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BESTUURSMEDEDELING
Op de laatste ALV (sept. 2004) is aangekondigd dat bestuurslid Kees Alberts zou terugtreden na
inwerken van Erik-Jan Hummel als de nieuwe jeugdleider in het bestuur. Dat moment is nu aangebroken: Kees Alberts heeft inmiddels zijn bestuursfunctie neergelegd. Kees is gedurende vele jaren
in het bestuur actief geweest, o.m. als penningmeester en jeugdleider, maar ook op andere beleidsterreinen heeft hij zich voor onze vereniging verdienstelijk gemaakt. Wij spreken graag onze waardering en dank daarvoor uit.
Bestuur Schaakclub Groningen

Ledenadministratie
Nieuw lid:
Nanda Berben M.Luther Kingstraat 103 9728 WN Groningen 050-5271730
Gastlid:
Dmitri van Leent Vlasstraat 32a
9712 KV Groningen 06-28422639
Afmeldingen : Abolvardy
E. Jacobs
R. Ruinemans E. de Vlieger
J. ter Beek
vd Klok
E. Shrush
T. van Zijl
J. van Genk M. Roelfsema M. Shrush
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42e jaargang, nummer 3

V

oktober 2004

an de redactie

Elders in dit nummer vindt u bij de
mededelingen van de ledenadministratie de
afmelding van Remco Ruinemans. Graag
plaatst de redactie hieronder op deze prominente plaats het afscheidscadeau dat Remco
aan de club heeft nagelaten.
Na het uitpakken vroeg de eindredacteur zich
overigens af, of het aangebodene niet een aantal constructiefouten bevatte: het lukte hem althans niet om het geheel naar tevredenheid te
laten werken. [Wellicht overbodig: de hier
weergegeven afbeelding van het geschenk
blijkt na controle geheel in overeenstemming
met het origineel.]
Een gegeven paard moet je evenwel niet in de
bek kijken, bovendien moeten we niet uitsluiten dat de aanduiding ‘nadenkertje’ die Remco
op de verpakking vermeldde, diepzinniger is
bedoeld.
Misschien dat we hieromtrent nog iets horen
van Remco? Anders wil Ti misschien in een
volgende aflevering haar licht laten schijnen
op dit obscure cadeau?

Laatste nadenkertje
Remco Ruinemans
Dit is mijn laatste bijdrage voor het nadenkertje. Per 1 februari ga ik, of heb ik jullie verlaten om te gaan stage lopen/werken in Emmeloord en Urk.
Ik heb het op schaakgebied erg naar mijn zin
gehad in Groningen. Dingen als in 3 dagen tegen 2 grootmeesters simultaan spelen waarvan
1 keer op een clubavond kan denk ik alleen in
Groningen. Maar ook de voor mij leuke interne competitie en de schaaktoernooien met de
kerst waren fijn. Ik zal het denk ik nog wel
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eens missen de komende tijd. Het ga jullie
goed, en wellicht tot ziens. Je weet maar nooit.
Ti de Jong - Remco Ruinemans
Interne Competitie, 11 januari 2005
1.e4 e5 2.Pf3 f5
Voor wie het niet echt bekend voorkomt, dit is
het lettisch.
3.Pxe5
Ik denk dat dit de beste zet voor wit is, al is
exf5 ook nog wel theorie.
3…..Df6
4.d4 d6 5.Pc4 Dxe4 6.Pc3 Dg6 7.Pe3
...
Zelf denk ik dat de variant met 7.f3 beter is
voor wit, maar goed ik ben slechts een eenvoudige schaker.
7....Pf6 8.Le2
....
Tot zover is het allemaal theorie. Hierna doe ik
het (nog) niet helemaal goed.
8....Le7
Theorie is direct 8. ...c6.
9.Ld2
In de analyse hebben we nog even gekeken
naar 9.Pcd5, Ld8. Dit lijkt beter voor wit.
9….c6 10.d5 0-0 11.f3
Een niet onaardige stelling. Uit de analyse
weet ik nog dat Wim van Beersum iets had
met cxd5, maar de exacte pointe ben ik even
kwijt. Mijn zet was waarschijnlijk niet helemaal de beste.
11.Pbd7 12.fxd4
Veiliger was waarschijnlijk 0-0.
12.Pxd5! 13.Lf3
Want na het slaan van het paard op d5 loopt
het mat!
(Bijvoorbeeld: 13.Pcxd5 Lh4+ 14.g3 Lxg3+
15.hxg3 Dxg3+ 16.Kf1, Df2 mat)
14.Ke2 Pf4+????
Pf4+ is hier voor zwart niet de beste zet! Ziet u
iets beters??
Het vervolg en wat ik hier had moeten doen
vindt u elders in dit nummer.
(EINDE EERSTE DEEL)
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Interne competitie
Stand na de 25e ronde,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1-03-05

Naam

Score

Pnt

Rating

Frits Rietman
Joop Houtman
Erik Hoeksema
Viktor Akotchik
Rudolf Potze
Henk van Putten
Imme van den Berg
Joost Wempe
Arjen Tilstra
Erik-Jan Hummel
Dimitri van Leent
Hans Polee
Kaarlo Schepel
Edwin Zuiderweg
Bert Westerkamp
Arjan Dijkstra
Tsjisse Tilma
Jan Hiemstra
Kiran Soerdjan
Titus Ensink
Gerard de Wit
David Knight
Koen Haveman
Henk Clermonts
Peter Bodewes
Eisse Bakker
Nico Karsdorp
Jaap Ham
Hiddo Zuiderweg
Wouter Welling
Jan van der Helm
Johan Mostertman
Jaap Koekoek
Ferry Ruigendijk

12 - 15
10 - 14
9 - 13
5-8
2,5 - 4
3,5 - 8
4-6
1-2
1-2
2-5
0,5 - 1
0-1
1-1
3,5- 12
3-5
6-7
7,5- 14
1-1
4-8
9,5- 18
7,5- 13
5,5- 12
1-4
10 - 19
3,5 - 9
10 - 19
5-9
3-5
1-1
1-1
0,5 - 1
1-1
3-4
6,5- 14

251
238
233
210
208
204
203
202
202
201
201
197
193
192
190
188
187
187
186
185
185
183
183
181
181
179
179
179
177
177
175
171
170
170

2189
2192
2407
2035
2088
1963
1994
2158
2018
2173
0
2158
1979
1926
1913
1707
1788
1922
1880
1732
1736
1850
1971
1676
1899
1658
1758
1797
1818
1818
1842
1758
1659
1700

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Joop Kremer
Bart Beijer
Martin Vos
Wytse van de Velde
Johan Zwanepol
Dick Dalmolen
Floris Zoutman
Annelies vd Heuvel
Paul Zilverberg
Ruben Slagter
Wim Krijnen
Henk Haisma
Jeroen Groot
Remco Ruinemans
Elias Oude Brunink
Jan Duisterwinkel
Ron Woudsma
Jan-W Tamminga
Ton Bontsema
Sophie Welling
Kees Eldering
Ti de Jong
Ruud Steenbergen
Chiel Nijssen
Nath. Westermann
Robin Westermann
Durk Elzinga
Geert van de Velde
Peter Das
Lucas Kosse
Dionne Wigboldus
Ronald Linger
Stef Thoen
Luciana Rigotto
Bob Melchert
Gerda Schreuder
Simon Houtman
Paul Siekman

4,5 - 9
1-1
2-2
0,5 - 2
8 - 18
1-4
2-2
8 - 20
9,5- 19
2-4
11 - 21
0,5 - 1
0-2
6 - 10
2-5
7 - 15
5,5- 11
2-4
8,5- 23
5 - 10
0-1
6 - 13
7 - 17
2-7
0,5 - 1
2-4
3,5 - 7
0,5 - 1
5 - 11
5 - 12
1-1
1-1
0-1
0-1
0-2
5,5- 17
0-3
0-1

170
170
169
168
167
166
165
165
164
163
162
161
160
158
158
153
151
151
149
147
147
146
143
143
141
139
138
131
128
128
125
125
117
117
114
113
111
107

1711
1752
1693
0
1668
0
1651
1706
1549
1692
1472
1600
1762
1497
1674
1522
1504
1568
1596
1472
0
1466
1476
1578
1386
1388
1411
0
1312
1344
0
1148
0
1000
1100
1287
0
0
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INTERNE COMPETITIE
Uitslagen per ronde

Ronde 22 (8-2)

Ronde 19 (18-1)

Frits Rietman

Rudolf Potze

rem

Tsjisse Tilma

Joop Houtman

0-1

Gerard de Wit

David Knight

0-1

Henk Clermonts

Joop Kremer

0-1

Eisse Bakker

Wim Krijnen

rem

Titus Ensink

Paul Zilverberg

1-0

Jan Duisterwinkel

Annelies vd Heuvel

rem

Lucas Kosse

Ti de Jong

1-0

Ton Bontsema

Gerda Schreuder

1-0

Frits Rietman

Erik-Jan Hummel

1-0

Joop Houtman

Erik Hoeksema

rem

Tsjisse Tilma

Imme vd Berg

0-1

Annelies vd Heuvel

Arjan Dijkstra

0-1

Peter Bodewes

Henk Clermonts

1-0

Eisse Bakker

Nico Karsdorp

rem

Gerard de Wit

Titus Ensink

rem

Joop Kremer

Jan Duisterwinkel

0-1

Ronde 23 (15-2)

Sophie Welling

Ferry Ruigendijk

0-1

David Knight

Frits Rietman

0-1

Ruud Steenbergen

Ruben Slagter

0-1

Joop Houtman

Peter Bodewes

1-0

Tsjisse Tilma

Titus Ensink

rem

Kiran Soerdjan

Gerard de Wit

0-1

Henk Clermonts

Jan Duisterwinkel

rem

Hiddo Zuiderweg

Eisse Bakker

1-0

Wim Krijnen

Jaap Ham

0-1

Ti de Jong

Annelies vd Heuvel

rem

Johan Zwanepol

Ton Bontsema

0-1

Paul Zilverberg

Lucas Kosse

1-0

Ruud Steenbergen

Gerda Schreuder

1-0

Ronde 20 (25-1)
Frits Rietman

Joop Houtman

1-0

Henk van Putten

Erik Hoeksema

0-1

Rudolf Potze

Edwin Zuiderweg

1-0

Annelies vd Heuvel

Tsjisse Tilma

0-1

Johan Zwanepol

Henk Clermonts

0-1

Joop Kremer

Titus Ensink

1-0

Ferry Ruigendijk

Gerard de Wit

0-1

Paul Zilverberg

Jan Duisterwinkel

rem

Wim Krijnen

Sophie Welling

rem

Ronde 24 (22-2)

Durk Elzinga

Ruud Steenbergen

rem

Joop Houtman

Nico Karsdorp

1-0

Lucas Kosse

Robin Westermann

1-0

Edwin Zuiderweg

Gerard de Wit

1-0

Jaap Ham

Henk Clermonts

1-0

Paul Zilverberg

Kiran Soerdjan

0-1

Annelies vd Heuvel

Ruud Steenbergen

0-1

Jan Duisterwinkel

Wim Krijnen

0-1

Robin Westermann

Ton Bontsema

1-0

Gerda Schreuder

Lucas Kosse

1-0

Ronde 21 (1-2)
Bert Westerkamp

Frits Rietman

rem

Joop Houtman

Edwin Zuiderweg

1-0

Nico Karsdorp

Tsjisse Tilma

1-0

Henk Clermonts

Kiran Soerdjan

rem

Ferry Ruigendijk

Eisse Bakker

1-0

David Knight

Paul Zilverberg

1-0

Ronde 25 (1-3)

Gerard de Wit

Joop Kremer

1-0

Frits Rietman

Edwin Zuiderweg

1-0

Annelies vd Heuvel

Wim Krijnen

0-1

Rudolf Potze

Joop Houtman

1-0

Jan Duisterwinkel

Titus Ensink

0-1

Jaap Ham

Tsjisse Tilma

0-1

Ton Bontsema

Jaap Ham

0-1

Kiran Soerdjan

Nico Karsdorp

1-0

Floris Zoutman

Ruud Steenbergen

1-0

Gerard de Wit

Dick Dalmolen

1-0

Annelies vd Heuvel

1-0

Robin Westermann

Sophie Welling

0-1

Titus Ensink

Gerda Schreuder

Durk Elzinga

0-1

Henk Clermonts

Ferry Ruigendijk

1-0

Simon Houtman

Dionne Wigboldus

0-1

Eisse Bakker

Ti de Jong

1-0

Ton Bontsema

Henk Haisma

rem

Ruud Steenbergen

Ron Woudsma

0-1

Lucas Kosse

Sophie Welling

rem
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Rapidcompetitie 2004/2005 I
Eindstand periode I

1. Frits Rietman

PNT SCORE RES
240 9.5 - 12
+40

33. Wytze vd Velde

PNT SCORE RES
174 0.0 - 3
-9

2. Luuk van Kooten

236

7.5 - 8

+36

34. Jan Duisterwinkel

173

6.0 - 9

+21

3. Jan Hiemstra

231

15.5 - 31

+31

35. Nico Karsdorp

173

0.0 - 1

-3

4. Koen Haveman

221

7.5 - 12

+24

36. Titus Ensink

171

0.5 - 2

-2

5. Rudolf Potze

219

6.5 - 11

+19

37. Ton Bontsema

170

2.0 - 2

+10

6. Arjen Tilstra

219

8.0 - 15

+19

38. Elias Oude Brunink 170

1.5 - 3

+3

7. Erik-Jan Hummel

218

7.5 - 14

+18

39. Martijn Hardeman

167

0.0 - 1

-3

8. Joop Houtman

212

3.0 - 4

+12

40. Henk Clermonts

160

0.5 - 4

-8

9. Erik Hoeksema

211

4.0 - 7

+11

41. Jan-W Tamminga

159

1.0 - 2

+2

10. Jaap Ham

210

11.0 - 15

+43

42. Tony Westermann

156

1.0 - 4

-4

11. Edwin Zuiderweg

210

11.5 - 25

+17

43. Ruud Steenbergen

152

2.0 - 4

+4

12. Enno Scheffer

205

1.0 - 1

+5

44. Remco Ruinemans 152

1.0 - 2

+2

13. Imme vd Berg

201

1.0 - 2

+2

45. Ronald Linger

151

2.5 - 3

+11

14. Kiran Soerdjan

197

7.5 - 17

+9

46. Kees Eldering

147

0.0 - 1

-3

15. Peter Bodewes

197

8.0 - 19

+7

47. Wim Krijnen

146

1.0 - 3

-1

16. Ruben Slagter

196

7.5 - 11

+27

48. Giuseppe Castellani 146

1.0 - 4

-4

17. Wim van Beersum

196

6.0 - 11

+15

49. Milan Mostertman

146

2.0 - 8

-8

18. Gerard de Wit

195

12.0 - 25

+21

50. Michiel Meeuwsen 145

1.0 - 1

+5

19. David Knight

194

7.5 - 17

+9

51. Robin Westermann 145

1.0 - 1

+5

20. Henk van Putten

194

0.5 - 2

-2

52. Chris Griffooen

142

1.0 - 2

+2

21. Wouter Welling

193

5.5 - 11

+11

53. Djurre Feijen

142

1.0 - 2

+2

22. Hiddo Zuiderweg

192

5.0 - 10

+10

54. Durk Elzinga

142

2.0 - 5

+1

23. Jan van der Helm

191

2.0 - 3

+7

55. Geert van der Velde 141

2.0 - 5

+1

24. Jan de Vlieger

190

0.0 - 1

-3

56. Lucas Kosse

140

1.5 - 4

0

25. Bert Westerkamp

189

0.5 - 5

-11

57. Natalia Westermann 139

0.0 - 2

-6

26. Johan Mostertman

187

5.5 - 11

+11

58. Sophie Welling

138

0.0 - 3

-9

27. Remy van der Werf 186

4.5 - 9

+9

59. Peter Das

137

0.0 - 1

-3

28. Jeroen Groot

185

3.0 - 5

+9

60. Paul Siekman

137

0.0 - 1

-3

29. Chiel Nijssen

179

4.5 - 5

+21

61. Sander Burema

134

0.0 - 2

-6

30. Arjan Dijkstra

179

2.5 - 4

+8

62. Cihan Tekoglu

133

1.0 - 5

-7

31. Jaap Koekoek

178

2.0 - 2

+10

63. Simon Houtman

131

0.0 - 3

-9

32. Ferry Ruigendijk

175

1.0 - 1

+5

64. Stef Thoen

131

0.0 - 3

-9
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Rapidcompetitie 2004/2005 II
Stand na avond 6,
1 maart 2005
PNT SCORE RES
137 0.0 - 1
-3

1. Erik Hoeksema

PNT SCORE RES
256 11.5 - 12 +56

33. Simon Houtman

2. Luuk van Kooten

215

3.0 - 3

+15

34. Michiel Meeuwsen 137

3. Jan Hiemstra

213

6.5 - 13

+13

4. Arjen Tilstra

210

5.0 - 10

+10

5. Erik-Jan Hummel

210

2.0 - 2

+10

6. Joop Houtman

210

2.0 - 2

+10

1. Erik Hoeksema

PNT SCORE RES
256 11.5 - 12 +56

7. Peter Bodewes

207

5.5 - 9

+17

2. Peter Bodewes

207

5.5 - 9

+17

8. Rudolf Potze

205

2.5 - 5

+5

3. Luuk van Kooten

215

3.0 - 3

+15

9. Frits Rietman

200

0.0 - 0

0

4. Jan Hiemstra

213

6.5 - 13

+13

10. Henk van Putten

198

1.0 - 2

+2

5. Wim van Beersum

193

3.0 - 4

+12

11. Enno Scheffer

195

0.5 - 3

-5

6. Arjen Tilstra

210

5.0 - 10

+10

12. Koen Haveman

194

4.5 - 13

-3

7. Erik-Jan Hummel

210

2.0 - 2

+10

13. Wim van Beersum

193

3.0 - 4

+12

8. Joop Houtman

210

2.0 - 2

+10

14. David Knight

193

2.5 - 4

+8

9. Giuseppe Castellani 160

2.0 - 2

+10

15. Bert Westerkamp

193

1.0 - 2

+2

10. David Knight

2.5 - 4

+8

16. Bart Romijn

187

0.0 - 1

-3

17. Edwin Zuiderweg

186

1.0 - 5

-7

18. Johan Mostertman

183

2.0 - 3

+7

19. Hiddo Zuiderweg

181

1.0 - 3

-1

20. Ruben Slagter

176

2.0 - 3

+7

21. Gerard de Wit

176

1.0 - 2

22. Jeroen Groot

173

23. Jaap Ham

0.0 - 1

-3

Top 10 voortschrijding

193

+2

NAGEKOMEN UITSLAG PERIODE I
Avond 18 18/01/05
Johan Mostertman - Jan Hiemstra

0-1

0.0 - 1

-3

Edwin Zuiderweg

- Arjen Tilstra

0-1

168

1.5 - 8

-12

David Knight

- Natalia Westermann 1-0

24. Henk Clermonts

165

0.0 - 1

-3

Robin Westermann - Milan Mostertman

1-0

25. Arjan Dijkstra

165

0.0 - 2

-6

Erik-Jan Hummel

- Jan Hiemstra

1-0

26. Milan Mostertman

161

2.0 - 3

+7

Edwin Zuiderweg

- David Knight

1-0

27. Giuseppe Castellani 160

2.0 - 2

+10

Arjen Tilstra

- Frits Rietman

rem

28. Ton Bontsema

157

0.0 - 1

-3

Wim van Beersum - Wouter Welling

rem

29. Jan Schut

157

0.0 - 1

-3

Jan Hiemstra

- Frits Rietman

0-1

30. Chiel Nijssen

152

0.0 - 2

-6

Erik-Jan Hummel

- Edwin Zuiderweg

1-0

31. Jan Duisterwinkel

149

0.0 - 1

-3

David Knight

- Arjen Tilstra

0-1

32. Dionne Wigboldus 137

0.0 - 1

-3

Jaap Ham

- Gerard de Wit

1-0
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RAPID COMPETITIE
Uitslagen per avond

Hiddo Zuiderweg

- Erik Hoeksema

0-1

Jan Hiemstra

- David Knight

0-1

Avond 1 25/1/05
Luuk van Kooten

Peter Bodewes

- Edwin Zuiderweg

1-0

- Jan Hiemstra

1-0

Koen Haveman

- Jaap Ham

1-0

Koen Haveman

- Arjen Tilstra

0-1

Jan Duisterwinkel

- Gerard de Wit

0-1

Erik-Jan Hummel

- Jaap Ham

1-0

Ruben Slagter

- David Knight

0-1

Johan Mostertman - Milan Mostertman

1-0

Arjen Tilstra

- Luuk van Kooten

0-1

Jan Hiemstra

- Koen Haveman

1-0

Jaap Ham

- Peter Bodewes

0-1

David Knight

- Hiddo Zuiderweg

0-1

Jan Hiemstra

- Arjen Tilstra

1-0

Jaap Ham

- David Knight

rem

Peter Bodewes

- Jeroen Groot

1-0

Avond 2 01/02/05
Erik Hoeksema
- Jan Hiemstra

1-0

Arjen Tilstra

- Arjan Dijkstra

1-0

Chiel Nijssen

- Ruben Slagter

0-1

Koen Haveman

- Peter Bodewes

rem

Erik Hoeksema

- Arjen Tilstra

1-0

Jan Hiemstra

- Peter Bodewes

0-1

Wim van Beersum - Koen Haveman

0-1

Peter Bodewes

- Arjen Tilstra

0-1

Koen Haveman

- Erik Hoeksema

0-1

Jan Hiemstra

- Jaap Ham

1-0

Ton Bontsema

- Wim van Beersum

0-1

Avond 3 08/02/05
Enno Scheffer
- Erik Hoeksema

rem

Henk van Putten

- Jan Hiemstra

0-1

Ruben Slagter

- Edwin Zuiderweg

1-0

Wim van Beersum - Chiel Nijssen

1-0

Erik Hoeksema

- Peter Bodewes

1-0

Edwin Zuiderweg

- Jan Hiemstra

0-1

Henk van Putten

- Koen Haveman

1-0

Jaap Ham

- Jan Schut

1-0

Luuk van Kooten

- Enno Scheffer

1-0

Avond 4 15/02/05
Erik Hoeksema
- Bert Westerkamp

1-0

Enno Scheffer

- Jan Hiemstra

0-1

Edwin Zuiderweg

- Koen Haveman

1-0

Edwin Zuiderweg

- Erik Hoeksema

0-1

Koen Haveman

- Bert Westerkamp

0-1

Erik Hoeksema

- Koen Haveman

1-0

Avond 5 22/02/05
Rudolf Potze
- Erik Hoeksema

0-1

Jan Hiemstra

- Erik-Jan Hummel

0-1

Arjen Tilstra

- Wim van Beersum

0-1

Koen Haveman

- Johan Mostertman

1-0

Arjan Dijkstra

- Giuseppe Castellani 0-1

Milan Mostertman - Dionne Wigboldus

1-0

Erik Hoeksema

- Jan Hiemstra

1-0

Peter Bodewes

- Rudolf Potze

0-1

Arjen Tilstra

- Koen Haveman

1-0

Jaap Ham

- Erik Hoeksema

0-1

Rudolf Potze

- Jan Hiemstra

rem

Bart Romijn

- Peter Bodewes

0-1

Koen Haveman

- Henk Clermonts

1-0

Avond 6 01/03/05
Michiel Meeuwsen - Milan Mostertman

0-1

Johan Mostertman - Arjen Tilstra

1-0

Giuseppe Castellani - Simon Houtman

1-0

Arjen Tilstra

- Hiddo Zuiderweg

1-0

Joop Houtman

- Rudolf Potze

1-0

Gerard de Wit

- Joop Houtman

0-1

Rudolf Potze

- Jaap Ham

1-0
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Dansstudio
De Haan
Herebinnensingel 7A
9711 GE Groningen
Tel.050-3128335
Fax. 050-3123336
www.dansstudiodehaan.nl
e-mail:
dansstudiodehaan@home.nl

OUDE DANSEN
Veleta, Boston Two Step, Sint Bernhard Wals,
Gainsborrow Glide, Tango Solair, Bossa Nova.

Dinsdag (18.30 – 19.45 uur) vanaf 15 maart
Donderdag (22.15 – 23.30 uur) vanaf 17 maart
10 lessen op dinsdag of donderdag
Op beide dagen is nog plaats

Bij Dansstudio de Haan bent u te gast bij een erkende dansschool,aangesloten bij de NVD.
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Externe competitie (I)
Uitslagen & Standen per klasse
KNSB

Meesterklasse

e

7 ronde – 26 februari
HMC Calder
ZZICT
Utrecht
HWP Sas van Gent
POST JR/ESGOO

- HSG
- Hotels.nl
- Zukertort Amstelveen
- Rotterdam
- LSG

Stand na 7e ronde
1. ZZICT
2. HSG
3. Rotterdam
4. Hotels.nl
5. POST JR/ESGOO
6. HMC Calder
7. HWP Sas van Gent
8. Zukertort Amstelveen
9. LSG
10. Utrecht

KNSB

Mp
14
11
10
9
7
7
5
3
2
2

Bp
47
44
42
39
36½
32½
28
28½
27½
25

½ - 9½
6½ - 3½
5½ - 4½
2-8
8-2
1
x
.
4
3½
3
.
1½
3½
4½
3

2
.
x
6½
5
3
½
4
4
3
.

3
6
3½
x
6
.
4
2
3½
.
3

4
6½
5
4
x
4½
5½
.
2½
3
.

5
7
7
.
5½
x
4½
5
.
2
2½

6
.
9½
6
4½
5½
x
3½
5
.
3½

7
8½
6
8
.
5
6½
x
.
4
4

8
6½
6
6½
7½
.
5
.
x
4½
5½

9
5½
7
.
7
8
.
6
5½
x
3½

10
7
.
7
.
7½
6½
6
4½
6½
x

6
6½
3
5
4
.
x
3
6
2
.

7
6½
5
.
5
4½
5
x
3
.
3

8
8
5½
3½
4½
5
2
5
x
.
.

9
7½
6
5
4
6
6
.
.
x
2½

10
7
5½
6
5
1½
.
5
.
5½
x

Klasse 3A

e

7 ronde – 26 februari
Philidor 1847 2
De Twee Kastelen
Dion Hardenberg 2
Emanuel Lasker
POST JR/ESGOO 2
Stand na 7e ronde
1. Groningen 2
2. Sneek 1
3. POST JR/ESGOO 2
4. Emanuel Lasker
5. Dion Hardenberg 2
6. Unitas 3
7. DSC Drachten
8. Philidor 1847 2
9. Haren 2
10. De Twee Kastelen

- Unitas 3
- Groningen 2
- Sneek 1
- DSC Drachten
- Haren 2
Mp
13
10
10
10
7
7
4
4
3
2

6 -2
1 -7
2½ - 5½
5 -3
5 -3
Bp
44½
33½
32
30½
27
26½
24
22½
19
20½

1
x
3
4
.
.
1½
1½
0
½
1

2
5
x
.
.
2½
5
3
2½
2
2½

3
4
.
x
3½
4
3
.
4½
3
2

4
.
.
4½
x
3½
4
3
3½
4
3

5
.
5½
4
4½
x
.
3½
3
2
6½
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Klasse 3B

e

7 ronde – 25 februari
Lewenborg
Dr. Max Euwe 2
ASV 2
WSG Winterswijk
ENO

- Unitas 2
- Groningen 3
- Sneek 2
- Herikon bv/Borne
- Haren 1

Stand na 7e ronde
1. Unitas 2
2. Lewenborg
3. Haren 1
4. ASV 2
5. Dr. Max Euwe 2
6. ENO
7. WSG Winterswijk
8. Groningen 3
9. Sneek 2
10. herikon bv/Borne

Mp
13
10
10
8
7
6
6
5
4
1

Bp
35½
34½
34
29
28
26½
25
26
23
18½

4 - 4
4½ - 3½
6½ - 1½
4½ - 3½
4½ - 3½
1
x
4
2½
.
.
2½
3½
2
3½
2½

2
4
x
.
2
.
1½
5
3
4
2

3
5½
.
x
½
2½
4½
3½
3½
2
.

4
.
6
7½
x
3½
5½
1½
.
1½
1½

5
.
.
5½
4½
x
3½
4½
3½
2½
4

6
5½
6½
3½
2½
4½
x
2½
4½
.
.

7
4½
3
4½
6½
3½
5½
x
.
.
3½

8
6
5
4½
.
4½
3½
.
x
4
2½

9 10
4½ 5½
4 6
6 .
6½ 6½
5½ 4
.
.
.
4½
4 5½
x 5½
2½ x

6
5½
5
3
5
2½
x
.
.
3
.

7
4½
7
4
3½
.
.
x
4
.
2½

8
6½
6
5½
4
.
.
4
x
2½
.

9
.
5½
5½
.
5
5
.
5½
x
1½

NOSBO Promotieklasse
5e ronde – 21 januari
Kasteel
Z!
ESG
Unitas 5
Assen
6e ronde – 8 februari
Staunton
SISSA 2
Groningen 4
Unitas 4
Spassky's
Stand na 6e ronde
1. Staunton
2. Groningen 4
3. Unitas 4
4. Spassky's
5. Kasteel
6. Z!
7. SISSA 2
8. Unitas 5
9. ESG
10. Assen
12

- Groningen 4
- Staunton
- Unitas 4
- Spassky’s
- SISSA 2

4½ - 3½
2½ - 5½
2½ - 5½
4-4
2½ - 5½

- Kasteel
- Unitas 5
- ESG
- Assen
- Z!

6½ - 1½
4-4
5½ - 2½
4-4
5-3
Mp
11
9
8
6
6
6
6
4
2
2

Bp
31½
31
26½
25
24½
24
22½
19½
20
15½

1
x
.
.
3½
1½
2½
3½
1½
.
4

2
.
x
.
4
4½
3
1
2
2½
.

3
.
.
x
.
3½
5
4
2½
2½
4

4
4½
4
.
x
.
3
4½
4
.
3

5
6½
3½
4½
.
x
5½
.
.
3
½

10
4
.
4
5
7½
.
5½
.
6½
x

Ra TPR
1902 1924
1882 1924
1840 1821
1858 1835
1776 1832
1776 1854
1833 1818
1752 1790
1819 1736
1775 1687
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NOSBO Klasse 1B
4e ronde – 28 januari
Hoogeveen
Unitas 6
Assen 2
Haren 3

- Staunton 2
- Roden
- Groningen 5
- Hoogeveen 2

2-6
2½ - 5½
2½ - 5½
5½ - 2½

5e ronde – 22 februari
Staunton 2
Roden
Hoogeveen 2
Groningen 5

- Assen 2
- Hoogeveen
- Unitas 6
- Haren 3

5-3
6½ - 1½
6-2
2½ - 5½

Stand na 5e ronde
1. Roden
2. Haren 3
3. Staunton 2
4. Hoogeveen
5. Unitas 6
6. Assen 2
7. Groningen 5
8. Hoogeveen 2

Mp
10
10
6
4
3
3
2
2

Bp
29
25
22
16½
18½
18½
15½
15

1
x
.
3½
1½
2½
.
2½
1

2
.
x
.
3
3½
3½
2½
2½

3
4½
.
x
2
6½
3
2
.

4
6½
5
6
x
.
.
3
3

5
5½
4½
1½
.
x
4
.
6

6
.
4½
5
.
4
x
5½
2½

7
5½
5½
6
5
.
2½
x
.

8
7
5½
.
5
2
5½
.
x

Ra
1797
1702
1773
1728
1602
1618
1740
1614

TPR
1856
1741
1731
1657
1682
1660
1641
1604

6
.
6½
3
3½
4½
x
3½
.

7
.
6
5
.
4½
4½
x
3½

8
5½
5
.
6½
5
.
4½
x

Ra
1622
1660
1603
1552
1581
1586
1505
1499

TPR
1632
1620
1615
1636
1564
1569
1529
1447

NOSBO Klasse 2A
4e ronde – 28 januari
Z! 2
Grijpskerk
Leek
Groningen 6

- Roden 2
- Middelstum
- DAC 2
- Grijpskerk 2 (j)

2½ - 5½
4½ - 3½
6-2
5½ - 2½

5e ronde – 21 februari
Roden 2
DAC 2
Middelstum
Grijpskerk 2 (j)

- Groningen 6
- Grijpskerk
- Z! 2
- Leek

3½ - 4½
3½ - 4½
4½ - 3½
3-5

Stand na 5e ronde
1. Groningen 6
2. Leek
3. Roden 2
4. Z! 2
5. Grijpskerk
6. Middelstum
7. DAC 2
8. Grijpskerk 2 (j)

Mp
8
6
6
6
6
6
2
0

Bp
23
24
22
22
20
19
16½
13½

1
x
3
3½
5
3
.
.
2½

2
5
x
.
4½
.
1½
2
3

3
4½
.
x
2½
3
5
3
.

4
3
3½
5½
x
.
4½
.
1½

5
5
.
5
.
x
3½
3½
3
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NOSBO Klasse 2C
4e ronde – 25 januari
Hoogeveen 3
Oostermoer 2
Dwingeloo
Haren 4

- Groningen 7 (j)
- Rochade 2
- Kasteel 2
- Assen 3

3½ - 4½
5-3
5½ - 2½
5½ - 2½

5e ronde – 25 februari
Rochade 2
- Dwingeloo
Kasteel 2
- Hoogeveen 3
Assen 3
- Oostermoer 2
Groningen 7 (j) - Haren 4
Stand na 5e ronde
1. Haren 4
2. Dwingeloo
3. Assen 3
4. Groningen 7 (j)
5. Kasteel 2
6. Oostermoer 2
7. Hoogeveen 3
8. Rochade 2

1½ - 6½
5½ - 2½
6-2
2½ - 5½
Mp
9
6
6
5
5
5
2
2

Bp
28½
23½
22
19½
18½
18½
16½
13

1
x
4
2½
2½
1½
.
.
1

2 3
4 5½
x .
.
x
.
3
2½ .
4½ 2
4 2½
1½ 5

4
5½
.
5
x
4
.
3½
2½

5
6½
5½
.
4
x
3
2½
.

6
.
3½
6
.
5
x
4
3

7
.
4
5½
4½
5½
4
x
.

8
7
6½
3
5½
.
5
.
x

Ra
1730
1697
1554
1518
1519
1535
1533
1489

TPR
1710
1624
1603
1568
1574
1522
1499
1471

6
4
.
4½
.
2½
x
2
.

7
5
4
.
.
.
4
x
3

8
5
.
4½
5½
.
.
3
x

Ra
1536
1583
1552
1506
1459
1467
1403
1376

TPR
1538
1580
1553
1534
1533
1458
1353
1320

NOSBO Klasse 3C
4e ronde – 18 januari
Staunton 3
Roden 3
Groningen 8
Bedum 3
Stand na 4e ronde
1. A-Kwartier
2. Staunton 3
3. Bedum 2
4. Groningen 8
5. Roden 3
6. Lewenborg 3
7. Leek 2
8. Bedum 3

14

- Leek 2
- Lewenborg 3
- Bedum 2
- A-Kwartier
Mp
6
6
6
4
4
4
1
1

4-2
2½ - 3½
2½ - 3½
1-5
Bp
16
15½
14
13½
12
11
8
6

1
x
.
.
.
4
2
1
1

2
.
x
1½
1½
3½
.
2
.

3
.
4½
x
2½
.
1½
.
1½

4
.
4½
3½
x
2
.
.
½

5
2
2½
.
4
x
3½
.
.
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Externe competitie (II)
Detail uitslagen & Verslagen per team

H

otels.nl

7e ronde – 26 februari
ZZICT
1. Evgeny Bareev
2. Ivan Sokolov
3. Vadim Milov
4. Jan Timman
5. Erik van den Doel
6. Roland Schmaltz
7. Joost Hoogendoorn
8. Fabian Doettling
9. Vladimir Chuchelov
10. John van der Wiel

2578
2715
2679
2683
2596
2586
2528
2396
2526
2574
2502

-

Hotels.nl
2399
Sergei Tiviakov
2601
Yge Visser
2467
Alexandra Kosteniuk
2511
Jan Werle
2449
Gert Ligterink
2411
Erik Hoeksema
2405
Tea Bosboom-Lanchava 2370
Daan Brandenburg
2291
Luuk van Kooten
2284
Frits Rietman
2201

ZZICT/NAC – Hotels.nl/FC Groningen
7 ½ - 7½
Bart Beijer
Er werd veel verwacht van de wedstrijd tussen
de nummer 1 en 2 van de competitie. ZZICT
verwachtte kennelijk een versterkte tegenstander, gezien de overdaad aan grootmeesters aan
Bredase zijde, waaronder een nieuwe sterke
grootmeester uit de hoge hoed (Milov). Ook de
niet malse weddenschappen die in Wijk aan
Zee op deze wedstrijd zijn gezet zullen voer
zijn geweest voor de hoge verwachtingen.
Hotels.nl had besloten om met een relaxte

voorbereiding en een goede teamgeest te proberen het ratingbergje op te vangen. We kwamen min of meer op met het standaardteam,

6½ - 3½
½-½
1 -0
½-½
½-½
½-½
½-½
0 -1
1 -0
1 -0
1 -0

met Alexandra Kosteniuk in plaats van Joris
Brenninkmeijer. De voorbereiding was echter
voorbeeldig. Op vrijdagmiddag werd met drie
auto's (waaronder het ruimteschip van de
sponsor) de verre reis naar Breda aangevangen, onderweg werd een vorkje geprikt en in
Breda voegden Alexandra Kosteniuk en Luuk
van Kooten zich bij het team. De avond werd
doorgebracht met een knock out snelschaaktoernooitje met her en der wat laptops voor de
serieuze voorbereiding. Het knock-out toernooi met drie minuten vluggertjes was uiteraard ook een soort voorbereiding voor de
deelnemers aan het chessdarts-evenement van
de maandag na de wedstrijd. De sponsor had
voor het vrijdagavondtoernooi een formule
gekozen waarbij de hoogst deelnemende ratinghouder uitkwam tegen de laagste. Eerste
partij was dus Kees Eldering tegen Alexandra
Kosteniuk. Over de uitslag zullen we het hier
niet hebben. Aangezien na de eerste ronde het
aantal spelers oneven was moest er geloot
worden voor een beslissingspartijtje: het werd
Lanchava - Kosteniuk, en Tea won. Het verdere verloop is me een beetje ontschoten, maar
de finale Werle - Visser werd gewonnen door
15
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Yge, die daarna off the record nog vier keer
van Alexandra won, alvorens er eentje te verliezen.
Door deze vroege afreis naar Breda kon de
ochtend voor de wedstrijd rustig verlopen.
Ontbijten rond een uur of tien, daarna voor de
liefhebbers de laptops nog even uit de kast, om
vervolgens vertrouwend op de GPS van Kees
naar Café Boerke Verschueren te vertrekken.
De GPS deed het vlekkeloos, maar was voor
de volgwagens wel een beetje lastig bij te houden. Het ging net goed. De relaxte voorbereiding mocht ons dit keer niet baten, want op
overwinning valt weinig af te dingen. Weliswaar kwamen we met 1½-½ voor te staan door
een soepele remise van Sergey Tiviakov tegen
Bareev en een mooi staaltje blufschaak van
Tea Lanchava dat wel heel erg goed uitpakte,
maar daarmee was de koek voorlopig op. Yge
Visser kon het tegen de druk van Ivan Sokolov
niet bolwerken en bij de drie staartborden
woog het ratingoverwicht te zwaar. Bij een
inmiddels 4½-1½ achterstand kon Erik Hoeksema -mede gezien de stand op de andere borden- de verleiding van remise in een betere
stelling niet weerstaan. Op die andere borden
waren Jan Werle en Gert Ligterink in problemen geraakt en stond Alexandra Kosteniuk
iets beter tegen de sterke grootmeester Milov.
Doordat zowel Jan, die daarmee het eerste
halfje van Jan Timman af snoepte- als Gert praat tegen hem voorlopig niet over paardende zeer smalle weg naar remise wisten te vinden, en Alexandra's overwicht net niet voldoende voor meer dan remise, was de eindstand 6½-3½ bereikt. Het spreekt voor zich dat
dit een volgende keer allemaal heel anders kan
gaan.
Na de wedstrijd gingen de wegen uiteen. Maar
niet nadat we ons eerst een weg moesten banen
door een hele horde NAC supporters die Boerke Verschueren als vertrekpunt bleken te hebben voor de wedstrijd NAC - Groningen. Gezien het feit dat FC Groningen supporters

16
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voorafgaand aan die wedstrijd nogal huisgehouden hebben in Breda was het maar goed
dat we tegenwoordig onder de naam Hotels.nl
uitkomen, waardoor we in staat waren ongeschonden het pand te verlaten. Sommigen vertrokken al eerder naar Groningen, anderen
naar Amsterdam, sommigen gingen naar de
pizzeria, anderen lieten zich door Sokolov op
champage trakteren en vervoegden zich later
ter pizzeria. Na het eten bleek voor sommigen
de treinreis naar Groningen erg lang (aankomst
02.15 uur) en voor anderen de reis naar Amsterdam eveneens (aankomst 00.30 uur, conclusie: Krasnapolsky is met de auto niet eenvoudig te bereiken). Gelukkig wisten onze
voetballende stadgenoten met 4-1 te winnen in
Breda, daarmee de stand op 7½-7½ brengend.
Nu de KNSB nog overtuigen dat dit wel een
matchpunt waard is.
Het wedstrijdverloop bij ZZICT - Hotels.nl:
1 Bareev
- Tiviakov
rem (15.30u)
2 Sokolov
- Visser
1-0 (16.35u)
3 Milov
- Kosteniuk
rem (18.40u)
4 Timman
- Werle
rem (18.39u)
5 vd Doel
- Ligterink
rem (18.20u)
6 Schmaltz
- Hoeksema
rem (17.25u)
7 Hoogendoorn - Lanchava
0-1 (15.45u)
8 Doetling
- Brandenburg 1-0 (17.20u)
9 Chuchelov
- van Kooten 1-0 (16.55u)
10 vd Wiel
- Rietman
1-0 (16.51u)
11 NAC
- FC Groningen 1-4 (22.00u)
Lanchava - Hoogendoorn 1.d4 d5 2.c4 c6
3.Pc3 dxc4 4.a4 e5 5.e3 exd4 6.Lc4 dxc3
7.Lxf7+ Ke7 8.Db3 Db6 9.Da2 Ph6 10.Lc4 c2
11.Pf3 Lg4 12.e4 Pd7 13.0-0 Lh5 14.e5 Lxf3
15.Lg5+ Ke8 16.Lf7+ 1-0
Voor foto’s en partijen zie de website
http://schaakteam.hotels.nl. Een partijenselectie zal ook in de volgende En Passant worden
opgenomen.
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7e ronde – 26 februari
De Twee Kastelen
1. Jan Bergmans
2. Sipke de Hoop
3. Michael de Vrieze
4. Pieter Bronsema
5. Leffert Nicolai
6. Johan Adema
7. Johan Mostertman
8. Jan de Vries

1851
1631
1847
2006
1741
1829
1902
1805
2046

-

Groningen 2
Joop Houtman
Joost Wempe
Harald Fischbach
Erik-Jan Hummel
Uwe Rau
Rudolf Potze
Christofoor Baljon
Milan Mostertman

Hoog tijd dat Groningen 2 promoveert
Joost Wempe
Het begon al vroeg in de morgen. Net opgestaan controleerde ik mijn e-mail, toen werd
me duidelijk dat we nog niet compleet waren!
Renze was ziek en kon niet meespelen. Na
overleg met Erik-Jan hadden we besloten dat
het mooi zou zijn als Milan zou meespelen.
Dit zou zijn debuut in het tweede worden met
de kans dat hij tegen zijn vader zou spelen!
Zou dat niet mooi geweest zijn, een dergelijk
familieonderonsje.
De wedstrijd begon om 12:30 uur in het
dorpshuis van Gerkesklooster. Na mijn angsten wederom te hebben overwonnen reed ik
mee in de Saab van Christofoor. Tot mijn verbazing wist Christofoor de route met zijn ogen
dicht te vinden en kwamen we binnen 25 minuten op de plaats van bestemming. In het
dorpshuis van Gerkesklooster hebben ze een
koffieman die je meerdere malen van koffie
voorziet. Een waar genot naar mijn mening! Je
kunt lekker blijven zitten, de koffie wordt voor
je ingeschonken en op een kaartje wordt het
aantal bijgehouden.
Maar goed, de wedstrijd. Vooraf was ik van
plan om in geur en kleur de speelstijl van Uwe
te omschrijven. Uwe is het type speler dat niet
achterom kijkt. Hij ziet de koning van de tegenstander en gaat er direct op af. Het tellen
van de stukken op het bord doet hij volgens

2085
2157
2204
2275
2183
2088
2071
2153
1552

1-7
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1

mij dan ook niet. Mat zetten of mat gezet worden daar gaat het om. Uwe is precies het type
speler dat ik niet ben, maar waar ik wel veel
respect voor heb. Zijn partijen zijn altijd interessant voor de toeschouwer. Na 10 minuten
gespeeld te hebben had Uwe een stuk geofferd
en was van de stelling van zijn tegenstander
niet veel meer over. Het liep echter allemaal
wat anders af. Waar hij normaal gesproken
zeer slagvaardig is in het afmaken ging het nu
fout. Zijn tegenstander kreeg een tegenaanval
die zeer verraderlijk was en Uwe verloor als
eerste. Misschien wel de eerste keer dat we dit
seizoen achter stonden.
Op dat moment had ik het gevoel dat De Twee
Kastelen wel meer dan 1 bordpunt zouden
meepakken. Rudolf was als tweede klaar. Rudolf speelde Grunfeld. Iedere speler heeft wel
een opening die voor hem gemaakt lijkt te zijn.
Zo heb ik het Frans en Rudolf het Grunfeld.
Na advies van Rudolf heb ik het Grunfeld zelf
ook geprobeerd, maar het sloot niet aan bij
mijn stijl. Het aanvallende en dynamische past
echt bij Rudolf. Even leek Rudolf in de problemen: hij zou zijn vrije a-pion verliezen.
Maar de tegendruk werd daarna zo groot dat
zijn tegenstander direct onder de druk bezweek. De kracht van de Grunfeld komt soms
uit onverwachte hoek.
Ik was als derde klaar. Mijn tegenstander
speelde de opening iets onnauwkeurig. Hij gaf
me het loperpaar, wat me enig voordeel ople17
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verde. Juist nadat ik het iets onnauwkeurig had
gespeeld (en mijn loperpaar op had gegeven),
liet hij zijn toren insluiten en was de partij besloten. Dit alles gebeurde rond 16:15 uur. Ik
ben toen gaan analyseren met mijn tegenstander en een kwartier later stond de wedstrijdleider naast me: 7-1. Even let je niet op en het
staat 7-1. Toen dacht ik al gelijk aan de kop
van dit stukje: “Het wordt hoog tijd dat Groningen 2 promoveert”. Hieronder even een beschrijving van de overige partijen waar ik alleen het begin van heb gezien.
Joop zat op bord 1 (Joop en Rudolf zijn topscoorders van de derde klasse A, beide met 6,5
uit 7!). Joop kon in beginnende tijdnood een
pion winnen, waardoor hij vervolgens de rest
van de stelling van de tegenstander wist op te
rollen.
Erik-Jan zat op bord 4. Erik-Jan werd door
zijn tegenstander verrast in het Frans doorschuif (het was eigenlijk nog theorie). Erik-Jan
wilde dit te snel afstraffen en pakte de opening
iets te voortvarend aan. Zijn tegenstander wist
vervolgens niet het juiste plan te vinden en
Erik-Jan kwam weer in de partij. Het eind heb
ik niet gemist, maar iets zegt me dat het loperpaar een belangrijke rol speelde.

G

Niets staat ons meer in de weg om na de volgende wedstrijd, al een onoverbrugbare voorsprong te nemen op onze concurrenten. En ja,
dan willen we volgend jaar natuurlijk gewoon
doorgaan. Met dit team zouden we ons volgend jaar in de tweede klasse ook bovenin
kunnen meten. Maar goed, 1 ding te gelijk.
Eerst de volgende wedstrijd.

roningen 3

7e ronde – 26 februari
Dr. Max Euwe 2
1. Laurens Snuverink
2. Harry Broeken
3. Jasper de Jong
4. Sebastiaan Hiemstra
5. Anne Veltman
6. Pascal Jacobs
7. Anne Grutter
8. Taras Boguslavskij

1863
1951
1866
1912
1836
1891
1915
1758
1776

-

Groningen 3
Viktor Akotchik
Winfried Kretschmer
Jan Hiemstra
Edwin Zuiderweg
Koen Haveman
Peter Bodewes
Kiran Soerdjan
Wouter Welling

Dr. Max Euwe 2 – Groningen 3
Peter Bodewes
“Mevrouw/meneer is op zoek naar een zitplaats?” werd na een kwartiertje de standaard18

Christofoor speelde tegen Pa Mostertman - dus
helaas geen familie onderonsje – en kwam in
enige tijdnood problemen. Ik heb niet gezien
hoe Christofoor het afmaakte, maar de druk op
de stelling van Johan Mostertman was al erg
groot toen mijn partij eindigde. Die Christofoor is verrekte handig in tijdnood, dat heb ik
wel gezien!
Aan bord 8 speelde Milan. Zijn eerste invalbeurt in het tweede en het werd gelijk een succes. De tegenstander van Milan had op papier
de hoogste rating van de tegenstanders. In een
Alapin van het siciliaans moest Milan wat
druk in de opening weerstaan. Maar nadat dat
eenmaal was gebeurt, bleven de zwaktes bij
wit over. Eerst werd het loperpaar geïncasseerd, vervolgens een pionnetje. De rest heb ik
niet meer gezien, maar ik ga uit van een
rechtmatige overwinning.

1894
1998
1915
1973
1886
1892
1864
1764
1860

4½ - 3½
0-1
1-0
½-½
0-1
½-½
½-½
1-0
1-0

grap van Jan Hiemstra in de regelmatige gevallen dat een onverlaat zich door de als haringen in een ton samengeperste mensenmassa
wilde wurmen om zich een volgestouwd trein-
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stel verderop naar het toilet te begeven. Ik
weet niet precies wat de NS bezielt om op de
zaterdagochtend voor het traject Groningen –
Zwolle een trein in te zetten met de lengte van
een flinke auto maar het lijkt erop dat ze met
zijn allen op cursus zijn geweest in New Delhi.
Gelukkig was de verstandsverweking ten tijde
van het traject Zwolle – Enschede enigszins
opgelost zodat dat stuk in elk geval in redelijke
omstandigheden kon worden afgelegd. Ik reis
niet vaak met de trein en al veel minder vaak
met de trein naar Enschede, maar voorlopig
vindt ik mijn gemiddelde van eens in de 20
jaar meer dan ruim voldoende. In Enschede
aangekomen moesten de jongsten van het stel
nog even een ontbijtje scoren alvorens de voettocht naar de speelzaal aangevangen kon worden. Fraai gelegen op een verschraald grasveldje tussen de bijstandsflats vonden we het
buurthuis waar Dr. Max Euwe zijn partijtjes
pleegt te spelen. Schoonheid is anders maar
binnen knorde de kachel, heerste een gezellige
drukte en pruttelde de koffie.
Tijd voor de wedstrijd.
Bord 1: Victor is misschien te sterk voor de 2e
klasse KNSB. Soms treft hij een tegenstander
met de allure van een Clemens en dan wordt
het remise, in andere gevallen is het eigenlijk
nooit de vraag of hij het punt binnenhengelt
maar hoe lang hij er over gaat doen. Ook in
Enschede kwam het punt schijnbaar moeiteloos.
Anders ging het aan bord 2. Kort na de opening overzag Winfried een niet al te ingewikkelde combinatie en na een grote slagwisseling
telde hij een houtje (licht stuk) minder aan de
goede kant van het bord. Een onnodig debacle
voor iemand die toch altijd een hoop ziet. Het
lijkt er veel op dat hij de routine mist. Ik zou
hem graag wat vaker op de dinsdagavond een
potje zien schuiven tegen deze of gene.
Aan bord 3 kreeg Jan Hiemstra plotseling een
loperoffer op h2 om zijn oren. Het leek even
ernstig maar na een 2e blik op zijn stelling
bleek dat hij er, o.a. door La3 wat de korte rokade voorkomt, prima compensatie voor te
krijgen. Bovendien leek me de stelling juist
zo’n stelling waarin Jan het lekker vissen
vindt. Hengeltje uit; zonder veel haast wat
lichte duwtjes en stootjes, net zolang totdat het
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visje hapt en aan de haak geslagen wordt. Later bleek Koen exact dezelfde gedachte over
de stelling gehad te hebben. Net als ik had ook
hij het punt al min of meer geteld. De mededeling dat het remise was geworden kwam dan
ook als een teleurstelling.
Aan bord 4 plaatste 1.e4 onze man voor een
ernstig dilemma. To Sveshnikov or not to
Sveshnikov? Tijdens het traject Zwolle – Enschede werd door de captain grote druk op
Edwin uitgeoefend om vooral geen Sveshnikov te spelen. Onverbloemd werden elementen
van de interne partij Houtman – E. Zuiderweg
door de coupe geslingerd. Met een stevig “in
de opening deed je alles fout!!” werden pro argumenten van de rails gezwiept en de killer
“als jij een Sveshnikov speelt, schrijf ik het
verslag” waren genoeg om Edwin het licht te
laten zien. Geen Svechnikov en geen verslag
van Haveman dus. Wel een Aljechin en de
mooiste slotzet van de dag!
(Zie diagram) Hadden Winfried en ik het zetje
Pxh4 gesignaleerd, Edwin speelde het esthetisch nog veel mooiere Pg5 en incasseerde
daarmee meteen de felicitaties.

Tot zover de bovenste helft van het team; 2½
uit 4 en alle redenen tot optimisme. Komen er
nog (minstens) twee puntjes uit de onderste
helft?
Bord 5: Koen Haveman. De taxatiewaarde van
zijn stelling liep na het damegambietje langzaam omhoog maar Koen miste wat “bite”.
Soms moet je bereid zijn om je tanden in een
19
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rauwe vis te zetten, maar het leek erop alsof
Koen op de beslissende momenten een lekkerbekkie bij de kraam prefereerde. Op de 21e zet
was de stelling zo ongeveer gewonnen maar
hij miste hier de sloophamer 21. c5! wat de
lange rokadestelling van zijn tegenstander had
opengereten. Na deze gemiste kans kabbelde
de partij richting eindspel waarin nogmaals
bleek dat Koen toch echt de betere van de twee
was. Het metertje klom langzaam weer omhoog en ik had alle vertrouwen in de goede afloop. Met name de vrije h-pion stemde me
zonnig, temeer daar ik Koen toreneindspelcapaciteiten toedicht welke die van zijn Enschedeese tegenstander ver overstijgen. Actief spelen, met het vrijboertje hobbelen, toren duwt
de boer…. Zulk soort dingen; Koen weet dat
allemaal, Koen weet dat allemaal heel goed,
Koen weet dat allemaal donders goed! En
waarom gaat die h-pion @#$%^&*!! dan niet
naar voren? Waarom grijpt die hand naar alles
wat zich maar op het bord bevindt, behalve
naar die h-pion? Waarom heeft die h-pion op
de derde rij een sabbitical? Over het hoofd gezien, in slaap gevallen, vergeten? Is hier sprake van angst voor het vreemde (demarcatielijnvrees) die maakt dat h-boeren het land niet
uitwillen, niet willen vreten wat hun bedovergrootouders niet ook al vraten.
Doemaargewoondandoejeoph3algekgenoeg?
Haadrieoritus?
Diftehaadrieerie?
Vlekhaadrietyphus?
Bang dat het gras aan de overkant bruiner is
dan thuis?
Kent u dat verhaal van die h-boer die naar h
vier ging? Juist ja, die ging niet! Remise dus!
De opening van bord zes; nog een damegambietje; was gesprekonderwerp tijdens het traject Zwolle – Groningen. In de stelling (zie diagram 1) na wit’s 7e zet overwoog ik lange
tijd7.…c5 om het Pd4 weg te jagen om daarna
Le6 te spelen en aan het gambietpionnetje te
blijven hangen. Een stoorzender is echter 8.
Pd5. Kan je de kwaliteit offeren? De treindiscussie: 8. Pd5 cxd4 9. Pxc7+ Kd8 10. Pxa8
Lb4+ 11. Kd1 (11. Ld2 c3 12. bxc3 dxc3 en nu
kan de loper niet weg wegens het fraaie c2
mat!)

20
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(DIAGRAM 1)
Vanuit de nu ontstane stelling tjoekten allerlei
varianten over het bordje; 11. … Pf6, 11. …
Lf5, 11. … Le6, 11. …Pc6. Steeds was de
conclusie dat zwart een vrijwel winnend initiatief zou krijgen of anders wel twee lichte houtjes voor de toren. Tijdens de partij had ik weinig trek in een dergelijke vroege clash en haalde de stoorzender er met 7. …Pf6 uit. Kans
gemist dus? Niet echt. Mijn elektronische collega had twee seconden nodig om het uurtje
railaway te kraken. 7. … c5 8. Pd5 cxd4 9.
Pxc7+ Kd8 10. Pxa8 Lb4+ 11. Ld2 (toch!) c3
12. bxc3 dxc3 13. Lg5+ [oops] f6 (dan maar)
14. 0-0-0 [double oops] en wit staat gewonnen.
Na 7. … Pf6 kwam 8. Lg5 en er ontstond een
levendige strijd om de centrale velden. Het
middenspel monde uiteindelijk uit in een eindspel T + P en pionnen vs T+ L en pionnen
waarbij mijn geïsoleerde d-pion zwak was.
Uiteindelijk bleek deze zwakke pion onhoudbaar maar met wat kunst- en vliegwerk wist ik
er nog een remiseachtig L vs P eindspel uit te
peuren. Dit eindspel eindigde met een grappige stelling (zie diagram 2, volgende blz).
Zwart heeft net 49. … Pa4+ gespeeld. Wit
mag nu niet nemen op a4 omdat hij dan na 50.
Lxa4 bxa4 51. Kb4 Ke6 52. Kxa4 Kxe5 53.
Kb4 Kd5 verliest.
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DIAGRAM 2
Wit speelde dus 50. Kb4 en nu mag zwart niet
laten nemen op a4 want na bijvoorbeeld 50. …
Kd7 51. Lxa4 bxa4 52. Kxa4 Ke6 53. Kb4
Kxe5 54. Kc5 is hij het haasje. Dus speelt
zwart 50. … Pb2. Wit koos nu voor het veilige
halfje (het vierde punt, met op bord vijf een
inmiddels zeker halfje erbij) middels 51. Kc3
Pa4+ 52. Kb4 maar als Koen op het bord ernaast de tractor had gestart en zijn haadrieboertje naar haavier en haavijf had getuft, had
de witspeler hier misschien 51. Kc5 geprobeerd. De stelling is dan remise maar zwart
kan gemakkelijk uitglijden. 51. … Pd3+ 52.
Kb6 Pxe5 (al het andere verliest!) 53. Kxa6 en
nu 53. … Pc4 of 53. … Pc6 gevolgd door Pxa5
waarna de stelling wegens randboer + L van
verkeerde kleur remise is.
3½ uit de 1e zes borden. De bovenste helft van
de onderste helft heeft dus gedaan wat het
moest doen. Nogmaals de vraag. Komt er nog
(minstens) een punt uit de onderste helft van
de onderste helft? Wat wilt u eerst? Het slechte
nieuws of het slechtere nieuws? Het slechte
nieuws is dat het volle punt er niet meer
kwam. Het slechtere nieuws is dat er zelfs
geen halfje meer kwam. Niks nie matchpunten
nie…
Bij Kiran (bord 7) zie ik, als hij wit heeft, het
liefst een Siciliaan verschijnen met lange rokade en pionnen op, zeg es wat, f5, g5 en h5.
Maar het zwarte c-pionnetje struikelde op de
1e zet halverwege en bleef op c6 staan. De Ca-
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ro Kann werd op zich goed behandeld maar
het koste Kiran erg veel tijd en in de tijdnoodfase ging er iets zodanig mis dat de veertigste
zet wegens zaadstelling niet gehaald werd.
Rest bord 8. Twee tennisspelers spelen een
partijtje. De een zwoegt zich de benen uit zijn
lijf, rent zich drie slagen in de rondte maar is
gedreven, fel en bereidt alles te doen om het
punt binnen te slepen. De tweede speler heeft
een heel sterk vriendje van hem (Boemboem
Bores) ingehuurd die het partijtje voor hem
speelt. Zelf hangt ie languit op een ligstoel in
het plaatselijke tropische zwemparadijs met
zijn voetjes in een badje met enkele Dokter
Kneipp bubbletabletjes. Sigaretje, drankje, liefelijke ambience op de MP3 speler. Het eerste
uur verstrijkt. De zwoeger zwoegt zich voort,
lijf en leden in groeiende conditie, de spieren
losjes gespannen, de blik op de bal, de kuiten
gehard tegen de kou op de buitenbaan. In het
tropische zwemparadijs is de masseuse gearriveerd, de lavendelolie geurt plezierig om zich
heen, de komkommerplakjes kunnen van de
oogkassen en een gemakkelijk lezend paperbackje wordt opengevouwen. Bijna verstrijkt
het tweede uur. Boemboem Bores heeft er ineens tabak van en gooit het racket er bij neer.
In het zwembad slaat zijn maatje bladzijde 12
om en …wat? Bladzijde 13 is leeg! Gloeiende
grotgarnalen…de bladzijdes 14 en 15 ook…
en de rest van het boek. Allemaal lege pagina’s. Wat zullen we nu beleven? Daar komt
Boemboem binnen in zijn speedo’s; “jij bent!”
Scheurbuik en stinkzwammen, waar zijn mijn
tennisschoenen? Even later staat hij op de
baan; de benen stijf van de kou, de armen lam
van de plotselinge temperatuursdaling, de kop
op fout en futloos van de lavendel en de ambience. Tegenover hem staat zijn tegenstander
klaar. De stoom slaat van zijn in optima forma
verkerende lijf. De blik richt zich op de overwinning een machtige arm zwiept door de
lucht. Met een vaartje van tweehonderdvijftien
beukt de bal aan de binnenkant van het krijt
een holletje in de baan… Wat denkt je? Wie
gaat deze partij winnen? Juist! Welling speelde
10 of 15 of 20 zetten uit het boek in 10 minuten, waar zijn tegenstander er evenveel bedacht in ruim anderhalf uur. Toen de partij definitief van de eerder gespeelde grootmeester21
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zetten afweek kwam Welling niet meer in de
partij en verloor geruisloos. Denk nooit dat het
vanzelf zal gaan! Als je na anderhalf uur om je
heen lummelen niet meer scherp kunt worden
keert dit het voordeel van de theoretische kennis zich keihard tegen je!

G

roningen 4

5e ronde – 21 januari
Kasteel
1. A.J.H. van Wageningen
2. P.J.H. Assen
3. A.J. Snoeyer
4. R. Stegeman
5. S.G. Broertjes
6. M.A. Vinke
7. G.ter Wal
8. K.A. Hoogeveen

1783
2107
1896
1745
1771
1698
1749
1685
1614

-

Groningen 4
NO
P.C. Weide
P.A. Hendriks
J.de Vlieger
J.J. van Weperen
M.J.W. Kruit
G.N. Karsdorp
J. Zwanepol

Het Kasteel (Coevorden) – Groningen 4
Johan Zwanepol
Met gemengde gevoelens kijken we terug op
de vijfde wedstrijd van Groningen 4.
Hadden we na de vierde ronde een uitstekende
uitgangspositie voor een goede klassering in
deze competitie, na de nederlaag tegen Het
Kasteel zijn we teruggeworpen in de sub-top,
met een achterstand van twee punten op koploper Staunton. Groningen was vrijdagavond
21 januari niet in goeden doen. We vertrokken
al met één man minder, aangezien Hiddo niet
op de afgesproken plaats en tijd aanwezig was.
Maar zijn afwezigheid mag echter geen volledig excuus zijn voor onze eigen zwakke prestatie. Geen moment heb ik de indruk gekregen
dat er winst voor Groningen lag.
Na een half uur keken we al tegen een 2-0 achterstand aan, aangezien Mark Kruit zijn kruit
waarschijnlijk in Groningen reeds had verschoten. Zijn misser in de opening was van
hoge kwaliteit en dus konden de stukken snel
weer in het doosje. Mark baalde uiteraard als
een stekker.
22

Een magere 3½ punt verzameld dus, daar in
Enschede. Een schamel resultaat en nu nog
steeds niet uit het degradatiegevaar. Het mag
in Winterwijk en thuis tegen ASV allemaal
een tikkie agressiever, een tikkie nauwkeuriger
en een tikkie gemotiveerder anders worden we
eruit gekieperd!

1871
1917
1981
1905
1898
1869
1819
1705

4½ - 3½
1-0
½-½
0-1
1-0
½-½
1-0
½-½
0-1

De opening aan bord twee met zwart van Peter
Weide tegen Paul Assen was leed en ellende.
Uit angst voor een snelle koningsaanval van
wit, besloot Peter niet te rokeren. Dit heeft zijn
verdere ontwikkeling danig parten gespeeld.
Het enige waar hij toe kwam was wat onduidelijk positioneel geschuif. Wit bouwde ondertussen rustig aan een aanval door het midden.
Met niet verbonden torens en weinig ruimte,
kon zwart niet meer doen dan afwachten. Maar
om één of andere reden had wit ook zijn bedenkingen over zijn stelling en kansen; forceren zou wel eens slecht kunnen uitpakken. Hij
besloot daarom, mede ingegeven door het verlies van de afgelopen twee wedstrijden, remise
aan te bieden. Dit aanbod werd door Peter in
dank aanvaard.
Peter Hendriks speelde aan bord drie met wit
een spannende partij tegen Jan Snoeijer. Na
een Nimzo-Indische opening was er een
hoogst onduidelijke stelling ontstaan. Peter H.
had het loperpaar, een breed pionnencentrum
en ruimteoverwicht, maar hij had ook veel
zwaktes in zijn stelling. Zijn tegenstander had
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diverse mogelijkheden om het witte pionnencentrum onder druk te zetten. Peter forceerde
een thematische doorbraak in het centum,
maar ook daarna bleef de stelling volkomen
onduidelijk. In de slotfase van de partij besloot
Peter een pion te offeren voor aanvalskansen
tegen de vijandige koning. Dit was niet zonder
risico, maar gezien het verloop van de match
wel gerechtvaardigd. Er moest gewonnen worden! Uiteindelijk bezweek zijn tegenstander in
de tijdnoodfase onder de druk. In deze tijdnoodfsase vergat Peter een keer zijn klok in te
drukken. Zijn tegenstander was zo sportief om
hier niet van te profiteren.
Jos speelde met wit veel te geforceerd op make
or break, de enige die niet te missen kansen
kreeg was de tegenstander. Hij miste de kansen wel, remise.
Wie net zo baalde als Mark Kruit was Jan de
Vlieger. In een goede stelling opgebouwd na
zorgvuldig laveren, liet hij in een goede afruilpositie een stuk de vrije hand, die onmiddellijk
door zijn opponewnt werd geincassseerd.
Hiermede was onze laatste kans op succes
verkeken.
6e ronde – 8 februari
Groningen 4
1. A. Tilstra
2. C. Alberts
3. P.C. Weide
4. J.J. van Weperen
5. H.J. Zuiderweg
6. M.J.W. Kruit
7. G.N. Karsdorp
8. J. Zwanepol

1878
1989
1966
1917
1898
1858
1869
1819
1705

-

Nico had aan bord zeven wit en speelde een
Italiaanse partij. Echt voordeel uit de opening
kreeg hij niet en ook in het middenspel ging de
strijd gelijk op. Na afwikkeling ontstond er een
paardeindspel met ieder 4 pionnen en dat was
remise.
Op het laatste bord speelde ikzelf met zwart de
ruilvariant van Caro-Kann, waarin wit de pionopstelling d4 – c5 koos, om zodoende mijn
koningsloper het veld d6 te ontnemen. Direct
na de wederzijdse rokade trok ik met b6, gevolgd door cb6 en Dxb6 de damevleugel open.
Ik bracht vervolgens mijn
a-pion in de uitverkoop, maar mijn opponent
was helaas niet genegen het kleinood voor een
klien prijsje te accepteren. Hij had goed doorzien dat dit (s)pionnetje enige giftige pijlen in
zijn ransel meevoerde. Zodoende moest ik
naar een andere oplossing zoeken, die eerst in
het vierde speeluur met positief resultaat werd
gevonden.
Toen we de bijelkaar gesprokkelde puntjes en
de halfjes gingen totaliseren bleek dat we met
3½ duidelijk te kort waren gekomen en daarmee was onze nederlaag bezegeld.

ESG
J.H. Voss
C.L. Roos
H. Snelders
E.C. Hondema
J.C. van Os
A.W.M. Selten
G. Dijkstra
D.Y. Tobben

Groningen 4 – ESG (Emmen)
Johan Zwanepol
e
Na het debacle in de 5 ronde tegen Het Kasteel werd nu uit een heel ander vaatje getapt.
Aan het eerste bord werd ESG’er Vos in de
Franse opening verrast door Arjen Tilstra met
een inferieure variant 1.e4 e6 2.d4 d5 3. Pd2
Pc6 (?!) 4.c3 e5(!). De witspeler verbruikte
daardoor veel tijd, maar vond geen goed plan.
Na 21 zetten bezweek hij aan de vele kleine
dreigingen.

1830
1871
1981
2001
1856
1877
1636
1633
1787

5½ - 2½
1 -0
1 -0
0 -1
½ -½
½ -½
1 -0
1 -0
½ -½

Kees Alberts speelde een manoevreerpartij
waarin voor de oppervlakkige toeschouwer
twintig zetten lang weinig tot niets leek te gebeuren. In werkelijkheid gebeurde er ook vrijwel niets. Wel hadden beide spelers erg veel
tijd nodig om er voor te zorgen dat er ook echt
niets gebeurde zodat de slechte loper van de
tegenstander slecht bleef en de goede loper
niet te goed werd. Met nog 5 minuten voor
Kees (wit) en 20 voor de Emmenaar leek
laatstgenoemde toch iets beter gemanoevreerd
23
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te hebben en iets van een aanval te krijgen.
Verrassend genoeg liet hij echter dameruil toe,
waarna er weinig meer aan de hand was. Zwart
kreeg druk op een achtergebleven witte pion,
maar moest zelf ook rekening houden met enige zwaktes. Dat deed hij niet al te handig, zodat Kees zomaar een pion mee kon nemen.
Toen de Emmenaar ook nog eens verzuimde
de pion snel terug te winnen kon Kees nog redelijk freewheelend de eerste tijdscontrole halen. Inmiddels waren de twee matchpunten al
binnen, en hoewel de pluspion van twijfelachtige kwaliteit was, bleek deze voldoende praktische mogelijkheden te bieden om de tegenstander de beslissende fout te laten maken.
Aan het derde bord was Peter Weide met zwart
tegen Herman Snelders van plan niet passief
op de onderste lijnen te bivakkeren maar iets te
ondernemen, al dan niet correct. Dat lukte
maar ten dele en het vinden van een plan kostte zoveel tijd dat ik langzaam maar zeker op
het mij bekende terrein van de tijdnood terechtkwam. Meer dan dat leverde het uiteindelijk ook niet op en toen ik op de 32e zet daardoor een stuk weg gaf, kon ik opgeven.
Aan bord vier bakte Jos volgens eigen zeggen
er niks van. Voor het eerst sinds meer dan 20
jaren weer eens 1.e4 geopend en een Aljechin
- verdediging. Leuk, wist er niks van. Remise.
Omdat de partij van Hiddo tegen Jan van Os
vooruit werd gespeeld, laat ik Hiddo zelf maar
even aan het woord, temeer daar hij enkele
persoonlijke ontboezemingen doet.
“ Persoonlijk ben ik geen fan van deze man,
die veel brult, maar waar weinig uitkomt. Een
zegen voor de NOSBO dat hij weg is. Als je
met hem praat, lijkt het alsof hij het schaakspel
heeft uitgevonden. Maar zijn spel is zeker geen
reclame voor het schaken. Wat een afbraakschaak! In de afruilvariant van het Frans, kreeg
ik met zwart een klein initiatiefje. In mijn berekeningen dacht ik dat ik winnend voordeel
had, maar ik bleek net een tempo tekort te komen. Van Os kon daarom ingaan op een iets
beter eindspel voor wit, omdat de zwarte pionnen ver naar voren waren opgerukt. Ambities
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had hij echter niet. Een goed getimed remiseaanbod werd, ondanks een negatief advies van
zijn supporters, met vreugde aangenomen”.
Aan bord zes was het voor Mark Kruit’s tegenstander beslist geen prettige schaakvond.
Reeds vroeg na de opening kwam een stuk in
de penning en vervolgens belandde het aan de
zijlijn. Het luidde een vroege capitulatie in.
Nico speelde met zwart een trage NimzoIndier. Wit vertraagde echter het meest: de lopermanoevre f4-g5-d2 binnen 10 zetten eiste
zijn tol. Zwart offerde kansrijk een kwaliteit,
waarna Nico's stelling eigenlijk als vanzelf
speelde. De witte koning werd van c1 via f2
naar e3 gejaagd waar hij op de 32e zet mat
werd gezet. Een vrolijk aanvalspartijtje.
Gerard Dijkstra - Nico Karsdorp
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Lf4 Lb4+ 4.Pc3 d6 5.Dc2 00 6.Pf3 Pbd7 7.h3 Te8 8.Lg5 h6 9.Ld2 d5
10.c5? e5! 11.dxe5 Pxe5 12.Pxe5 Txe5 13.Pa4
Lf5 14.Dd1 Lxd2+ 15.Dxd2 c6 16.0-0-0 Pe4
17.De1 De7 18.f4 Pxc5! 19.fxe5 Pxa4 20.Da5
b5 21.Td2 Dxe5 22.Db4 Tae8 23.Dd4 Dc7
24.g4 Te4 25.Df2 Tf4 26.De3 Tc4+ 27.Kd1
Le4 28.Tg1 De5! 29.Dg3? (wit had nog Da3
kunnen proberen) Pxb2+ 30.Ke1 Tc1+ 31.Kf2
Df6+ 32.Ke3 Pc4 #.
Aan het achtste bord speelde ikzelf tegen
Douwe Többen een variant die ik nog nooit
eerder had gespeeld. Wellicht kwam dat door
de partijopzet van zwart. Er werden al snel enkele stukken in het centrum geruild, die mij na
de zet Tfc1 een open c-lijn opleverde. Achteraf
bleek dat Tf1-d1 veel sterker was, aangezien
dan de zwarte dame op a5 in grote problemen
zou komen. Na de verdubbeling van de torens
op de c-lijn volgde ook daarop een afruil van
al het grote geschut. Aangezien Groningen op
dat moment reeds 4 bordpunten had stelde ik
vervolgens een tactische remise voor in een
evenwichtige stand van lopers en een handvol
pionnen.
Hiermede was in elk geval de overwinning
veilig gesteld.
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7e ronde – 24 februari
Unitas 4
1. Taco van de Poel
2. Gerard de Wit
3. K. Yahinsjah
4. J. Tjadens
5. Frans Vermeulen
6. Egbert Huizenga
7. Bert Drolenga
8. Dick Warmelink
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1834
1873
1812
1909
1841
1812
1740
1829
1860

-

Groningen 4
Arjen Tilstra
Peter Hendriks
Peter Weide
Jan de Vlieger
Kees Alberts
Mark Kruit
Nico Karsdorp
Johan Zwanepol

Unitas 4 – Groningen 4 (24 februari)
Johan Zwanepol
Op 24 februari werd deze wedstrijd voor de
zevende ronde vooruit gespeeld. Het is ons
hierbij niet gelukt om de achterstand op Staunton in te lopen. Hoewel de einduitslag aardig
in overeenstemming was met de schaakkracht
van beide teams, we mogen toch stellen dat we
opnieuw een punt hebben laten liggen.
Uitstekende partijen werden gespeeld door
Kees Alberts, Peter Hendriks en Nico Karsdorp, die samen voor 3 bordpunten tekenden.
Maar daar stonden tegenover drie verliespartijen van Arjen Tilstra, Peter Weide en Johan
Zwanepol.
Jan de vlieger en Mark Kruit hadden hun kruit
al verschoten nog voor we goed en wel waren
begonnen. Beiden tekenden voor een gelijkspel. Aldus eindstand 4-4.
Persoonlijke scores
na 7 wedstrijden
Arjen Tilstra
Kees Alberts
Peter Weide
Jos van Weperen
Peter Hendriks
Jan de Vlieger
Hiddo Zuiderweg
Mark Kruit
Nico Karsdorp
Johan Zwanepol
Totaal score

Aantal
partijen
6
6
6
5
3
6
4
7
6
7
56

Totaal
score
4
3,5
35
3,5
3
3,5
1,5
4,5
3,5
5
35

1893
1989
1981
1917
1905
1966
1869
1819
1705

4-4
1-0
0-1
1-0
½-½
0-1
½-½
0-1
1-0

Maar er werd enigszins chagrijnig begonnen.
In plaats van 19.30 uur werden de klokken
eerst aangezet om 19.55 uur, omdat de jeugdafdeling van Unitas tot 19.45 uur de zaal nog
bezette.
Speciaal Arjen liet zijn boosheid over dit
voorval de vrije hand. Terecht, aangezien ook
de vorige keer tegen Unitas 5 ons hetzelfde
overkwam. Unitas moet zich eens ernstig beraden hoe te handelen met thuiswedstrijden op
donderdagavond, want dit roept teveel ergernis
op.
Ik heb de Nosbo-competitieleider Micha Jans
hierover ingelicht. Geen officieel protest, maar
wel een vriendelijk verzoek om aan deze toestand een eind te maken.
Rating
1989
1966
1917
1898
1981
1905
1858
1869
1819
1705

1
0,5
0,5
1
0
1
0
0
1
4

2
1
0
1
1
1
1
1
1
7

Ronde
3
4
5
6
7
1 0,5
1
0
0,5 0,5
1
1
1 0,5 0,5 0
0
0,5
0,5 0,5
1
1
1
1
1
0
0,5
0
0 0,5
1
1
0
1 0,5
0
0,5 1
1
1 0,5 1 0,5 0
6
5 3,5 5,5 4

LAATSTE NIEUWS: Koploper Staunton verliest in 7e ronde van ESG met 3-5
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roningen 5

4e ronde – 28 januari
Assen 2
1. M. Jager
2. C.v/d Werff
3. J.J. Boslooper
4. G. Asselman
5. B.J.J. van Os
6. E.v/d Haar
7. J. Boer
8. K. Merkus

1641
1592
1657
1738
1590
1627
1559
1745
1621

-

Groningen 5
T. Ensink
D. Knight
K.F. Ruigendijk
T.F. Tilma
B.A.A. Beijer
J.J. Groot
R.G. Holtz
A. van den Heuvel

Hertenkamp 10
Jeroen Groot
Het vijfde, dames en heren, is dit jaar goed begonnen. De eerste winst is binnen. Huisvader
Job had het mij, na zijn remise tegen Hoogeveen die harder aankwam dan de 2 eerdere
verliespartijen al bezworen, hij zal nu alleen
nog maar winnen. En dat heeft hij gedaan.
Heel knap zelfs want wie van u heeft er wel
eens tegen een blinde gespeeld? Dat valt echt
niet mee, niet alleen dat voortdurende gepriegel op dat kleine braillebordje en het gevinger
aan de klok-zonder-glas (leuk ook dat een collega van de blinde Assentweenaar doodleuk
vraagt: zal ik een digitale klok voor je pakken?) zo’n man hoeft natuurlijk ook al niet te
noteren. Hij spreekt de zet gewoon in in een
dictafoon. Zegt Job “toren naar Gerard 8”, zegt
de eigenwijs triomfantelijk “toren naar Gregorius 8”. En dan moet je zelf de stukken verzetten, ook van hem dus, en dan nog commentaar
ook krijgen, zoiets in de trend van “wel eerst
de zet zeggen “loper Berhard 3”, en dan pas de
klok indrukken. “oké loper naar Bauke 3”.
Heb geen medelijden met die blinden, dat doen
ze zelf wel, toen ik na afloop nog even in zijn
de buurt kwam hoorde ik ‘m klagen “waarom
win ik dat niet gewoon?”. Omdat Job tot het
uiterste getergd was, daarom.
Dan hadden wij, dames en heren, nog de vlotte
overwinning van Bart. Je leert als teamleider je
pappenheimers wel kennen hoor, gewoon
26

1741
1762
1887
1710
1759
1704
1699
1663

2½ - 5½
0-1
0-1
1-0
0-1
0-1
1-0
0-1
½-½

niets aantrekken van die man. Nou was ’t weer
al sinds de laatste wedstrijd onduidelijk of Bart
wel kom of wilde spelen. De wedstrijd vond
immers op een vrijdag plaats en dat zou eigenlijk verboden moeten worden. Dat gaat absoluut niet, na een inspannende werkweek. Ja
Bart, dat zagen we, als tweede konden de
stukken van je tegenstander (en dus die van
jou ook) weer in de doos. Maar goed ik snap ’t
wel, immers de opmerkingen dateerden in eerste instantie van direct na de verloren pot tegen
Hoogeveen, een desastreus verlopen avond
waarbij naast Job ook Bart met 2 vingers in de
neus aan de overwinning kon ruiken en dat helaas slechts een half uit 2 opleverde. Bart zelf
was destijds geheel door zelfhaat overmand,
hij dacht dat het 1-18 geworden was, en betitelde de uiteindelijke 3-5 uitslag nog als een
meevaller. Dit alles is terug te vinden onder
www.schaakforum.nl. Wat het natuurlijk helemaal niet was, als wij die anderhalf punt
waarmee al plusminus een uur gecalculeerd
werd erbij hadden gehad, hadden wij gewoon
matchpunten gepakt. Wel moet ik toegeven dat
Bart toen (30/11/04) wel een zwaar weekend
achter de rug had met een wedstrijd van zijn
hotels.nl en de organisatie van de simultaan
van Kosteniuk. En dat ik toch wel trots ben zo
iemand in het team te hebben.
David was het eerst klaar, een eenvoudige
overwinning. Maar daar zaten we dan ook al
een tijdje op te wachten, hij heeft denk ik uitgekozen om het verlies aan ratingpunten te
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voorkomen. Ook een degelijke overwinning
van Tsjisse, die al na een 5-tal zetten met wit
leek te spelen.
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Zo was de stelling (zie diagram linksonder) na
37....c5 nog eventueel voor zwart gewonnen
geweest, hij deed Kf7.
Even later stond het zo:

Ikzelf, dames en heren, blunderde weer eens.
Gratis adviesje: gewoon altijd doorspelen tegen die man, want je weet nooit. Zo speelde ik
eens (in 1981) in de 1e klasse SGA de volgende vlotte partij:
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3. Bc4 Bc5 4.c3 Nf6 5.d4
Bb6 6.dxe5 Nxe4 7.Qd5 O-O 8.Qxe4 d6
Stuk voor zonder tegenkansen.....
9.Ng5 g6 10. e6 Ne5 11.exf7+ Kg7 12.O-O
Qf6 13.Na3 h6 14.Nf3 Bf5 15. Qh4 Nxf3+ 0-1
Maar goed dat was vroeger, dit keer kon ik
gewoon mijn, zo vriendelijk ter ruil aangeboden dame, niet terug slaan wegens mat achter
de paaltjes. Fijn.
Maar gelukkig hadden wij, dames en heren,
nog onze eerste bord speler Titus. Siciliaans
met g4, f4, g5, f5, f6, compromisloos. Het gevaar dat er in zat, zwart kon de boel kiepen,
overigens behoorlijk koelbloedig: petje af, en
Titus hield een verloren eindspel over. Maar
ja, dat is vaak het moment om toe te slaan,
wanneer bij de tegenstander de spanning wegvalt en hij vergenoegd achteroverleunend een
zetje doet. Ongetwijfeld heeft Titus bij het naspelen even aan de ode aan pion a5 van Donner gedacht, ook nu was daar opeens een voor
zwart onhoudbaar lief klein dingetje.

De man deed 43.....Pe6 (de beruchte fout vrijwel direct na de tijdcontrole) met het voor
zwart ontluisterende vervolg:
Ld5 gevolgd door a6-a7!
Ferry zat het deze keer niet mee, hield het nog
zeer lang vol, wat ook een verdienste is, want
toen de nul een feit was deed het er al niet
meer toe. Annelies viel in voor remisekoning
Marten en hoe ze ook haar best deed haar eigen spel te spelen, dit zat er niet in. Heel goed
gedaan, een zwaar bevochten halfje.
O ja, die titel, dat slaat op het adres van de
speellocatie in Assen, waar ik netjes om 10
voor half 8 binnen kwam. Heel moeilijk te
vinden, althans als je op gevoel rijdt. Ik zal
nog eens m’n best doen om een routekaartje en
–beschrijving te mailen Maar ala, we hebben
gewonnen daar gaat ’t om!
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5e ronde – 22 februari
Groningen 5
1. T. Ensink
2. D. Knight
3. B.A.A. Beijer
4. T.F. Tilma
5. M. Vos
6. K.F. Ruigendijk
7. J.J. Groot
8. R.G. Holtz
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1745
1762
1887
1759
1694
1710
1704
1699

-

Haren 3
K. Romijn
A.A. Tetteroo
P. Ernst
P. Valiente
J.M.A. Veldman
M. Hemmes
C. Graafland
K. Beukema

1657
1757
1736
1759
1764
1639
1649
1488
1463

2½ - 5½
0-1
0-1
0-1
½-½
0-1
0-1
1-0
1-0

Een ontmoedigende schaakavond
Titus Ensink
Op 22 februari 2005 stond de wedstrijd Groningen 5 - Haren 3 op het programma. De jongens van Groningen 5 zouden ervoor gaan:
qua rating iets sterker dan Haren 3. Om uit de
degradatiezone te komen zou een overwinning
hard nodig zijn.
Maar Haren draait dit seizoen uitstekend: het
team heeft een maximale score gehaald. Kennelijk is momentum belangrijker dan de overall
rating. Want hoe ging het?

reren tot een paardoffer op f7. Bart nam het
aan, het viel allemaal niet uit te rekenen, de
zwarte stukken stonden elkaar in de weg, materiaal betekent dan niet meer zoveel, en zoals
het vaak gaat, in zo’n stand is aanvallen makkelijker dan verdedigen.
Op bord 4 kreeg Tjisse Tilma een veelbelovende en zelfs uitstekende stand, maar helaas,
hij had een dubbelpion op f2 en f3, de toren
stond nog op f1, zwart offerde de pionnen op
g2 en h2 eraf en kon op h5 en g5 met de dame
eeuwig schaak geven.

De eerste beslissing viel ontmoedigend vlug.
Aan bord 5 gaf Martin Vos naar het idee van
zijn medespelers veel te vlug op nadat hij vanuit de opening in moeilijkheden kwam. De
slotstand bleef de hele avond als een omen op
het bord staan. Vanuit de slotstand heb ik geprobeerd de zetten te reconstrueren; er moet
ongeveer dit gebeurd zijn:
1.d2-d4, Pg8-f6 2.c2-c4, e7-e5 3.d4xe5, Pf6g4 4.Pb1-c3, Lf8-c5 5.e2-e3, Pg4xe5 6.Pg1-f3,
Pe5xf3+ 7.Dd1xf3, Pb8-c6 8.b2-b3, 0-0 9.Lc1b2, Pc6-e5 10.Df3-g3, Pe5-c6 11.a2-a3, a7-a5
12.Pc3-d5
Zwart gaf hier op, maar na het gedwongen f7f6 13.Pd5xc7, Ta8-a7 kan er nog gespeeld
worden. Je moet het in elk geval nog proberen.

Toen stonden we met 3½–½. Hadden we nog
een kans?
Op bord 6 stond Ferry een kwaliteit achter
(zetje overzien) waarvoor hij onvoldoende
compensatie had. Op bord 7 stond Jeroen
Groot na vroege dameruil in een Grünfeld geheel gelijk. Op bord 8 won Job Holtz een loper
op de manier waarop Spassky tegen Fischer in
de eerste matchpartij in 1972 een loper won:
insluiten op h2. En op bord 1 kreeg Titus Ensink door nauwkeurig manoeuvreren in een Siciliaanse draak een gewonnen stelling.

Zo ging het verder:
Op bord 2 liet David Knight zich in een siciliaan met Maroczy-opstelling de kaas van het
brood eten. Hij verloor een pion, kreeg een
slechter eindspel, en werd er langzaam afgeschoven.
Op bord 3 liet de tegenstander van Bart Beijer
zich in een volle en ingewikkelde stand inspi28

En zo liep het af:
Aan bord 1 verloor Titus als gevolg van een
vreselijke misgreep, kijk maar:
B76 Siciliaans:
Drakenvariant, Joegoslavische-aanval.
Kees Romijn – Titus Ensink
1.e2-e4, c7-c5 2.Pg1-f3, d7-d6 3.d2-d4, c5xd4
4.Pf3xd4, Pg8-f6 5.Pb1-c3, g7-g6 6.f2-f3,
Lf8-g7 7.Lc1-e3, 0-0 8.Dd1-d2, Pb8-c6 9.0-00, d6-d5 10.Pd4xc6
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De hoofdvariant luidt hier 10.e4xd5, Pf6xd5
11.Pd4xc6, b7xc6 12.Le3-d4, e7-e5 13.Ld4c5.
10….b7xc6 11.e4-e5, Pf6-d7 12.f3-f4
Wit kan ook drie pionnen tegen een stuk veroveren, met een moeilijk te beoordelen stand:
12.Pc3xd5, c6xd5 13.Dd2xd5, Ta8-b8
14.Le3xa7, Tb8-b7 15.La7-e3. – De tekstzet is
gedwongen als wit pion e5 niet wil opgeven.
Maar nu blokkeert wit vooralsnog voor zichzelf de diagonaal c1–h6. Wit komt nu niet zo
makkelijk tot de pionnenstorm die typisch is
voor de Joegoslavische aanval in de Drakenvariant.
12.…..e7-e6 13.Dd2-f2, Dd8-a5 14.Kc1-b1,
c6-c5 15.Pc3-b5, Lc8-a6 16.Pb5-d6, La6xf1
Een examenopgave voor het schaakarbiterdiploma C. De witspeler is op dit moment naar
de bar gegaan om iets te bestellen. Zwart
neemt de loper op f1, maar laat die loper uit
zijn vingers glippen. Daardoor valt de toren op
d1 om. De zwartspeler pakt de toren en zet die
gedachtenloos terug, niet op d1 maar op c1
(kennelijk het normale beeld van koning-entoren-naast-elkaar volgend). De zwartspeler
staat op en gaat ijsberen. De witspeler komt terug van de bar en gaat nadenken. Hij ontdekt
na drie minuten dat de toren op c1 verkeerd
staat en zet die terug op d1. Er is even wat gefluister met twee omstanders. De zwartspeler
komt terug en vraagt wat er is. ‘Ik heb de toren
teruggezet, die stond verkeerd’, zegt wit,
waarna hij eraan toevoegt: ‘Maar ik heb die toren nu aangeraakt ...’. Examenvraag: Is wit nu
verplicht een zet met de toren op d1 te doen?
Verdient iemand in deze situatie een sanctie?
Zo ja, wie? En welke sanctie?
17.Df2xf1, Ta8-b8 18.Le3-c1, Pd7xe5
19.f4xe5, Lg7xe5 20.Pd6xf7, Tf8xf7
Of is Da5-c3 21.Pf7xe5, Tf8xf1 22.Th1xf1,
Dc3xe5 beter?
21.Df1-e1, Le5xb2 22.Lc1xb2
Ik was nu Da5-b6 van plan, maar ik zag dat
wit dan 23. De1-c3 zou spelen, met matdreiging op h8. Die dreiging dwingt dan tot d5-d4,
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waarna ik verwachtte 24. Dc3-b3, Db6-d6 25.
Db3-a3, Tf7-b7 26. Kb1-a1, Tb7xb2 27.
Da3xb2, Tb8xb2 28. Ka1xb2; er is dan een
eindspel ontstaan van dame tegen twee torens
en ik houd niet van zulke eindspelen. Daarom
(zwart had hier nog 50 minuten, wit geen 10
meer; tijd genoeg dus ...) zocht ik naar een
dwingender voortzetting, en zag die ook! Als
ik nu Da3 speel is Dc3 uiteraard verhinderd,
en als wit De5 speel verbreek ik met d5-d4 de
verbinding tussen dame en loper, en sla de
volgende zet vernietigend op b2 in, wit kan
dan opgeven ...
22…..Da5-a3 23.De1-e5
In één zet van een gewonnen naar een verloren
stelling: er dreigt niet alleen mat op h8, maar
Tb8 staat ook in... – Zwart kan nu nog het beste spelen: Tb8xb2+ 24.De5xb2, Da3-a6
25.Kb1-a1, Tf7-b7 26.Db2-c3, waarna wit uiteraard gewonnen staat. Het gaat dan alleen
niet zo snel als in de partij, en de tijdnood van
wit zou wellicht nog een kansje hebben geboden.
23…..Tf7-b7 24.De5xe6+, Tb7-f7 25.De6-e5,
Tf7-b7 26.De5xd5+, Tb7-f7 27.Dd5-e5, Tf7b7 28.De5-h8+, Kg8-f7 29.Dh8-g7+
Wit mist mat in twee: 29.Th1-f1+, Kf7-e6
30.Dh8-e5±. Wit is in tijdnood. Ook in de komende zettenreeks mist wit een paar keer een
sneller mat.
29…..Kf7-e6 30.Th1-e1+, Ke6-f5 31.Dg7f6+, Kf5-g4 32.h2-h3+, Kg4-g3 33.Td1-d3+,
Da3xd3 34.c2xd3, Kg3xg2 35.Df6-f1+, Kg2g3 36.Te1-e2, a7-a5 37.Kb1-c1
Zwart geeft op, wit heeft genoeg tijd overgehouden.
Ook op bord 6 wist Ferry de positie niet te
redden, Jeroen wist de min of meer gelijke
stand toch nog tot winst te voeren, en Job won
met zijn stuk meer. Maar dat was alleen nog
maar voor de statistiek. En die statistiek ziet er
voor Groningen 5 gewoon niet goed uit. Eindstand Groningen 5 – Haren 3: 2½–5½.
We moeten ons helaas serieus zorgen maken.
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roningen 6

4e ronde – 28 januari
Groningen 6
1. J.B. Kremer
2. E. Bakker
3. J. Koekoek
4. F.J. Zoutman
5. J.A. Duisterwinkel
6. P.C. Zilverberg
7. W. Krijnen
8. E.de Groot

1585
1699
1663
1662
1661
1559
1547
1498
1392

-

Grijpskerk 2 (j)
H. Euwema
J.J. Euwema
G.N. Euwema
M. Bandringa
J. Riemersma
R. Schuttel
J.v.d Velde
M.de Vries

1499
1510
1523
1472
1467
1558
1465

5½ - 2½
1-0
0-1
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1

5e ronde – 21 februari
Roden 2
1. R.A. Frieswijk
2. J. Teensma
3. M.W. Keizer
4. J. van Spijker
5. F. Jager
6. J.P. Kakes
7. O.A.J. Diebrink
8. G.E. Willems

1600
1657
1640
1633
1579
1559
1607
1579
1546

-

Groningen 6
J.B. Kremer
E. Bakker
J. Koekoek
R.C. Woudsma
F.J. Zoutman
J.A. Duisterwinkel
T.de Jong
P.C. Zilverberg

1620
1699
1663
1662
1585
1661
1559
1584
1547

3½ - 4½
0-1
½-½
0 1
0 1
0-1
1-0
1-0
1-0

4e ronde – 25 januari
Hoogeveen 3
1. P.J. Sybesma
2. M. Snuverink
3. R.J. Danker
4. J. Oldenkamp
5. J. Bottema
6. M. Hofstra
7. M. Eggersman
8. T. Bos

1579
1624
1582
1647
1588
1508
1652
1512
1519

-

Groningen 7 (j)
A. S. Dijkstra
E. Oude Brunink
C. Nijssen
M.M. Mostertman
R. Slagter
S.C. Welling
N.S. Westermann
R.T. Westermann

1520
1533
1633
1536
1552
1607
1475
1344
1480

3½ - 4½
½-½
½-½
0-1
0-1
0-1
1-0
½-½
1-0

5e ronde – 25 februari
Groningen 7 (j)
1. A. S. Dijkstra
2. E. Oude Brunink
3. C. Nijssen
4. M.M. Mostertman
5. R. Slagter
6. S.C. Welling
7. N.S. Westermann
8. R.T. Westermann

1520
1533
1633
1536
1552
1607
1475
1344
1480

-

Haren 4
J.H. Lulof
C.A. Mostertman
I.M. Maat
G. Mellink
J. Mellink
R.J.P. Goedhart
H.A. Lassche
T.K.A.de Vries

1760
1920
1881
1799
1839
1799
1685

2½ - 5½
½-½
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
0–1

G

30

roningen 7

1400

En Passant 42.7

G

maart 2005

roningen 8

4e ronde – 18 januari
Groningen 8
1. R. Ruinemans
2. T.R. Bontsema
3. P.C. Zilverberg
4. J.W. Tamminga
5. W. Krijnen
6. G.K.A. Schreuder

1497
1505
1602
1547
1536
1498
1296

-

Bedum 2
A.J.F.v/d Berg
T. Smit
M. Omar Roble
L.A. Valkema
F.S. Moorlag
H. Boven

Kampioensaspiraties Groningen 8 definitief
de ijskast in?
Kleine nederlaag tegen medekandidaat Bedum 2.
Wim Krijnen
De wedstrijd van Groningen 8 tegen Bedum 2
is helaas nipt verloren gegaan: 2 1/2 - 3 1/2.
Om een lijn aan te geven: Waar de topborden
de punten moesten laten liggen, konden die in
de staartborden niet meer helemaal worden
goedgemaakt. Dat we op de hoogste borden
wat punten zouden moeten laten liggen lag wel
in de lijn der verwachtingen. Die borden waren
door Bedum ijzersterk bezet. Remco had in
verband met een zware studiedag gekozen om
op bord 1 plaats te nemen. Hij kwam al vrij
snel bij me met de opmerking dat hij de opening van zijn tegenstander niet goed begreep.
Ik had de indruk dat het een gambiet was, dus
wat materiaal inleveren voor een mooie stelling met actieve stukken. In ieder geval kwam
hij zwaar onder druk te staan. Na enige tijd
vroeg hij mij of hij remise aan mocht bieden.
Dat leek me een prima plan. Helaas het mocht
niet baten. Het inzicht van zijn tegenstander
was diep genoeg om hem naar de slachtbank te
leiden. Ton Bontsema had voor deze ene keer
een grote uitzondering gemaakt op zijn voorkeur om in de interne uit te komen. Hij wilde
ons team als invaller versterken. Dat was heel
nobel. Hij maakte van te voren al duidelijk dat
hij in niet al te beste vorm stak en dat ik niet
boos moest worden als hij zou verliezen. Het
is natuurlijk anders. Als hij wint en niet alleen
hij, maar ook de anderen, moet hij overladen

1574
1644
1614
1564
1665
1444
1514

2½ - 3½
0-1
0-1
½-½
0-1
1-0
1-0

worden met complimenten en als hij verliest is
het: All in the game. Het bespaart blijven van
de toorn van de teamleider gaf hem het vertrouwen dat hij met goed fatsoen best kon verliezen en hij heeft de daad bij het woord gevoegd. Inmiddels ging het bij de staartborden
wel goed. Gerda, die voor de eerste keer in ons
team optrad, had op een eenvoudige manier
(tweede stap: weghalen van de verdediging) de
dame van haar tegenstander veroverd. In normale omstandigheden zou je zeggen: gewonnen partij. Maar Gerda is niet normaal. Ze
heeft er nog wel eens een handje van in een
gewonnen stelling al te luchtig met haar materiaal om te gaan en dat wist haar tegenstander
waarschijnlijk ook gezien het feit dat hij met
frisse moed verder speelde. Uiteindelijk bleek
dat echter nutteloos en kon Gerda het punt bijschrijven. Jan Willem, die deze keer op het
vierde bord plaatsnam, kwam geloof ik wel
goed uit de opening, maar op een gegeven
moment kwam hij mij bedrempeld vertellen
dat hij een stuk had weggeven. Uit de manier
waarop hij het vertelde kon ik wel opmaken
dat het geen offer was. Natuurlijk bood hij nog
dapper weerstand, maar het mocht niet baten.
Dan mijn eigen partij. Ik won in de opening al
een gezonde pion en dacht dat rustig uit te
kunnen bouwen naar winst. Nu vergeet dat
maar. Ik werd verrast door een stukoffer dat
uiteindelijk damewinst voor mijn tegenstander
opleverde, met dien verstande dat ik voor die
dame wel een toren, een paard en een pion
had. Ik werd van vele kanten overspoeld door
allerlei matdreigingen en moest dus behoorlijk
31
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keepen. Ik kon het allemaal net droog houden
en uiteindelijk via een omweg mijn paard, die
een tijdje nutteloos toe had staan kijken hoe de
dreigingen allemaal binnen behapbare proporties bleven, in het spel brengen. Toen het paard
eenmaal in de aanval nuttig geworden, leek dat
een pionnetje op te gaan leveren. Mijn tegenstander was daar echter niet tevreden mee en
maakte er een dame tegen toren van. Toen
vond hij het wel genoeg. Dat betekende dat we
met 3 - 2 achterstonden en Paul was onze laatste strohalm om nog een gelijkspel uit het vuur
te slepen. Hij stond een pion voor, maar in een
eindspel met ongelijke lopers. Remise dus.
Paul vroeg mij of hij remise aan mocht bieden.
Nee Paul, we gaan door tot het gaatje. Nu dat
was niet tegen dovemansoren gezegd. Bij Paul
betekent dat ongeveer doorgaan tot de dood
erop volgt. Dit koste hem eerst een pion en later nog een. Ik zag de bui al hangen. Maar zoals we wel weten. Paul daar win je niet zo gemakkelijk van. Dat heeft hij weer eens bevestigd. Dus toch remise maar helaas een verloren
wedstrijd.
Onze kampioenskansen kunnen dus op de afvalhoop worden gegooid? Nee, nog niet. Is dat
niet even verrassend. We hebben het niet meer
in eigen hand. Het enige wat we in eigen hand
5e ronde – 1 maart
Leek 2
R. Jakovljevic
K. Meinders
R. Hovinga
R. Zuiderveld
S. v.d. Naalt
M. v.d. Zwaant

1369
1318
1712
1366
1125
---1323

- Groningen 8
Paul Zilverberg
Wim Krijnen
Durk Elzinga
Eelco de Groot
Gerda Schreuder
Harm Mekkes

De perfecte score tegen Leek 2
Wim Krijnen
Na onze kleine nederlaag tegen Bedum 2 was
het enige wat we nog in eigen hand hadden om
nog een gooi naar het kampioenschap te doen:
winnen met zo groot mogelijke cijfers van
Leek 2. Vooraf had ik er niet veel vertrouwen
in. 2 steunpilaren uit het team: Remco Ruinemans en Peter Das waren inmiddels verhuisd
32

hebben is nog 3 wedstrijden met een zo groot
mogelijk verschil te winnen. Nee, waar het om
gaat is dat zowel Staunton 3, als Bedum 2 nog
tegen het A-Kwartier moeten spelen en wij
moeten ook nog tegen het A-Kwartier. Deze 3
ploegen hebben allen 6 matchpunten en wij
samen met Lewenborg 3 en Roden 3, 4 matchpunten. Dan doet het mogelijke geval zich
voor dat er aan het eind van het seizoen 4
ploegen met 10 matchpunten aan de leiding
gaan. Dan gaan de bordpunten nog een rol spelen.Dat hebben we voor een deel in eigen
hand. De opdracht is dus zo min mogelijk punten laten liggen. Verantwoord op winst spelen.
Trouwens een rare klasse die derde klasse. Ik
heb nu 2 keer moeten invallen in een tweede
klasse team. Mijn ervaring is dat daar de tegenstand veel minder groot is dan in de derde
klasse. Ik weet ook wel hoe dat komt. De
teams die strijden om het kampioenschap weigeren om te promoveren. Waarom? De club is
onvoldoende groot om een team van 8 personen in de tweede klasse te kunnen bemensen.
Dus geven ze er de voorkeur aan in de derde
klasse te blijven hangen. Dit verhoogt natuurlijk wel het respect voor het jeugdteam dat zo
maar naar de 2e klasse is doorgestoomd.

1395
1547
1498
1453
1392
1296
1186

0-6
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

en tot overmaat van ramp kon Jan Willem
Tamminga niet tegen Leek 2 optreden. We
moesten meer dan ons reservemateriaal Eelco
de Groot en Gerda Schreuder aanspreken. Uiteindelijk vond ik Harm Mekkes bereid zijn
schaakmogelijkheden voor het team in de
strijd te gooien. Het betekende wel dat we het
als team met zo’n 100 ratingpunten minder
moesten doen. In de prognoses was ik dan ook
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heel voorzichtig: met een kleine overwinning
zou ik wel tevreden zijn. Die kleine overwinning zou door de teamleider beloond worden
met een consumptie voor iedereen. Ik kan tegen de andere teamleiders zeggen dat zo’n belofte inspirerend werkt.
We begonnen de wedstrijd wel zeer voortvarend. Durk sloeg met zijn paard in op f7 op het
moment dat zijn stukken klaar stonden om in
te grijpen. De koning werd prachtig het veld in
gejaagd. Het was nog niet in een keer mat,
maar resulteerde wel in een eindspel met 2 pionnen meer. Dat was wel aan Durk besteed:
stand: 1-0.
Ikzelf zat op een voor mijn capaciteiten ongewoon hoog bord tegen een tegenstander op een
voor de 3e klasse ongewoon hoog spelniveau.
Niets van gemerkt. Al op de 9e zet een pionvorkje op de dame en paard. Dat was het eerste
stuk in de doos. Een paar zetten later een loper
die gedekt stond met de dame nemen om vervolgens in een ondekbaar mat verzeild te raken: 2-0.
Dan onze redder in de nood. Harm Mekkes
won al vrij snel met de dame een pionnetje op
b2, waardoor eigenlijk de gehele stelling al op
de tocht kwam te staan. Uiteindelijk leverde
dat, naast wat kleiner spul, ook de toren op a1
op. Toen vond zijn tegenstander het wel genoeg. Nog geen uur gespeeld en het stond al 30. Ik begon al langzamerhand mijn geld te tellen. Paul stond een pionnetje op a7 voor, maar
zijn dame stond daar wel wat buitenspel. Toch
alle vertrouwen in, want je weet hoe betrouwbaar Paul is. Ja dan Gerda. Gerda moet altijd
eerst wat spanning opbouwen. Daarvoor moet
je op z’n minst een stuk achterstaan. Daar had
Gerda keurig voor gezorgd. Eerlijk gezegd telde ik daar het eerste tegenpunt al, want echt
veel kansen waren er niet. Eelco, je ziet hem
nooit op de club, maar als er door het team een
beroep op hem wordt gedaan is hij present.
Klaagt ook niet als hij niet wordt opgesteld als
anderen op dat moment sterker worden geacht.
Geen kapsones. Zijn bord stond nog hele vol
stukken en pionnen met wat actiever spel maar
wel met zijn koning in een angstige penning.
Niks van te zeggen.
Dan eerst maar eens naar het spektakelstuk
van Gerda. Je werpt een blik op het bord en
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blijft bij je oordeel: een verliespunt. Weliswaar
staat er een dame gepend, maar de aanval is zo
overweldigend en de penning ook eenvoudig
te neutraliseren, dat ik maar even naar een ander bord ga kijken. Fout. 5 minuten later kom
ik terug. Is het stuk achterstand omgebogen
naar een kwaliteitsvoorsprong met nog een
pluspionnetje. Bij Gerda heb ik dan altijd nog
zoiets van: ze staat voor dus gaat ze verliezen.
Niets daarvan. Ze slaat alles van het bord en
haalt nog wat dames. Dan denk ik nog: dat
wordt pat. Ook niet waar. Gerda wint gewoon:
4-0. Ik moet gaan sparen.
Paul had inmiddels al zijn stukken actief gemaakt en bleef de pion voor staan. Het enige
enge in zijn stelling vond ik zijn ongedekte
dame op de half open e-lijn. Met name zijn
paard werd toen zeer actief. Dat leverde eerst
nog een pion op en vervolgens via een paardvork nog een kwaliteit. Ja, toen was het voor
Paul ook nog een koud kunstje om de voorsprong te vergroten. 5-0 is al geen kleine
overwinning meer.
Eelco was de laatste van het stel. Natuurlijk
was hij de laatste. Tenslotte was hij ook al bij
het vertrek de laatste. Een zekere tijdsdruk
werkt bij hem waarschijnlijk positief. Dat is
dan ook de meest aannemelijk reden waarom
hij in het begin van de partij veel tijd neemt,
zodat hij in ieder geval in tijdnood komt, waarin hij het meest creatief aan de slag kan. Zo
ook nu. Ik zag de tijd maar vorderen wel in
een stelling die zeker mogelijkheden bood tot
een doorslaggevende koningsaanval. Daar
richtte Eelco zich ook op. Hij kon een kwaliteit winnen, maar dacht eerst zijn aanval nog
even te moeten versterken. Een niet ongezonde
gedachte. Of dat in tijdnood ook een gezonde
gedachte is, is wel de vraag. In ieder geval gaf
zijn tegenstandster een paard voor een pionvork op toren en dame. Nu toen werd het met
de vlag op vallen heel spannend. Wellicht zag
zijn opponente een stukwinst over het hoofd,
maar alles werd á tempo gespeeld en ik moet
zeggen dat Eelco goede zetten uit de hoge
hoed toverde, die na niet al te lange tijd tot de
perfecte score leidde: 6-0. Mogelijk is een
goede suggestie aan Eelco: speel altijd alsof je
in tijdnood zit en dan wordt je een sterspeler.
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Mijn geld weer weggestopt. De consumpties
waren bedoeld voor een kleine overwinning
tegen een overweldigende tegenstander. Maar
dat komt wel weer goed. Even afwachten wat
het A-Kwartier heeft gedaan en die dan nog
even op 15 maart inmaken. Dan hangt alles
van de laatste competitiedag af.
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Persoonlijke scores
Naam
Gerda Schreuder
Harm Mekkes
Durk Elzinga
Paul Zilverberg
Wim Krijnen
Jan W Tamminga
Peter Das
Eelco de Groot
Remco Ruinemans
Ton Bontsema
Team

Score
2
1
2½
4
3½
2
2
1
1
½
19 ½

Uit
2
1
3
5
5
3
3
2
4
2
30

%
100
100
83
80
70
67
67
50
25
25
65

(VERVOLG VAN DE PARTIJ TI de JONG – REMCO RUINEMANS)
Antwoord:
Na 14. ...Txf3 kan wit de loper niet slaan vanwege matproblemen.
Kijk maar:
15.gxf3 Pf4+ 16.Kf1 Pe5 En je voorkomt Lh3
mat niet meer.
15.Kxf3, Pe5+ 16 Ke2 Lg4+ 17.Pxg4 Dxg4
Mat

Restant partij:
16.Lxf4 Pxf3 17.exf5 Dxf5 18.g3 Dh3+
19.Ke2 Dg2+ 20. Ke3 Dg2+ 21.Lxe5 Tf3+
22.Kc4 b5+ 23.Kb4 a5+ 24.Kb3 Dxe5
25.gxh4 b4 26.Tg1 Dh3 27.Dd7
Beide waren we redelijk gaar, want ik heb niet
eens gezien dat ik domweg de dame kon slaan.
Toch maar vast mijn verontschuldigingen aan
Ti. Sorry Ti, maar anders krijg ik weer gezeur
dat ik de partij niet volledig weergeef.
27....Txc+ 28.bxc3 dxc3+ 29.Ka4 Da3 Mat
Remco Ruinemans
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Jeugd
Clubkampioenschap 2004/2005
voor de jeugd
Wim Krijnen
In het vorige clubblad hebben we aangegeven
op welke manier we tot het recht gaan komen
om mee te mogen doen om de strijd voor het
clubkampioenschap. Dat recht verwerf je door
je NOSBO-rating, waarbij de resultaten die je
hebt behaald in de interne competitie worden
meegeteld. Sommige leeftijdscategorieën zijn
te klein voor een zelfstandig kampioenschap.
Daarvoor hebben we een paar categorieën samengevoegd. De hierna genoemde rating is de
NOSBO-rating per 1 februari 2005. Er worden
dus nog zeker 2 periodes van de interne competitie aan toegevoegd, zodat je er nog aan
kunt werken om boven de streep van het recht
op deelname te kunnen komen.
De A-categorie hebben we niet meegenomen,
omdat die op de dinsdagavond meedoen aan
de “grote” interne competitie aan de hand
waarvan de A-kampioen bekend wordt.

Naam

Rat.

Oud Versch. Cat.

Milan Mostertman

1795

1800

-5

D

David Slagter

1548

1523

+25

D

Milan Heller

1512

1493

+19

D

Jonathan Slagter

1358

1297

+61

D

Date Pijlman

1260

1294

-34

D

Harro Boven

1253

1146

+107

D

Xander Mostertman 1241

1194

+47

D

Bert ter Bogt

1229

991

+238

D

Sudi Liu

1131

1068

+63

D

Wierd van der Zee

1085

1080

+5

D

Niels Dekker

999

943

+56

D

Bhargav Surapaneni

882

834

+48

D

Aria Tawakuli

727

650

+77

D

Rutger Bosscher

690

450

+240

D

Naam

Rat.

Oud Versch. Cat.

Naam

Rat.

Oud Versch. Cat.

Renout Swarts

1175 1141

+34

F

Ruben Slagter

1671

1668

+3

C

Vaclav Ocelik

1150 1178

-28

E

Chiel Nijssen

1501

1504

-3

B

Bente Verheul

1068

994

+74

E

Nath Westermann

1498

1451

+47

C

Nikki Thuss

793

965

+172

E

Dionne Wigboldus

1463

1360

+101

B

MelchiorHillenkamp

786

741

+45

H

Robin Westermann

1432

1485

-53

C

Jori Koolstra

758

712

+46

E

Sophie Welling

1430

1388

+42

B

Stefan van Sluis

756

546

+210

F

Ruurtjan Pul

1184

1158

+26

B

Edwin Meijer

721

740

-19

E

Benjamin van Enter 1091

1050

+41

C

Angel Liu

689

658

+31

G

Bob Brinkhuizen

940

939

+1

C

Frank Wester

603

590

+13

E

Jan Coone

811

790

+21

B

Puria Tawakuli

548

422

+126

G

Rex Pijper

642

673

-31

C

Olav Mostertman

536

627

-91

H

INTERNE COMPETITIE JEUGD
Wim Krijnen
De derde periode van de interne competitie
van de jeugd is al weer bijna tot een einde ge-

komen. De derde periode bestaat uit 8 speeldagen, waarvan er nu 6 zijn gespeeld. Er wordt
volgens het Zwitsers systeem ingedeeld. Op de
donderdag spelen 2 groepen de A-groep, waar35
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in de sterksten van de eerdere periodes in zijn
ingedeeld en de B-groep waarin de iets zwakkere broeders en zusters zijn opgenomen. In de
B-groep kunnen de kinderen 2 keer tegen elkaar spelen. Eenmaal in het begin van de competitie en een maal later. Dit komt doordat er 8
kinderen in deze groep zitten.
Op de dinsdag hebben zich verrassingen voorgedaan. De winnaars van de vorige periodes,
Bhargav Surapaneni en Rutger Bosscher hebben gelijk een stapje terug moeten doen. In de
eerste ronde verloren ze beiden van respectievelijk Nikki Thuss en Jori Koolstra. Dat Jori
behoorlijk vooruit gaat blijkt ook wel uit de
volgende rondes. Ook die wist hij achtereenvolgens te winnen van Esmée Jacobs en Nikki
Thuss. Een ander opkomend talent is Stefan
van Sluis. Hij is mede koploper, mede doordat
hij van Jori won. Edwin won onder andere van
Nikki, die de eerste ronde nog zo’n memorabele overwinning had geboekt. Dat zegt natuurlijk ook wat over de kracht van Edwin.
Op dinsdag 25 januari zijn er ook een paar 1ste
stap examens afgenomen. 3 kinderen begrepen
al zo veel van het spel dat ze examen konden
doen. Alle 3 slaagden ze en aan het einde van
de avond konden ze trots hun diploma in ontvangst nemen. Natuurlijk even de namen: Olav
Mostertman, Jori Koolstra en Puria Tawakuli.
Gefeliciteerd met jullie belangrijke stap in jullie schaakcarrière.
Op de donderdag staat David Slagter fier aan
kop en is haast niet mee in te halen. Hij bond
onder andere Dionne Wigboldus, zijn broer
Jonathan en Harro Boven aan zijn zegekar. De
enige aan wie hij een half puntje heeft af moeten staan is Milan Heller. De strijd tussen de
giganten eindigde in een puntendeling. Milan
staat echter 1 ½ punt achter doordat hij nog
een remise heeft gespeeld en ook een avond
niet aanwezig kon zijn. Die andere remise
speelde hij tegen een andere matador in deze
groep: Robin Westermann.
De beide gepromoveerde spelers, Bert ter Bogt
en Ruurtjan Pul, weerden zich vooral goed in
de eerste paar ronden, maar moesten daarna
wat gas terugnemen. Het lijkt erop dat ze zich
wel zullen handhaven. Jan zou het wel eens
moeilijk kunnen krijgen in het handhaven van
zijn A-status. Maar Jan is een vechter en zal
36
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zeker niet opgeven. Natalia Westermann heeft
nog niet gescoord. Ze heeft wel de kracht om
aan de top mee te doen, maar laat op de donderdag vaak het hockey voorgaan. Niet onverstandig om bij een gezonde geest ook een gezond lichaam te onderhouden. Harro Boven en
Renout Swarts zijn een beetje de stille krachten. Zo links en rechts pikken zij hun puntjes
mee. Renout speelde een opmerkelijk goede
partij tegen Dionne, maar een week later kon
hij tegen Harro zijn biezen pakken.
In de B-groep deden Vaclav Ocelik en Sudi
Liu het in het begin goed. De laatste weken
moeten ze echter gas terugnemen. Wierd, die
weliswaar van Vaclav verloor komt juist heel
sterk opzetten en staat nu bovenaan. In deze
groep is het echte nog lang niet beslist. Om het
periodekampioenschap en de promotieplaats
zal nog hard worden gevochten. Dat Pijlman
komt juist de laatse weken sterk opzetten,
maar heeft in het begin van deze periode wat
puntjes laten liggen. Het is net of hij dan niet
serieus genoeg speelt. Dat Niels een aantal keren verloren heeft wil niet zeggen dat hij slecht
speelt. Hij maakt juist grote vorderingen. Het
is er alleen nu nog niet uitgekomen. Hij won
wel van Bente Verheul, die met haar 3 verliespartijen niet in haar beste doen verkeert. Xander Mostertman maakt een wat betere periode
door. Als Xander zich wat beter zou kunnen
concentreren en de tijd nemen die voor de partij staat, zou het nog beter gaan. Eventjes bij
het spel blijven en het komt wel goed.
Dinsdag
Stand na 5 ronden
Naam
1 Jori Koolstra
Stefan van Sluis
3 Edwin Meijer
Bhargav Surapaneni
5 Angel Liu
6 Puria Tawakuli
7 Rudger Bosscher
8 Rex Pijper
Olav Mostertman
10 Nikki Thuss

Punten
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1

%
80
80
75
75
67
50
40
50
50
25
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Donderdag
A-groep: Stand na 6 ronden
Naam
Punten
1 David Slagter
5½
2 Milan Heller
4
3 Robin Westermann
3
4 Jonathan Slagter
3
5 Benjamin van Enter
2½
Harro Boven
2½
Ruurtjan Pul
2½
8 Dionne Wigboldus
2
9 Bert ter Bogt
2
Renout Swarts
2
11 Jan Coone
1
12 Natalia Westermann
0
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%
92
80
75
50
50
50
50
40
33
33
25
0

B-groep: Stand na 6 ronden
Naam
Punten
1 Wierd van de Zee
4½
2 Vaclav Ocelik
4
3 Sudi Liu
3½
Date Pijlman
3½
5 Xander Mostertman
3
6 Niels Dekker
2
7 Bente Verheul
1½
8 Aria Tawakuli
1

%
75
67
58
58
60
40
25
20

Jeugdschakers Groningen succesvol op NOSBO-pupillendag.
Op de NOSBO-pupillendag, zaterdag 26 februari in Zuidlaren, hebben de jeugdspelers
In de F-categorie was Renout Swarts overduivan Groningen 4 titels in de wacht gesleept.
delijk de beste. Hij scoorde 100%. Bente VerOlav Mostertman won bij de jongste jeugd
heul werd het beste meisje in de E-categorie.
(geboren in 1998 of later), voor Melchior HilVaclav Ocelik was hier in het algemeen klaslenkamp, ook van Groningen.
sement 3e.
Bij de G-jeugd (1997) was nieuweling Tom
Alle standen en ook foto's zijn te zien op de
Witsenburg de sterkste, voor Ernst Spoelstra.
NOSBO-site.

37

En Passant 42.7

Verslagen
Blindsimultaan negen borden – Een afgang
Erik Hoeksema
Op vrijdagavond 4 februari deed ik een poging
om mijn persoonlijk record blindsimultaan
scherper te stellen. Heel nadrukkelijk schrijf ik
‘deed een poging’ want het werd een fiasco. Ik
had deze keer negen tegenstanders – de vorige
keer waren het er acht – en de simultant verloor met 6½-2½! Ik ben bang dat deze score
niet voldoende is om als record erkend te worden...
Precedenten van zo’n afgang ken ik eigenlijk
niet. Godfried Bomans beschrijft ergens hoe
hij zich in een dorpje voordeed als een Russische grootmeester, compleet met stoere bontmuts. De lokale bevolking was zeer onder de
indruk en men strikte hem voor een simultaan.
Toen hij daarin de ene partij na de andere verloor, kreeg men langzaam maar zeker enige
argwaan. Pek met veren bleef Bomans nog net
bespaard. Bekend is ook het verhaal van de
Bulgaarse grootmeester Kirov, die tijdens een
simultaan in Moskou door allerlei jeugdspelers
werd afgedroogd. “Bij ons doen dergelijke
spelers mee in internationale toernooien”
kreunde hij na afloop van de afstraffing.
Maar goed, terug naar mijn eigen drama. Hoe
deze zware nederlaag te verklaren? De vorige
keer had ik tegen vrijwel dezelfde tegenstanders nog met 7-1 gewonnen, dat ene bordje extra kan toch niet dit vernietigende effect hebben? Aan mijn voorbereiding kan het ook niet
gelegen hebben, die was uitstekend. Ik was
veel fitter dan de vorige keer toen ik na een hele dag bridgen ’s avonds nog even een blindsimultaan erbij deed. Ook aan de inwendige
mens was gedacht, gastheer Ferry had een
heerlijke Chinese maaltijd geregeld - de omstandigheden waren echt perfect. Nou ja, misschien zou het beter gaan als ik vanuit een stille, afgesloten ruimte mijn zetjes door zou geven, maar dat is weer zo ongezellig. Bovendien zou ik dan de luide live-commentaren van
38
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Gerda en de verwoestende hoestbuien van
Willem moeten missen.
Eerlijk gezegd denk ik dat die flitsende ééntwee combinatie tussen Annelies en Gerda
mijn score geen goed heeft gedaan. Annelies
had een fles dropshot meegenomen, en Gerda
zorgde ervoor dat de simultant steeds een vol
glas voor zijn neus had! Voor de lezer die niet
vertrouwd is met dit bijzondere drankje heb ik
even de website www.cocktails.com bezocht:
“Het magische zwarte drankje. Een duistere likeur, met 20% alcohol en de smaak van salmiak.” Dat klinkt al veelbelovend, en als uitsmijter volgt er dan nog: “Dropshot is for party people only!” Wie kan daar nu nog van afblijven? Een aanrader dus, maar misschien niet als
je negen schaakpartijen moet onthouden... De
volgende keer – want deze uitslag schreeuwt
natuurlijk om revanche – zal ik mij beperken
tot verfrissend bronwater!
Laat mij de deelnemers even aan u voorstellen:
Tsjisse Tilma: rustige, serieuze speler van
Groningen 5. Om de een of andere reden krijgt
hij maar geen KNSB-rating, er prijken nog
steeds vier nulletjes achter zijn naam op de
KNSB-site. Heeft de opmerkelijke gewoonte
om al zijn partijen in een zelfgemaakt notatieblok op te schrijven. Ging in een pittig theoretisch duel ten onder.
Paul Zilverberg: taaie verdediger, op zijn best
met zijn rug tegen de muur. Zoals Jacobse en
Van Es in 1980 al wisten: “dan ken je tenminste zien wat er op je afkomp!” Kreeg in bedenkelijke stelling een dame cadeau van de
simultant.
Gerda Schreuder staat bekend om haar originele openingsspel. Ze verloor weliswaar, maar ze
sloopte me al in de opening met haar eigen interpretatie van het Scandinavisch. Het kostte
me veel energie om al die bizarre stellingen
scherp voor me te zien. Daarmee knapte Gerda
het vuile werk op voor de anderen.
Ferry Ruigendijk beschikt over een goede
openingskennis, maar vaak ontbreekt het hem
aan iedere vorm van geluk. Als er ergens een
bananenschil ligt, weet Ferry hem meestal wel
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te vinden. Maar deze avond verslapte hij geen
moment. Hij bleef mij in een scherpe Najdorf
de baas.
Willem Giesensteyn was deze avond zowel jarig als ziek, maar dat belette hem niet om aan
deze simultaan mee te doen. Ook hier een pijnlijke nul voor de simultaangever. Net als Gerda is Willem in staat om de blindspeler ‘kapot’
te spelen met vreemde zetten waarin op het
eerste gezicht iedere logische samenhang lijkt
te ontbreken. Nooit staan zijn stukken op normale velden en dan ineens komt alles zomaar
op zijn pootjes terecht. Lastige tegenstander.
Annelies van den Heuvel had zich uitstekend
voorbereid. Het meenemen van een fles dropshot was al een meesterzet, en verder had ze
zich uitputtend verdiept in de Lxb5offervariant van de Sveshnikov. In een ingewikkelde partij werd de simultant van het bord
gecombineerd.
Henk Clermonts werd in een Caro-Kann doorschuiver van het bord geblazen, maar werd gered toen de simultant het te mooi wilde doen.
Mijn mooie slotcombinatie bleek zo lek als
een mandje. Henk deelde een verschrikkelijk
schaak uit, waarna de simultant definitief begreep dat dit niet zijn avond zou worden.

Hier ging het verder met 18...Pe5?? 19.Dxc7
en 1-0. Weinig verheffend, en bovendien is
zo’n blunder niet bevorderlijk voor het moreel
van de troepen.
Tegen Paul ging het al niet veel beter.
Zilverberg – Hoeksema
(na 23.Pg3)

Jan Duisterwinkel had mij bij de vorige blindsimultaan de stuipen of het lijf gejaagd door
bij wijze van grap zomaar “Dh2 mat” te roepen, maar deze keer gedroeg hij zich voorbeeldig. Was bezig in een Morra-gambiet al
zijn pionnen terug te winnen toen de simultant
plotseling zijn dame wegblunderde. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik op dat moment al een beetje onder druk stond en dat ik
alleen nog maar water had gedronken!
Kroegschaker Ibelo Damkat steekt als oplettend toeschouwer bij al die vluggertjes in de
Bres heel wat op. Na een matige opening herstelde hij zich goed en toen ik pardoes een belangrijke pion weggaf accepteerde ik zijn remise-aanbod, voordat de zaken echt uit de
hand zouden lopen.
Een paar fragmenten:
Duisterwinkel - Hoeksema

(na 18.Dxc6)

Zwart staat een gezonde pion voor. Hier
meende ik dat de witte toren op d1 stond, dat
verklaart het droeve vervolg.
23...Dxc2?? 24.Txc2 en 1-0. Ook hier werd ik
niet vrolijk van.
Niet veel later liep ik tegen mijn derde nul aan.
Giesensteyn – Hoeksema
(na 25…Lxb4)
Hier (volgende diagram) was ik de controle al
helemaal kwijt. Ik ‘zag’ niet dat de pion f6 ongedekt stond, en ook de ongewone posities van
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de witte stukken daar bij de koning had ik niet
helemaal scherp.

26.Txa7!!
Een onaangename verrassing. Het idee is
26...Lxc3 27.Ta8+ Pb8 28.Txb8 en mat.
26...Dd6!? Dat de dame hier geslagen kon
worden door de loper zag ik in dit stadium allang niet meer. Verrassend genoeg heeft wit
geen onmiddellijke winst.
27.Txd8+ Kxd8 28.Dxf6+ Kd7??
Na 29...De7! is de stelling nog steeds hoogst
onduidelijk, maar de dropshots hadden hun
uitwerking niet gemist.
29.Lxd6 en zwart gaf het op. De derde dame
die ik verblunderde!
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Zoals Henk later aangaf had wit hier direct toe
kunnen slaan met 14.fxg6! want na 14...Lxd2
15.gxf7+ is het op de volgende zet mat door
16.Pxe6. Maar wat ik speel is ook niet slecht:
14.bxc3 exf5 15.gxf5 Lxf5
Of 15...Lh5 16.e6 en wit wint.
16.Pxf5 Pxf5
Vooral niet 16...Dxb5? 17.Pd6+! en wit wint
de dame.
17.Lxd7+ Kxd7 18.Txf5
Met stukwinst, en wit staat nu huizenhoog gewonnen.
18...Ke6 19.Df2 Dxc3 20.Ld4 Dxc2
Nu zag de witspeler een mooi combinatiemotief. Dom, dom, dom: in een blindsimultaan
moet je zo eenvoudig mogelijk spelen, vooral
geen franje.
21.Txf6+? gxf6 22.Dxf6+ Kd7 23.Dd6+ Ke8
24.e6

Tegen Henk liep het aanvankelijk gesmeerd.
Ik had al snel sterke aanval.
Hoeksema – Clermonts
(na 13...Lxc3)
“Met winst” dacht ik. Met een pion op g2 zou
dat inderdaad het geval zijn, maar nu volgde:
24...Tg8+! “Schaak”, zei Henk er voor de
zekerheid bij. Hier ging ik echt door de grond.
Plotseling is het zwart die winnende aanval
heeft! Ik had niet gezien dat die g-lijn intussen
helemaal open ligt.
25.Kf1 Df5+ 26.Lf2 fxe6 27.Te1 Dd3+
28.Te2 Tc1+ 29.Le1 Df3+ 30.Tf2 Dh1+
31.Ke2 Dxe1+ en wit gaf het op.
Op de nederlaag tegen Annelies valt weinig af
te dingen. Ze rekende scherper dan ik en op
het eind werd ik aan alle kanten mat gezet.
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31.Da5 Dd5 32.Da7# 1-0.
Na allellende was ik blij dat ik eindelijk op het
scorebord kwam. Ibelo gunde mij een halfje.
Hoeksema – Damkat
(na 26….Le8)

van den Heuvel – Hoeksema (na 25. De3+)
De contouren van de Sveshnikov-offervariant
zijn nog herkenbaar. Zwart had hier 25...Kb8!
moeten doen met als mogelijk vervolg
26.Db3+ Db7 27.Dxc4 Lxd5 en zwart staat
overwegend. Ik meende dat het beter kon...
25...Td4? 26.Pc7! Auw, gemist. In een
blindsimultaan is een paard een dodelijk stuk.
26...Dc8 27.Tac1!
Ook 27.Pb5+ Ka6 28.Pxd4 exd4 28.Dxd4 was
al gunstig voor wit, maar met een miezerig
kwaliteitje nam Annelies al geen genoegen
meer. Zij is op jacht naar groter wild.
27...Dd7 28.Pxe6 Dxe6 29.Tc7+ Kb8 30.Dc3!

Wit heeft een pluspion, maar het is niet makkelijk om verder te komen. Hoe het in ieder
geval niet moet, is wat ik speelde:
27.Pe5? Txd4+ met een remise-aanbod dat ik
niet meer kon weigeren. Ik dacht dat ik al ergens c2-c3 had gespeeld, maar dat bleek niet
het geval te zijn.
Hierna weer een nul. Ik won een kwaliteit tegen Ferry, maar hij had gevaarlijke compensatie. Tot nauwkeurige verdediging bleek ik vervolgens niet meer in staat.
Hoeksema – Ruigendijk

(na 28…Dxe6)

Dreigt zowel Dc6 als Da5, het is uit.
30...Le7
Of 30...Dd5 31.Tc8+ Ka7
32.Dc7+ Db7 33.Da5+ Da6 34.Tc7+ Kb8
35.Dxa6 Kxc7 36.Tc1+ en wit wint.
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Misschien is 29.Tdf1 nu wits beste poging.
Wat ik doe is een geslaagde harakiri-actie.
29.Pd2 Tc8 30.c4 bxc3 31.Pc4 Dxe4+ 32.Ka1
Pb4 33.Lg5 Pc2+ 34.Kb1 Pb4+ 35.Ka1 Dc2
en wit gaf het op.
En zo stond ik met 6½-½ achter. Gelukkig leverden de laatste twee partijen allebei nog een
punt op. Gerda raakte na vele verwikkelingen
een kwaliteit achter en Tsjisse werd in de opening verrast door een gemenigheidje.
Hoeksema – Tilma

(na 12…Tc8)

Een spannende stelling. Zwart trekt al zijn
troepen samen op de damevleugel, wit probeert in het centrum door te breken.
13.f5! e5 14.Pe6! fxe6 15.fxe6
Dreigt mat
op f7. Wit wint zijn stuk met voordeel terug.
15...Pf6 16.Lxb6 De7 17.Pd5! Pxd5 18.exd5
Lxd5 19.Lxb5+ axb5 20.Txd5 De6 21.Thd1
Le7 22.Df1! (zie diagram rechts boven)
Wit gaat een pion winnen.
22...Tf8 23.Dxb5+ en twintig zetten later had
wit de vis op het droge.

Tegen Gerda Schreuder moest ik al heel snel
de denktank in. Ik had wit en na 1.e4 d5
2.exd5 Dxd5 3.Pc3 Da5 4.Pf3 Lf5 5.Lc4 verraste ze mij met de uitval 5...Pe4!?
Nooit eerder gezien, in een databank met 1,4
miljoen partijen vond ik slechts twee voorbeelden met deze zet. In DzjubaKasparavicius, Litouwen 2002, offerde wit een
pion met 6.0-0 Pxc3 7.bxc3 Dxc3 8.Tb1 en in
Keler-Gokcen, Turkije 2004, deed wit bescheiden 6.Ld2.
Ik speelde 6.Pe5 en na 6...e6 7.Df3 Lb4

stond het bord al in brand. Dit is de ideale
manier om de blindspeler aan te pakken: actief
spel in een onbekende variant. Een volgende
keer zal ik op mijn hoede zijn – en geen dropshots!
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ALLES KWIJT
Jaap Ham
(noot van de bewerker(EH): dit stuk was oorspronkelijk bedoeld voor de herfst-editie van
Unitas-nieuws. Door een gecrashte computer
ging dat niet door, vandaar nu deze publicatie
in de EP. Zijn herfstdepressie waar Ham in de
laatste regel aan refereert, is intussen alweer
naadloos overgegaan in een winterdip. En
binnenkort slaat de voorjaarsmoeheid weer
toe, nee van deze gekwelde kunstenaar zijn wij
nog lang niet af)
Weet U, waar ik tegenwoordig door beslopen
word ? Nee, niet door gemaskerde terroristen,
die mij willen onthoofden, maar door grote
twijfel aan het functioneren van de 100 miljard
zenuwcellen tussen de oren, ook wel bekend
als hersenen. Middels de PET (Positron Emissie Topografie)scan is het mogelijk, de dynamiek van het levende brein waar te nemen.
Omdat ik geen liefde meer krijg in heel mijn
droef bestaan, ben ik aan de fles - Glen Grant
pure single malt whiskey, om maar een dwarsstraat te noemen - gegaan en hoeveel activiteit
er dan te meten valt: weinig, zeer weinig. En
als er dan ook nog een blonde dame door mijn
hoofd spookt is wat van het zenuwstelsel
overgebleven is nog ontregeld ook. Niet alleen
zie ik in die dame de ultieme compilatie van
vorige liefdes, de vleesgeworden illusie en
zelfs het Henk Westbroek-gevoel ontbreekt
niet Zelfs haar naam is mooi. Het is zelfs zo
erg dat ik ieder blondje dat ik tegenkom voor
de betreffende dame aanzie. Ik zal wel smoorverliefd zijn, een vorm van psychose, heb ik
mij door een bevoegd psycholoog laten uitleggen.

veel administratie/chaos, die de toen nog
enorme computers niet konden verwerken. En
dan op een dinsdagavond in een obscuur danszaaltje in de Moesstraat je partijtje meeblazen
Hardonk - Ham, 06-05-75
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Pc3 exd5 5.cxd5
d6 6.e4 g6 7.Pf3 Lg7 8.Le2 0-0 9.0-0 Te8
10.Pd2 Ld7 11.f3 Ph5 12.f4 Pf6 13.Dc2 Pa6
14.a3 Pg4 15.Pc4?? Ld4+ 16.Kh1 Pxh2 0-1

Het geheugen doet het nog, zeg Bert laat dat
partijtje van jou later in de Bres maar even
zien
Vincent Valens - Lambertus van der Marel,
23-09-04, Unitas interne
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.c4 c5 4.d5 exd5 5.cxd5 d6
6.Pc3 g6 7.e4 Lg7 8.Pd2 0-0 9.Le2 a6 10.a4
Te8 11.0-0 Pbd7 12.Dc2 Pe5 13.f4? Peg4
14.Pc4 Pxe4!

Vandaar dat ik mij op de club slechts als toeschouwer manifesteer, Vincent Valens en Bert
van der Marel waren al 17 zetten gevorderd in
een Ben-Oni, toen ik aan kwam zeilen. Het
voorafgaande kon ik ongezien wel bepalen en
opeens stond de zesde mei 1975 mij weer helder voor de geest. In die tijd ging ik als uitzendkracht door het leven, naar de Rijksdienst
voor het Wegverkeer, te Veendam. De invoering van deel 3 van het kentekenbewijs gaf zo43
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Overbekende stellingsbeelden, mijne heren, ik
kan u nog een paar gunstiger versies presenteren
Werle -Ham, snelschaaksessie in Huize Rein
Hubel, 2002

16.Kh1?
16.Pf2! Pxf2 17.Txf2 Dh4 18.Lf1 Lg4! (dreigt
19..Le2) 19.g3 De7 (19..Dh5!) 20.Pb6 Tad8
onduidelijk, en B 16.Pf2! Lf5 17.Dd2 onduidelijk
16...Pxh2 17.g3
17.Td1 Dh4!, maar niet 17...Txe4? 18.Dxe4
Lf5 19.Txd4!
17...Pxf1 18.Lxf1
18.Pcxd6 Dxd6 19.Pxd6 Lxc2 en zwart wint
17....Lf5 19.Ld3 Lxe4+ 20.Lxe4 f5 21.Ld3
Te1+ 22.Kg2 b5 23.Pd2 Tg1+ 24.Kf3 De7?
(24...Df8! 25.Pb3 Dh6! 26.Pd4 Dh1+ en zwart
wint)
25.Pf1 c4 26.Le2 Db7 27.Lxc4 Tc8 28.axb5
axb5? (28..Txf1+!)

1.Lxg4 Ld4+ 2.Kh1 Lxg4 3.Dd3 (3.Dxg4?
Pf2+ 4.Txf2 Te1X) 3...Pxc3 4.bxc3 Le2 0-1
Rubingh-Ham,
Unitas, 2004

snelschaakkampioenschap

29.De2 Txf1+ 30.Dxf1 Txc4 31.Kg2 Dxd5+
(31..Tc2!) 32.Kh3 Tc2 33.Ta5 Tf2 34.Txb5
Dc6 35.Tb8+ Kg7 0-1

1.hxg4 Lxc3 of 1.Pxe4 Txe4 2.hxg4 Ld4+
3.Tf2 Dh4 4.Df1 Lxf2+ 5.Dxf2 Dxf2+ 6.Kxf2
Txc4 7.Lxc4 Txc4
Maar dit terzijde, terug nu naar Valens Van der Marel na 14...Pxe4!
15.Pxe4 Ld4+
15..Lf5!? en nu A) 16.Pcxd6 Ld4+ 17.Kh1
Pxh2 18.Pxe8 Lxe4 19.Dxe4 Pxf1; B) 16.Lxg4
Lxe4 17.Dd1 Ld4+ 18.Kh1 Lxd5 onduidelijk.
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Nog mooier is een ontmoeting met een andere
blondine, haar verbluffende schoonheid
doet die andere dame tot een gerimpeld oud
vrouwtje verbleken en de psychose is als bij
toverslag verdwenen. Kan ik de volgende
week met mijn clubje Z! ook wel gaan bekeren
tegen SISSA, ik heb nog een rekeningetje open
staan daar. Het verachtelijke duo Lode/Te
Gussinklo had mij voor de eeuwwisseling, geheel tegen de afspraak in, de play-offs door de
neus geboord. Hemminga kan de Borg - het
clubgebouw van Z! - niet vinden, zij wel, maar
tot mijn grote verdriet moet ik tegen Theodoor
Keizer, die mij in de gelegenheid stelt...een
Ben-Oni op het bord te brengen.
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Theodoor Keizer - Jaap Ham, 11-10-04
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Pc3 exd5 5.cxd5
d6 6.e4 g6 7.Ld3 Lg7 8.Pge2 0-0 9.0-0 a6
10.a4 Te8 11.Pg3 Pg4 12.h3 Pe5 13.Le2 Dh4
14.De1 c4 15.f4 Pd3 16.Lxd3 cxd3 17.De3
Pd7 18.Ta3 f5 19.Dxd3 Pc5 20.Df3

20...Lxc3 21.Dxc3 fxe4 22.f5 e3 23.f6 Kf7
24.Kh2 e2 25.Te1 Lf5 26.b4 Pd3 27.Dc7+
Kf6 28.Txd3 Lxd3 29.Lb2+ Kg5 30.Dc1+
Df4 31.Lf6+ 1-0
Dame kwijt, en spoedig mat, nou ja, heb ik altijd die verse blondine nog. Mooi niet, de ansicht, die de volgende dag in mijn postbus
ploft leert anders. Mevrouw ligt op een tropisch eiland lekker te bruinen, laat zich mooi
egaal insmeren door een van de lokale helden,
zodat ik ook het vallen van de herfstbladeren
geheel alleen moet zien te verstouwen.

Noot van de redactie:
Nee Jaap………, je hallucineert niet.
Dit is niet de door jouw gevraagde afbeelding
van een blondine (moest volgens jou wel worden opgekalefaterd, was te donker)
D.E
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Aanvulling op de FIDE schaak-en wedstrijdregels
aflevering 15 – aanpassingen met ingang van 1 juli 2005
Zoals bekend mag eens in de vier jaar de algemene vergadering van de wereldschaakbond
haar schaak- en wedstrijdregels wijzigen. Op
het laatstgehouden congres in Calvia (Spanje)
– oktober 2004 – zijn een aantal aanpassingen
vastgesteld, die op 1 juli 2005 van kracht worden. Hieronder laat ik deze veranderingen
even de revue passeren.
Aangezien de exacte Nederlandse vertaling
nog niet is gepubliceerd informeer ik u vooralsnog uitsluitend over de Engelse tekst.
Nieuw dan wel gewijzigd zijn de gecusiveerde
tekstdelen
Artikel 1.2
The objective of each player is to place the
opponent’s king ‘under attack’ in such a way
that the opponent has no legal move. The
player who achieves this goal is said to have
‘checkmated’ the opponent’s king and to have
won the game. Leaving one’s own king under
attack, exposing one’s own king to attack and
also ‘capturing’ the opponent’s king are not
allowed. The opponent whose king has been
checkmated has lost the game.
OPMERKING. De wijziging in dit artikel betekent dat het slaan van de koning wordt beschouwd als een onreglementaire zet. En dit
geldt ook voor de rapid-en snelschaakregels.
Nog even iets ter verduidelijking. Stel dat een
speler in een snelschaakpartij zijn koning
schaak laat staan. Het zou vreemd zijn wanneer de speler die nu de koning van zijn tegenstander slaat de partij zou verliezen. Daarom
wordt in de uitleg van dit artikel het volgende
erbij genoteerd. “ Indien een speler zijn koning
schaak laat staan, dan doet hij een onreglementaire zet. Mocht echter zijn tegenstander deze
onreglementaire zet niet claimen, dan sanctioneert hij deze zet en beschouwt de zet als reglementair. Maar dit betekent nog niet dat het
de tegenstander is toegestaan eveneens een onreglementaire zet te doen door de koning te
slaan.
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Artikel 4.4.d
If a player promotes a pawn, the choice of the
piece is finalized, when the piece has touched
the square of promotion
OPMERKING bij dit nieuwe artikel: zelfs indien
een speler zegt “dame” betekent dat nog niet
dat hij een dame moet kiezen. Het staat de arbiter echter vrij deze handeling van de betreffende speler te bestraffen indien hij deze handeling als storend voor de tegenstander beoordeelt.
Artikel 4.7
When, as a legal move or part of a legal move,
a piece has been released on a square, it cannot
then be moved to another square. The move is
considered to have been made when all the
relevant requirements of Article 3 have neen
fulfilled.
a. in the case of a capture, when the captured
piece has been removed from the chessboard and the player, having placed his
own piece on its new square, has released
this capturing piece from his hand;
b. in the case of castling, when the player’s
hand has released the rook on the square
previously crossed by the king. When the
player has released the king from his hand,
the move is not yet made, but the player no
longer has the right to make any move
other than castling on that side, if this is legal;
c. in the case of the promotion of a pawn,
when the pawn has been removed from the
chessboard and the player’s hand has released the new piece after placing it on the
promotion square. If the player has releaed
from his hand the pawn that reached the
promotion square, the move is not yet
made, but the player no longer has the right
to play the pawn to another square.
OPMERKING. Tot 1996 stonden de bovengenoemde punten a, b en c wel in the spelregels,
maar zijn sindsdien daaruit verdwenen.
De spelregelcommissie was echter van mening
dat deze punten terug moesten keren in het reglement, aangezien ze een aantal zaken ver-
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duidelijken, speciaal in die gevallen waarin
een zet uit twee gedeelten bestaat (slaan, rokeren, promoveren).
Bijvoorbeeld wanneer de witspeler zijn koning
heeft verplaatst van e1 naar g1, dan moet hij of
aan die zijde rokeren indien het mogelijk is. Of
wanneer de witspeler een pion op e8 heeft
neergezet, dan moet hij deze pion laten promoveren.
Artikel 8.1
In the course of play each player is required to
record his own moves and those of his opponent in the correct manner, move after move,
as clearly and legibly as possible, in the algebraic notation, on the ‘scoresheet’ prescribed
for the competition. It is forbidden to write the
moves in advance.
OPMERKING. De laatste zin is nieuw. Dus geen
zetten opschrijven voordat ze gespeeld zijn. Ik
verwijs nog even naar punt 3 van aflevering 14
(zie pagina 43 En Passant 42.6).
Artikel 8.4.b
If a player has less than five minutes left on his
clock and has additional time of 30 seconds or
more added with each move, bothe players
have to write the opponent’s move before
completing their own move.
OPMERKING. Hoewel deze tekst niet was opgenomen in het voorstel van de commissie,.
werd dit nieuwe artikel alsnog tijdens de
Olympiade aan het reglement toegevoegd.
Artikel 10.2.b
If the arbiter postpones his decision, the opponent may be awarded two extra minutes and
the game shall continue in the presence of an
arbiter, if possible. The arbiter shall declare
the final result later in the game or after a flag
has fallen. He shall declare the game drawn if
he agrees that the final position cannot be won
by normal means, or that the opponent was not
making sufficient attempts to win by normal
means.
OPMERKING. Oorspronkelijk stond er dat de
arbiter het resultaat na het vallen van de vlag
moest meedelen. Maar vanaf 1 juli heeft hij
ook de mogelijkheid de uitslag reeds voor het
vallen van de vlag mee te delen. Het voordeel
van deze wijziging is dat de arbiter dan andere
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partijen kan observeren en niet hoeft te wachten totdat de vlag is gevallen. De tweede verandering betreft de toevoeging van de woorden
“ not making sufficient attemps” aan de laatste
zin.
Artikel 12.2 b
It is strictly forbidden to bring mobile phones
or other electronic means of communication,
not authorized by the arbiter, into the playing
venue. If a player’s mobile phone rings in the
playing venue during play, that player shall
lose the game. The score of the opponent shall
be determined by the arbiter.
OPMERKING. Dit artikel is dus nieuw, hoewel
al lang van toepassing.
Let wel dat lap-tops in dit artikel niet worden
genoemd, omdat zij worden beschouwd als informatiebron, zoals vermeld in artikel 12.2a.
Artikel 13.6
The arbiter must not intervene in a game except in cases described by the Laws of Chess.
He shall not indicate the number of moves
made, except in applying Article 8.5 when at
least one flag has fallen. The arbiter shall refrain from informing a player that his opponent has completed a move or that the player
has not pressed his clock.
OPMERKING. Nieuw is de passage dat een arbiter zich moet onthouden een speler te informeren dat zijn tegenstander zijn zet heeft voltooid
of dat een speler zijn klok niet heeft ingedrukt.
Artikel 13.7.b
It is forbidden for anybody to use a mobile
phone in the playing venue and any area designated by the arbiter.
OPMERKING. Dit nieuwe artikel is geschreven
‘voor iedereen’. Het is dus van toepassing op
arbiters, sponsoren, toeschouwers, organisatoren enz., enz. Het is ook belangrijk dat de arbiter de mogelijkheid heeft om mobieltjes in de
toeschouwers ruimte te verbieden.
Artikel A1
A ‘Rapidplay’ game is one where either all the
moves must be made in a fixed time from 15 to
60 minutes; or the time allotted + 60 times any
increment is from 15 to 60 minutes.
OPMERKING. De definitie van een Rapid-partij
is uitgebreid. De meerderheid van de partijen
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met toename van tijd worden nu beschouwd
als Rapid-partijen.
Artikel A6
An illegal move is completed once the opponent’s clock has been started. The opponent is
then entitled to claim that the player completed an illegal move before the claimant has
mad his move. Only after such a claim, shall
the arbiter make a ruling. However, if both
kings are in check or the promotion of a pawn
is not completed, the arbiter shall intervene, if
possible.
OPMERKING. Dit artikel is nieuw. Kwesties betreffende onreglementaire zetten waren in het
vorige regelment erg onduidelijk. Dit artikel
voegt een aantal nieuwe elementen toe.
Het is nu duidelijk op welk moment een
speler een onreglementaire zet van zijn tegenstander mag claimen.
De oude tekst gaf aan dat de tegenstander
een onreglementaire zet mocht claimen
voordat hij zelf een stuk had aangeraakt. Dit
is veranderd in “voordat hij een zet heeft
gedaan”.
Er zijn twee gevallen waarin de arbiter in
een rapid-partij wel, maar in een ‘blitz’ partij niet tussen beide moet komen; Het zijn
enerzijds de typische gevallen van een onreglementaire positie, d.w.z. een posities
die niet tot stand kan komen door enige
mogelijke series van regelmentaire zetten.
Anderzijds de positie waarin beide koningen schaak staan, inclusief de positie waarin ze elkaar aanvallen en evenzo de positie
waarin de gepromoveerde pion nog niet is
vervangen door een nieuw stuk.
Artikel B1
A ‘blitz’ game is one where all the moves must
be made in a fixed time of less than 15 minutes
for each player; or the allotted time + 60 times
any increment is less than 15 minutes.
OPMERKING. Sommige partijen met een toename in tijd worden nu ook beschouwd als
“blitz’ partij.
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Ein hübsches Mattbild
Johan Zwanepol
Er zijn van die stellingen die prachtig geconstrueerd zijn voor en door schaakproblemisten,
maar die in de toernooi-praktijk zelden voorkomen. Ik heb echter zo’n prachtig voorbeeld
gevonden in het toernooi Nord Ural Cup,
Krasnoturinsk 2004, uit de partij Irina Krush
(USA) en Antoineta Stefanova (Bulgarije).
Zie diagram: stand na de 31e zet van zwart.

Wit aan zet en mat volgt in twee zetten.
32.Db8+ Tc8 33.Dd6+ Lxd6 34.Td7++ ( 1-0).
Het is een prachtige variant van het bekende
Epaulettenmat, waarmee Irina Krush op spectaculaire wijze de dames-wereldkampioen kon
overmeesteren. De uitdrukking Epaulleten-mat
is afkomstig van het Franse woord: épaule =
schouder. Epauletten werden als bescherming
van de schouders in de cavalerie-regimenten
gebruikt. In de slotstelling staat een door beide
torens geflankeerde koning mat. In de 19e
eeuw vergeleek een schaakpublicist deze slotstelling met een soldaat uit het regiment van de
cavalerie.
Aansluitend nog een prachtig eindspel uit het
toernooi van Hasings 2004
Zie diagram : Stand na de 69e zet van wit.
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a. 1.Lh7+ Kh8 2.exf8 T +! Na een koningszet
slaat Td1xDd7 en wit wint.
b. 1.Lh7+ Kh8 2.exf8 D+ ? Na Kxh7 3.Txd7
is het pat.
c. 1.Lh7+ Kg7 2.exf8 L + ! Na een koningszet
slaat wit Td7 en wit wint.
d. 1.Lh7+ Kg7 2.exf8 D + ? Kxh7 3.Txd7 en
de stelling is pat.
e. 1.Lh7+ Kxh7 2.exf8 P+! Na een koningszet
slaat Txd7 en wit wint.

Zwart aan zet.
Acht zetten staan de zwartspeler ter beschikking; één pionzet en zeven koningszetten – en
van deze acht wint slechts één en hoe ging het
dus verder?
69.… h4! 70.Kf5 h3 71.Pe3 h2 72.Pf1+ Kf2!
(wit redt zich na 72. … Kg2? 73.Pxh2 g3
74.Pg4 Kf3 75.Pe5+ Ke3 76.Kg4 g2 77.Pf3 en
de stelling is remise)
73.Pxh2+ g3 74.Pg4+ Ke2 en de pion is niet
meer te stoppen.
Tenslotte nog iets uit de oude doos.
Zie diagram:

Wit aan zet. Hoe wint wit?
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Schaakkalender maart / april 2005
Datum
Maart
9
10 – 13
11 – 13
12
14 – 22
15
18 – 25
18 – 26
19 – 26
19
19 – 27
21 – 31
23 – 28
24 – 27
24 – 28
24 – 28
24 – 28
25 – 2/4
26
26
26 – 28
27 – 2/4
April
2 – 12
3 - 9l
4 - 12
8 – 17
15 – 17
16
17
18 – 25
20 – 24
20 – 29
22 – 24
22 – 28
22 – 29
22 – 30
23 – 30
23 – 30

Johan Zwanepol

Schaakevenement

Land

Stad

NOSBO kamp. Schappen
Internationaal Open
24. Wekendtoernooi
NOSBO snelschaakkamp.
6. Rhon Senioren toernooi
Groningen 4 - Asssen
Seniorenkamp. Bremen
Spring Chess Festival
Internationaal Open
KNSB-competitie
Internationaal Open
1e European Union Champ.
Seminarturnier
Matra Kupa Int. Open
Pasen-Internationaal Open
9. Intern. Open + Senioren
17. Internationaal Open
Open Badische Sen. Kamp.
Paastoernooi
Paastoernooi
29. Internationaal Open
1. Internationaal Open

Nederland
Duitsland
Nederland
Nederland
Duitsland
Nederland
Duitsland
Hongarije
Servie
Nederland
Noorwegen
Ierland
Duitsland
Hongarije
Duitsland
Duitsland
Zwitserland
Duitsland
Nederland
Nederland
Frankrijk
Portugal

First Saturday
13. Oberlausitz Sen. Kamp.
Schwarzwald Senioren
35. Gold-Cup
DEAC Intern. Open
9e ronde KNSB-competitie
klassen 1,2,3
9e ronde KNSB-competitie
meesterklas
13. Open Vallee d'Aosta
Internationaal jeugdtoernooi
9. Intern.Senioren-toernooi
BDO-Weekend toernooi
Internationaal Open
1. Wereld School Kamp.schap
17.Open Hessische Sen.kamp
4. Internationaal Open
Internationaal Open+senioren

Hongarije
Duitsland
Duitsland
Italie
Hongarije
Nederland

Boedapest
Waltersdorf
Haslach
Meran
Debrecen

Nederland

Leiden

Italie
Denemarken
Duitsland
Nederland
Griekenland
Griekenland
Duitsland
Frankrijk
Duitsland

Arvier/Aosta
Taastrup
Kirchberg-Wechsel
Groningen
Halkidiki
Halkidiki
Bad Sooden-Allendorf
Malakoff / Parijs
Bad Berneck

Groningen
Borkum
Zwolle
Groningen
Bad Bocklet
Groningen
Bremen
Boedapest
Novi Sad
Groningen
Oslo
Cork
Bad Wurzach
Gyongyos
Brakel
Deizisau
Lenk
Gaggenau-Ottenau
Hoogeveen
Delfzijl
Fourmies
Olhao

Ron Informatie
den

5
6

oliverzamzow@msn.com

jlz@gmx.de
tomibe@web.de
firstsat@hu.inter.net
9
8/10 sdrazic@eunet.yu
thuiswedstrijden

9
10
7
8
7/ 9
7

jemcreations@eircom.net
www.jussupov.de
jlz@gmx.de
open@neckar-open.de
beochess@
tel. 0049-621-894794

7
8
11
7
9
9
7

firstsat@hu.inter.net
Hertri@aol.com
jlz@gmx.de
wempe@t-online.de
Uitwedstrijd
Uitwedstrijd

9
9
7
6
9

a.scalfi@scacchivda.com

9
9
9

h.escher@gmx.de
open@malakofffetmat.com
webmaster@schachagentur.de

thaslinger@sbg.de

De laatste ronde van de competitie promotieklasse NOSBO wordt gemeenschappelijk gehouden,
datum bij mij nog niet bekend.
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Colofon
Redactie

Eindredacteur
Verslagen

Durk Elzinga
(tijdelijk vacant)

Redactie adres
tel
e-mail

Ubbegalaan 16, 9727DT, Groningen
050-526 40 55
durkelzinga@planet.nl

Bezorging
Reproductie

Joop Kremer, Nico Karsdorp
RCG, oplage 190

Bestuur Schaakclub Groningen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Joop Houtman
Titus Ensink
Ferry Ruigendijk

Interne competitie
Externe competitie
Jeugd
Web

Rudolf Potze
Joost Wempe
Erik Jan Hummel
Kees Alberts

Kloosterstraat 17 9717 LA Groningen
Boeiersingel 12 9745 CB Hoogkerk
Rijnstraat 7a
9725 EP Groningen
e-mail: ferryr@home.nl

050-5716687
050-5566997
050-5797277
050-3127764
06-15073868
050-5515490
050-5268500

Belangrijke adressen
Speellokaal Senioren GDSW
Peizerweg 128
Speellokaal Jeugd
Sonde 2000
Eikenlaan 288/1
De Blauwe Schuit Warfstraat 1
Ledenadministratie Nico Karsdorp
Pelsterstraat 50c
Informatie Jeugd
Wim Krijnen
Noorderweg 4
Website
www.schaakclubGroningen.nl
Bank
64.12.20.383
Giro
837638

Groningen
Groningen
Winsum
9711 KM Groningen
Sauwerd

050-5294289
050-3183404
050-3061283

Andere functionarissen
Interne Competitie
Bar
Speelzaal
Int. Toernooien
Teamleiders
Jeugd
Kascommissie
Website
Weekendtoernooi

Potze (coord.), Zilverberg, E.Zuiderweg, van Beersum (rating, rapid),
Alberts (progr.)
Potze (coord/financiën), Schreuder (inkopen)
Kremer, Potze, Tilstra, Zilverberg, H. Zuiderweg
H. Zuiderweg, Potze, Alberts
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
Krijnen (coord.), Hummel, de Jong Swemer, J.Koekoek, F.Rietman,
Schreuder, Soerdjan, Welling, H.Zuiderweg
van Beersum, Elzinga
Beijer, Welling, Rietman, E.Zuiderweg, H.Zuiderweg, Alberts
H. Zuiderweg, Ruigendijk, van der Werf, Zoutman
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Agenda jeugd
Maart
10 Clubavond Sonde 2000 (3+),
afsluiting 3e periode Int. Comp.
14 Clubavond Ommelanden
15 Clubavond Sonde 2000 (1&2),
start 4e periode Int. Comp.
17 Clubavond Sonde 2000 (3+),
start 4e periode Int. Comp.
19 NOSBO schoolschaak halve finale BO
21 Clubavond Ommelanden
22 Clubavond Sonde 2000 (1&2)
24 Clubavond Sonde 2000 (3+)
25 Oostermoer 2 – Groningen 7 (j)
25 & 26 NK jeugd cat E (Waalwijk)
28 Clubavond Ommelanden
29 Clubavond Sonde 2000 (1&2)
31 Clubavond Sonde 2000 (3+)

April
2 NOSBO schoolschaak BO/VO
4 Clubavond Ommelanden
5 Clubavond Sonde 2000 (1&2)
7 Clubavond Sonde 2000 (3+)
9 NOSBO competitie cat.E
11 Clubavond Ommelanden
12 Clubavond Sonde 2000 (1&2)
14 Clubavond Sonde 2000 (3+)
18 Clubavond Ommelande
19 Clubavond Sonde 2000 (1&2)
21 Clubavond Sonde 2000 (3+)
22 Groningen 7 (j) - Dwingeloo
25 Clubavond Ommelanden
26 Clubavond Sonde 2000 (1&2),
bijzondere activiteit
28Clubavond Sonde 2000 (3+), bijzondere activiteit
29-7mei NK jeugd cat. A,B,C
(Schagen)

Mei
2 geen clubavond (mei vakantie)
3 geen clubavond (mei vakantie)
5 geen clubavond (mei vakantie)
5-7 NK jeugd cat. D (Rijswijk)
9 Clubavond Ommelanden
10 Clubavond Sonde 2000 (1&2)
12 Clubavond Sonde 2000 (3+)
16 Clubavond Ommelanden
17 Clubavond Sonde 2000 (1&2)
19 Clubavond Sonde 2000 (3+)
21 NK E-teams
23 Clubavond Ommelanden
24 Clubavond Sonde 2000 (1&2)
26 Clubavond Sonde 2000 (3+)
28 NK scholen BO/VO (Nijmegen)
30 Clubavond Ommelanden
31 Clubavond Sonde 2000 (1&2),
afsluiting4e per. Interne comp.

Agenda senioren
Maart
15 Interne
Groningen 4 - Assen
Groningen 8 – A-Kwartier
19 Achtste KNSB speeldag
Hotels.nl – Utrecht
Groningen 2 – Dion Hardnbg 2
Groningen 3 – ASV 2
22 Active Chess toernooi
Hoogeveen 2 – Groningen 5
Groningen 6 - Middelstum
29 Active Chess toernooi

April
5 Interne
12 Interne
Lewenborg 3 – Groningen 8
Groningen 4 - Staunton
16 Negende (laatste) KNSB speeldag klasse 1,2,3
Emanuel Lasker – Groningen 2
WSG Wint’wijk – Groningen 3
17 Negende (laatste) KNSB speeldag Meesterklasse
HWP Sas v. Gent – Hotels.nl
18 DAC 2 – Groningen 6
19 Interne, start Play-offs
Groningen 5 – Unitas 6
22 Weekendtoernooi ronde 1
23
ronde 2,3,4
24
ronde 5
26 Interne

Mei
3 Interne
5 Playoffs KNSB Meesterklasse
6 Playoffs KNSB Meesterklasse
10 Snelschaakkampioenschap
17 Interne
24 Interne
31 Interne

EP 42.8 verschijnt op 5 april. Kopij graag z.s.m. doch uiterlijk 30 maart inleveren
op diskette, of via e-mail: durkelzinga@planet.nl.
Heeft u verslagen die nog moeten worden uitgetypt of anderszins veel werk vragen (veel diagrammen), dan graag een paar dagen eerder inleveren.
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