 
4. RSC ’t Pionneke       0   1 
Groningen en Messemaker 1847 gaan naar de 
halve finale. 
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Vier titels voor jeugdspelers SC 
Groningen op NK rapid 
 Overgenomen van website 
 
Groningen heeft het beter dan ooit gedaan op 
het NK rapid in Eindhoven. Erik-Jan Hummel 
(1985), Tjapko Struik (1986, waarschijnlijk 
tegen beter weten in nog steeds lid), Milan 
Mostertman (1993) en Bente Verheul (meisjes 
1995) werden Nederlands kampioen. Voor 
Erik-Jan was dat zijn eerste titel uit zijn lange, 
vol met ereplaatsen, schaakcarriere. Milan pro-
longeerde zijn titel, maar had een beetje geluk. 
Net als Tjapko scoorde hij 7 punten uit 9 par-
tijen. Hij scoorde net als Maurice Swinkels uit 
Almelo 8,5 uit 9 (onderlinge partij remise), en 
behaalde net een half weerstandspuntje meer. 
Bente was de verrassing van de dag. Volko-
men onverwacht was ze een ronde voor tijd al 
zeker van het meisjeskampioenschap. De favo-
riete bij uitstek, Diane Dalemans uit Limburg, 
bleef ze een half punt voor. SC Groningen 
deed met 20 spelers mee in Eindhoven, een 
groter aantal dan ooit. Van de subtoppers was 
wel iets meer verwacht.  
In de strijd om de beste club van Nederland 
eindigde Groningen als tweede achter HMC 
Den Bosch. In de eindstand staat Groningen 
als derde vermeld, maar dat is een foutje van 
de verder voortreffelijke organisatie. Alle 
eindstanden zijn te zien op de site van de 
stukkenjagers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Categorie Kampioen algemeen 

1984 Niels Ondersteijn 

1985 Erik-Jan Hummel 

1986 Tjapko Struik 

1987 Jasper Broekmeulen 

1988 Matthew Tan 

1989 Roi Miedema 

1990 Twan Burg 

1991 Christov Kleijn 

1992 Donna Schut 

1993 Milan Mostertman 

1994 Arthur Pijpers 

1995 Pepijn Obels 

1996 Stefan Beukema 

  

Categorie Kampioen meisjes 

1986 Annemarie Volkers 

1987 Henriët Springelkamp 

1988 Biaina Geragousian 

1989 Pauline van Nies 

1990 Ingeborg Jansen 

1991 Lisa Hortensius 

1992 Donna Schut 

1993 Anne Haast 

1994 Lisa Schut 

1995 Bente Verheul 

1996 Daphne Messelink 
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INTERNE COMPETITIE 
JEUGD Wim Krijnen 
 
De eerste periode van de interne competitie 
voor de jeugd, tot de herfstvakantie, is beëin-
digd en er zijn 2 periodekampioenen. 
Op de donderdag is dat Robin Westermann. In 
zijn geval is het iedere keer aanwezig zijn ook 
beloond. Hij heeft alle 8 mogelijke partijen ge-
speeld, maar behaalde niet het hoogste sco-
ringspercentage. Die eer is weggelegd voor 
een duo: Milan Heller en Jonathan Slagter. 
Op de dinsdag moeten we van een tussenstand 
spreken. Barghav Surapaneni is tot nog toe de 
sterkste, maar er zijn wat te weinig partijen ge-
speeld. Voor deze tussenstand is er wel een 
prijs, maar we gaan met de competitie nog 
even door tot het einde van het jaar. 
Na de herfstvakantie wordt er voor de donder-
dag weer een nieuwe periode begonnen die tot 
het eind van het jaar zal duren. In totaal zijn 
het om 7 speelavonden. De ranglijst zoals die 
is zal in tweeën worden gedeeld en er is een 
promotie- en degradatieregeling aan verbon-
den. De eerste 11 van de lijst komen in de A-
competitie en de anderen in de B-competitie. 
De denktijd wordt aangepast tot 30 minuten 
per persoon per partij. 
 
Dinsdag 

Plaats Naam Pnt % 
1 Barghav Surapaneni 5 ½ 92 
2 Rudger Bosscher 5 83 
3 Angel Liu 4 ½ 75 
4 Edwin Meijer 4 67 
5 Esmee Jacobs 3 60 
 Rex Pijper 3 60 
 Nikki Thuss 3 50 

8 Emil Srush 2 ½ 63 
9 Puria Tawakuli 2 50 

10 Daniël van de Klok 1 ½ 30 
 Frank Wester 1 ½ 30 
 Jori Koolstra 1 ½ 30 

13 Lotte Jacobs 1 33 
 Stefan van Sluis 1 33 

15 Olav Mostertman 1 50 
16 Korish Abolvardy 0 0 

 Mina Srush 0 0 

 
Donderdag 

Plaats Naam Pnt % 
1 Robin Westermann 6 ½ 81 
2 Dionne Wigboldus 6 75 
3 David Slagter 5 83 
4 Natalia Westermann 5 71 
5 Vaclav Ocelik 4 ½ 64 
6 Renout Swarts 4 ½ 56 
7 Jan Coone 4 67 
8 Benjamin van Enter 4 57 
9 Harro Boven 4 50 

10 Milan Heller 3 ½ 88 
 Jonathan Slagter 3 ½ 88 

12 Ruurtjan Pul 3 ½ 44 
 Bente Verheul 3 ½ 44 

14 Date Pijlman 3 50 
15 Bert ter Bogt 3 38 

 Niels Dekker 3 38 
17 Simon Houtman 2 ½ 63 
18 Xander Mostertman 2 ½ 42 

 Sipan Omar 2 ½ 42 
20 Sudi Liu 2 ½ 31 
21 Aria Tawakuli 2 25 
22 Melchior Hillenkamp 1 ½ 25 
23 Wierd van de Zee 1 17 

 
 
 
DE AFDELING OMMELAND 
 
De afdeling Ommeland is momenteel wat 
klein, te klein. In de maand november en de-
cember willen we nog wat activiteiten ontwik-
kelen om te kijken of er nog nieuwe leden te 
interesseren zijn. Zo zal er op een zaterdag 
voor groep 7 en 8 van de basisschool en de 
onderbouw van het voortgezet onderwijs een 
toernooitje worden gehouden, waarin ook een 
stevige aanmoediging wordt gegeven om met 
de schaakclub mee te doen. Ook zal er wat aan 
publiciteit in de huis-aan-huis-bladen worden 
gedaan. We hopen maar dat het wat op gaat 
leveren. De oorzaak van de teruggang van het 
ledenaantal is te vinden in het feit dat veel 
kinderen van de basisschool naar het voortge-
zet onderwijs zijn gegaan. Het blijkt dat die 
nieuwe omgeving veel van de kinderen vergt 
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en dat ze het schaken even op een wat lager 
pitje moeten zetten. 
 
Er was ook nog een staartje van het vorig sei-
zoen. Het clubkampioenschap voor de afdeling 
Ommeland kon niet worden afgemaakt. Daar-
om zijn we in het nieuwe seizoen hiermee be-
gonnen. De kampioen is geworden Wouter 
Kamphuis. Hij won verrassend van de favoriet 
Bob Brinkhuizen en liet zich niet door anderen 
verrassen. De beker zal hem worden uitgereikt. 
 

Schaakclub Groningen Beker 
begint op 16 november 
 
Binnenkort start het bekertoernooi van de 
schaakclub Groningen. Aanvankelijk stond de 
eerste ronde begin oktober gepland, maar door 
het samenvallen met een aantal externe wed-
strijden moest deze speeldatum vervallen. De 
eerste ronde zal nu worden verspeeld op dins-
dag 16 november (en dus niet op 23 november, 
de oorspronkelijke datum voor de tweede ron-
de, deze datum vervalt). Er zijn op 16 novem-
ber geen externe wedstrijden, dus is er voor 
niemand een beletsel deel te nemen. Overigens 
is er wel een kans dat het Nosbo-bekerviertal 
die avond moet spelen: Zonodig zal voor hen 
een oplossing worden gezocht.  
 
De overige speeldata zijn: 
11 januari, 8 februari en 8 maart. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers zal zo-
nodig nog een extra speeldtum worden toege-
voegd.  
 
Er wordt gespeeld volgens het afvalsysteem. 
Spelers worden via loting aan elkaar gepaard 
en spelen vervolgens 2 partijen met een speel-
tempo van 40 zetten in 50 minuten + 10 minu-
ten erbij voor de rest van de partij. Bij gelijk 
eindigen volgt een beslissingsvluggertje, 
waarbij wit 6 minuten bedenktijd heeft tegen 
zwart 5 minuten en wit moet winnen om ver-
der te gaan. De partijen tellen niet mee voor de 
schaakclub Groningen rating en worden ook 
niet voor ratingverwerking aan de Nosbo of de 
KNSB doorgegeven.  
Opgave is mogelijk tot en met dinsdag 16 no-
vember, 19.30 uur. U kunt zich opgeven in de 
speelzaal door uw naam op daarvoor bestemde 
lijst te vermelden. Deelname staat uitsluitend 
open voor leden van schaakclub Groningen.  
Op 16 november wordt overigens geen rapid-
competitie gespeeld. Wel is er eventueel de 
mogelijkheid om interne competitie te spelen. 
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Verslagen 
 
Groningen bekert verder  
 Kees Alberts 
De afgelopen jaren wilde het niet erg lukken 
met het Nosbo-bekerviertal van Schaakclub 
Groningen. Lastige tegenstanders op een lasti-
ge (vrijdag)avond waren steeds al in de eerste 
ronde een te groot obstakel voor ons vaak ver-
zwakt bekerviertal. Dit keer zat het gelukkig 
eens mee met de loting: weliswaar een uitwed-
strijd, maar dan wel in de stad (Lewenborg) en 
ook nog eens op de dinsdagavond. Daarbij 
komt dan tevens dat Lewenborgs hoogste nos-
bo-team in de eerste klasse speelt, hetgeen 
voor een team vol promotieklasse-spelers ei-
genlijk geen probleem mag zijn. Toch was er 
zeker geen sprake van een walkover, want 
daarvoor zijn de topborden van Lewenborg 2 
eenvoudigweg te sterk. 
De avond begon wat eigenaardig: Om kwart 
voor acht waren nog slechts vijf van de acht 
spelers aanwezig, met een dusdanige verdeling 
over de borden dat m’n tegenstander in ikzelf 
als enige daadwerkelijk konden beginnen te 
schaken. Jan de Vlieger maakte dankbaar van 
de gelegenheid gebruik door nog een rustge-
vend sigaretje op te steken, Peter Hendriks en 
Mark Kruit waren nog op zoek naar de speel-
zaal. De laatste overigens letterlijk: ergens was 
er iets misgegaan in het e-mail verkeer waar-
door Mark niet wist waar hij moest zijn. Via 
de GDSW bereikte hij even na achten de 
speelzaal. Dit in combinatie met de afwezig-
heid van de echte schaakvorm leidde tot een 
merkwaardige partij: Door een toevalligheid 
dreigde Mark (op bord 4) een stuk te verliezen. 
Z’n tegenstander zag dat niet direct, maar om 
het lot niet nog langer te tarten moest Mark 
wel een stuk offeren. Achteraf bleek dit offer 
zeer kansrijk, maar helaas koos Mark van de 

twee mogelijke voortzettingen na het offer de 
verkeerde. De tegenstander gaf daarna geen 
kansen meer voor tegenspel, en hoewel Mark 
het nog lang tegen beter weten in probeerde 
stond de einduitslag daarmee vast.  
Aan de anderen dus de opdracht om minstens 
twee punten te scoren. Zowel Jan als Peter 
hadden inmiddels een prettige drukstelling op-
gebouwd. Zelf stond ik met zwart enigszins 
gedrukt in een Siciliaan, maar als Jan en Peter 
zouden winnen zou dat er niet meer toe doen, 
aangezien bij 2-2 bord 4 zou vervallen. 
Het partijvervolg bij Jan en Peter vertoonden 
een duidelijke parallel: in het verre middenspel 
resteerden er met name zware stukken waarbij 
de tegenstanders met een kwetsbare konings-
stelling zaten. Jan manoevreerde vervolgens 
schitterend met de zware stukken van de da-
me- naar de koningsvleugel, en vervolgens, 
toen de zwarte koning leek te ontsnappen, ging 
de dame beslissend terug naar de damevleugel 
(1-1). Ook Peter had inmiddels de zwarte stel-
ling volledig opengelegd, al was het allemaal 
lang niet zo duidelijk. In de fase voor de eerste 
tijdscontrole was Peter duidelijk slagvaardiger 
waarna hij het in het resterende toreneindspel 
vakkundig afmaakte. 
Zelf beleefde ik een avond waarin ik duideliljk 
last had van het diepzeeduikvirus. Gelukkig 
maakte mijn tegenstander het mij niet al te las-
tig. Weliswaar koos hij met wit een agressieve 
opstelling in een Siciliaan met tegenoverge-
stelde rochades, maar daarna beperkte hij zich 
meer tot reageren op mij dan tot het lanceren 
van een aanval (waarvoor wel degelijk moge-
lijkheden waren). Na het ruilen van de dames 
kon ik vervolgens rustig m’n loperpaar exploi-
teren en redelijk beheerst de tijdnoodfase over-
leven. Met enkele pionnen meer was het in het 
eindspel nog wel even flink doorvluggeren 
maar uiteindelijk deden de pluspionnen hun 
werk. 3-1 derhalve.  

 
Lewenborg 1742 - Groningen 1930 1 - 3 
Fatah Berzangy 1778 - Peter Hendriks 1981 0 - 1 
Ramon Middeljans 1749 - Kees Alberts 1966 0 – 1 
Roy Bons 1772 - Jan de Vlieger 1905 0 – 1 
Tomek Hertig 1669 - Mark Kruit  1869 1 - 0 
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FIDE regels voor het schaakspel – maart 2001 Johan Zwanepol 
aflevering 11: wedstrijsregels, vervolg Internationaal arbiter Fide 
 
RAPIDSCHAAK 
 
A1 Bij rapidschaak moeten alle zetten wor-

den gedaan binnen een vastgestelde tijd 
van minimaal 15 en maximaal 60 minu-
ten per speler. 

A2 De FIDE-regels voor het Schaakspel zijn 
van kracht, tenzij de volgende Regels 
voor Rapidschaak anders aangeven. 

A3 Spelers behoeven hun zetten niet te note-
ren. 

A4 Zodra iedere speler drie zetten volledig 
heeft uitgevoerd kan er geen claim meer 
worden ingediend met betrekking tot een 
onjuiste opstelling, een verkeerd ge-
plaatst schaakbord of de instelling van de 
klok. In het geval van omgekeerde plaat-
sing van koning en dame is rokeren met 
deze koning dan niet meer toegestaan. 

A5.a De arbiter moet slechts een beslissing 
nemen volgens artikel 4 ( het aangeraak-
te stuk) als hem dit wordt gevraagd door 
een of beide spelers. 

A5.b De speler verliest het recht op een claim 
volgens de artikelen 7.2 , 7.3 en 7.5 (on-
regelmatigheden, onreglementaire zet ) 
wanneer hij een stuk heeft aangeraakt 
volgens artikel 4.3. 

A6 De vlag wordt geacht te zijn gevallen na 
een terechte, desbetreffende claim door 
een speler. De arbiter mag het vallen van 
de vlag niet melden. 

A7 Om de winst na tijdsoverschrijding te 
claimen moet betrokkene beide klokken 
stilzetten en de arbiter hiervan in kennis 
stellen. De claim wordt slechts toegewe-
zen als de vlag van degene die claimde 
niet en van zijn tegenstander wel is ge-
vallen na het stilzetten van de klokken. 

A8 Als beide vlaggen zijn gevallen, is de 
partij remise. 

 
TOELICHTING EN COMMENTAAR 
Betreft artikel A3 
Het belangrijkste nadeel van deze regel is het 
feit dat reclameren op remise vanwege drie 

 
 
maal herhaling van dezelfde stelling conform 
artikel 9.2 en evenzo bij reclameren op remise 
vanwege de 50-zettenregel conform artikel 9.3 
niet mogelijk is. 
 
Betreft artikel A4 
Voorbeeld (diagram) 

 

Na de zetten 1. b4 c5  2. bxc5 e5  3. Lb2 Pc6  
4. Pf3 bemerkt zwart in een rapidpartij dat zijn 
koning op het verkeerde uitgangsveld staat ( in 
plaats van op e8 op d8 ). 
Met “j’adoube!” corrigeert hij de fout. Maar 
dat accepteert zijn tegenstander niet. De arbiter 
wordt geroepen en deze zet de koning weer te-
rug op d8. 
Er zijn meer dan drie zetten gedaan. Terwijl in 
een normale partij bij een verkeerde beginop-
stelling conform artikel 7.1 de partij opnieuw 
moet worden begonnen, geldt voor het rapids-
chaak , dat men slechts drie zetten lang het 
recht op reclameren heeft. De partij wordt dus 
voortgezet met de koning op d8, en zwart mag 
in deze partij niet rokeren. 
 
Deze 3-zetten regel geldt slechts voor de be-
ginopstelling en kan niet worden toegepast bij 
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onreglementaire zetten of bij onregelmatighe-
den gedurende de partij. 
In een dergelijk geval moet men teruggrijpen 
op artikel A5.b. 
 
Betreft artikel A5 
Voorbeeld (diagram) 

 

Zwart antwoordt in de diagramstelling op het 
schaak van Ta7 met 1. .. Kf6. De partij wordt 
met Ta6+  Ke5 voortgezet. Eerst nu bemerkt 
wit, dat de zwarte koning schaak stond op f6. 
Hij stopt de klokken en reclameert. 
De arbiter ziet, dat wit op de onreglementaire 
zet 1. .. Kf6 met een eigen zet heeft geant-
woord.  
Hij erkent de reclame niet en bestraft wit con-
form artikel 13.4 ( met een waarschuwing of 
een twee-minuten compensatie voor zijn te-
genstander) en laat de partij voortzetten na de 
zet Ke5. 
 
In de voornoemde 8 punten (artikel A1 t/m 
A8) zoeken we vergeefs naar beperkingen in 
de eindspurtfase. Artikel 10.2 van het FIDE 
reglement ( een remise-claim indienen als een 
aan zet zijnde speler minder dan twee minuten 
op zijn klok over heeft) geldt dus uitdrukkelijk 
ook in het Rapidschaak, met al zijn consequen-
ties! 
 
(wordt vervolgd) 

 
 
 
 
 

Schaakkalender november 2004 Johan Zwanepol

 
1 - 9 Internationaal Open Spanje Mallorca 
2 - 9 2. Internationaal Open Spanje Santa Cruz tel. 0034-922340177 
3 - 14 WK Jeugd 

U18,U16,U14,U12,U10 
Griekenland Kreta 

6 3e ronde KNSB competitie Nederland 
6 - 14 First Saturday Toernooi Hongarije Boedapest firstsat@hu.inter.net  
11 - 14 16. Internationaal Open Belgie Leuven 
11 - 14 3. Internationaal Open Frankrijk Chateauroux lozachmeur-yann@club-internet.fr 

15 – 20 6.Thueringer Wald Cup Duitsland Gotha goetzpreusse@aol.com 
18 - 26 5. Rhoen-Senioren + Open Duitsland Bad Bocklet jlz@gmx.de 
18 - 1 dec WK jeugd U20 India Kochi 
19 - 21 Weekend toernooi Nederland Den Haag 
19 - 28 3. Schaakfestival + Senioren Spanje Benidorm alfonpe@ono.com 
20 22. Waling Dijkstra toernooi Nederland Leeuwarden
25 - 3 dec 28.Tenkes Cup Hongarije Harkany fulopcs@axelero.hu 
27 4e ronde KNSB competitie Nederland 
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Colofon 
 

Redactie Eindredacteur Durk Elzinga 
 Verslagen (tijdelijk vacant)  

 Redactie adres Ubbegalaan 16, 9727DT, Groningen 
  tel 050-526 40 55 
  e-mail durkelzinga@planet.nl 

 Bezorging Joop Kremer, Nico Karsdorp 
 Reproductie RCG, oplage 190 
 
 

Bestuur Schaakclub Groningen 
Voorzitter Joop Houtman Kloosterstraat 17 9717 LA Groningen 050-5716687 
Secretaris Titus Ensink Boeiersingel 12 9745 CB Hoogkerk 050-5566997 
Penningmeester Ferry Ruigendijk Rijnstraat 7a 9725 EP Groningen 050-5797277 
  e-mail: ferryr@home.nl 
Interne competitie Rudolf Potze     050-3127764 
Externe competitie Joost Wempe     06-15073868 
Jeugd Erik Jan Hummel (+Kees Alberts)    050-5515490 
Web Kees Alberts     050-5268500 
 

Belangrijke adressen 
Speellokaal Senioren GDSW Peizerweg 128  Groningen 050-5294289  
Speellokaal Jeugd Sonde 2000 Eikenlaan 288/1  Groningen 
 De Blauwe Schuit Warfstraat 1  Winsum  
Ledenadministratie Nico Karsdorp Pelsterstraat 50c 9711 KM Groningen 050-3183404  
Informatie Jeugd Wim Krijnen Noorderweg 4  Sauwerd  050-3061283 
Website www.schaakclubGroningen.nl 
Bank 64.12.20.383  
Giro 837638 
 

Andere functionarissen 
Interne Competitie Potze (coord.), Zilverberg, E.Zuiderweg, van Beersum (rating, rapid), 
 Alberts (progr.) 
Bar Potze (coord/financiën), Schreuder (inkopen) 
Speelzaal Kremer, Potze, Tilstra, Zilverberg, H. Zuiderweg 
Int. Toernooien H. Zuiderweg, Potze, Alberts, E. Zuiderweg 
Teamleiders Hotels.nl: Bart Beijer G2: Joost Wempe G3: Koen Haveman 

G4: Johan Zwanepol G5: Jeroen Groot  G6: Jan Duisterwinkel 
G7(j): Arjen Dijkstra G8: Wim Krijnen G9(j): Hiddo Zuiderweg 

Jeugd Krijnen (coord.), Hummel, Janssen, de Jong Swemer, J.Koekoek, Schreu-
der, Soerdjan, Welling, E.Zuiderweg, H.Zuiderweg 

Kascommissie van Beersum, Elzinga 
Website Beijer, Welling, Rietman, E.Zuiderweg, H.Zuiderweg, Alberts 
Weekendtoernooi H. Zuiderweg, Ruigendijk, van der Werf, Zoutman 

www.schaakclubGroningen.nl
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Agenda jeugd 
Oktober 
25 Clubavond Ommelanden 
26 Clubavond Sonde 2000 (1&2) 
28 Clubavond Sonde 2000 (3+) 
30 46e Huttontoern.(op uitnodiging)
 
November 
1 Clubavond Ommelanden 
2 Clubavond Sonde 2000 (1&2) 
4 Clubavond Sonde 2000 (3+) 
5 Haren 5 (j) – Groningen 9 (j) ? 
6 Grand prix toernooi Groningen 
8 Clubavond Ommelanden 
9 Clubavond Sonde 2000 (1&2) 
11 Clubavond Sonde 2000 (3+) 
12 Groningen 7 (j) – Rochade 2 
13 KNSB jeugdclubcompetitie  
 ronde 3, Baarn, cat A, B, C, D 
 Open Drents rapidtoern., Roden
15 Clubavond Ommelanden 
16 Clubavond Sonde 2000 (1&2) 
18 Clubavond Sonde 2000 (3+) 
 

20 NOSBO snelschaken jeugd 
cat A, B, C, D, E 

22 Clubavond Ommelanden 
23 Clubavond Sonde 2000 (1&2) 
25 Clubavond Sonde 2000 (3+) 
26 Groningen 9 (j) – ESG 5 (j) ? 
29 Clubavond Ommelanden 
30 Clubavond Sonde 2000 (1&2) 
 
December 
2 Clubavond Sonde 2000 (3+) 
3 Assen 3 – Groningen 7 (j) 
6 Clubavond Ommelanden 
7 Clubavond Sonde 2000 (1&2) 
9 Clubavond Sonde 2000 (3+) 
11 KNSB jeugdclubcompetitie  
 ronde 4, Baarn, cat A, B, C, D 
13 Clubavond Ommelanden 
14 Clubavond Sonde 2000 (1&2), 

kippenfuif 
16 Clubavond Sonde 2000 (3+) 

kippenfuif 
17 Unitas 7 (j) – Groningen 9 (j) ? 

20, 21, 23 Geen clubavond, vakantie 
 
Januari 
3 Clubavond Ommelanden 
4 Clubavond Sonde 2000 (1&2) 
6 Clubavond Sonde 2000 (3+) 
7 Hoogeveen 3 – Groningen 7 (j) 
10 Clubavond Ommelanden 
11 Clubavond Sonde 2000 (1&2), 

proefexamens 
13 Clubavond Sonde 2000 (3+), proef-

examens 
17 Clubavond Ommelanden 
18 Clubavond Sonde 2000 (1&2) 
20 Clubavond Sonde 2000 (3+) 
21 Groningen 9 – Hoogeveen 4 (j) ? 
22 NOSBO jeugdcompetitie cat C en D
24 Clubavond Ommelanden 
25 Clubavond Sonde 2000 (1&2), 

examens 
27 Clubavond Sonde 2000 (3+), exa-

mens 
24 Clubavond Ommelanden 

Agenda senioren 
Oktober 
26 Interne 
 
November 
2 Interne 
 Groningen 4 – SISSA 2 
5 Haren 7 – Groningen 8 
6 Derde KNSB speeldag 
 Hotels.nl – Rotterdam 
 Groningen 2 – DSC Drachten 
 Groningen 3 – Herikon/Borne 
8 Roden 2 – Groningen 5 
 Z! 2 – Groningen 6 
9 Interne 
16 Interne 
 Bekercompetitie 1e ronde 
 Geen rapid 
23 Interne 
 (Groningen 8 – Roden 3   ??)
 

25 Unitas 5 – Groningen 4 
27 Vierde KNSB speeldag 
 Zukertort A’veen – Hotels.nl 
 Sneek 1 – Groningen 2 
 Sneek 2 – Groningen 3 
30 Interne 
 Groningen 5 – Hoogeveen 
 Groningen 6 – Leek  
 
December 
7 Interne 
13 (Staunton 3 – Groningen 8  ??) 
14 Kippenfuif 
 Groningen 4 – Z! (onder voor-

behoud)  
18 Vijfde KNSB speeldag 
 HMC Calder – Hotels.nl 
 Philidor 1847 2 – Groningen 2 
 Lewenborg – Groningen 3 
 

Januari 
4 Interne 
8 Zesde KNSB speeldag 
 Hotels.nl – HSG  
 Groningen 2 – Unitas 3 
 Groningen 3 – Unitas 2 
11 Interne 
 Bekercompetitie 2e ronde 
18 Interne 
 Laatste ronde rapid 1e periode 
 (Groningen 8 – Leek 2  ??) 
21 Kasteel – Goningen 4 
25 Interne 
 Begin rapid 2e periode 
28 Assen 2 – Groningen 5 
 Groningen 6 – Grijpskerk 2 (j) 

EP 42.4 verschijnt op 16 november. Kopij graag z.s.m. doch uiterlijk 10 november 18.00 
uur inleveren op 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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