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Oproep 
 

Voor u ligt de En Passant. 
Een fantastisch clubblad. 

Maar…  zoals uit de begroting blijkt ook erg duur. 
Maar…  wat levert het clubblad ons eigenlijk op? 

Natuurlijk veel leesplezier. 
Maar…  financieel? 

Erg weinig. 
 

Zoals u kunt zien hebben we op dit moment slechts één adverteerder in de EP. 
En terwijl een advertentie helemaal niet duur is. 

 
Daarom roep ik alle leden op om in eigen kring 

(misschien wel de eigen werkgever of het eigen bedrijf) 
na te vragen of er interesse is voor het plaatsen van een advertentie. 

 
Voor nadere informatie over de prijs hiervan kunt u zich melden bij 

de penningmeester. 
 

Ferry Ruigendijk 
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Algemene Ledenvergadering 
 
 
Verslag algemene ledenvergadering Schaakclub Groningen,  
dinsdag 6 september 2005 
 
aanwezig: Joop Houtman (vz.), Titus Ensink (secr.), Ferry Ruigendijk (penningm.), Rudolf Potze, 
Joost Wempe, Wim Krijnen, Durk Elzinga, Eisse Bakker, Wim van Beersum, Bart Beijer, Jaap 
Ham, Koen Haveman, Annelies van den Heuvel, Erik Hoeksema, Nico Karsdorp, Joop Kremer, 
Johan Mostertman, Henk van Putten, Frits Rietman, Arjen Tilstra, Remy van der Werf, Gerard de 
Wit, Paul Zilverberg, Edwin Zuiderweg, Hiddo Zuiderweg, Johan Zwanepol. 
afwezig met kennisgeving: Kees Alberts, Jan van der Helm. 
 
 
1. Opening en vaststelling agenda 
Om 19.35u. opent de voorzitter de vergadering. Aan de agenda wordt onder punt 16.W.v.t.t.k. toe-
gevoegd: Moderne Schaakbond. 
 
2. Notulen ALV 7 september 2004  
Het verslag van de vergadering in En Passant 42.3 (okt. 2004), pag. 3–9, wordt goedgekeurd. Naar 
aanleiding van het verslag stelt Johan Zwanepol drie vragen. 
– p. 5, 4e alinea: Hoe heeft de rapid gefunctioneerd om doorstromingsmogelijkheid voor de jeugd 

te creëren? Dit wordt besproken bij punt 7. 
– p. 5, 4e 'bullet': Het bestuur heeft voorwaarden geschapen om de rapid voor externe spelers toe-

gankelijk te maken, maar dit niet zelf geregeld. 
– p. 8, slotzin eerste alinea: De aldaar door Yge Visser genoemde 10% inzet zijn gerealiseerd, maar 

buiten de organisatie van de vereniging om. 
 
3. Mededelingen bestuur / post 
–  Een open brief van Jaap Ham (in EP 42.10) inzake de organisatie van de interne wordt onder 

punt 12 behandeld. 
–  Een brief van Johan Zwanepol aan de ALV inzake de speellocatie bij externe wedstrijden wordt 

onder punt 12 behandeld. 
–  Bart Beijer meldt dat op 18 sept. a.s. een gratis voorvertoning plaatsvindt in Images van een 

promotiefilm over o.m. het eerste team. 
 
4. Rekening en verantwoording bestuur boekjaar 2004/2005 [Vergaderstuk 1] 
De penningmeester geeft een korte toelichting waarin hij vooral de zorgelijke financiële situatie be-
klemtoont. 
– Eisse Bakker onderschrijft de zorgelijkheid. Hij bepleit een strikter financieel beleid, en het aan-

houden van een grotere reservepositie die de helft van de jaarbegroting zou moeten zijn om ri-
sico's te vermijden. Hij meent dat de sponsoring de vereniging zelf niets oplevert. Antwoord be-
stuur: De sponsoring betreft een team en niet de vereniging.  

– Johan Zwanepol merkt op dat de nummering van begrotingsposten enigszins inconsequent  is 
gebeurd. Hij stelt de volgende vragen: 
Hoe wordt de hoogte van de zaalhuur vastgesteld? 
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 Antwoord:  Op grond van gebruik; het genoemde bedrag van €1250 betreft het gehele afgelo-
pen jaar. 

Wat houdt het bedrag van €250 bij post 12 en bij post 13 in? 
 Antwoord:  Het betreft twee afzonderlijke (maar toevallig gelijke) bedragen: een bijdrage aan 

de simultaan die gegeven is door Alexandra Kosteniuk, en een bijdrage aan een film over 
schaakclub Groningen; beide posten zijn onder de algemene noemer 'ledenwerving' gebracht. 

Wie betaalt de huur van De Bonte Koe? 
 Antwoord: De eerste keer, na uitwijken uit overmacht, door GDSW; de volgende keren door 

de sponsor.  
Is er nog een andere sponsor? 
 Antwoord: Nee.  
Is er een meevaller in de zaalhuur? 
 Antwoord: Ja, doordat enkele zaterdagen minder de zaal is gebruikt.  
Er wordt in de overlopende passiva een bedrag van €919 'nog te betalen declaraties' genoemd: 

is dat in de afrekening  opgenomen? 
 Antwoord: Ja, dit bedrag is uiteraard opgenomen in de afrekening.  
Er is in het afglopen jaar geïnvesteerd in klokken, waarom ontbreken aangeschafte klokken in 

het overzicht 'Materiaal' op pag. 8? 
 Antwoord: De aangeschafte klokken waarop gedoeld wordt zijn reeds in het voorgaande sei-

zoen aangeschaft, en zijn in het het vorig jaar als investering gepresenteerd. Deze klokken zijn 
(onder aftrek van een jaar afschrijvingskosten) wel opgenomen in de post materiaal.  

–  Eisse Bakker meent dat het onjuist is af te schrijven op acceptgirokaarten; een dergelijke post 
zou volgens hem in één keer als last genomen moeten worden. De penningmeester  licht toe dat 
er gezien de omvang van het bedrag voor gekozen is de lasten naar rato van verbruik ten laste 
van de betreffende boekjaren te brengen. Bovendien stelt hij dat dit in overeenstemming is met 
de wijze waarop dit de afgelopen jaren in de afrekening verwerkt is.  

–  Eisse Bakker spreekt er zijn verbazing over uit dat de kosten voor het eerste team (post KNSB) 
niet zijn afgenomen terwijl er nu een sponsor is; de vereniging zou toch iets aan die sponsoring 
moeten hebben. Bart Beijer meldt dat dit ook zo is: voordat er sponsorgeld was betaalde de vere-
niging de bondsafdrachten van alle meesters; nu komt dat ten laste van de sponsorgelden. Wel 
geeft hij toe dat de vereniging meer van de sponsoring zou moeten merken; maar daar wordt aan 
gewerkt. Johan Zwanepol merkt op dat een simultaan die ook voor een clublid €10 kost juist an-
ti-reclame is; zoiets helpt de vereniging juist niet. Bart Beijer corrigeert dat bedrag maar geeft 
toe dat dat in principe juist is; er staat tegenover dat de betreffende simultaan wel naamsbekend-
heid gegenereerd heeft. Jaap Ham merkt op dat het exclusief houden van (beter) materiaal voor 
het eerste team hem niet bevalt. Edwin Zuiderweg merkt op dat, na degradatie van een KNSB-
team, de KNSB-post in de begroting toch niet naar verhouding is afgenomen. De penningmeester 
antwoordt (hoewel dit eigenlijk bij de behandeling van de begroting hoort) daarop dat dit met de 
specifieke omstandigheden van de KNSB teams voor het seizoen 2005-2006 samenhangt (meer 
uitwedstrijden) en benadrukt dat de reguliere kosten van het KNSB team Groningen 1 (Hotels.nl) 
nog steeds door de vereninging gedragen worden, de sponsor draagt alleen de extra lasten van 
het eerste team. 

– Nico Karsdorp vraagt een toelichting op de post 'oninbaar'. Hij meent dat hij als ledenadministra-
teur leden eerder kan afmelden als hij zou weten waar de wanbetaling zit. Er wordt gesuggereerd 
leden zo laat mogelijk op te geven. Daarnaast wordt gesuggereerd een aparte 'geldinner' te be-
noemen, of desnoods inschakelen van een deurwaarder te overwegen. 

 



En Passant 43.2  oktober 2005 
 

  5 

5. Verslag kascommissie 
Namens de kascommissie licht Wim van Beersum toe dat de begroting technisch in orde is bevon-
den. Wel vindt de kascie de financiële situatie zorgelijk, maar dat staat los van het feit dat het ver-
slag in orde is. Namens de kascommissie stelt hij voor het bestuur décharge te verlenen, waarmee 
de vergadering bij acclamatie instemt. 
 
6. Benoeming kascommissie 2005/2006 
Naast Durk Elzinga die zich opnieuw beschikbaar stelt, stelt ter vergadering Joop Kremer zich be-
schikbaar, nadat Wim van Beersum heeft laten weten graag als lid van de kascommissie te willen 
stoppen; met beider kandidatuur stemt de vergadering met dank, en bij acclamatie, in. 
 
7. Jaarverslag 2004/2005 [Vergaderstuk 2] 
– Hiddo Zuiderweg meldt dat hij een aantal correcties zal aanbrengen op het jeugdverslag. 
– Johan Zwanepol vraagt een toelichting op het nadenken van het bestuur over de locatie (pag. 9 

onderste regel); hij meent dat wij over een uitstekende locatie beschikken. Verder signaleert hij 
een spanning tussen de reguliere interne, de rapidcompetitie, en de bekercompetitie. – De voor-
zitter antwoordt dat het bestuur ook andere geluiden bereikt hebben, nl. dat de locatie een nega-
tief effect heeft. De locatie is binnen het bestuur voorwerp van discussie geweest. 

– Johan Zwanepol merkt op, n.a.v. de passage (pag. 16) dat het doel inzake het eerste team het be-
reiken van de playoffs is, dat hij meent dat de playoffs zouden moeten worden afgeschaft. Hiddo 
Zuiderweg meldt hierop dat dat na het komende seizoen ook zal gebeuren. 

De vergadering verleent, gehoord de gemaakte opmerkingen, bij acclamatie goedkeuring aan het 
jaarverslag. 
 
8. Jaarverslag En Passant [Vergaderstuk 2, par. 2.6.2] 
EP-redacteur Durk Elzinga ziet af van mondelinge toelichting. Johan Zwanepol zwaait de redactie 
lof toe. Hiddo Zuiderweg vraagt of Remy van der Werf weer in de redactie terugkeert; deze kan dat 
op dit moment niet toezeggen.  
Met dank aan de redactie wordt het verslag bij acclamatie goedgekeurd. 
 
9. Prijsuitreiking 
– De voorzitter overhandigt aan Johan Zwanepol een erespeld vanwege zijn 50-jarig KNSB-

lidmaatschap. 
– Op grond van zijn vele verdiensten voor de vereniging (o.m. EP-redactie, 8 jaar voorzitterschap, 

archiefbeheer, websitebeheer, teamleider eerste team, producent promotiefilm) stelt het bestuur 
voor Bart Beijer tot erelid van SCG te benoemen; dit voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. 

– Na het memoreren van een aantal successen van SCG-leden of -teams (o.m. toernooisuccessen, 
waaronder het Europees kampioenschap, voor Sergei Tiviakov,  (groot)meesterresultaten voor 
Yge Visser, Jan Werle en Daan Brandenburg) worden prijzen overhandigd aan Erik Hoeksema 
(clubkampioen, rapidkampioen en bekerwinnaar) en Frits Rietman (voortschrijding en rapid-
periodekampioen). Overige prijswinnaars worden genoemd. 

 
10. Bestuursverkiezing [Vergaderstuk 5] 
– Joop Houtman is als voorzitter aftredend, maar zal tot uiterlijk 31 december ad interim aanblij-

ven. 
– Wim Krijnen wordt bij acclamatie tot lid van het bestuur gekozen. Hij zal de portefeuille jeugd-

zaken op zich nemen. 
 
11. Pauze  
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12. Bestuursbeleid [Vergaderstuk 3]  
Er zijn ingekomen stukken van Johan Zwanepol (over speellocatie externe) en Jaap Ham (over in-
richting interne) die betrekking hebben op dit punt. De voorzitter meldt dat er inmiddels enkele ini-
tiatieven zijn genomen, reeds in het beleidsstuk genoemd, om tot werving van leden te komen: acti-
viteit op de KEI-markt, en het aanbieden van een cursus voor huisschakers in de hoop dat deze zich 
daarna aan de club zullen binden. Verder meent de voorzitter dat een door velen bezorgd waarge-
nomen negatieve trend niet specifiek is voor onze vereniging. 

– Eisse Bakker vraagt hoeveel er voor de club overblijft nadat het cursusgeld voor de huisscha-
kers-cursus verrekend is met de contributie. – Van de contributie wordt circa €35 afgedragen, de 
rest blijft over voor de vereniging. 

– Koen Haveman merkt op dat er weliswaar een algemene neerwaartse trend is, maar dat die bij 
onze vereniging veel groter is dan bij de KNSB algemeen. De voorzitter stelt dat onze vereniging 
minder dan anderen last heeft gehad van die trend in het verleden maar dat die vooral door ver-
lies van student-leden nu versterkt is. Wim van Beersum meent dat het minder om een uitstroom-
probleem gaat, maar veeleer om een niet-instroom-probleem. Frits Rietman merkt op dat studen-
ten vooral via internet communiceren: je zou onze website aantrekkelijker moeten maken. Johan 
Zwanepol onderstreept de negatieve tendens door erop te wijzen dat in het KNSB-jaarverslag SC 
Groningen genoemd wordt als de vereniging met de grootste teruggang. Hiddo Zuiderweg stelt 
dat studenten bij andere verenigingen nog wel instromen. 

– Wim Krijnen brengt naar voren dat het beleidsstuk te 'smal' is geschreven: de problemen zijn al-
gemener en moeten ook op een algemener basis benaderd worden. Er zou meer samenwerking 
met andere verenigingen moeten worden gezocht, in plaats van elkaar te beconcurreren. Meer 
samenwerking kan een betere schaakcultuur in de stad Groningen bewerkstelligen. De voorzitter 
stelt dat concurrentie ook stimulerende kanten heeft. 

– Koen Haveman vraagt of er een cijfer-analyse is gemaakt van de in- en uitstroom. Het bestuur 
zegt daar geen hoge prioriteit in te zien. Hiddo Zuiderweg benadrukt het belang van een goede 
opvang van nieuwe leden. Johan Zwanepol zou willen weten of de uitstroom bij ons een in-
stroom elders inhoudt, of een uitstroom uit het schaken überhaupt is. Wim van Beersum zegt zo'n 
soort analyse te kunnen maken op basis van een analyse van de KNSB-ratinglijsten; hij is bereid 
die analyse te maken; de voorzitter aanvaardt dat aanbod dankbaar. 

– Inzake de Externe competitie (par. 3.2.) meldt de voorzitter dat het bestuur nog in bespreking is 
om meer sponsorgeld te verwerven. Er is een contract voor de competitie tot aan de play-offs. De 
playoffs zelf zijn nog niet contractueel geregeld. De vereniging doet zelf geen financiële toezeg-
gingen aan spelers. Het doel voor Groningen 2 is zo dicht mogelijk bij het eerste team te komen 
qua competitieniveau. Voor het spelen van de thuiswedstrijden zijn er verschillende opties: ten 
eerste v.h. De Bonte Koe, ten tweede de Media Plaza: hier is ook het ICT-platform gevestigd dat 
een potentiële sub-sponsor is. Optie 2 heeft de voorkeur van het bestuur.  

– Inzake de speellocatie meldt de voorzitter de aan de ALV gerichte brief van Johan Zwanepol 
waarin deze de ALV verzoekt het bestuursbeleid in dezen te overrulen. Ter toelichting op zijn 
brief zegt Johan Zwanepol dat zijns inziens de keuze van de speelzaal door de ALV moet wor-
den goedgekeurd. Hij meent dat de vereniging de eigen locatie optimaal dient te benutten. Hij 
betreurt de gang van zaken van afgelopen jaar. Je moet je eerste team op je eigen locatie laten 
spelen, dan werf je ook de mensen die komen kijken omdat die iets herkennen. De GDSW-zaal 
kan goed worden aangekleed; op een aanbod daartoe is echter niet ingegaan. Een sponsor dient 
zich niet met de gang van zaken binnen een vereniging te bemoeien. Een sponsor kan zich terug-
trekken, maar de vereniging blijft. Derhalve verzoekt hij de ALV uit te spreken dat de wedstrij-
den van het eerste en tweede team op de eigen locatie plaats moeten hebben. In reactie op Zwa-
nepols betoog beaamt de voorzitter dat de eigen locatie zeker ook voordelen heeft, maar de eigen 
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locatie gaat niet verloren door de KNSB-wedstrijden elders te spelen. Sponsoring is een kwestie 
van langdurig beleid. Onze speelzaal is voor de sponsor niet geschikt; een beter aankleding van 
binnen is daarvoor niet van belang. De buitenkant van het gebouw en de entree hebben niet de 
gewenste uitstraling. Het bestuur wil daarom niet van het ingezette beleid afwijken. 

 Bart Beijer vindt één speelzaal voor zowel interne als externe wedstrijden op zich wenselijk, 
maar hij onderschrijft dat deze speelzaal voor de sponsor ongeschikt is. Hij meent dat het voor-
stel van Johan Zwanepol de vereniging in een te starre positie dwingt. 

 Hiddo Zuiderweg brengt naar voren dat speelomstandigheden zwaar moeten wegen bij de keuze 
voor een locatie; die zijn zijns inziens in de Bonte Koe ook niet optimaal. 

 Wim van Beersum meent dat de keuze van een locatie een bestuursaangelegenheid is; de ALV 
mag iets vinden maar moet niet zelf gaan besturen. 

 Johan Mostertman wil weten of de ALV nog vrij is in haar keuze. Het huishoudelijk reglement 
schrijft inzake locatiekeuze niets voor. 

 Joop Kremer meent dat het effect op werving wordt overtrokken: buitenstaanders komen sowie-
so weinig als toeschouwer. Hij wil graag weten wat betrokken spelers zelf van de locatie vinden, 
waarop twee eerste team spelers antwoorden aan de Bonte Koe de voorkeur te geven boven de 
GDSW-kantine. Johan Zwanepol meent dat een vergelijking van de faciliteiten van de accomo-
datie zelf nadelig uitpakt voor de Bonte Koe. Wim van Beersum meent dat de kwaliteit van de 
Bonte Koe inderdaad niet optimaal is, maar dwingend voorschrijven hier te spelen acht hij nog 
erger. Eisse Bakker zegt het op zich eens te zijn met het standpunt van Johan Zwanepol, maar hij 
wil niet zover gaan het bestuur te desavoueren; hij kondigt aan daarom blanco te zullen stem-
men. 

Gehoord deze discussie wordt het voorstel van Johan Zwanepol in stemming gebracht, en met 3 
stemmen vóór, 14 tegen en 8 blanco verworpen. 

– Inzake de Interne competitie (par. 3.3.) zijn er drie punten van discussie: de afname van de 
deelname, de speellocatie, en de inrichting van de competitie; over dit laatste punt is er een inge-
zonden stuk van Jaap Ham met een wijzigingsvoorstel.  

 Arjen Tilstra suggereert de afsluitbare ruimten van de GDSW te benutten voor resp. rapid en re-
guliere interne. Hiddo Zuiderweg dringt erop aan dat iedere avond een bord met een verwijzing 
naar de ingang buiten geplaatst wordt. Wim van Beersum zegt dat het huidige systeem van de in-
terne bestaat sinds 1975, maar dat het radicaal anders moet gezien het huidige functioneren. Hij 
stelt voor het systeem tot bv. december te handhaven, en in de tussentijd iets anders te verzinnen. 
Edwin Zuiderweg uit ook zijn zorg maar meent dat het lastig is zomaar iets nieuws te verzinnen; 
dat zou een aparte commissie moeten doen. De voorzitter brengt naar voren dat een bestuurs-
voorstel ter tafel ligt, en wel om vanaf de playoffs een indeling met vaste competitiegroepen te 
maken. Koen Haveman meent dat dit voorstel juist versnippering in de hand zal werken. Johan 
Zwanepol verdedigt het standpunt dat je op één avond niet verschillende activiteiten moet aan-
bieden: zowel de reguliere interne als de rapid floreren niet want ze beconcurreren elkaar. Het 
klassieke schaak zou prioriteit moeten hebben. Arjen Tilstra meent dat dit nu inderdaad zo is, 
maar dat op het moment dat het besluit viel de rapid in te voeren dat aanvankelijk niet zo was: 
toen heeft de introductie van de rapid aanvankelijk juist stimulerend gewerkt. Hij pleit er ook 
voor om vanaf december een nieuw systeem in te voeren. Johan Mostertman zegt persoonlijk een 
voorstander van de rapid te zijn; hij oppert dat alterneren van beide competities ook overwogen 
kan worden. Jaap Ham meent dat de competitie kan winnen als die eerlijker wordt, door iedereen 
een gelijke startpositie te geven, en de playoffs te beperken tot bv. 4 spelers die dus echt gepres-
teerd moeten hebben om die playoffs te halen: twee keer winnen is dan niet meer genoeg. Rudolf 
Potze wijzigt dit voorstel door te opperen de top qua startpositie breder te maken, zodat er meer 
eerlijke concurrentie is zonder het nadeel dat meteen ratingsterke tegen ratingzwakke spelers 
worden ingedeeld. 
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Gehoord deze discussie stemt de vergadering in met het voorstel de huidige competitie volgens het 
voorstel van Rudolf Potze opnieuw in te richten, en tegelijk een commissie een voorstel te laten 
uitwerken voor vernieuwing van de interne competitie. 

– Inzake de Jeugd (par. 3.4.) meldt Wim Krijnen dat het afgelopen jaar niet bloeiend is geweest. 
De afdeling Ommelanden is na een aanvankelijk succesvolle start toch geflopt. Er is terugge-
keerd naar één avond voor de jeugd. De sterkste jeugd trainde op dinsdagavond. Dit wil de 
jeugdcommissie komend jaar anders aanpakken. Eens in de maand wordt deze jeugd getraind 
door een van de topspelers van onze club. Ze worden nu gevraagd zich te melden als ze daarvoor 
belangstelling hebben. 

 Bart Beijer vindt het jammer dat de jeugd zo weinig in de interne participeert. Hij vraagt zich af 
of het feit dat de jeugd aan een andere locatie en ander tijdstip is gewend hiervan mede oorzaak 
kan zijn. Wim Krijnen antwoordt hierop dat voor de hoogste stappers de training juist naar de 
dinsdagavond is verplaatst; probleem is deels ook dat de sfeer anders is, nl. te serieus en te com-
petitief. 

 Hiddo Zuiderweg heeft een minder somber beeld dan Wim Krijnen; hij memoreert dat er door de 
jeugd goede prestaties geleverd zijn. 

 Koen Haveman merkt op dat de club twee afdelingen (jeugd en volwassenen) heeft die niet over-
lappen, terwijl we kampen met een teveel aan ruimte; hij suggereert om daarom de jeugd op de 
disndagavond onder te brengen. Hiddo Zuiderweg verwerpt die suggestie omdat dat trainers (die 
zelf ook willen spelen) voor de jeugd zou gaan kosten. 

 
13. Vaststelling begroting boekjaar 2005/2006 [Vergaderstuk 4] 
De penningmeester licht kort de teneur van de begroting toe: gezien het teruglopend aantal leden, en 
gezien de moeilijkheid in de kosten te snijden, is een forse contributieverhoging noodzakelijk. 
Johan Mosterman vindt specifiek het voorgestelde studententarief erg hoog; de contributies worden 
in het algemeen nu zo hoog dat er een averechts effect van zou kunnen uitgaan. 
Koen Haveman merkt op dat de post contributies in afrekening en begroting van elkaar afwijken. 
Hij vraagt zich af hoe dat kan. Dit wordt verklaard doordat de voorgestelde contributieverhoging 
reeds in de begroting is verwerkt. Voorts vreest Koen Haveman dat de begroting te optimistisch is 
gezien de terugloop van het aantal leden. Die vrees wordt ook uitgesproken door Johan Zwanepol 
die de aannames onder de begroting ongewis vindt; hij pleit ervoor de inkomsten lager te begroten. 
Een contributieverhoging leidt volgens hem tot verdergaand ledenverlies. Hij zou graag een krappe-
re begroting zien. 
Eisse Bakker pleit voor een grotere reserve. hij vindt vooral een drietal posten te hoog: de KNSB-
competitie, de EP en de jeugd. Hij pleit ervoor op deze drie posten te bezuinigen. Ook de bartarie-
ven kunnen verhoogd worden. 
Wim Krijnen pleit voor een andere begrotingssystematiek. Op allerlei gebieden in de samenleving 
betaal je alleen voor wat je afneemt; op die wijze maak je ook je tarieven zichtbaar. Dat zou voor 
onze vereniging meer de leidraad moeten worden. De penningmeester vindt dat een interessant idee 
maar op de korte termijn niet werkbaar. 
Hiddo Zuiderweg vindt dat op de EP bezuinigd kan worden omdat door de opkomst van internet de 
website steeds meer de informatiebron wordt. Johan Mostertman meent dat de EP zichzelf zou kun-
nen bedruipen door veel meer advertenties te werven. Durk Elzinga onderschrijft dit, en noemt 
zichzelf en zijn dansschool als voorbeeld dat ieder clublid zou kunnen volgen. Hij kondigt aan op 
de redactionele omvang van de EP te bezuinigen en zo 10% kosten te sparen. 
Johan Zwanepol wil weten wie de inleg voor het eerste team betaalt: de vereniging of de sponsor. 
Ook wil hij graag weten wie de consumpties in de Bonte Koe betaalt. Hij meent dat de post 'overige' 
omlaag moet. De penningmeester antwoordt dat de vereniging het inschrijfgeld voor het eerste team 
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betaalt. Dit behoort tot de reguliere kosten van een KNSB team.De sponsor betaalt extra gelden 
voor vergoedingen voor de sterkere spelers. De consumpties worden door de vereniging gedragen. 
Wim van Beersum stelt, in het licht van de gemaakte opmerkingen, voor de begroting te realiseren 
door gedeeltelijk de bartarieven en gedeeltelijk de contributie te verhogen, in een ongeveer gelijke 
proportie. De vergadering stemt na enige discussie met dit voorstel in door de penningmeester hier-
toe te mandateren, waarmee de begroting is aangenomen. De penningmeester zal in de eerstkomen-
de EP de nieuwe contributiebedragen en de aangepaste begroting bekend maken. 
 
14. Wijziging Huishoudelijk reglement [Vergaderstuk 5] 
De vergadering blijkt geen behoefte te hebben aan discussie over het wijzigingsvoorstel. Het wordt 
meteen in stemming gebracht, en aangenomen met 16 stemmen vóór en 4 blanco. 
 
15. NOSBO-ledenvergadering  
Op de ALV van de NOSBO op 21-9-2005 zal worden voorgesteld de NOSBO-mededelingen af te 
schaffen; de NOSBO wil alleen nog de website handhaven. De vergadering stemt hiermee in. Ver-
der zal er een voorstel komen om de vrijdag als verplicht speelmoment voor de jeugdteams, en het 
speeltempo, aan te passen. 
 
16. W.v.t.t.k. 
De 'Moderne Schaakbond' is een initiatief om tot een bestuurlijke vernieuwing van de schaakbond 
KNSB te komen. Verenigingen worden gevraagd hun menig te geven. Het belangrijkste element 
van het vernieuwinsgvoorstel is de regionale bonden af te schaffen en te komen tot een vijftal dis-
tricten; de organisatie van regionele competities wordt vanuit de centrale bond aangestuurd. Wim 
van Beersum merkt op dat het NOSBO-werk grotendeels door SO-ON wordt gedaan; volgens dit 
voorstel ben je dan de overhead van de NOSBO kwijt terwijl hetzelfde georganiseerd wordt. Koen 
Haveman merkt op dat hij professionalisering gewenst vindt. 
 
17. Rondvraag 
– Bart Beijer meldt dat het verenigingsarchief beschikt over de schaak-nalatenschap van Roel Hui-

zenga, waarin veel informatie over de jaren '50 en '60 is te vinden; hiermee zou mooi historisch 
onderzoek gedaan kunnen worden. 

– Hiddo Zuiderweg toont interesse in het door Johan Zwanepol gedane aanbod jeugdspelers te 
sponsoren bij toernooibezoek. 

– Hiddo Zuiderweg meldt dat bij het materiaal 30 doosjes met stukken ontbreken. 
– Hiddo Zuiderweg meent dat het een goed idee is tijdens de clubavond pc's te installeren waarmee 

via het internet geschaakt kan worden. 
– Hiddo Zuiderweg vraagt of er een bedrag is uitgetrokken voor promotieactiviteiten in de begro-

ting voor het eerste team; Bart Beijer antwoordt hierop bevestigend. 
– Johan Zwanepol vindt een ledenlijst met e-mail-adressen gewenst. 
– Arjen Tilstra stelt vast dat er deze avond veel kritische geluiden zijn geuit, maar dat de vereni-

ging ook beschikt over een bestuur dat goed met de bestuurstaken omgaat. Hij meent dat deze 
twee feiten inhouden dat wij een sterke vereniging zijn.  

 
18. Sluiting  
Om 24.15 u. sluit de voorzitter de vergadering, onder dankzegging aan de aanwezigen voor hun bij-
drage. 
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Mededelingen van de penningmeester 
 
Begroting 2005-2006 
 
In de Algemene ledenvergadering van 6 september 2005 is de begroting zoals afgedrukt in EP  43.1 
besproken. In deze begroting was een contributieverhoging verwerkt van ca. 11% om zo het tekort 
te dekken dat zou ontstaan bij ongewijzigd beleid. 
De ALV heeft de penningmeester verzocht de begroting zodanig aan te passen dat het tekort zowel 
door hogere barinkomsten als een contributieverhoging gedekt zal worden. Met ander woorden: 
50% zal voortkomen uit verhoogde consumptieprijzen en de andere helft uit verhoogde contributies. 
Hierdoor zal de contributieverhoging minder hoog uitpakken. 
 
De contributies voor het seizoen 2005-2006 zullen als gevolg hiervan als volgt luiden: 

In oktober zal ieder lid een acceptgiro 
ontvangen. De contributie mag in twee 
termijnen betaald worden. De eerste 
termijn dient voor 1 november 2005 te 
zijn betaald, de tweede termijn voor 1 
februari 2006. 
Elk jaar weer zijn er leden die (hopelijk 
per ongeluk) niet tijdig betalen. Dit le-
vert de penningmeester enorm veel werk 
en kosten (postzegels, acceptgiro’s en 
enveloppen etc.) op. 
Mocht u om welke reden dan ook niet 
tijdig aan uw betalingsverplichting kun-
nen voldoen, neem dan contact op met 
Ferry Ruigendijk. 

 
 
 
De begroting is als volgt aangepast voor het komende seizoen: 

 
 

 2004-2005 2005-2006 
Senioren 94,00 99,00 
Senioren gastlid 58,50 62,00 
Senior Nosbo-lid * 64,00 67,00 
Studenten 85,00 89,00 
Studenten gastlid 49,00 52,00 
Student Nosbo-lid * 57,00 60,00 
Junioren 68,00 72,00 
Junioren gastlid 44,00 46,00 
Aspiranten 57,50 61,00 
Donateurs 17,00 18,00 
Huisgenootkorting   7,00   8,00 
* Een Nosbo-lid is een gastlid dat ook in de externe 

competitie uitkomt

RESULTATEN REKENING - lasten Begroting 05/06 RESULTATEN REKENING - bate Begroting 05/06
1 Bondsafdracht 4.600 16 Contributies 9.500
2 Zaalhuur 1.300 17 Donaties 72
3 KNSB competitie 3.075 18 Reiskostenvergoedingen 1.600
4 NOSBO competitie 265 19 Rapidtoernooi - baten 300
5 Diverse competities en toernooien 350 20 Weekendtoernooi - baten 2.400
6 Rapidtoernooi - lasten 300 21 Schaaktraining - baten 250
7 Weekendtoernooi - lasten 2.200 22 Subsidies/sponsoring 550
8 En Passant 1.625 23 Advertenties 200
9 Jeugdafdeling 2.475 24 Verhuur materiaal 50

10 Bestuur 225 25 Grote Club actie 400
12 Overig 977 26 Bar 3.200
13 Onvoorzien 50
14 Rente - bankkosten 90
15 Schaaktraining - lasten 250

Positief saldo uit normale exploitatie 740
18.522 18.522
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Het prijzengeld voor de verschillende competities is als volgt vastgesteld: 

    
Clubkampioen  40,00 Rapidkampioen (1e periode)  15,00 
Ratingprijs 1700-1999  20,00 Rapidkampioen (2e periode)  15,00 
Ratingprijs 1400-1699  20,00 Voortschrijdingprijs rapid  
Ratingprijs < 1400  20,00 (1e periode)  7,50 
Winnaar Active Chess  20,00 Voortschrijdingprijs rapid  
2e Prijs Active Chess  15,00 (2e periode)  7,50 
 
 
 
 

Bericht van de 
KNSB-commissie 
 
Zoals bekend behoort een bijeenkomst van de 
KNSB-spelersraadvergadering (KNSB-sv) tot 
de binnen SCG gangbare procedure om te ko-
men tot samenstelling van de KNSB-teams. 
Deze bijeenkomst (waarin de KNSB-teams 
worden samengesteld) vindt normaliter eind 
augustus/begin september plaats. Op dit mo-
ment doet zich echter een op enkele punten 
uitzonderlijke situatie voor. 
Omdat voor het – gesponsorde - eerste team 
van SC Groningen een aparte regeling bestaat, 
behoort de samenstelling van dit team niet 
meer tot de taak van de KNSB-sv.  
Doordat Groningen 3 dit siezoen is gede-
gradeerd terwijl Groningen 4 er net niet in ge-
slaagd is te promoveren, is er nog maar één 
team (Groningen 2) dat onder de bevoegdheid 
van de KNSB-sv valt. 
 
Een KNSB-sv zou op dit moment dus moeten 
beslissen over de samenstelling van slechts één 
team, terwijl het aantal personen dat gerech-
tigd is deel te nemen aan de KNSB-sv aanzien-
lijk groter is. Daarnaast geldt dat het in hoge 
mate in het verenigingsbelang is een NOSBO-
promotieklasse-team samen te stellen dat 
maximale kans heeft op promotie naar de 
KNSB. De KNSB-sv gaat echter niet over de 
NOSBO-teams. Het houden van een KNSB-sv 
in deze omstandigheden is dan ook niet erg 
doelmatig. Daarom is de samenstelling van 
Groningen 2 (KNSB 2e kl) en Groningen 3 

(NOSBO-promotiekl) dit jaar in handen ge-
legd van een kleine commissie die door het be-
stuur is aangewezen. Doel is om aldus tot een 
optimale teamsamenstelling te komen. 
 
Deze commissie, bestaande uit Joost Wempe 
en Koen Haveman, is op 29 augustus 2005 tot 
de onderstaande samenstelling gekomen. 
Groningen 2 - teamleider Joost Wempe –
bestaat uit 10 spelers, dit is afgelopen seizoen 
goed bevallen. De verwachting is dat Hotels.nl 
geregeld invallers nodig zal hebben. 
Bij de indeling heeft de KNSB-commissie in 
eerste instantie gekeken naar rating, maar 
daarnaast ook naar de hoeveelheid partijen die 
een speler speelt (met name intern) en de in-
vulling van de teamleiders. 
 

 Groningen 2 Groningen 3 

 
KNSB 

2e klasse 
NOSBO 

promotieklasse 

 
Teamleider: 

Joost Wempe 
Teamleider: 

Winfried Kretschmer
1 Luuk van Kooten Gerhard Rickers 
2 Harald Fishbach Winfried Kretschmer 
3 Frits Rietman Koen Haveman 
4 Joop Houtman Edwin Zuiderweg 
5 Michael Riemens Mark Kruit 
6 Joost Wempe Peter Bodewes 
7 Christofoor Baljon Hiddo Zuiderweg 
8 Rudolf Potze Nico Karsdorp 
9 Uwe Rau  
10 Renze Rietveld  
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Bericht van de 
NOSBO-commissie 
 
 
Op 12 september is de NOSBO-commissie 
bijeengekomen om de NOSBO-teams samen 
te stellen. Dit jaar bestond de commissie uit 
Jaap Koekoek, Wim Krijnen en de externe 
competitieleider, Joost Wempe. Omdat er 
minder aanmeldingen waren dan afgelopen 
seizoen zal Schaakclub Groningen in de 
NOSBO-competitie uitkomen met vier vol-
wassenen teams, één team minder dan vorig 
jaar.  
Het vierde NOSBO-team (dit jaar Groningen 
7) zal bestaan uit spelers van het voormalige 
Groningen 6 en Groningen 8. Om te grote 
krachtverschillen te voorkomen is besloten dat 

dit team ruilt met het eerste jeugdteam (Gro-
ningen 7 van afgelopen seizoen). Het team is 
overigens niet opgegeven als jeugdteam omdat 
niet alle spelers in de categorie jeugd vallen. 
 
Bij de indeling van de teams is gekeken naar 
rating en naar speciale wensen van spelers. Dit 
heeft geresulteerd in de volgende samenstel-
lingen van Groningen 4, 5, 6 en 7. De samen-
stelling van Groningen 3 was reeds bepaald 
door de KNSB-commissie. 
 
Voor vragen, uitleg of opmerkingen kunt u 
zich wenden tot de externe competitieleider, 
Joost Wempe. 

 
 

Groningen 4 
promotieklasse 

 Groningen 5 
1ste klasse 

Teamleider: Floris Zoutman  Teamleider: Jaap Koekoek  

1 Jan de Vlieger  1 Ferry Ruigendijk 
2 Tjisse Tilma  2 Joop Kremer 
3 Floris Zoutman  3 Marten Vos  
4 Titus Ensink  4 Jan Willem Tamminga 
5 Bart Beijer  5 Annelies van de Heuvel 
6 Johan Zwanepol  6 Jaap Koekoek 
7 Franziska Selmeijer  7 Henk Haisma 
8 Job Holtz  8 Eisse Bakker 
   9 Henk Clermonts 

 
 

 
  

Groningen 6 
1ste klasse 

 Groningen 7 
2de klasse 

Teamleider: Chiel Nijssen  Teamleider: Wim Krijnen 

1 Chiel Nijssen  1 Paul Zilverberg 
2 Arjen Dijkstra  2 Wim Krijnen 
3 Elias Oude Brunink  3 Ti de Jong 
4 Ruben Slagter  4 Ron Woudsma 
5 Sophie Welling  5 Durk Elzinga 
6 Natalia Westermann  6 Eelco de Groot 
7 Robin Westermann  7 Gerda Schreuder 
8 Kiran Soerdjan    
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De soms moeilijke 
verhouding tussen 
bestuur en leden 
Wees zuinig op de vrijwilligers: 
de motor van de schaakclub 
 
 Joop Houtman 
  
In het artikel van Johan Zwanepol in En 
Passant 43.1 en het verloop van de Algeme-
ne Ledenvergadering van 6 september 2005 
zie ik aanleiding om een reactie te geven op 
enkele mijns inziens teleurstellende ontwik-
kelingen binnen onze schaakvereniging. 
Aan de ene kant zie ik hardwerkende vrij-
willigers die veel over hebben voor de club, 
aan de andere kant zie ik het aantal vrijwil-
ligers verminderen en de animo voor 
schaakactiviteiten afnemen. Juist in deze si-
tuatie is het noodzakelijk om als bestuur en 
leden gezamenlijk (en misschien wel in gro-
ter verband) te kijken hoe het tij gekeerd 
kan worden. Helaas heb ik moeten consta-
teren dat sommige leden, weliswaar een 
minderheid maar wel duidelijk de stem 
verheffend, het beleid van het bestuur aan-
wijzen als oorzaak voor de neergaande ten-
densen. Terechte kritiek kan een heilzame 
werking hebben, maar de uitlatingen van de 
laatste tijd lijken meer op een zwartepieten-
spel. Laat ik beginnen met een reactie op 
het artikel in EP. 
 
Toen ik het stukje van Zwanepol las, heb ik 
gedacht aan de Engelse zegswijze: If you can't 
stand the heat, stay out of the kitchen. En in-
derdaad is het zo dat je als bestuur enige veer-
kracht moet hebben als het gaat om kritiek van 
leden. Daar staat tegenover dat je van kritiek 
mag verwachten dat het op een opbouwende 
manier wordt verwoord, zodat de vereniging er 
zijn voordeel mee kan doen, en dat de kritiek 
is gebaseerd op feiten. Deze basis ontbreekt in 
de kritiek van Zwanepol. Ik geef een aantal ci-
taten uit het artikel en kom vervolgens met de 
feiten. 
 

Zwanepol is ontevreden over de locatie van 
de Bonte koe als speelzaal voor de KNSB-
wedstrijden. Hij heeft hierover met de team-
leider van Groningen 1 gesproken, maar geeft 
van dit gesprek een karikatuur. 

Hij schrijft: "Toen ik ter plaatse de teamleider 
van Hotels.nl hierover aansprak en vroeg naar 
de reden van de wijziging kreeg ik uitsluitend 
als reactie 'wat een ambiance, prachtig hier!'" 

Feit: Bart Beijer heeft op die dag in genuan-
ceerde bewoordingen zeker vijf minuten met 
Zwanepol over de speelzaal gesproken. De ge-
citeerde uitspraak is niet van Bart Beijer. 
 
Zwanepol is ontevreden over het tegelijk 
plaatsvinden van de interne competitie en de 
rapidcompetitie en hij houdt het bestuur ver-
antwoordelijk voor het niet nakomen van af-
spraken hierover gemaakt in de ALV. 

Hij schrijft: "De belangrijkste fout die het be-
stuur volgens mij heeft gemaakt is de instel-
ling van een tweeledig competitie-systeem - 
het klassieke schaak en het rapidschaak - ge-
lijktijdig op elke clubavond. Toen een rapid-
competitie enige jaren geleden aan de orde 
werd gesteld heeft de ledenvergadering het be-
stuur fiat gegeven om het eens te proberen, 
maar niet zoals het nu wordt toegepast." 

Feit: De ALV van september 2004 heeft in 
overgrote meerderheid besloten tot dit sys-
teem. Er waren slechts drie tegenstemmen, 
waaronder die van Zwanepol. In feite is het zo 
dat er vanuit de ledenvergadering geluiden 
kwamen om nog meer differentiatie in het 
schaakaanbod aan te brengen, maar het bestuur 
heeft erop aangedrongen om naast het compe-
titieschaak niet meer dan één andere variant 
toe te staan. 
 
Zwanepol geeft aan teleurgesteld te zijn 
over de reactie van het bestuur op zijn aanbod 
om subsidie te verlenen op reis- en verblijfkos-
ten van jeugdspelers bij deelname aan binnen- 
en buitenlandse toernooien. 

Hij schrijft: “Tekenend is wel dat mijn aanbod 
om vooral het jeugdig talent de mogelijkheid 
te bieden eens aan een belangrijk binnen- of 
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buitenlands toernooi deel te nemen geen enkel 
effect heeft gesorteerd. Het aanbod hield onder 
meer in dat 80% van de kosten (reis- en ver-
blijfkosten) zouden worden gesubsidieerd, zo-
dat voor wellicht de meesten de kosten van 
deelname niet meer een al te groot bezwaar 
zouden zijn. Helaas, na een aantal gesprekken 
met de nieuwe jeugdleider is van het plan niets 
terechtgekomen.” 

Feit: Geen van de zittende bestuursleden was 
op de hoogte van het bestaan van dit aanbod. 
Ik heb ook bij Hiddo Zuiderweg geïnformeerd, 
maar ook hij had hier niet van gehoord. Dat is 
op zijn minst vreemd te noemen. Hoe is het 
mogelijk dat niemand op de hoogte is van dit 
aanbod? Natuurlijk is het zo dat je als clublid 
erop moet kunnen vertrouwen dat als je iets 
met een bestuurslid bespreekt, hij dit in het be-
stuur zal aankaarten. Dit is niet gebeurd. Na de 
ALV heb ik contact gehad met de toenmalige 
jeugdleider Erik-Jan Hummel. Hij bevestigt 
dat Zwanepol hem heeft benaderd met plannen 
om deelname aan toernooien te subsidiëren. 
Hummel heeft bij de jeugd geïnformeerd maar 
er bleek geen belangstelling voor te zijn. Dit 
heeft hij aan Zwanepol meegedeeld. Hummel 
merkte op dat Zwanepol had aangegeven de 
subsidie buiten de vereniging om te willen re-
gelen. Waarom dan later op hoge toon wordt 
beweerd dat het bestuur niets met dit fraaie 
aanbod heeft gedaan, is mij een raadsel. 
 
Zwanepol is ontevreden over de wijze 
waarop de sponsor is geïntroduceerd aan het 
eind van het seizoen 2003-2004. Hij had graag 
gezien dat de ALV was gekend in het besluit 
om een sponsorcontract te tekenen. Verder 
suggereert hij dat het bestuur luidruchtig valse 
beloftes doet die vervolgens niet worden nage-
komen. De sfeer die dit oproept, is een van 
vijandigheid jegens het bestuur. 

Citaat: "Met veel tromgeroffel werd aan het 
eind van het schaakseizoen 2003-2004 de 
sponsoring van het eerste team aangekondigd, 
nog voordat de ledenvergadering zich daarover 
had uitgesproken. En zo mochten we aan-
schouwen dat in de laatste ronde van de eerste 
klasse van de KNSB-competitie de naam Gro-

ningen 1 was vervangen door Hotels.nl. On-
danks deze zwakke introductie (…)" 

Feit: Zoals bekend is Schaakclub Groningen 
decennialang op zoek geweest naar een spon-
sor voor het eerste team. De vraag of onze 
schaakvereniging een sponsor voor het eerste 
team moet proberen te vinden, wordt van tijd 
tot tijd gesteld en is in de ledenvergadering al-
tijd met ja beantwoord. Tegen deze achter-
grond is het bestuur uiteraard bevoegd om 
sponsorcontracten af te sluiten. Daar hèb je 
een bestuur voor zou ik zeggen. Enige daad-
kracht was in het voorjaar van 2004 ook nood-
zakelijk, omdat het seizoen ten einde liep en 
de toezegging van het sponsorbedrag voor het 
seizoen 2004-2005 was gekoppeld aan promo-
tie naar de Meesterklasse. De sponsor heeft 
toen voor het slotdeel van het seizoen een be-
drag beschikbaar gesteld dat die promotie mo-
gelijk heeft gemaakt.  
In de extra ALV in april 2004 is de door het 
bestuur gevolgde lijn besproken en heeft de 
ledenvergadering uitgesproken dat het in prin-
cipe de voorkeur verdient om sponsorcontrac-
ten vooraf met de ALV te bespreken, maar dat 
het bestuur, gezien de boven geschetste situa-
tie, juist heeft gehandeld. 
Het aantrekken van deze sponsor heeft veel 
positieve publiciteit opgeleverd. Wat de een 
kennelijk als een zwakke introductie beleeft, 
ziet de ander (ik ook) als een sterke introduc-
tie. 

Even later schrijft hij: "Tijdens de play-offs in 
mei (ZZICT, HSG, HMC Calder en Hotels.nl) 
werd groots aangekondigd dat het vlaggen-
schip van Groningen het komend seizoen aan-
zienlijk versterkt zou worden om zodoende 
een gooi te kunnen doen naar het Nederlands 
kampioenschap. Namen uit de 2700+ rating 
werden reeds genoemd en het werd het ge-
sprek van de schaakdag. Inmiddels zijn deze 
geruchten naar fabeltjesland gepromoveerd en 
kunnen we weer overgaan tot de orde van de 
dag. Net als bij de introductie van de sponso-
ring vorig jaar voerde ook nu de euforie de 
boventoon. Enige realiteitszin in de voorlich-
ting en de publiciteit is voortaan zeker gebo-
den." 
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Feit: Het bestuur van Schaakclub Groningen 
en de teamleider van Groningen 1 zijn altijd 
zeer terughoudend met uitspraken over wie in 
de toekomst zal worden gecontracteerd. Hier-
over zijn door ons geen mededelingen gedaan 
tijdens de play-offs (waar Zwanepol overigens 
niet aanwezig was) of anderszins. En ik noem 
ook nu geen namen. Het is inderdaad zo dat 
het bestuur pogingen onderneemt een speler 
uit de wereldtop te contracteren. Er is goede 
kans dat dit zal lukken, maar zekerheid hier-
over hebben we nog niet. Er is sprake van be-
reidheid van de betrokken speler om voor ons 
team uit te komen en er is bereidheid van de 
sponsor om de extra kosten die dit met zich 
meebrengt voor zijn rekening te nemen. Of de 
speler ook daadwerkelijk wordt opgesteld, 
hangt onder andere af van de schaakagenda 
van de speler en of hij voor de speeldata een 
visum kan verkrijgen. De voorstelling van za-
ken van Zwanepol raakt kant noch wal en dat 
is begrijpelijk als je je, zoal hij zelf schrijft, 
baseert op geruchten. 
  
Zwanepol heeft in een brief aan de ALV 
gesteld dat de keuze van de speellocatie het al-
leenrecht is van de Algemene Ledenvergade-
ring en hij stelde de ALV voor de DSW aan te 
wijzen als speellocatie voor alle evenementen 
van Schaakclub Groningen, inclusief de thuis-
wedstrijden van de KNSB-teams. Een derge-
lijk alleenrecht op dit punt bestaat uiteraard 
niet. De ALV heeft enkele exclusieve be-
voegdheden, zoals de vaststelling en wijziging 
van statuten en huishoudelijk reglement en het 
al of niet decharge verlenen aan het bestuur. 
De keuze van de speellocatie valt hier niet on-
der. Daarin beslist het bestuur. Dit is ook te-
recht want het bestuur moet beslissingen kun-
nen nemen onder afweging van alle relevante 
factoren, ook het belang van de sponsor. Johan 
Zwanepol noemde zijn voorstel een aanbeve-
ling. Wim van Beersum verwoordde in de 
ALV zeer helder dat een dergelijke aanbeve-
ling moeilijk anders te interpreteren is dan als 
een motie van wantrouwen en ook Eisse Bak-
ker zei in zijn stemverklaring dat hij inschatte 
dat het bestuur het aanvaarden van dit voorstel 
als een motie van wantrouwen zou kunnen op-
vatten. Ik heb in de vergadering aangegeven, 

dat het bestuur deze aanbeveling naast zich 
neer zal leggen, ongeacht de uitkomst van de 
stemming. We hebben tenslotte afspraken met 
de sponsor over de speellocatie van de thuis-
wedstrijden van de KNSB-teams en ik kom 
mijn afspraken na. De vergadering was duide-
lijk over deze aanbeveling: met slechts vier 
voor-stemmen is zij in overgrote meerderheid 
verworpen. 
 
De sfeer van vijandigheid in de ALV bleek 
aanstekelijk. Bestuursleden, onder wie de pen-
ningmeester en de interne competitieleider, 
kregen opmerkingen te verduren die mij de in-
druk gaven dat er bij tijd en wijle op de man in 
plaats van op de bal werd gespeeld. Ik heb per-
soonlijk meer dan genoeg van deze klaagcul-
tuur. 
 
Tijdens de ALV heb ik enkele keren te ho-
ren gekregen dat ik te veel de belangen van de 
sponsor in het oog heb. Grappig is dat ik van 
een medelid van de Commissie Topteam, de 
commissie die zich richt op de samenstelling 
van het gesponsorde team en de besteding van 
sponsormiddelen, onlangs te horen kreeg dat 
ik er alleen maar inzat om de belangen van 
Schaakclub Groningen te behartigen. En zo is 
het maar net, als bestuur moet je alle ballen in 
de lucht houden. Als dat in de vereniging door 
sommigen niet op zijn juiste waarde geschat 
wordt, komt dat omdat men slechts een deelbe-
lang ziet. 
 
Ik heb mijn vertrek als voorzitter aange-
kondigd uiterlijk per 31 december van dit jaar. 
Die beslissing heb ik een tijd geleden geno-
men, omdat ik meer tijd voor andere activitei-
ten, waaronder studie, wil vrijmaken. Ik vind 
ook dat bestuursfuncties moeten rouleren in 
een vereniging, omdat de vereniging van ons 
allemaal is. Gezien het recente verloop van de 
dingen maak ik mij grote zorgen over het goed 
functioneren van onze vereniging. Op alle 
fronten is een tekort aan vrijwilligers te be-
speuren, de jeugdafdeling heeft te lijden onder 
een tekort aan trainers, een groot deel van het 
afgelopen seizoen hebben we geen jeugdleider 
gehad, we hebben al een aantal jaren geen ma-
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teriaalcommissaris meer en ik ben er het afge-
lopen jaar niet in geslaagd een geschikte op-
volger bereid te vinden het voorzitterschap op 
zich te nemen. 
De reden dat ik nog even beschikbaar blijf 
is dat ik de collega-bestuursleden en de vele 
andere vrijwilligers in de vereniging, die alle-
maal een zeer belangrijke bijdrage leveren aan 

het clubleven, niet in de steek wil laten. Ik zou 
iedereen willen aanraden de vrijwilligers in 
onze vereniging hoog te houden in plaats van 
ze met een beschuldigende vinger na te wijzen. 
Als je dat doet ben je ze kwijt en raakt de ver-
eniging op een hellend vlak. 
 
 

 
 
 
 

Jaarkalender 
Schaakclub Groningen 
2005/2006 
 
In EP 42.10 werd de jaarkalender gepubliceerd 
zonder de KNSB- en NOSBO-competitie ge-
gevens. De KNSB gegevens werden vervol-
gens in EP 42.1 weergegeven. Inmiddels zijn 
ook de NOSBO competitie gegevens bekend. 
Ter wille van de overzichtelijkheid volgt hier-
onder de complete jaarkalender.  Met uitzon-
dering van de jeugdagenda, deze is nog niet 
bekend. 
 
Augustus 2005 
16 Eerste clubavond: Interne 
 Begin 1e periode rapid  
23 Interne 
30 Interne / KNSB-spelersvergadering  

September 2005 
6 Algemene ledenvergadering  
13 Interne 
17 Rapidtoernooi 
20 Interne 
24 KNSB 1e ronde 
  SO Rotterdam – Hotels.nl 
  De Schaakmaat – Groningen 2 
27 Interne 
 Groningen 4 – SISSA 2 
29 HSP – Groningen 3 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Oktober 2005 
4  Interne  
 Bekercompetitie 1e ronde 
11 Interne 
 Groningen 5 – Ten Boer 
 Groningen 7 – Z! 2 
14 Assen 2 – Groningen 6 
15 KNSB 2e ronde 
   Hotels.nl – De Variant    
   Groningen 2 – Almelo  
18 Interne 
25 Interne 

November 2005 
1 Interne 
 Groningen 3 – Groningen 4 
5 KNSB 3e ronde  
  HMC Calder – Hotels.nl  
  Unitas 2 – Groningen 2 
8 Interne 
11 Assen – Groningen 5 
 Groningen 6 – Lewenborg 2 
 Leek – Groningen 7 
15 Interne 
22 Interne 
 Bekercompetitie 2e ronde 
 Groningen 4 – Spassky’s 
25 Haren 2 – Groningen 3 
26 KNSB 4e ronde 
  Hotels.nl – HPW Sas van Gent 
  Groningen 2 – Dion Hardenberg 
29 Interne 
 Groningen 5 – Veendam 
 Groningen 7 – Middelstum 
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December 2005 
1 Dwingeloo – Groningen 6 
6 Interne 
 Groningen 3 – Kasteel 
12 Roden – Groningen 4 
13 Interne   
16 van der Linde – Groningen 5    
 Groningen 6 – Oostermoer 
17 KNSB 5e ronde 
  HSG – Hotels.nl 
  Tal/DCG – Groningen 2 
20 Kippenfuif 

Januari 2006 
3 Interne 
10 Interne 
 Bekercompetitie 3e ronde 
16 SISSA 2 – Groningen 3 
17 Interne 
 Laatste (18e) ronde rapid 1e periode 
 Groningen 4 – Unitas 4 
23 Staunton 2 – Groningen 6 
 Eelde/Paterswolde – Groningen 7 
24 Interne 
 Begin rapid 2e periode 
 Groningen 5 – DAC 
31 Interne 
 Groningen 3 – Z! 

Februari 2006 
2 HSP – Groningen 4 
4 KNSB 6e ronde 
   Hotels.nl – LSG 
   Groningen 2 - Zeist 
7 Interne 
 Bekercompetitie 4e ronde 
14 Interne 
 Bedum – Groningen 5 
 Groningen 7 – Bedum 2 
17 Groningen 6 – Hoogeveen 
21 Interne 
27 Z! – Groningen 4 
28 Interne  
 Groningen 3 – Spassky’s 

Maart 2006 
4 KNSB 7e ronde 
  Stukkenjagers – Hotels.nl 
  BSG – Groningen 2 
6 Roden 2 – Groningen 7 
 
 

7 Interne 
 Bekercompetitie finale 
 Groningen 5 – Unitas 5 
9 Unitas 6 – Groningen 6 
14 Interne 
21 Active Chess toernooi 
25 KNSB 8e ronde 
   Hotels.nl – Post JR/ESGOO 
   Groningen 2 – Amersfoort 
27 Roden – Groningen 3 
28 Active Chess toernooi 
 Groningen 4 – Haren 2 

April 2006 
4 Interne 
7 Weekend toernooi ronde 1  
8 Weekend toernooi ronde 2-4  
9 Weekend toernooi ronde 5-6 
10 Rochade – Groningen 5 
11 Interne 
 Groningen 7 – Staunton 3 
18 Interne, start Play-offs 
21 Groningen 6 – ESG 
22 KNSB 9e (laatste) ronde Klasse 1, 2, 3 
   Groningen 2 – Homburg Apeldoorn 2 
23 KNSB 9e (laatste) ronde Meesterklasse 
   Hotels.nl – Homburg Apeldoorn 
25 Intern 
24/28Groningen 3 – Unitas 4 
 Kasteel – Groningen 4 

Mei 2006 
2 Interne 
6 KNSB Meesterklasse Playoffs 
7 KNSB Meesterklasse Playoffs 
9 Snelschaakkampioenschap 
8/12 Haren 4 – Groningen 5 
 Groningen 6 – Haren 3 
16 Interne 
23 Interne 
30 Interne 

Juni 2006 
6 Interne 
13 Interne, laatste ronde (18e) rapid 
20 Interne, laatste avond, en finale rapid 
27 Doorgeefkampioenschap 

Juli 2006 
4, 11, 18  Zomerschaak /Active Chess 



En Passant 43.2  oktober 2005 
 

 18

Interne competitie 
 
Stand na de 7e ronde, 4-10-05 
 

Naam Score Pnt

1 Erik Hoeksema 5 - 5 205

2 Annelies van den Heuvel 3,5 - 6 190

3 Edwin Zuiderweg 2,5 - 4 188

4 David Knight 2,5 - 4 188

5 Imme van den Berg 2 - 3 187

6 Kiran Soerdjan 2 - 3 187

7 Johan Zwanepol 3 - 5 186

8 Gerard de Wit 1,5 - 2 186

9 Joost Wempe 1 - 1 185

10 Rudolf Potze 1 - 1 185

11 Jaap Ham 1 - 1 185

12 Frits Rietman 1 - 1 185

14 Hiddo Zuiderweg 2 - 3 183

15 Henk Haisma 2 - 4 182

16 Sven Tillema 1 - 2 182

17 Ferry Ruigendijk 0,5 - 1 181

18 Remy van der Werf 2,5 - 4 180

19 Peter Bodewes 1 - 3 179

20 Koen Haveman 0,5 - 2 178

21 Titus Ensink 0 - 1 177

22 Ti de Jong 2 - 3 176

23 Nico Karsdorp 1 - 4 176

24 Eisse Bakker 1 - 4 175

25 Henk van Putten 0,5 - 3 175

26 Henk Clermonts 1 - 5 173

27 Joop Kremer 0,5 - 1 172

28 Jan-Willem Tamminga 2 - 2 171

29 Ron Woudsma 2,5 - 5 170

30 Wim Krijnen 2,5 - 6 169

31 Paul Zilverberg 1 - 4 169

32 Robin Westermann 2 - 2 168

33 Chiel Nijssen 1 - 1 165

34 Lucas Kosse 1,5 - 3 165

 

Naam Score Pnt

35 Nathalia Westermann 1 - 1 164

36 Henk Pompstra 2 - 3 162

37 Ton Bontsema 2 - 6 162

38 Durk Elzinga 1 - 3 158

39 Ruud Steenbergen 0,5 - 4 158

40 Michiel Meeuwsen 1,5 - 4 157

41 Sophie Welling 0 - 1 155

42 Gerda Schreuder 1 - 5 149

Voortschrijding 
  

Naam Progr. Pnt

1 Erik Hoeksema 25 205

2 Jan-Willem Tamminga 10 171

3 Robin Westermann 10 168

4 Annelies van den Heuvel 10 190

5 Johan Zwanepol 9 186

6 David Knight 8 188

7 Edwin Zuiderweg 8 188

8 Remy van der Werf 8 180

9 Henk Pompstra 7 162

10 Ti de Jong 7 176

11 Hiddo Zuiderweg 7 183

12 Imme van den Berg 7 187

13 Kiran Soerdjan 7 187

14 Gerard de Wit 6 186

15 Frits Rietman 5 185

16 Nathalia Westermann 5 164

17 Joost Wempe 5 185

18 Chiel Nijssen 5 165

19 Rudolf Potze 5 185

20 Jaap Ham 5 185

21 Ron Woudsma 5 170
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Uitslagen per ronde 
 

Ronde 1  (16-8) 
Joost Wempe Imme van den Berg 1-0 

Nico Karsdorp Tsjisse Tilma 1-0 

Henk Clermonts Annelies vd Heuvel 0-1 

Hiddo Zuiderweg Koen Haveman 1-0 

Paul Zilverberg Ron Woudsma 0-1 

Wim Krijnen Ton Bontsema rem 

Lucas Kosse Michiel Meeuwsen rem 
 
Ronde 2  (23-8) 
Erik Hoeksema Henk van Putten 1-0 

Edwin Zuiderweg Imme van den Berg 0-1 

Kiran Soerdjan Nico Karsdorp 1-0 

Tsjisse Tilma Annelies vd Heuvel 1-0 

Henk Clermonts Hiddo Zuiderweg 0-1 

Koen Haveman David Knight rem 

Henk Haisma Johan Zwanepol 0-1 

Ron Woudsma Ton Bontsema rem 

Ti de Jong Paul Zilverberg 1-0 

Ruud Steenbergen Robin Westermann 0-1 

Gerda Schreuder Wim Krijnen 0-1 
 
Ronde 3  (30-8) 
Henk van Putten Rudolf Potze 0-1

Henk Clermonts Edwin Zuiderweg 0-1

Hiddo Zuiderweg Imme van den Berg 0-1

David Knight Henk Haisma 1-0

Johan Zwanepol Paul Zilverberg 1-0

Ton Bontsema Ti de Jong 0-1

Ruud Steenbergen Ron Woudsma rem

Jan-W Tamminga Gerda Schreuder 1-0

 
Ronde 4  (13-9) 
Johan Zwanepol David Knight 0-1 

Erik Hoeksema Kiran Soerdjan 1-0 

Annelies vd Heuvel Edwin Zuiderweg rem 

Nico Karsdorp Peter Bodewes 0-1 

Gerard de Wit Eisse Bakker 1-0 

Wim Krijnen Remy van der Werf 0-1 

Paul Zilverberg Henk Clermonts 1-0 

Ton Bontsema Ruud Steenbergen 1-0 

Robin Westermann Durk Elzinga 1-0 

Michiel Meeuwsen NathaliaWestermann 0-1 
 
Ronde 5  (20-9) 
Peter Bodewes Erik Hoeksema 0-1 

Eisse Bakker Johan Zwanepol 0-1 

Edwin Zuiderweg Tsjisse Tilma 1-0 

Annelies vd Heuvel Ferry Ruigendijk rem 

Sven Tillema Gerard de Wit rem 

Remy van der Werf Henk van Putten rem 

Ron Woudsma Henk Haisma 0-1 

Wim Krijnen Jan-W Tamminga 0-1 

Ruud Steenbergen Lucas Kosse 0-1 

Sophie Welling Chiel Nijssen 0-1 

Durk Elzinga Michiel Meeuwsen 1-0 

Gerda Schreuder Henk Pompstra 1-0 
 
Ronde 6  (27-9) 
David Knight Erik Hoeksema 0-1 

Sven Tillema Annelies vd Heuvel rem 

Frits Rietman Eisse Bakker 1-0 

Ti de Jong Jaap Ham 0-1 

Remy van der Werf Ton Bontsema 1-0 

Gerda Schreuder Henk Clermonts 0-1 

Henk Pompstra Wim Krijnen 1-0 
 
Ronde 7  (4-10) 
Erik Hoeksema Johan Zwanepol 1-0

Annelies vd Heuvel Remy vd Werf 1-0

Kiran Soerdjan Peter Bodewes 1-0

Tsjisse Tilma Titus Ensink 1-0

Henk Haisma Nico Karsdorp 1-0

Joop Kremer Ron Woudsma rem

Eisse Bakker Ton Bontsema 1-0

Lucas Kosse Wim Krijnen 0-1

Henk Pompstra Durk Elzinga 1-0

Michiel Meeuwsen Gerda Schreuder 1-0
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Rapidcompetitie 
Stand na avond 7,  4-10-2005 
 

                           PNT  SCORE RES 

1. Joop Houtman 267    14.0 - 15    +67 

 2. Arjen Tilstra          221    6.0 - 9      +21 

 3. Frits Rietman          210    2.0 - 2      +10 

 4. Erik Hoeksema          200    0.0 - 0        0 

 5. Jan Hiemstra           199    1.0 - 3       -1 

 6. Edwin Zuiderweg     196    4.0 - 9       +5 

 7. Kaarlo Schepel         195    0.5 - 3       -5 

 8. Koen Haveman         194    3.5 - 7       +7 

 9. Winfried Kretschmer 189    0.5 - 2       -2 

10. Mike Goodall           183    1.5 - 3       +3 

11. Peter Bodewes          181    1.0 - 3       -1 

12. Wim van Beersum    180    1.0 - 3       -1 

13. Hiddo Zuiderweg      180    0.0 - 1       -3 

14. Jaap Ham               178    2.0 - 5       +1 

15. Gerard de Wit          174    1.0 - 4       -4 

16. Jaap Koekoek           171    1.0 - 2       +2 

17. Henk Clermonts      168    1.0 - 2       +2 

18. Sven Tillema           166    2.0 - 5       +1 

19. Robin Westermann   163    5.5 - 7      +23 

20. David Knight           163    0.0 - 1       -3 

21. Chiel Nijssen          161    2.0 - 3       +7 

22. Natalia Westermann 159    3.5 - 8       +4 

23. Ruben Slagter          158    0.5 - 1       +1 

24. Ton Bontsema         156    2.0 - 3       +7 

25. Giuseppe Castellani 155    1.0 - 1       +5 

26. Ruud Steenbergen     149    0.5 - 1       +1 

27. Gerda Schreuder       145    1.0 - 1       +5 

28. Sophie Welling         144    0.0 - 1       -3 

29. Lucas Kosse            134    0.0 - 2       -6 

30. Simon Houtman        134    0.0 - 2       -6 

31. Michiel Meeuwsen   119    0.0 - 7      -21 
 
 
 

 
Top 10 voortschrijding 
 

                           PNT  SCORE RES 

1. Joop Houtman     267    14.0 - 15    +67 

 2. Robin Westermann 163    5.5 - 7      +23 

 3. Arjen Tilstra          221    6.0 - 9      +21 

 4. Frits Rietman          210    2.0 - 2      +10 

 5. Koen Haveman         194    3.5 - 7       +7 

 6. Chiel Nijssen          161    2.0 - 3       +7 

 7. Ton Bontsema           156    2.0 - 3       +7 

 8. Edwin Zuiderweg      196    4.0 - 9       +5 

 9. Giuseppe Castellani  155    1.0 - 1       +5 

10. Gerda Schreuder      145    1.0 - 1       +5 

 
 

 
Uitslagen per avond 
 
Avond 1  16/08/2005 

Arjen Tilstra      - Joop Houtman 0-1 

Sven Tillema          - Edwin Zuiderweg 0-1 

Edwin Zuiderweg     - Arjen Tilstra          0-1 

Joop Houtman        - Wim van Beersum 1-0 

Lucas Kosse           - Sven Tillema           0-1 

Frits Rietman         - Edwin Zuiderweg       1-0 

Sven Tillema          - Arjen Tilstra          0-1 
 
Avond 2  23/08/2005 

Gerard de Wit         - Joop Houtman           0-1 

Michiel Meeuwsen - Natalia Westermann 0-1 

Joop Houtman        - Jaap Ham               1-0 

Arjen Tilstra     - Michiel Meeuwsen      1-0 

Natalia Westermann - Gerard de Wit          1-0 

Joop Houtman        - Arjen Tilstra          1-0 

Jaap Ham           - Michiel Meeuwsen 1-0 
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Avond 3  30/08/2005 

Koen Haveman    - Natalia Westermann 0-1 

Gerard de Wit         - Jaap Ham               0-1 

Michiel Meeuwsen  - Robin Westermann 0-1 

Winfried Kretschmer - Koen Haveman rem 

Natalia Westermann - Robin Westermann rem 

Michiel Meeuwsen    - Gerard de Wit     0-1 
 
Avond 4  13/09/2005 

Koen Haveman     - Joop Houtman         0-1 

Arjen Tilstra         - Ruben Slagter          rem 

Simon Houtman      - Chiel Nijssen          0-1 

Joop Houtman      - Winfried Kretschmer 1-0 

David Knight        - Arjen Tilstra          0-1 

Gerda Schreuder   - Michiel Meeuwsen    1-0 
 
Avond 5  20/09/2005 

Natalia Westermann - Joop Houtman           0-1 

Wim van Beersum    - Koen Haveman 0-1 

Robin Westermann    - Ton Bontsema    1-0 

Chiel Nijssen         - Joop Houtman           0-1 

Ton Bontsema        - Natalia Westermann 1-0 

Robin Westermann   - Sophie Welling         1-0 

Michiel Meeuwsen - Ton Bontsema         0-1 

Avond 6  27/09/2005 

Joop Houtman      - Jan Hiemstra           1-0 

Arjen Tilstra         - Kaarlo Schepel         rem 

Koen Haveman       - Edwin Zuiderweg   1-0 

Peter Bodewes      - Wim van Beersum     0-1 

Mike Goodall      - Chiel Nijssen          0-1 

Simon Houtman  - Robin Westermann 0-1 

Kaarlo Schepel        - Joop Houtman           0-1 

Jan Hiemstra          - Arjen Tilstra          0-1 

Edwin Zuiderweg - Peter Bodewes rem 

Hiddo Zuiderweg       - Mike Goodall 0-1 

Robin Westermann - Lucas Kosse            1-0 

Edwin Zuiderweg     - Joop Houtman           0-1 

Jan Hiemstra          - Kaarlo Schepel         1-0 

Mike Goodall          - Peter Bodewes          rem 

Henk Clermonts      - Jaap Koekoek           1-0 
 
Avond 7  4/10/2005 

Joop Houtman       - Robin Westermann   1-0 

Ruud Steenbergen - Edwin Zuiderweg rem 

Koen Haveman       - Sven Tillema           1-0 

Natalia Westermann - Giuseppe Castellani 0-1 

Joop Houtman         - Koen Haveman    1-0 

Jaap Ham              - Edwin Zuiderweg      0-1 

Sven Tillema          - Natalia Westermann  1-0 

Frits Rietman      - Joop Houtman         1-0 

Edwin Zuiderweg   - Henk Clermonts      1-0 

Jaap Koekoek          - 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

 
 
 

Bij ons bent u te gast bij een erkende dansschool, 
aangesloten bij de NVD. 

 
 

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

Dansstudio de Haan voor een cursus met leeftijdsgenoten.  
 
 

Onze danscursussen beginnen twee keer per jaar. 
De eerstvogende cursussen starten januari 2006. 

 

www.dansstudiodehaan.nl
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Externe competitie (I) 
Uitslagen & Standen per klasse 
KNSB Meesterklasse 
1e ronde – 24 september 
Post jr/ESGOO - Homburg Apeldoorn 6 - 4 
SO Rotterdam - Hotels.nl 6½ - 3½ 
De Variant - Stukkenjagers 8 oktober 
HMC Calder - LSG 6½ - 3½ 
HWP Sas van Gent - HSG 4 – 6 

 Stand na 1e ronde Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. HMC Calder 2 6½ x . . . . . . 6½ . . 

2. SO Rotterdam 2 6½ . x . . . . 6½ . . . 

3. Post jr/ESGOO 2 6 . . x . 6 . . . . . 

4. HSG 2 6 . . . x . 6 . . . . 

5. Homburg Apeldoorn 0 4 . . 4 . x . . . . . 

6. HWP Sas van Gent 0 4 . . . 4 . x . . . . 

7. Hotels.nl 0 3½ . 3½ . . . . x . . . 

8. LSG 0 3½ 3½ . . . . . . x . . 

9. De Variant 0 0 . . . . . . . . x . 

10. Stukkenjagers 0 0 . . . . . . . . . x 

KNSB Klasse 2A 
1ee ronde – 24 september 
Amersfoort - Homburg Apeldoorn 2 3 - 5 
De Schaakmaat - Groningen 2 3 - 5 
Almelo - BSG 1½ - 6½ 
Unitas 2 - Zeist 3½ - 4½ 
Dion Hardenberg - Tal/DCG 5  - 3 

Stand na 1e ronde Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. BSG 2 6½ x . . . . . . . . 6½

2. Homburg Apeldoorn 2 2 5 . x . . . . 5 . . . 

3. Groningen 2 2 5 . . x . . . . 5 . . 

4. Dion Hardenberg 2 5 . . . x . . . . 5 . 

5. Zeist 2 4½ . . . . x 4½ . . . . 

6. Unitas 2 0 3½ . . . . 3½ x . . . . 

7. Amersfoort 0 3 . 3 . . . . x . . . 

8. De Schaakmaat 0 3 . . 3 . . . . x . . 

9. Tal/DCG 0 3 . . . 3 . . . . x . 

10. Almelo 0 1½ 1½ . . . . . . . . x 
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NOSBO Promotieklasse 
1ee ronde – 27/29 september (speeldatum G4/G3)  
Z! - Roden 3 - 5 
Groningen 4 - SISSA 2 4 - 4 
Unitas 4 - Spassky’s 5 - 3 
HSP - Groningen 3 2 - 6 
Haren 2 - Kasteel 4½ - 3½ 
 
Stand na 1ee ronde Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1.   Groningen 3     2   6   x  .  .  .   .  .  .  .  .   6 
2.   Unitas 4        2   5   .  x  .  .   .  .  .  5  .   . 
3.   Roden           2   5   .  .  x  .   .  .  5  .  .   . 
4.   Haren 2         2   4½  .  .  .  x   .  .  .  .  4½  . 
5.   Groningen 4     1   4   .  .  .  .   x  4  .  .  .   . 
6.   SISSA 2         1   4   .  .  .  .   4  x  .  .  .   . 
7.   Z !             0   3   .  .  3  .   .  .  x  .  .   . 
8.   Spassky's       0   3   .  3  .  .   .  .  .  x  .   . 
9.   Kasteel         0   2½  .  .  .  2½  .  .  .  .  x   . 
10.  HSP             0   2   2  .  .  .   .  .  .  .  .   x 
 
 
 
 
 
 

an de redactie 
 
In het voorgaande van deze EP heeft u 
kennis kunnen nemen van de begro-

ting 2005/2006 van de Schaakclub Groningen. 
Voor de EN PASSANT is het komende jaar € 
1625 begroot, een vermindering van 15 pro-
cent ten opzichte van de afrekening over het 
voorgaande jaar. De redactie zal aan deze be-
zuiniging inhoud geven door dit seizoen ten-
minste één nummer minder te laten verschij-
nen. Verder zal de vorig jaar ingevoerde Inter-
nationale schaakkalender dit jaar niet meer 
worden opgenomen: de geïnteresseerde lief-
hebber zal deze gegevens elders weten te vin-
den. (Johan, hartelijk dank voor het vele werk 
dat jij hebt verzet om de veelheid van toer-
nooigegevens in  
 
 
 

 
 
 
één bestand aan te leveren!) Daarnaast zal 
worden afgezien van het plaatsen van de veel 
ruimte in beslag nemende partijen uit de 
KNSB-competitie, deze zijn ook te vinden op 
diverse websites. Met deze aanvullende maat-
regelen zal het papierverbruik voor de te ver-
schijnen nummers afnemen, en daarmee de re-
productie- en verzendkosten.   
 
In de stukken voor de jaarvergadering werd 
onder ‘Beleid En Passant’ reeds aangegeven 
dat de koppeling tussen KNSB-weekend en 
verschijningsdatum van EP minder stringent 
zal worden gehandhaafd. Als reden werd ge-
noemd dat hiermee een meer evenwichtige 
verdeling in actualiteit van de verslaggeving 
tussen KNSB- en NOSBO-teams wordt be-
reikt.

 
 
 

V
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Externe competitie (II) 
Detail uitslagen & Verslagen per team 
 
 

otels.nl 
 

1e ronde – 24 september 

SO Rotterdam  - Hotels.nl  6½ - 3½ 
1.  Dimitri Reinderman     2488  -  Konstantin Landa            2609  1 - 0 Regl. 
2.  Maarten Solleveld      2453  -  David Baramidze             2535  1 - 0 Regl. 
3.  Jeroen Bosch           2465  -  Jan Werle                    2514  ½ - ½ 
4.  Karel van der Weide    2482  -  Yge Visser                   2480  ½ - ½ 
5.  Zhao Qin Peng          2405  -  Gert Ligterink               2418  ½ - ½ 
6.  Bruno Carlier          2464  -  Erik Hoeksema                2406  ½ - ½ 
7.  Fred van der Vliet     2273  -  Dimitri van Leent            2261  1 - 0 
8.  Martin Martens         2423  -  Luuk van Kooten             2275  1 - 0 
9.  Marcel Piket           2338  -  Daan Brandenburg          2371  ½ - ½ 
10. Frenk van Harreveld    2262  -  Frits Rietman                2184  0 - 1 
 
 

roningen 2 

 

1e ronde – 24 september 

De Schaakmaat 2041 - Groningen 2 2103 3 - 5 
1. Stefan Kuipers       2159  -  Joop Houtman          2187  1 - 0 
2. Sjef Rijnaarts       2194  -  Harald Fischbach      2247  ½ - ½ 
3. Martin van Dommelen  2126  -  Renze Rietveld        2093  0 - 1 
4. Erik Smit            2108  -  Joost Wempe           2178  0 - 1 
5. Thomas de Hoop       1922  -  Uwe Rau               2098  ½ - ½ 
6. Frank Stevens        2036  -  Rudolf Potze          2103  0 - 1 
7. Mark Brussen         1901  -  Peter Hendriks        2005  ½ - ½ 
8. Rob Duin             1885  -  Winfried Kretschmer   1915  ½ - ½ 
 
Een goede start voor Groningen 2! 
 Renze Rietveld 
De eerste wedstrijd van het seizoen verliep 
goed met een 3-5 overwinning voor ons. Maar 
tijdens de wedstrijd dacht ik daar toch wel an-
ders over, Schaakmaat is namelijk een jeugd-
team en die kunnen natuurlijk wisselvallig 
sterk spelen. Na mijn matige zomerprestaties 
duurde het ook even voordat ik in mijn partij 
het vertrouwen weer terug had. De meeste par-
tijen verliepen redelijk maar bij Joost Wempe 
(bord 4) rekende ik niet op een punt, en bij 

Joop Houtman (bord 1) deed ik dat weer wel. 
Invaller Winfried Kretschmer opende de score 
door als eerste te remiseren, na een grote af-
wikkeling stond wit volgens mij toch iets beter 
maar hij vond het gelukkig niet voldoende.. 
Als invaller altijd goed natuurlijk! (0,5 – 0,5) 
Daarna op bord 1 wist de tegenstander van 
Joop (jeugdspeler Sander Kuipers) eerst de 
verleiding van een stukoffer te weerstaan, om 
vervolgens zijn dame bijna in te laten sluiten. 
Na 17.Dc2 kreeg zwart een mooi veld op b5 
voor zijn dame, en toen kon Joop weinig aan 

H

G
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zijn achtergebleven pion op d4 doen (1,5 – 
0,5). De achterstand werd gelijk weer teniet-
gedaan door teamleider Joost (bord 4), na de 
opening had hij minder ruimte dan zijn tegen-
stander maar na een lange afwikkeling had 
Joost toch meer aan zijn loperpaar in het eind-
spel! (1,5-1,5). Als 4e was ik klaar, mijn ope-
ning met wit verliep eigenlijk perfect omdat 
mijn tegenstander (Martin van Dommelen) het 
na de 2e zet al niet meer kende (1.e4 e5 2.d4). 
Ik kende een opstelling van Shirov, wat goed 
uitpakte: na de eerste 15 zetten had mijn te-
genstander weinig tijd meer over. Het idee om 
mijn loper op te geven om een sterke aanval te 
krijgen pakte daarom min of meer goed uit. 
Om vervolgens een volle toren te geven was 
niet helemaal bedoeld maar ik vond daarna ge-
lukkig nog een matnet. Het was dus totaal niet 
correct, wel winnend! Gelukkig passeerde de-
ze gebeurtenis redelijk snel voor mijn teamge-
noten, dus dat ik won was het belangrijkste! 
(1,5 - 2,5) Als 5e was Invaller Peter Hendriks 
met wit klaar, hij had na de opening een over-
wegende stelling met veel ruimte. Het leek 
voor mij erop dat Peter ging winnen maar toen 
de stelling open ging kreeg zijn tegenstander 
genoeg spel wat resulteerde in een remiseaan-
bod. Een lastig moment want we moesten dus 
goed inschatten hoe goed de anderen stonden. 

Na een kwartiertje wachten leek het goed te 
komen dus de remise was een feit. (2 - 3) Lo-
gischerwijs kwam daarna het punt van Rudolf 
Potze! (goed ingeschat dus) Zijn tegenstander 
kon in de partij niks met zijn stukoffer doen 
zodat Rudolf met een stuk meer het eindspel in 
ging. Zijn tegenstander ging daarna vrij willig 
in een matnet staan zodat Rudolf mooi mat 
kon zetten. (2 – 4) Als laatste waren ‘onze’ 
Duitsers klaar, Harald Fischbach op bord 2 en 
Uwe Rau op bord 5. Harald’s opening ging 
goed: gelijk spel met zwart in de Najdorf. 
Daarna had wit (Sjef Rijnaarts) weinig inspira-
tie en kon weinig spel maken. Het evenwicht 
werd niet verbroken en ook niet in een moei-
lijk ogend pionneneindspel. (2,5 – 4,5) Het 
winnende punt was gelukkig binnen en toen 
was het nog wachten op Uwe. Hij speelde te-
gen Thomas de Hoop, (organisator van Light-
ning Chess) en kwam redelijk goed te staan, 
door een vrij b-pion te offeren kon hij winnen 
op de koningsvleugel door daarna zijn loper te 
offeren. Hij zag het jammer genoeg niet en 
zwart had daardoor tijd om zijn paard erbij te 
halen, remise dus. (3-5)  
Al met al een goed begin! De volgende ronde 
krijgen we Almelo op bezoek en daar hoeven 
we geen punten te laten liggen.

 
 

roningen 3 

 

1e ronde – 29 september 

HSP 1777 - Groningen 3 1908 2 - 6 
1. V. Geeraets         1908 -  R. Rietveld            2093  0  - 1 
2. B. Bontjer          1844  -  G. Rickers             1960  ½  - ½ 
3. J. Havinga          1824  -  W.P. Kretschmer        1915  0  - 1 
4. R.v/d Meulen        1788  -  E. Zuiderweg           1883  0  - 1 
5. L.B.F. Jerphanion   1743  -  M.J.W. Kruit           1877  0  - 1 
6. L.J. Schoonbeek     1731  -  G.N. Karsdorp          1839  ½  - ½ 
7. K. Kuiper           1678  -  R.v.d. Werf                  0  - 1 
8. S. Sprik            1703  -  D. Knight              1788  1  - 0 
 
 
 
 
 

G
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roningen 4 

 

1e ronde – 27 september 

Groningen 4  1745 - SISSA 2 1856 4 - 4 
1. T.F. Tilma          1806  -  E.J. Hummel            2075  0  - 1 
2. K. Soerdjan         1804  -  J.J. Groenewold        1986  1  - 0 
3. F.M. Selmeier             -  M. Holwerda            1882  ½  - ½ 
4. T. Ensink           1756  -  W. Welling             1857  1  - 0 
5. B.A.A. Beijer       1750  -  T. Boguslavskij        1803  0  - 1 
6. K.F. Ruigendijk     1720  -  C.A.H. Hoekstra        1835  0  - 1 
7. F.J. Zoutman        1709  -  A.v/d Veen             1703  1  - 0 
8. H.J. Haisma         1645  -  E.J. Pastoor           1705  ½  - ½ 
 
 
 

E-mail-adressen??????? 
 Durk Elzinga 
Bij de rondvraag tijdens de Algemene Leden-
vergadering stelde Johan Zwanepol dat ‘een 
ledenlijst met e-mail-adressen gewenst is’. 
(Verslag ALV punt 17). De eindredacteur EP 
verklaarde hierop in samenwerking met de le-
denadministratie dit te zullen overwegen.  
  
Inventarisatie van mogelijkheden en eventuele 
bezwaren/knelpunten betreffende de publicatie 
in EP van de e-mail-adressen van (de) leden 
geeft het volgende resultaat: 
De behoefte aan deze informatie zou voor-
namelijk bestaan bij teamleiders en andere 
‘functionarissen’ die via e-mail met hun team-
leden dan wel ’groep’ willen communiceren. 
Desgewenst zouden dezen zelf in hun behoefte 
kunnen voorzien door uitwisseling van e-mail-
adressen binnen het team / de groep. 
Schaakclub Groningen (ledenadministratie/ 
bestuur/redactie EP) beschikt niet over de e-
mail-adressen van (alle) leden. 
E-mail-adressen blijken aan wisseling on-
derhevig. (Zowel een algemeen gegeven als de 
ervaring van de redactie bij het electronisch 
verzenden van EP). Up-to-date houden van het 
gegevensbestand vraagt extra inspanning. 
De vraag  – ook aan de eindredacteur ge-
steld – is of alle inspanning wel in verhouding 
zal staan tot het uiteindelijke nut van de lijst. 

Als laatste doet zich de vraag voor naar de 
‘privacy-gevoeligheid’ van een lijst met e-
mail-adressen. Naar aanleiding van de electro-
nische verzending van EP heeft tenminste één 
lid bij de redactie kenbaar gemaakt het onge-
wenst te vinden dat zijn adres ‘automatisch’ op 
het beeldscherm van de overige geadresseer-
den zou verschijnen. De redactie kon dit be-
zwaar ondervangen door EP te verzenden naar 
belangstellenden als ‘BCC-geadresseerden’, 
waarbij voor ontvangers de adressen van gea-
dresseerden niet zichtbaar zijn. 
 
Op grond van het bovenstaande is besloten (bij 
deze!) ‘de kwestie’ in EP aan de orde te stellen 
en naar aanleiding van reacties van de leden al 
dan niet over te gaan tot het aanleggen en pu-
bliceren van een lijst met e-mail-adressen. 
 
 
OPROEP 
Willen de leden die hun e-mail-adres (jaar-
lijks) gepubliceerd willen zien in EP, dit ken-
baar maken bij de redactie:  
durkelzinga@planet.nl  

Opgave uitsluitend per e-mail, vanaf het e-
mail-adres dat gepubliceerd zal worden, met 
opgave van de naam van het lid. Het betref-
fende adres zal vervolgens ‘automatisch’ in 
een adressenbestand worden ingevoerd om 
daarmee invoer(type)fouten te voorkomen. 

G
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JEUGD 
 
Landelijke jeugdcompetitie D-teams: 
GRONINGEN 2 Wim Krijnen 
 
Zaterdag 1 oktober werd in Baarn de landelij-
ke jeugdcompetitie gespeeld. De NOSBO was 
met 2 teams vertegenwoordigd, beide van de 
Schaakclub Groningen. Mij was gevraagd als 
teamleider van Groningen 2 op te treden. Al-
tijd leuk om met een team op te trekken en ik 
moest toch al in het westen zijn, waar ik mijn 
broers en zusters zou ontmoeten. Dat beteken-
de dat ik niet mee terug kon reizen, maar dat 
werd wel geaccepteerd, zoals we ook moesten 
accepteren dat Harro en Bert vanwege familie-
bezoek al een dag eerder waren afgereisd en 
dus niet de gezamenlijke heenreis konden ma-
ken. Voor de teamvorming niet helemaal ide-
aal, maar als je dan toch een verre reis maakt 
lijkt het nuttig om er iets anders aan te koppe-
len. 
Daar stonden we dan om 8 uur op het station 
in Groningen: Xander, Vaclav en ik. Verras-
senderwijs ging ook de zus van Vaclav mee, 
niet helemaal zonder reden: vorig jaar waren 
de 2 jongens namelijk moeilijk te temmen ge-
weest en wat extra toezicht werd noodzakelijk 
gevonden. Nu dat viel wel mee. Rustig een 
boekje lezen, een partijtje schaken. Tot de 
robbedoezen op het station van Amersfoort 
even werden losgelaten. Na een tijd zitten 
moest de energie toch even tot ontlading ko-
men. Toen bleek ook dat mijn grenzen wat 
verder lagen dan die van zuslief. Ik heb meer 
zoiets van laat maar even uitrazen, als het 
maar niet gevaarlijk wordt. Zus vond die ener-
gie maar moeilijk te verwerken. We zijn er wel 
samen uitgekomen. Het uitrazen nam een an-
dere vorm aan: moppen vertellen en daar kon 
zus wel een eind in mee gaan. De inhoud van 
de moppen zullen we verder maar niet uit de 
doeken doen. 
Net voordat de wedstrijden zouden beginnen, 
konden we de wedstrijdzaal betreden. Met 
mijn gebroken ribben en sleutelbeen, moest ik 
het razende drietal toch behoorlijk aansporen. 

Gelukkig waren Harro en Bert ook aanwezig 
zodat het team compleet was. We wisten dat 
we tegen sterke tegenstanders op moesten bok-
sen, maar daardoor lieten we ons niet ontmoe-
digen. 
 
De eerste tegenstander: Santpoort 
We hadden een lekker begin. Vaclav won al 
vrij snel een paard. Hoewel er even later in de 
partij een pionvorkje op de f-lijn inzat, waar-
van hij me later kon aantonen dat als die werd 
uitgevoerd de schade toch beperkt bleef, zelfs 
een kwaliteitswinst opleverde, voerde hij deze 
partij rimpelloos naar winst. Bert liet zich ver-
schalken doordat hij een penning niet aan zag 
komen. Dit leverde kwaliteitsverlies op. Hij 
beantwoordde dit verlies met een moedige ko-
ningsaanval over de g –lijn, maar die sloeg 
niet door. Verlies dus en de stand was weer ge-
lijk. Inmiddels had Xander door een fout een 
toren tegen pion moeten inleveren. Hij schiep 
zich nog wel tegenkansen, maar toen Harro 
mij vroeg of hij ook remise mocht accepteren, 
was het voor mij wel duidelijk dat dit geen 
punt op zou leveren. Dus moest Harro nog 
door strijden, wat hij zeer manhaftig deed. En 
niet geheel kansloos. Harro ging echt tot het 
uiterste door, maar hij kon net de winstweg 
niet vinden. Xander voldeed wel aan de ver-
wachtingen. Een toren achter bleek toch een te 
grote overmacht. Helaas, de wedstrijd net ver-
loren. 
 
De tweede tegenstander: Messemaker 
Vaclav lijkt er een eer in te stellen om als eer-
ste klaar te zijn. Dat was ook nu het geval, 
maar dan wel met een tegengesteld resultaat. 
Kreeg hij in de eerste partij een stuk cadeau, 
nu dacht hij kennelijk: ik doe er twee in de 
aanbieding. Die aanbieding werd niet afgesla-
gen wat tot een snelle overgave leidde. Bert 
dacht op een gegeven moment een pion te 
kunnen winnen. Helaas was het een zeer gifti-
ge pion. Het paard waarmee hij de pion nam 
werd onmiddellijk gepend en kon toen in de 
doos worden opgeborgen. Het pleit wel voor 
de wedstrijdmentaliteit van Bert dat hij niet 
onmiddellijk bij de pakken neer ging zitten. 
Toch verlies. Xander kreeg te maken met een 
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aanval op de koningsvleugel. Dat tij kon hij 
nog wel keren maar het leverde wel een ver-
liespost van 2 pionnen op. Dat bleek in het 
verloop van de partij toch teveel van het goe-
de. Weer een nul erbij. Bleef over Harro. Hij is 
een speler naar mijn hart. Hij kwam achter te 
staan in zijn partij maar wist door behendig 
spel dit nadeel om te buigen in een pion meer 
in het eindspel. Hij had beslist verdiend de 
partij te winnen, maar wat bij Harro een rol 
speelt is dat zijn lange strijd veel energie vergt 
en dat hij op het eind dan niet meer zijn 
scherpste spel kan vertonen. Toen er alleen 
nog de koningen en een aantal pionnen op het 
bord stonden, kwam de koning van zijn tegen-
stander in een voordeliger positie te staan. 
Eerst de pluspool inleveren en vervolgens de 
partij. Jammer. 
Alle met al dus een flinke afstraffing. 
 
De laatste tegenstander: Almelo 
Xander wilde toch eens van Vaclav winnen en 
inderdaad: hij was het eerste klaar. Op de 
vraag hoe het kwam dat hij zo snel klaar was 
antwoordde hij: tja 2 fouten achter elkaar ge-
maakt. Ja, dan win je de oorlog natuurlijk niet. 
Vaclav probeerde niet voor Xander onder te 
doen. Hij had zijn loper mooi in een hoekje 
van het bord staan. Heel actief zo’n loper in de 
hoek en volstrekt onverdedigd. Die moest dus 
op een gegeven moment worden ingeleverd en 

daarmee ook zo goed al de partij. Bert zijn ko-
ning bleef steken in het centrum. Hij wilde er 
lang mee rokeren, wat in de stelling die toch al 
moeilijk was, een verstandige zet zou zijn ge-
weest. Helaas, zijn koning had al een keer ge-
speeld, wat zijn tegenstander niet was ontgaan. 
Terugnemen die rokade dus. Ze gingen nog 
niet zover dat het aangeraakte stuk, de koning 
dus, een zet moest uitvoeren, wat wel volgens 
de spelregels zou moeten. Niettemin bleef de 
koning in het centrum staan, daar waar alle 
stukken van zijn tegenstander actief waren. Er 
was dus geen houden aan. Wie ging er weer 
als laatste door. Juist, Harro, het werkpaard 
onder de schakers. Hij kwam weliswaar een 
pion achter, maar dat heeft hij kennelijk nodig 
om echt attent te gaan spelen. Uiteindelijk had 
hij naar mijn oordeel alle kans de partij te 
winnen. Helaas, ook nu weer raakte de energie 
op, maar zeer waardig gestreden. 
 
Tot slot 
Het resultaat mag misschien geen aanleiding 
zijn om enthousiast over naar huis te schrijven, 
het is echter beslist geen schande. Kijk maar 
eens naar de teamrating van onze tegenstan-
ders. Allemaal huizenhoog boven de onze ver-
heven. Ik heb wel bewondering voor de werk-
lust en met nog even doortrainen gaan de re-
sultaten ongetwijfeld vooruit. 

 

Naam Rating  Rating   
      

Groningen 2 1256 Santpoort 1399 1½ 2½
Xander Mostertman 1303 Ilias van de Lende 1702 0 1 
Harro Boven 1274 Miquoệl Admiraal 1349 ½ ½ 
Vaclav Ocelik 1264 Nina Schaarmacher 1052 1 0 
Bert ter Bogt 1184 Wim Gravemaker 1492 0 1 
 

Messemaker 1847 1472 Groningen 2 1256 4 0 
Henk Jan Evengroen 1699 Xander Mostertman 1303 1 0 
Mario Terlouw 1538 Harro Boven 1274 1 0 
Lucas Gortmaker 1254 Vaclav Ocelik 1264 1 0 
Alejandro Acuňa 1397 Bert ter Bogt 1184 1 0 
 

Groningen 2 1256 Almelo 1610 ½ 3½
Xander Mostertman 1303 Maurice Schipper 1815 0 1 
Harro Boven 1274 Bram Klapwijk 1636 ½ ½ 
Vaclav Ocelik 1264 Philippe Schippers 1533 0 1 
Bert ter Bogt 1184 Jeffrey Huang 1457 0 1 
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Ratinglijst SC Groningen KNSB 
Na afloop seizoen 2004/2005 1 augustus 2005 
 
De onderstaande lijst (naamlijst met daarachter de kolommen RATING De lijst in de kolom 
t/m VERSCH is overgenomen van de website SC Groningen. KNSB is conform  
Op deze lijst staan alle spelers die aan de interne competitie hebben www.schaakbond.nl 
Deelgenomen of voor Hotels.nl / Groningen zijn uitgekomen. 
Actieve spelers met minder dan 5 partijen voor de vorige interne rating 
Hebben als oude rating hun KNSB-rating gekregen. 
 
 
NR  NAAM                    RATING   SCORE WZ PROC TGN OUDE VERSCH KNSB 
     STD 
  1  Sergei Tiviakov          2628    3½-5      1   70.0   2559   2601 +27 2666 
  2  Yge Visser               2599    13½-21 -1   64.3   2484   2498   +101 2464 
  3  Jan Werle                2549    12½-16  2   78.1   2317   2449   +100 2502 
  4  Konstantin Landa         2548    1-3     -1   33.3   2580   2562    -14 2593 
  5  Joris Brenninkmeijer     2521    3-5     -1   60.0   2475   2508    +13 2533 
  6  Alexandra Kosteniuk      2516    1-2    2   50.0   2600   2511    +5 2466 
  7  Davit Lobzanidze         2493    2½-4      0   62.5   2485   2472    +21 2481 
  8  Merab Gagunashvili       2487    6-14     -2   42.9   2496   2580    -93 2537 
  9  Harmen Jonkman           2462    4½-8      0   56.3   2474   2425    +37 2439 
 10  Gert Ligterink           2438    7-11      1   63.6   2359   2412    +26 2406 
 11  Tea Lanchava             2422    6-9       1   66.7   2369   2370    +52 2358 
 12  Erik Hoeksema            2411    33½-47 -1   71.3   2225   2407    +4 2376 
 13  Daan Brandenburg         2357    8-18      0   44.4   2389   2344    +13 2346 
 14  Frits Rietman            2351    29½-39 1   75.6   2104   2189   +162 2201 
 15  Luuk van Kooten          2329    4½-10  0   45.0   2343   2354    -25 2254 
 16  Dimitri van Leent        2274    4½-7      1   64.3   2261   2228    +46 2242 
 17  Joop Houtman             2271    25½-36  0   70.8   2073   2192    +79 2187 
 18  Harald Fischbach         2213    6½-9      1   72.2   1937   2275    -62 2247 
 19  Henk van Putten          2211    10½-20  2   52.5   2190   1963   +248 2088 
 20  Rudolf Potze             2200    21-32     0   65.6   2055   2088   +112 2103 
 21  Joost Wempe              2185    9½-15    -1   63.3   2056   2198    -13 2178 
 22  Imme van den Berg        2167    10-15    -1   66.7   2071   1994   +173 2040 
 23  Christofoor Baljon       2159    4-5      -1   80.0   2021   2122    +37 2166 
 24  Michael Riemens          2158    3-4       0   75.0   1812   2188    -30 2187 
 25  Viktor Akotchik          2130    15-25    -1   60.0   2048   2035    +95 2038 
 26  Erik-Jan Hummel          2113    9½-18   -2   52.8   2076   2173    -60 2075 
 27  Hans Polee               2105    2-6       0   33.3   2089   2158    -53 2049 
 28  Renze Rietveld           2100    7-13     -1   53.8   2054   2124    -24 2093 
 29  Uwe Rau                  2094    7-9      -1   77.8   1866   2088    +6 2098 
 30  Peter Hendriks           2026    9-13      1   69.2   1913   1949    +77 2005 
 31  Kaarlo Schepel           2004    2-2      -2  100.0   1760   1979    +25 2006 
 32  Arjen Tilstra            2002    9-15     -1   60.0   1918   2018    -16 2004 
 33  Gerhard Rickers          1954    1-4       0   25.0   1992   1992    -38 1960 
 34  Jan Hiemstra             1946    5½-9      1   61.1   1892   1922    +24 2015 
 35  Bert Westerkamp          1946    9½-21   1   45.2   1991   1913    +33 1914 
 36  Kees Alberts             1931    5½-10   2   55.0   1873   1956    -25 1953 
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 37  Edwin Zuiderweg          1913    19-46     4   41.3   2004   1926    -13 1883 
 38  Winfried Kretschmer      1910    3½-7      1   50.0   1900   1918    -8 1915 
 39  Jos van Weperen          1901    4½-7      1   64.3   1824   1887    +14 1906 
 40  Mark Kruit               1880    7-11     -3   63.6   1793   1852    +28 1877 
 41  Koen Haveman             1874    14-30    -2   46.7   1905   1971    -97 1891 
 42  Nico Karsdorp            1841    16-31     1   51.6   1842   1758    +83 1839 
 43  Peter Weide              1841    3-7      -3   42.9   1851   1855    -14 1891 
 44  Arjan Dijkstra           1840    16½-25  -1   66.0   1706   1707   +133 1700 
 45  Jan van der Helm         1832    ½-1      -1   50.0   1638   1842    -10 1841 
 46  Hiddo Zuiderweg          1831    3½-6      0   58.3   1798   1818    +13 1852 
 47  Jan de Vlieger         1824    4½-12    2   37.5   1856   1925   -101 1844 
 48  Peter Bodewes            1820    12-24    -8   50.0   1816   1899    -79 1866 
 49  Wytse van de Velde       1815    3½-11    1   31.8   1957   1831    -16  
 50  Wouter Welling           1797    1½-3     -1   50.0   1669   1818    -21 1857 
 51  Dick Dalmolen            1796    9½-16    0   59.4   1710   1847    -51 1844 
 52  Kiran Soerdjan           1793    17-32     4   53.1   1778   1880    -87 1804 
 53  Gerard de Wit            1778    17-34     4   50.0   1792   1736    +42 1759 
 54  Jaap Ham                 1772    14½-24  0   60.4   1687   1671   +101 1830 
 55  Tsjisse Tilma            1754    11½-25  -1   46.0   1797   1788    -34 1806 
 56  Titus Ensink             1752    19-36    -4   52.8   1736   1732    +20 1756 
 57  Joop Kremer              1745    12½-20  0   62.5   1646   1711    +34 1791 
 58  Bart Beijer              1744    10½-18  4   58.3   1686   1752    -8 1750 
 59  Floris Zoutman           1741    8-9      -1   88.9   1540   1651    +90 1709 
 60 Martin Vos               1741    5-7      -7   71.4   1627   1693    +48 1705 
 61  Milan Mostertman         1724    8½-14    -2   60.7   1719   1541   +183 1653 
 62  Johan Zwanepol           1709    25½-50  2   51.0   1710   1668    +41 1733 
 63  Johan Mostertman         1702    9-17      1   52.9   1670   1758    -56 1713 
 64  Jaap Koekoek             1693    7-11      1   63.6   1604   1679    +14 1658 
 65  A. van den Heuvel        1674    20-38     2   52.6   1653   1706    -32 1694 
 66  Ferry Ruigendijk         1668    19-36     0   52.8   1648   1700    -32 1720 
 67  Henk Clermonts           1662    15½-34  -2   45.6   1698   1676    -14 1620 
 68  Job Holtz                1659    4-7       7   57.1   1626   1666    -7 1703 
 69  Jeroen Groot             1658    6-14      2   42.9   1673   1762   -104 1699 
 70  David Knight             1655    9½-28    -2   33.9   1795   1637    +18 1788 
 71  Eisse Bakker             1638    21½-45  1   47.8   1656   1658    -20 1629 
 72  Henk Haisma              1634    9½-15    1   63.3   1527   1654    -20 1645 
 73  Paul Zilverberg          1601    26-52    -6   50.0   1597   1549    +52 1560 
 74  Remco Ruinemans          1572    9-18     -2   50.0   1579   1497    +75 1494 
 75  Ruben Slagter            1569    10-20     2   50.0   1572   1692   -123 1692 
 76  Nathalia Westermann      1545    8½-17   -1  50.0   1575   1386   +159 1533 
 77  Chiel Nijssen            1539    10-22     0   45.5   1569   1578    -39 1588 
 78  Elias Oude Brunink       1535    8½-21    1   40.5   1608   1674   -139 1601 
 79  Wim Krijnen              1524    20-42    -2   47.6   1540   1472    +52 1557 
 80  Ti de Jong               1515    15½-31  3   50.0   1518   1466    +49 1537 
 81  Jan-Willem Tamminga   1496    7½-14    -2   53.6   1432   1568    -72 1732 
 82  Ron Woudsma              1493    15-32    -2   46.9   1512   1504    -11 1517 
 83  Ton Bontsema             1489    16½-44  4   37.5   1596   1596   -107 1568 
 84  Jan Duisterwinkel        1489    12-31    -3   38.7   1573   1522    -33 1532 
 85  Ruud Steenbergen         1484    15-30     0   50.0   1480   1476    +8 1475 
 86  Sophie Welling           1473    10-22     0   45.5   1509   1472    +1 1496 
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 87  David Slagter            1458    3½-10    0   35.0   1594   1433    +25 1514 
 88  Durk Elzinga             1448    8-14      2   57.1   1417   1411    +37 1451 
 89  Kees Eldering            1438    5-16      0   31.3   1602   ----   ----  
 90  Stef Thoen               1397    0-1 1 0.0   1524   ----   ---- 
 91  Robin Westermann         1394    7½-20    4   37.5   1509   1388    +6 1405 
 92  Peter Das                1383    7-14      2   50.0   1418   1312    +71  
 93  Lucas Kosse              1380    14-33    -1   42.4   1442   1344    +36 1438 
 94  Eelco de Groot           1362    1-3      -1   33.3   1296   1392    -30 1365 
 95  Michiel Meeuwsen         1362    0-1       1 0.0   1489   ----   ----  
 96  Dionne Wigboldus         1359    2-2       0 100.0   1354   1319    +40 1438 
 97  Geert van de Velde       1349    ½-1      -1   50.0   1313   ----   ----  
 98  Ruurtjan Pul             1341    0-1      -1 0.0   1396   ----   ----  
 99  Gerda Schreuder          1313    12½-29  5   43.1   1374   1287    +26 1360 
100  Milan Heller             1310    3-6       2   50.0   1320   ----   ---- 1371 
101  Paul Siekman             1258    0-1      -1 0.0 1313   ----   ----  
102  Michel van Boxsel        1253    0-1       1   0.0   1380   ----   ----  
103  Rob Melchert             1231    0-2 0 0.0 1382   ----   ----  
104  Luciana Rigotto          1186    0-1       1   0.0   1313   ----   ----  
105  Ronald Linger            1178    1-1       1  100.0   1313   1148    +30  
106  Simon Houtman            1112    0-4       0 0.0   1342   ----   ----  
107  Harm Mekkes              1062    2½-6      0   41.7   1251   1026    +36 1209 
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Verslagen 
 
Zomerschaak 2005  Paul Zilverberg 
 
De drie laatste clubavonden van het vorige 
seizoen stonden in het teken van het zomer-
schaak. In partijen van 20 minuten p.p.p.p. 
konden de spelers hun krachten met elkaar me-
ten. Per avond werden vijf ronden gespeeld. 

Aan de eerste avond (5 juli) namen zestien 
spelers deel. Verrassend was het optreden van 
Michiel Meeuwsen. Hij won van Wim Krijnen 
en Gerard de Wit. Verder was opmerkelijk de 
overwinning van Ruud Steenbergen op Johan 
Mostertman. Winnaar werd Jaap Ham met 4½ 
uit 5. Nadat hij in de eerste ronde tegen Wim 
Krijnen een halfje had laten liggen, won hij 
zijn overige partijen allemaal. Tweede werd 
Kiran Soerdjan met 4 uit 5. 

Ook op de tweede avond (12 juli) was er spra-
ke van een redelijke opkomst. Dit keer deden 
er ook spelers met een rating van boven de 
2000 mee. Winnaar werd Erik Hoeksema met 
4½ uit 5. Erik liet alleen tegen Edwin Zuider-
weg een halfje liggen. Tweede werd Edwin 
met 4 uit 5, derde Frits Rietman met 3½ uit 5. 
Frits moest in de eerste ronde in een spectacu-
laire partij eeuwig schaak toestaan aan David 
Knight en verloor zijn partij tegen Erik. 
Jaap Ham draaide lange tijd in de top van het 
klassement mee maar moest in de laatste ronde 
in de meest luidruchtige partij van de avond 
tegen Erik Hoeksema het onderspit delven. 

Aan de derde avond (19 juli) deden zestien 
spelers mee.In de eerste ronde viel er meteen 
al een grote verrassing te noteren. De topfavo-
riet Erik Hoeksema moest een gevoelige ne-
derlaag incasseren tegen de immer gevaarlijke 
Annelies van den Heuvel. In de tweede ronde 
had Annelies het aanvankelijk moeilijk tegen 
Michiel Meeuwsen. Michiel won een kwaliteit 
maar wist dit voordeel niet uit te bouwen. Na 
wat foutjes kwam hij verloren te staan. Michiel 
had evenwel niet in de gaten dat intussen de 
vlag van Annelies gevallen was. Dat kreeg hij 

pas door toen zijn eigen vlag viel. Remise dus. 
Nadat Erik in de tweede ronde van Gerard de 
Wit gewonnen had, verloor hij in de derde 
ronde van Henk van Putten, die een niet meer 
te stoppen vrijpion wist te creëren. 
Na drie ronden stond Arjen Tilstra, die voor de 
eerste keer meedeed, met drie punten alleen 
aan kop. In de vierde ronde won hij van Edwin 
Zuiderweg, die op een gegeven moment remi-
se aan bood, wat door Arjen werd afgewezen. 
Toen ik even later weer kwam kijken, was een 
pion van Arjen tot dame gepromoveerd. Hier-
mee stond Arjen ook na vier ronden met vier 
punten alleen aan de leiding, op één punt ge-
volgd door Henk van Putten. In de vijfde ron-
de stond het cruciale treffen tussen Arjen en 
Henk op het programma. Henk moest winnen 
om gedeeld eerste te worden en deed dat ook. 
In verloren stelling ging Arjen door zijn vlag. 
Arjen en Henk werden dus gedeeld eerste met 
4 punten, derde werd Koen Haveman met 3½ 
punt. 

In totaal hebben er 23 spelers aan het zomer-
schaak meegedaan. Evenals vorig jaar heb ik 
dit keer weer een totaalklassement gemaakt. 
De top van dit klassement ziet er als volgt uit: 
1. Edwin Zuiderweg (10 uit 15) 
2. Erik Hoeksema (9½ uit 12) 
3. Jaap Ham (9½ uit 15) 
4. Koen Haveman (9 uit 15) 
5. Henk van Putten (7 uit 11). 

Ik denk dat we terug kunnen kijken op drie ge-
slaagde avonden zomerschaak. Iedere avond 
kende weer een andere winnaar. Het zomer-
schaak voorziet in een duidelijke behoefte. 
 
 
BERICHT VAN EEN KAMPIOEN 
 Jaap Ham 
 
Bij het doorgeven van 2004 werd Hoeksema in 
zijn eentje doorgeefkampioen, wat in 2005 
door het bestuur verboden werd. Zelfs die 
handicap werkte niet, dus leek het mij wel 
amusant mijzelve aan te bieden als blok aan 
het been. Het duo Brouwer-Hoeksema werd in 
de jaren negentig voortdurend afgetekend Ne-
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derlands kampioen en had zelfs een speciaal 
openingsrepertoire. Dat had Brouwer mij al 
uitgelegd, met zwart Frans en dan na Lb4+ c3 
gewoon terug naar e7 of zoiets, maar dat 
mocht niet van Hoekie. Opstomen met randpi-
onnen was ook al verboden, en na mijn ge-
klungel met de zwarten tegen Edwin Zuider-
weg mocht ik die kleur niet meer hanteren. 

Met wit gewoon dwars er doorheen, in het 
centrum. Hoe ik het toen toch nog van Wempe 
en Soerdjan wist te verliezen... Je bent blok 
aan het been of je bent het niet. Zo kon het ge-
beuren dat alleen het duo Frits Rietman-Geon 
Knol nog langszij kon komen in de laatste 
ronde, moesten ze wel met 2-0 winnen. Het 
bluffertje Knol zag het op voorhand helemaal 
gaan gebeuren, hoorde ik hem zeggen: “Die 
ouwe mannen, dat moet kunnen!” 

Karrevrachten met hout haalde ik op bij Riet-
man: “Mag ik opgeven?” Een gelijkspel was 
inmiddels voldoende voor de titel. Mocht ook 
niet, wat mocht ik toch weinig die avond. De 
beker in triomf boven mijn hoofd houden ook 
al niet, want die was er niet. Dan maar een 
flesje Sauvignon Blanc, want enige troost had 
ik wel nodig. Hoeksema: “Dat ik zelfs met jou 
kampioen word!” 

DOORGEVEN 28 JUNI 2005 
1. Hoeksema-Ham x 1 2 2 2 1 2 10  
2. Potze-Wempe 1 x 2 0 2 2 1 8 
3. Rietman-Knol 0 0 x 2 2 2 1 7 
4. Karsdorp-Bodewes 0 2 0 x 2 2 1 7 
5. Scheffer-Houtman 0 0 0 0 x 2 2 4 
6. Ruigendijk-Soerdjan 1 0 0 0 0 x 2 3 
7. Haverman-E. Zuiderweg 0 1 1 1 0 0 x 3 

Na afloop van het doorgeven werd er nog een 
klein bughouse-toernooitje gehouden. 
Bughouse is het vlotte neefje van doorgeef-
schaak – het materiaal mag hier met schaak en 
mat ingezet worden. De eindstand: 
1 Soerdjan-Scheffer    x 1 2 2 2 7 
2 Hoeksema-Ruigendijk  1 x 2 1 1½ 5½ 
3 Rietman-Knol         0 0 x 2 1 3 
4 Potze-Wempe          0 1 0 x 2 3 
5 Bodewes-Karsdorp     0 ½ 1 0 x 1½ 

DE HELD VAN HET 
VEELKOPPIGE MONSTER  
- een vrolijke sketch voor twee heren – 
 Jaap Ham 
 
Als ik de gasten, de duinen en het zand zie, 
dan denk ik aan de vakantie, vakantie, vakan-
tie, dan denk ik ook aan Ria Valk. 

 
Jouw liefde duurde één vakantie snik 
Altijd meisjes om je heen snik 
 
Haar vakantieschlager zit namelijk in mijn 
hits-verzameling. En nu had ik mijn compaan 
De Wit zo gek gekregen een ghettoblaster aan 
te schaffen. Dit ter opluistering van de luxueu-
ze bungalow ‘Altijd wad’ op Schiermonnik-
oog, waar wij geregeld verblijven, bij voorkeur 
voor aanvang van het nieuwe schaakseizoen. 
Niet alleen schransen en zuipen en in de zon 
liggen bakken, maar vooral de rampen bespre-
ken, die ons zoal zijn overkomen. En hoe wij 
ons daartegen gaan wapenen. Vakantielectuur 
is in dit verband bij uitstek Gary Kasparov’s 
serie ‘On my great predecessors.’ 
 
“Zeg Gerard, hoe is je seizoen nou verlopen?” 
‘Nou niet te best, ik speel gewoon slecht.’ 
“Maar eh... hoe kom je dan aan een FIDE-
rating van 1990?” 
‘Ja iets met Zeeland of zo, ik weet het ook niet 
precies. Maar in het Marshall-gambiettoernooi 
alleen van Van den Doel en Werle verloren, 
Van der Marel op remise gehouden en...’ 
 
(om het geheugen even op te frissen: 18-20 fe-
bruari 2005, Yge Visser was oppermachtig 
met 6 uit 6, Jan Werle werd tweede met 5 uit 
6, Gerard de Wit scoorde 3½ uit 6, evenveel 
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als o.a. Erik van den Doel, Erik Hoeksema en 
Bert van der Marel) 
 
“Ha, Van der Marel, het veelkoppige monster. 
Ja, jij zegt altijd: wat die Van der Marel doet, 
dat kan echt niet.” 
‘Dat is ook zo, ik ga hem nu echt verslaan. 
Maar waarom noem je hem nou het veelkop-
pige monster?’ 
“Kijk Gerard jongen, vergeet die Mattolino 
nou maar even, eerst insecten verdelgen. Ik zit 
onder de bulten door die rotmug, maar jij hebt 
van Zwanepol, Bakker, Van den Heuvel en 
Knight verloren. Dat zijn insecten El Blanco, 
verdelgen die handel.” 
‘Ja, maar jij hebt ook van Van den Heuvel ver-
loren en van Tilma.’ 
“Ja ja, nog erger dan de bulten die ik hier heb 
opgelopen. Heb jij daar geen last van?” 
‘Nee ze vinden mijn bloed niet lekker, maar 
nou weet ik nog niet....’ 
“Waarom ik Bertolino het veelkoppige mon-
ster noem. Kijk, vroeger had-ie een intieme re-
latie met de eenarmige bandiet en...” 
‘Ja, wat heeft dat er nou mee te maken?’ 
“Gerard jongen, luister, daar krijg je stalen ze-
nuwen van, wat je dan allemaal niet kwijt-
raakt, en dan betekent een partijtje schaak ver-
liezen in de Bres of een biertje weggeven 
niets, peanuts.” 
‘Wat bedoel je nou eigenlijk?’ 
“Mattolino gaat graag te ver, veel te ver en ze-
ker tegen jou. De Wit wil gewoon mat, zegt-ie 
altijd. Weet je die Benoni nog, met dat dame-
offer?” 
‘Ja, ik eh...’ 
“Dat zijn kansen jongen, die moet je pakken. 
Maar goed, die Mattolino speelt niet altijd zo, 
woestijnschaak oftewel droog afwikkelen kan-
ie ook, hij is dus veelzijdig oftewel veelkoppig 
en speelt alleen af en toe als een dolle hond, 
oftewel met veel bier op.” 
‘Tijdens de interne bij Unitas...’ 
“Drinkt-ie ook wel eens wat, en wordt ook nog 
afgetekend kampioen, allemaal dankzij Petro-
sian.” 
‘Ja ja, de Petrosian-variant tegen het Konings-
indisch, speelt-ie dat tegenwoordig? Hij speelt 
toch altijd Pge2 en zo, de emmer met vla-
variant.’ 

 
Petrosjan 
 
“Nee dat zit zo, Bert heeft van Janis Daudz-
vardis de verzamelde partijen van Petrosian 
gekregen. Het favoriete hapje van de ‘Tijger’ 
was het kwaliteitsoffer – doet Bert in de Bres 
ook voortdurend – en kijk nu eens naar deze 
partij:” 
 
Petrosian-Spasski, Moskou 1966 
Stelling na 28...f4 

 

“Kijk Gerard jongen, een typisch Mattolino-
moment, 29.Txg7, in the ancient wargame zo-
als oom Karel dat altijd noemt, moet je dwin-
gend optreden.” 
‘Oom Karel, wie is dat nu weer?’ 
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“Hoe wou je Gary anders vertalen? Snap nou 
es wat man, wat vind je overigens van de stel-
ling na 29...Kxg7 30.Tg1+ Kh8 31.Pf3!” 

 
 
Echt een grappenmaker, die oom Karel: ‘Het 
geroezemoes van het publiek benaderde de de-
cibellen van een gedrogeerde bijenkorf.’ En 
wat komt er dan in tijdnood na 31...exd3 voor 
een baggerzet? 
32.Pxe5? 
“Terwijl 32.Dxd3 Lf5 33.De2 fxe3 34.Pxe5 
exf2 35.Tg2 Le4 36.Pg6+ Lxg6 37.Txf2 sim-
pel wint. (33...Le4 34.Ld2!)” 
32...dxc2  
“En nu pakt-ie maar remise door zetherha-
ling.” 
33.Ld4 dxe5 34.Lxe5+ Kh7 35.Tg7+ Kh8 
36.Tf7+ Kg8 37.Tg7+ Kh8 38.Tg6+ Kh7 
39.Tg7+ en remise. 
 
“Nou lees ik ook wel eens een verslagje van 
Bertolino, wat een slijmbal, kijk nou eens wat-
ie over de Jannes-bokaal schrijft.” (...) Dit 
mooie toernooi in een gezellige en geschikte 
speelzaal, uitstekende catering (...)  
“Ja ja, Marsen en Nutsen en het bier, dat er 
voortdurend doorheen is. Ik word depressief in 
dat krakkemikkige schooltje, ik speel daar van 
m’n leven niet meer, vergelijk dat nou eens 
met de aula van het Maartens-college.” 
‘Ja, dat was een veel mooiere zaal, maar ik 
vind je toch wel erg negatief.’ 

“Zeur niet, die Mattolino kan z’n eigen naam 
nog niet eens schrijven. Mag ik je eens aan een 
echte schrijver oftewel Tim Krabbé voorstel-
len?” 
 
(...) Natuurlijk, het is de mafste aller remise-
schuivers, die makke strijdontwijker, die geni-
ale schaakafplatter, die dove herrieschopper, 
die nog liever remise maakt door een doortrap-
te combine (Curacao 1962) dan wint door een 
briljante combinatie: het is Petrosian (...) 
 
“En dan presenteert Tim zes partijen met win-
nende wandelkoningen, met Petrosian alle zes 
keer achter de zwarte stukken! Kijk Gerard 
jongen, dat noem ik nu pas echt schrijven!” 
 
Fischer-Petrosian, Joegoslavië 1959 
1.e4 c6 2.Pc3 d5 3.Pf3 Lg4 4.h3 Lxf3 5.Dxf3 
Pf6 6.d3 e6 7.g3 Lb4 8.Ld2 d4  9.Pb1 Lxd2+ 
10.Pxd2 e5 11.Lg2 c5 12.0-0 Pc6 13.De2 g5 
14.Pf3 h6 15.h4 Tg8 16.a3 De7 17.hxg5 hxg5 
18.Dd2 Pd7 19.c3 0-0-0 20.cxd4 exd4 21.b4 
Kb8 22.Tfc1 Pce5  23.Pxe5 Dxe5 24.Tc4 Tc8 
25.Tac1 g4 26.Db2 Tgd8 27.a4 De7 28.Tb1 
Pe5 29.Txc5 Txc5 30.bxc5 Pxd3 31.Dd2 Pxc5 
32.Df4+ Dc7 33.Dxg4 Pxa4 34.e5 Pc5 35.Df3 
d3 36.De3 d2 37.Lf3 Pa4 38.De4 Pc5 39.De2 
a6 40.Kg2 Ka7 41.De3 Td3 42.Df4 Dd7 
43.Dc4 b6 44.Td1 a5 45.Df4 Td4 46.Dh6 
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Nu rukken de zwarte vrijpionnen langzaam 
maar zeker op, daarbij actief ondersteund door 
de koning. 
46...b5 47.De3 Kb6 48.Dh6+ Pe6 49.De3 Ka6 
50.Le2 a4 51.Dc3 Kb6 52.De3 Pc5 53.Lf3 b4 
54.Dh6+ Pe6 55.Dh8 Dd8 56.Dh7 Dd7 57.Dh8 
b3 58.Db8+ Ka5 59.Da8+ Kb5 60.Db8+ Kc4 
61.Dg8 

 
61...Kc3 62.Lh5 Pd8 63.Lf3 a3 64.Df8 Kb2 
65.Dh8 Pe6 66.Da8 a2 67.Da5 

 

67... Da4 68.Txd2+ Ka3 0-1 
 
Kasparov-Petrosian, Tilburg 1981 
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Pf3 Pf6 4.e3 Lg4 5.Lxc4 
e6 6.h3 Lh5 7.Pc3 a6 8.g4 Lg6 9.Pe5 Pbd7 
10.Pxg6 hxg6 11.Lf1 c6 12.Lg2 Dc7 13.0-0 

Le7 14.f4 Pb6 15.g5 Pfd7 16.Dg4 0-0-0 
17.Tb1 Kb8 18.b4 Pd5 19.Pa4 f5 20.Dg3 Pxb4 
21.Ld2 Pd5 22.Tfc1 Ka7 23.De1 La3 24.Tc2 
Dd6 25.Tb3 De7 26.De2 Tb8 27.Dd3 Ld6 
28.Pb2 Thc8 29.Pc4 Lc7 30.a4 b5 31.axb5 
cxb5 32.Ta2 Kb7 33.Lb4? De8! 34.Ld6 Ta8 
35.Db1 

 

35...Kc6 36.Tba3 bxc4 37.Txa6+ Txa6 
38.Txa6+ Lb6 39.Lc5 Dd8 40.Da1 Pxc5 
41.dxc5 Kxc5 
 

 
Krabbé: “Een thematisch einde. Na 
42.Ta4 gaf wit het meteen op.” 
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3e Internationaal Open Schaaktoer-
nooi te Solsona 
 Johan Zwanepol 
 
Op donderdag 11 augustus ’s-morgens vroeg 
vertrokken Sergey Tiviakov en ik van station 
Groningen richting Schiphol. Vandaar per 
KLM naar Barcelona, vervolgens met de me-
tro naar een busstation in het noorden van die 
stad en daarna met de bus naar het zeer oude 
Spaanse plaatsje Solsona, alwaar we tegen half 
tien ’s avonds in ons hotel Sant Roc**** aan-
kwamen. Na ons in een prachtige hotelkamer 
te hebben geïnstalleerd, kregen we even later 
een fantastisch diner aangeboden, waarbij Ser-
gey zich liet ontvallen in jaren niet zo’n prach-
tige aankomst te hebben meegemaakt. Het 
stadje Solsona ligt aan de voet van de Spaanse 
Pyreneeën, ca. 120 km ten noordwesten van 
Barcelona en 80 km ten zuiden van Andorra. 
Hier werd van 12 t/m 19 augustus het derde in-
ternationaal open schaaktoernooi gehouden. 

Hoewel het aantal aanmeldingen aanvankelijk 
even boven de honderd lag, bij de aanvang van 
de eerste ronde hadden 95 spelers zich laten 
registreren. De toernooiformule was simpel: 
één groep, negen ronden en op zaterdag 13 au-
gustus een dubbele ronde. Het nieuwe FIDE-
speeltempo werd toegepast, dus 90 minuten 
plus een toevoeging van 30 seconden voor el-
ke zet. 
Met het merendeel van de spelers van Spaanse 
afkomst, waren er toch ook diverse deelnemers 
uit andere landen zoals de Roemeen Parligras 
GM/2571, de Rus Epishin GM/2600, de Ka-
zachstaan Kazhgaleyev GM/2619, de Oekrain-
se Fedorchuk GM/2571, de Hongaar Csaba 
Horvath GM/2542, de Duitser Arkady Roths-
tein GM/2520, de Oezbeek Zagrebelny 
GM/2510, de Pool Macieja GM/2593, en nog 
een aantal internationale meesters uit Colom-
bia, India, Frankrijk, Cuba, Portugal en Italie. 
Op de startlijst was Sergey met de hoogste ra-
ting (2678) als eerste geplaatst en ik met 1733 

als 89ste, wat meteen inhield dat hij de te klop-
pen man was en ik gebruikt kon worden als 
mogelijke puntenleverancier. Het toernooi was 
prima georganiseerd, een goede toernooizaal 
en goede arbiters. 

Van meet af aan domineerde Sergey in de 
kopgroep, maar de tegenstand was soms groter 
dan hij op basis van de ratingen had ingeschat. 
Speciaal een aantal opponenten uit de 2450 ca-
tegorie bood zoveel weerstand dat Tiviakov 
niet verder reikte dan een gelijkspel. Met 7 uit 
9 wist hij uiteindelijk met nog drie anderen be-
slag te leggen op de eerste plaats. Zijn Buch-
holz-score was echter de beste zodat hij een 
ongedeelde eerste prijs in ontvangst mocht 
nemen. Parligras, de Fransman Dunis en Fe-
dorchuk hadden eveneens 7 punten. Tiviakov 
scoorde 5 overwinningen en vier remises. 

Zelf had ik het zwaar te verduren. Op één na 
allemaal tegenstanders met een hogere ELO of 
nationale Spaanse rating. Uiteindelijk bleef de 
score tot vier punten beperkt. Vijf maal moest 
ik in het stof bijten, maar leerzaam was het 
wel. Vooral in de afwikkeling in gewonnen 
posities liet ik menig steekje vallen. Gestart als 
89ste, geëindigd als 64ste, waarmee ik toch 25 
spelers met een hogere rating achter me liet. 

Tevreden keerden  Sergey en ik huiswaarts. 
Een ding is voor ons duidelijk, deelname aan 
dit toernooi is voor herhaling vatbaar. 
 
Tiviakov,S (2678) - Parligras,M (2571) 
(8e ronde , 18 augustus 2005 ) 
1.e4 c5 2.c3 Pf6 3.e5 Pd5 4.Lc4 e6 5.d4 cxd4 
6.Lxd5 exd5 7.Dxd4 Pc6 8.Dxd5 d6 9.exd6 
Lxd6 10.Lg5 Pe7 11.Df3 0-0 12.Pe2 Db6 
13.b3 Db5 14.Lxe7 Lxe7 15.Pd2 a5 16.0-0 
Ta6 17.Pd4 Dd7 18.Tad1 Tg6 19.Tfe1 b6 
20.Pc4! Tf6 21.Pe5 Dc7 22.Dg3 Lc5 23.Pg4 
Tf4 24.Pf6+   1-0 
(na Kh8 komt Pe8 met mat op g7 of damever-
lies). 
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Colofon 
 

Redactie Eindredacteur Durk Elzinga 
 Verslagen (vacant) 

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

 Bezorging Joop Kremer, Nico Karsdorp 
 Reproductie RCG, oplage 160 
 
 

Bestuur Schaakclub Groningen 
Voorzitter Joop Houtman Kloosterstraat 17 9717 LA Groningen 050-5716687 
Secretaris Titus Ensink Boeiersingel 12 9745 CB Hoogkerk 050-5566997 
Penningmeester Ferry Ruigendijk Rijnstraat 7a 9725 EP Groningen 050-5797277 
  e-mail: ferryr@home.nl 
Interne competitie Rudolf Potze    050-3127764 
Externe competitie Joost Wempe    06-15073868 
Jeugd Wim Krijnen Noorderweg 4 9771 BP Sauwerd 050-3061283 
  e-mail: w.t.g.krijnen@planet.nl 
 

Belangrijke adressen 
Speellokaal Senioren GDSW Peizerweg 128  Groningen 050-5294289  
Speellokaal Jeugd Sonde 2000 Eikenlaan 288/1  Groningen 
Ledenadministratie Nico Karsdorp Pelsterstraat 50c 9711 KM Groningen 050-3183404  
Website www.schaakclubGroningen.nl 
Bank 64.12.20.383  
Giro 837638 
 

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

G4: Floris Zoutman G5: Jaap Koekoek  G6(j): ??? 
G7: Wim Krijnen 

Jeugd Krijnen (coörd.), Hummel, de Jong Swemer, J.Koekoek, F.Rietman, 
Schreuder, Soerdjan, H.Zuiderweg 

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

www.schaakclubGroningen.nl
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Agenda jeugd 
Oktober 
13 Clubavond 
20 Clubavond 
27 Geen clubavond, herfstvakantie 
 

November 
3 Clubavond 
10 Clubavond 
17 Clubavond 
24 Clubavond 

December 
1 Clubavond 
8 Clubavond 
15 Clubavond 
22 Clubavond ???? 

Eventuele andere activiteiten of speciale activiteiten op de clubavonden nog niet bekend 
 

Agenda senioren 
Oktober 
14 Assen 2 – Groningen 6 
15 KNSB 2e ronde 
  Hotels.nl – De Variant 
  Groningen 2 – Almelo 
18 Interne 
25 Interne 
 

November 
1 Interne 
 Groningen 3 – Groningen 4 
5 KNSB 3e ronde  
  HMC Calder – Hotels.nl 
  Unitas 2 – Groningen 2 
8 Interne 
11 Assen – Groningen 5 
 Groningen 6 – Lewenborg 2 
 Leek – Groningen 7 
15 Interne 
22 Interne 
 Bekercompetitie 2e ronde 
 Groningen 4 – Spassky’s 
25 Haren 2 – Groningen 3 
26 KNSB 4e ronde 
  Hotels.nl – HPW Sas v. Gent
  Groningen 2–DionHardenberg
29 Interne 
 Groningen 5 - Veendam 
 Groningen 7 – Middelstum 
 

December 
1 Dwingeloo – Groningen 6 
6 Interne 
 Groningen 3 – Kasteel 
12 Roden – Groningen 4 
13 Interne 
16 Van der Linde – Groningen 5 
 Groningen 6 - Oostermoer 
17 KNSB 5e ronde 
  HSG – Hotels.nl 
  Tal/DCG – Groningen 2
20 Kippenfuif 
 

   
 
 

ZIE UITERSTE INLEVERDATUM KOPIJ VOOR VOLGENDE NUMMER. 

IN VERBAND MET FAMILIEOMSTANDIGHEDEN IN HET WEEKEND, WORDT DE EP AAN-
GEBODEN VOOR REPROCUCTIE VRIJDAGAVOND 11 NOVEMBER. 

KOPIJ AANGEBODEN NA DE UITERSTE INLEVERDATUM 

KAN NIET MEER GEPLAATST WORDEN. 
 
 
 
 

EP 43.3 verschijnt 15 november. Kopij graag z.s.m. doch uiterlijk 9 november 20.00 uur 
inleveren op diskette, of via e-mail: durkelzinga@planet.nl. 

Heeft u verslagen die nog moeten worden uitgetypt of anderszins veel werk vragen (veel dia-
grammen), dan graag een paar dagen eerder inleveren. 
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