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an de redactie 
 
Met dit laatste nummer van het seizoen wenst de redactie alle lezers een goede, 
schaakenergie opladende en verkwikkende vakantietijd.  

 
 De wereld is een schaakbord 
 – dag en nacht geblokt – 
 waarop het lot van mensen 
 scheef en recht verschuift, 
 schaakzet en eind’lijk mat 
 en ze een voor een weer in het kistje legt. 
 (Omar Khajjam, de ‘tentenmaker’, wiskundige, astronoom en dichter, 12e eeuw) 

 Uit: Het schaakspel is een zee (Eveline Eijkmans), 
 in: Zin in ….Schaken, 2001, Karakter Uitgevers B.V., Uithoorn. 
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INTERNE COMPETITIE 
Periode 3, 
Eindstand 5-6-07 
 
 Rating Score Pnt 
GROEP A 
1. Maurice van Mourik 1802    3.0 - 3  23 
 2. Henk van Putten     2086    2.5 - 3  22 
 3. Koen Haveman       1911    3.0 - 5  21 
 4. Edwin Zuiderweg   1939    2.0 - 3  21 
 5. Erik Hoeksema       2384    1.0 - 1  21 
 6. Hiddo Zuiderweg   1882    1.0 - 1  21 
 7. Stefan Feenstra      1600    1.0 - 1  21 
 8. Floris Zoutman      1786    1.0 - 1  21 
 9. Henk Pompstra      1688    1.5 - 3  20 
10. Arjen Tilstra         2064    1.0 - 2  20 
11. Peter Bodewes      1826    1.0 - 3  19 
12. Joop Houtman      2144    0.0 - 1  19 
13. Henk Haisma            1684    1.0 - 4  18 
14. Titus Ensink           1696    0.5 - 4  17 
 
GROEP B 
 1. Tim Loos              1500 6.0 - 8  24 
 2. David Knight           1779    4.0 - 4  24 
 3. Jeroen Roelfs          1631    2.0 - 2  22 
 4. Johan Zwanepol         1691    4.0 - 7  21 
 5. Paul Zilverberg        1594    3.5 - 7  20 
 6. Tsjisse Tilma          1736    2.0 - 4  20 
 7. Natalia Westermann    1679    1.0 - 2  20 
 8. Ton Bontsema           1602    4.5 - 10  19 
 9. Annelies vd Heuvel     1713    1.5 - 4  19 
10. Ferry Ruigendijk       1665    0.0 - 1  19 
11. Joop Kremer            1580    2.5 - 7  18 
12. Tony Westermann      1532    1.0 - 4  18 
13. Eisse Bakker           1689    2.5 - 8  17 
14. Oswaldo Sield          1567    2.5 - 9  16 
 
GROEP C 
1. Wim Krijnen            1489    7.5 - 9  26 
 2. Jan-Willem Tamminga1537    7.0 - 8  26 
 3. Henk Clermonts         1596    4.0 - 6  22 
 4. Ruud Steenbergen       1441    3.5 - 7  20 
 5. Ti de Jong             1576    3.0 - 6  20 
 6. Dimitri Koelewijn      1226    2.0 - 4  20 

 7. Gerda Schreuder        1250    2.0 - 4  20 
 8. Durk Elzinga           1409    2.0 - 4  20 
 9. Lucas Kosse            1477    1.0 - 2  20 
10. Ron Woudsma          1517    3.0 - 7  19 
11. Axel Huisveld          1533    0.0 - 1  19 
12. Max Brouwers           1198    0.0 - 1  19 
13. Luciano Balanta        1000    0.0 - 1  19 
14. Judith Valkenburg       875    0.0 - 1  19 
15. Michiel Meeuwsen      1331    3.0 - 8  18 
16. Jasper Vos              973    1.5 - 5  18 
17. Elhadi Elhaq           1000    0.0 - 6  14 
 

Uitslagen per ronde 
Ronde 10  5/06/07 
Maurice v Mourik - Edwin Zuiderweg 1-0 
Peter Bodewes         - Ton Bontsema   1-0 
David Knight          - Tim Loos               1-0 
Paul Zilverberg       - Joop Kremer        rem 
Oswaldo Sield         - Jan-W Tamminga   0-1 
Ruud Steenbergen - Wim Krijnen          rem 
Michiel Meeuwsen - Ron Woudsma       0-1 
 
Ronde 9  29/05/07 
Henk Haisma           - Maurice v Mourik 0-1 
David Knight          - Peter Bodewes       1-0 
Tim Loos              - Paul Zilverberg    1-0 
Johan Zwanepol - Tony Westermann 1-0 
Ton Bontsema         - Eisse Bakker           1-0 
Joop Kremer           - Oswaldo Sield       1-0 
Wim Krijnen           - Jasper Vos             1-0 
Henk Clermonts   - Michiel Meeuwsen 1-0 
Jan-W Tamminga   - Elhadi Elhaq           1-0 
 
Ronde 8  22/05/07 
Henk Pompstra  - Henk van Putten    rem 
Maurice v Mourik  - Johan Zwanepol     1-0 
Tsjisse Tilma         - David Knight          0-1 
Jeroen Roelfs         - Ton Bontsema        1-0 
Oswaldo Sield         - Paul Zilverberg       0-1 
Eisse Bakker          - Joop Kremer        0-1 
Wim Krijnen           - Max Brouwers        1-0 
Michiel Meeuwsen - Jan-W Tamminga  0-1 
Ti de Jong            - Henk Clermonts    0-1 
Jasper Vos            - Gerda Schreuder     0-1 
Durk Elzinga      - Ron Woudsma 1-0 
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ERIK HOEKSEMA 
CLUBKAMPIOEN 
  
 Durk Elzinga 
Bijna was na de play-offs voor het club-
kampioenschap een extra beslissingsmatch 
nodig geweest tussen Erik Hoeksema en 
Hiddo Zuiderweg. 
 
Ongeslagen met 4½ punt uit 5, (vier over-
winningen en een salon-remise tegen Edwin 
Zuiderweg na een vroegtijdig remise-
aanbod omdat Erik naar verluid nog een 
voetbalwedstrijd wilde zien) had de meer-
voudig clubkampioen en gedoodverfd win-
naar van dit jaar in de laatste ronde aan een 
half punt genoeg om ook nu weer zegevie-
rend het clubseizoen af te sluiten. Als te-
genstander trof hij Hiddo Zuiderweg, de 
enige opponent die weliswaar op papier nog 
kans had gelijk te eindigen met Erik, maar 
dan moest hij zowel deze partij tegen Erik 
winnen als de nog te spelen inhaalpartij te-
gen zijn broer Edwin. 
 
Al met al was de ontmoeting op 5 juni, zoal 
geen formaliteit, dan toch zeker geen eve-
nement om in drommen op een mooie zo-
meravond naar het clublokaal op te trekken. 
De uitslag leek voorspelbaar, alleen al op 
grond van het ratingverschil van ruim 500 
punten. Het handjevol aanwezigen, deelne-
mers aan de interne competitie en een en-
kele niet-ingedeelde, waaronder schrijver 
van dit artikel, wierpen dan ook af en toe 
een beleefde blik op het bord van beide spe-
lers, meer benieuwd hoe de een zou winnen 
en de ander zich teweer zou stellen dan met 
de verwachting iets spectaculairs te zien.   
 
Hoe anders verliep het echter. 
Zeer verassend eindigde deze ontmoeting in 
een overwinning voor Hiddo! 

Mocht het toenemende verschil in gebruikte 
tijd doen vermoeden dat Erik diepe combi-
naties aan het uitdenken was, waarvan het 
resultaat voor Hiddo en de toeschouwers 
nog verborgen was, met het verstrijken van 
de avond begonnen in de wandelgangen 
toch geluiden hoorbaar te worden van stuur-
lui aan de wal welke meenden dat onze ti-
telverdediger bezig was in moeilijk vaarwa-
ter te geraken. Ook schaaktechnisch minder 
begaafden konden dit met het oplopen van 
het zetten-aantal beamen. Uiteindelijk was 
het voor de omstanders dan ook geen veras-
sing toen na 65 zetten Erik zich gewonnen 
gaf.   
 
Hiddo Zuiderweg – Erik Hoeksema 
Analyse Erik Hoeksema 
1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. d4 Pf6 4. c4 Dd6 
5. Pf3 Lg4 6. Le2 c6 7. O-O Pbd7 8. Pc3 
e6 9. Le3 Le7 10. Dd2 Dc7 11. a3 O-O 12. 
Tfd1 Tad8 13. Tac1 Pc5 14. Lf4 Ld6 15. 
Lxd6 Txd6 16. Pb5 cxb5 17. cxb5 Tfd8 
18. Db4 b6 19. dxc5 Txd1+ 20. Txd1 
Txd1+ 21. Lxd1 bxc5 22. Da4 e5 23. h3 
Le6 24. b6 Dxb6 25. Pxe5 Dxb2 26. Dxa7 
g6 

Na 26….g6 
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{Een kritiek moment. Zwart staat beter: de 
witte stukken staan een beetje kwetsbaar en 
de zwarte c-pion is veel gevaarlijker dan de 
witte a-pion.} 
27. Dxc5? {Dit had meteen moeten verlie-
zen.} 27... Pe4? {Winnend was 27...Da1! 
28. Dd6 Pe4 29.Dd8+ Kg7 en wit staat 
machteloos tegen dreigingen als Lb3 en 
Pc3. Zwart gaat een stuk winnen. Zo'n rede-
lijk eenvoudige winst missen is een overtui-
gend bewijs van slechte vorm.} 
28. Pd3 {De enige zet.} 28... Da1 29. Dc1! 
{Volledig gemist door de zwartspeler. Nu 
blijft wit gewoon een pion voor. Het eind-
spel wordt door Hiddo uitstekend afgewik-
keld.} 
29... Dd4 30. De3 Dxe3 31. fxe3 Pc3 32. 
Lf3 Lc4 33. Pb4 Lb3 34. Lc6 Kf8 35. Kf1 
Lc4+ 36. Ke1 Ke7 37. a4 Kd6 38. Kd2 Pe2 
39. Lf3 Pg3 40. Kc3 Lf1 41. Pc2 Kc5 42. 
Pd4 La6 43. Pb3+ Kb6 44. Kb4 Pf5 45. 
a5+ Kc7 46. e4 Ph4 47. Pd2 f6 48. Kc5 h5 
49. Kd5 Kd7 50. g3 Pxf3 51. Pxf3 Lb7+ 
52. Kd4 g5 53. h4 gxh4 54. Pxh4 Ke6 55. 
Pf5 La8 56. Pg7+ Kf7 57. Pxh5 Kg6 58. 
Pf4+ Kg5 59. Pd5 Lb7 60. Pc7 Kg4 61. a6 
Lc6 62. Pd5 Kxg3 63. Pxf6 Kf4 64. Nd5+ 
Kg5 65. Ke5 (diagam hierna) 1-0 

 

Na deze partij lag het lot van Erik in handen 
van de gebroeders Zuiderweg. Bij winst van 
Hiddo zou deze op gelijke hoogte komen 
met Erik en zou een beslissingsmatch nodig 
zijn. 
Alle speculaties ten spijt over de verleiding 
om te proberen de titel binnen de familie te 
houden, verstond Edwin zijn sportieve 
plicht en slaagde erin de partij te winnen.  
 
Hiddo Zuiderweg – Edwin Zuiderweg 
Analyse Edwin Zuiderweg 
1. e4 c5 2. Pf3 e6! {Tijdens de voorberei-
ding op deze partij wilde ik vooral kijken 
wat ik na 2...Pc6 3.Lb5 precies moest spe-
len. Tot ik me bedacht dat deze sterke zet na 
2...e6 helemaal niet speelbaar is. Psycholo-
gisch win ik hier in feite de partij.}  
3. c3 {Hiddo besluit er dan maar een Alapin 
van te maken.}  
3... Pf6 4. e5 Pd5 5. d4 cxd4 6. cxd4 d6 7. 
exd6 Lxd6 8. Pc3 Pxc3 9. bxc3 O-O 10. 
Ld3 Pc6 11. Lg5?!  

Na 11. Lg5 

{Geen gewel dige zet: de loper staat niet 
goed op g5 en de dame wordt naar een beter 
veld gejaagd.} (11. Bxh7+ {is ook niet 
goed} 11... Kxh7 12. Ng5+ Kg6 {en wit 
heeft geen vervolg.})  
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11... Dc7 12. Dc2 h6 13. h4? {Niet goed: 
zwart kan al slaan op g5 maar dit is niet 
verplicht.}  
13... e5 14. d5 Pa5 15. c4?  

 
Na 15. c4 

{Beter was geweest om hier zijn ongelijk te 
erkennen en b.v. 15.Ld2 te spelen.}  
15... f5! 16. Pd2 hxg5 17. hxg5 e4 18. Pxe4 
fxe4 19. Lxe4 Lb4+ 20. Kf1 Dxc4+ {Na 
dameruil is de partij natuurlijk afgelopen. Er 
moet nu wel een wonder gebeuren wil zwart 
nog mat worden gezet.}  
21. Dxc4 Pxc4 22. Lh7+ Kf7 23. Th4 Ld7 
24. Kg1 b5 (diagram hierna) 0-1 

Einduitslag play-offs 
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1 EH   ½ 1 1 0 1 1 4½
2 EZ 0 ½   ½ 1 1 1 4 
3 HZ 1 0 0 ½   1 1 3½
4 KS 0 0 0 0 0 0   0 

 
 
Hiermee wist Erik Hoeksema voor de ze-
vende maal, waarvan vier keer op een rij, 
het clubkampioen van SC Groningen op zijn 
naam te brengen. 
 
Eerder werd Erik kampioen in de jaren 
1981-82, 1987-88, 
1988-89 (samen met Mark van der Werf), 
2003-04, 2004-05, 2005-06. 
 
 
 

CLUBKAMPIOENEN vanaf 1962 
 
Meervoudig 
7x Hoeksema; 
3x Houtman, Kamstra, Ligterink, 
 Noordhof, Tilstra, Wellner; 
2x  Potze ,vd Werf. 
 
Enkelvoudig 
Boersma Prakken 
Bruin Staudt 
Dam  Schweizer 
de Diego Swijter 
Feenstra van der Wal 
Greben Weide 
van Heeringen van Wessel 
Hoepman Westra 
Kiers  Wiersma 
Mijnheer 
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BLUNDERRUBRIEK 
 Michiel Meeuwsen 
 
Het reanimeren van de blunderrubriek blijkt 
een schot in de roos, reacties zijn zonder 
uitzondering positief. Alleen Edwin Zui-
derweg had liever niet dat de hele partij 
werd afgedrukt in EP, omdat zo al zijn ope-
ningsgeheimen op straat komen te liggen. Er 
kwamen nav mijn oproep vele mails binnen 
met partijen waarin veelvuldig geblunderd 
werd. Bij de selectie voor deze rubriek moe-
ten wij echter streng zijn. Er worden ook 
partijen opgestuurd waarbij beide spelers 
louter slechte zetten doen. In zulke gevallen 
kunnen we niet meer spreken van blunders, 
dan hebben we het meer over een bagger-
potje. Ik heb even rondgesnuffeld in woor-
denboeken en op internet wat men nu eigen-
lijk onder een blunder verstaat. Volgens de 
Van Dale is een blunder een domme fout, 
een miskleun. Het woord blunder schijnt af-
komstig te zijn van het oud noorse woord 
blundra wat “de ogen sluiten” betekent. In 
dit verband is het wel aardig dat onze eerste 
blunder afkomstig is uit een partij waarbij 
de witpartij letterlijk en figuurlijk niks zag. 
Erik Hoeksema speelde een blindsimultaan 
tegen een aantal spelers waarin hij o.a. ver-
loor van Gerda Schreuder en Paul Zilver-
berg. Kwade tongen beweren dat de winst 
van Gerda niet helemaal zuiver tot stand ge-
komen is, omdat zij het de blindspeler nog 
moeilijker maakte door ook nog eens tijdens 
de partij te gaan analyseren op het bord (als 
ik hem hier schaak geef met de loper, dan 
doet hij die en dan doe ik die). Dat alles is 
hoewel natuurlijk volstrekt ongebruikelijk 
en bovendien niet toegestaan nog tot daar 
aan toe, maar Gerda zette ook nog eens haar 
stukken terug op andere dan de oorspronke-
lijke velden. Blunderpunten kan ik hier ech-
ter niet voor toekennen, misschien is het iets 
voor het valsspeelklassement.  
 

Erik Hoeksema - Paul Zilverberg 0-1 
(blindsimultaan) 

1. c4 Pf6 2. Pc3 e6 3. e4 d6 4. d4 Pc6 5. f4 
d5 6. e5 Pe4 7. Pxe4 dxe4 8. Le3 f5 9. Pe2 
Le7 10. Pc3 0-0 11. d5 exd5 12. cxd5 Pb8 
13. Lc4 Kh8 14. 0-0 a6 15. Tc1 b5 16. Lb3 
Lb7 17. a4 b4 18. Pe2 a5 19. Dd2 La6 20. 
Tfd1 Ld3 21. Pd4 Dd7 22. Pe6 Tc8 23. 
Ld4 Pa6 24. Pxg7 c5 25. e6 Dd8 26. Le5 
Lf6 27. Pxf5 Lxe5 28. fxe5 c4 29. d6 Pc5 
30. e7 Dd7 31. Df2 Pxb3 32. Pd4 Pxd4 33. 
Df6+ Kg8 (zie diagram) 34. Dg6+ hxg6   
wit geeft op. 

 
 
Ook de volgende partij is er weer een met 
Paul Zilverberg als degene die profiteert van 
een misgreep van de witspeler. Zijn oerde-
gelijke en taaie spel lijkt vroeg of laat een 
fout uit te lokken. In de onderhavige partij 
komt Oswaldo Sield riant te staan, Paul 
werd min of meer gedwongen om zijn dame 
te ruilen voor een toren en een paard. De 
stukken die hij nog in de strijd heeft (een to-
ren en een paard) staan nogal buiten positie. 
Het dame-offer lijkt voor Oswaldo toch als 
een verrassing te zijn gekomen want hij 
weet zich met de nieuw ontstane situatie op 
het bord nauwelijks raad. Hij blijft maar wat 
doelloos heen en weer schuiven met stukken 
en geeft op die manier Paul alle gelegenheid 
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om zijn paard en toren weer actief te maken. 
Bij zet 40 begaat Oswaldo een enorme 
blunder door een wel zeer vergiftigde pion 
te graaien, waarmee hij zijn dame zal verlie-
zen (8 blunderpunten). Paul krijgt ook blun-
derpunten (5 stuks) omdat hij de winnende 
combinatie niet meteen uitvoerde, maar pas 
een zet later. Later gaf Oswaldo aan dat hij 
bij zet 27 de winst gemist had. In plaats van 
de dames te ruilen had hij ook schaak kun-
nen geven en dan was het mat in elf ge-
weest. Voor het missen van een winnende 
zet staan normaliter ook 8 blunderpunten, 
maar die zullen we hem maar besparen om-
dat het erg moeilijk te zien was. 
 
Oswaldo Sield – Paul Zilverberg  0-1 
(interne competitie 3e periode, ronde 7) 
1. e4 e5 2.Pf3 Pc6 3. Lb5 Pf6 4. 0-0 d6 5. 
Te1 Le7 6. c3 0-0 7. h3 Pd7 8. d4 Lf6 9. 
Pbd2 exd4 10. Lxc6 bxc6 11. cxd4 Pb6 12. 
Pf1 Te8 13. Pg3 g6 14. Dc2 Lb7 15. e5 
Lg7 16. Lg5 f6 17. Db3+ d5 18. exf6 
Txe1+ 19. Txe1 Lxf6 20. Lxf6 Dxf6 21. 
Pe4 Dg7 22. Pc5 Tb8 23. Pxb7 Txb7 24. 
Te8+ Kf7 25. De3 Df6 26. Pg5+ Dxg5 27. 
Dxg5 Kxe8 28. Df6 Kd7 29. Df7+ Kd8 30. 
Dg8+ Ke7 31. Dxh7+ Kf6 32. Dh8+ Kf7 
33. b3 a5 34. De5 Pd7 35. Dh8 Pf8 36. Kf1 
Tb8 37. De5 Pe6 38. De3 Tb4 39. Dc3 
Txd4 (zie diagram) 

40. Dxc6(?) Td2(?) 41. a4(?) Td1+(!) 42. 
Ke2 Pd4+ 43. Kxd1 Pxc6        wit geeft op 
 
In de volgende partij is het Ron Woudsma 
die zich op de 34e zet verslikt in een pion 
ten koste van een toren. En dat terwijl hij in 
de diagramstelling deze pion geheel gratis 
kreeg aangeboden, zonder enige tegenpres-
tatie. Durk vertelde naderhand dat hij “alles 
of niets” had gespeeld en bewust met zijn 
voorgaande zet Lc1-f4 de dekking van pion 
a3 had losgelaten in de hoop dat Ron eerst 
de torens zou ruilen en dan de pion zou 

slaan.   
 
Durk Elzinga – Ron Woudsma 1-0 
(interne competitie 3e periode, ronde 8) 
Diagram na 33.  Lc1-f4 

33. …. Txe5 34.Lxe5 Txa3 ??? 35.Ld6+ 
Ke8 36.Lxa3 [in plaats van een kwal achter, 
heeft wit nu  een loper meer]  36…..Kd7 
37.Kf3 e5 38.dxe5 Ke6 39.Ke4 Kd7 
40.Ld6  Zwart geeft op. Het weggeven van 
een toren en daarmee een zekere winst uit 
handen gevend levert Ron 5 blunderpunten 
op. 
 
Dat brengt mij tot de eindklassement van dit 
blunderseizoen. Lange tijd leek het erop dat 
Wim Krijnen de blunderkoning van het sei-
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zoen 2006-2007 zou worden, maar op de 
valreep is hij nog voorbijgestreefd door Erik 
Hoeksema. Al eerder had Erik een halfje la-
ten liggen tegen Edwin Zuiderweg, omdat 
hij die avond vroeg naar huis wilde om 
Champions League voetbal te kunnen zien 
(3 blunderpunten), maar door te verliezen 
(zie de partij, 27e zet, eerder in deze EPvan 
Hiddo in een cruciale play off wedstrijd had 
Erik bijna het clubkampioenschap wegge-
blunderd (dat had hem minstens 1000 blun-
derpunten opgeleverd). Maar omdat Edwin 
broedermoord pleegde door Hiddo te ver-
slaan in de laatste play off wedstrijd kon 
Erik er toch nog makkelijk met de titel van-

door gaan. Desondanks wist Erik toch nog 
voldoende blunderpunten bij elkaar te 
sprokkelen om ook in deze discipline souve-
rein bovenaan te eindigen. Ook Ton Bont-
sema heeft het podium gehaald. Tjisse, 
Durk, Joop en Oswaldo hebben het podium 
net niet gehaald, zij eindigen op een gedeel-
de vierde plek. 
 
Hopelijk levert het schaakseizoen 2007-
2008 ook weer veel memorabele blunders 
op. Blijf ze opsturen naar: 
 m-meeuwsen@home.nl 
 
 

 
 
EINDSTAND BLUNDERKLASSEMENT 2007 
 

1 Erik Hoeksema 23 blunderpunten 
Weggeven van een dame, verliezen van Hiddo 
door een combinatie niet te zien, remise aanbie-
den om voetbal te kunnen zien 

2 Wim Krijnen 15 blunderpunten Niet lezen van de toernooiregels 

3 Ton Bontsema  12 blunderpunten 
Onhandig gebruik maken van doorschijnend tas-
je voor privé-tijdschriftenhandig gebruik  

4 Tjisse Tilma 10 blunderpunten Remise aanbieden in een gewonnen stelling 

5 Joop Houtman  10 blunderpunten  Missen van de winnende zet 

6 Durk Elzinga  10 blunderpunten Jezelf onnodig mat laten zetten 

7 Oswaldo Sield 10 blunderpunten Weggeven van een dame 

8 Eise Bakker  8 blunderpunten In het voorjaar voor Sinterklaas spelen 

9 Paul Zilverberg  5  blunderpunten  Missen van de winnende zet 

10 Ron Woudsma  5  blunderpunten Weggeven van een toren 

11 Henk van Putten  3  blunderpunten Incorrect stukoffer 

12 Kiran Soerdjan  3  blunderpunten 
Combinatie niet uitvoeren door een penning over 
het hoofd te zien 
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BLINDSIMULTAAN 
“Ik ga liever gewoon dood” 
(A. van den Heuvel) 
 Erik Hoeksema 
Op zaterdagavond 12 mei mocht ik weer 
eens een blindsimultaan proberen. De orga-
nisatie was in vertrouwde handen bij Anne-
lies. Als goede gastvrouw stuurde zij de uit-
nodigingen rond, en met charmante teksten 
als ‘laat het zo vroeg mogelijk weten wan-
neer je verhinderd bent, dan heb ik genoeg 
tijd om je een bombrief te sturen’ nam vrij-
wel iedereen de uitnodiging zonder aarzelen 
aan. De vorige keer had ik tien tegenstan-
ders en daarom streefden we voor een nieu-
we recordpoging nu naar elf spelers.  Zo ge-
zegd zo gedaan, maar op de vrijdagochtend 
voor de simultaan kwam Annelies in een 
helder ogenblik ineens tot de ontdekking dat 
er toch maar tien spelers waren! Heel 
vreemd, haastig controleerde ik het namen-
lijstje maar inderdaad: het waren er slechts 
tien. In allerijl werd Ron Woudsma vastge-
legd als elfde man. Groot was onze verba-
zing toen er op zaterdagavond ineens twaalf 
mensen achter de borden plaatsnamen! 
Foutje, we hadden allebei Job Holtz over 
het hoofd gezien. 

Elf of twaalf spelers, het lijkt niet zoveel 
verschil te maken maar zo langzamerhand 
bereikt dit evenement de grenzen van zijn 
groei, zowel logistiek (het huisvesten en 
voeden van zoveel schakers) als schaak-
technisch – wanneer explodeert het hoofd 
van de simultant? Oh, als ik toch denk aan 
de ideale omstandigheden waaronder dam-
mer Ton Sijbrands zijn blindrecords kan 
vestigen. Hij zit in een afgesloten geluid-
dichte kamer en via een vernuftig intercom-
systeem zorgt een onafhankelijke, non-
playing en bovenal nuchtere arbiter ervoor 
dat de zetten steeds foutloos worden door-
gegeven.  

Dat is bij mijn blindsimultaans helaas een il-
lusie. Voorbeeldje: ik zeg Ld6, mijn tegen-
stander voert per ongeluk Ld7 uit. Als dan 
drie zetten later de vergissing aan het licht 
komt, dan vergt het terugzetten van de juiste 
stelling vooral van de simultant heel veel 
energie. Wat ook nog wel eens gebeurt: de 
tegenstanders proberen wat zetten uit op 
hun bordje. Streng verboden natuurlijk, 
maar als simultaangever heb je daar weinig 
zicht op. Vervolgens zet men de stelling 
verkeerd terug en je hebt de poppen aan het 
dansen. Ik pleit dan ook voor het aanstellen 
van een controleur, iemand die streng toe-
zicht houdt op deze zaken. Overtredingen 
zou hij kunnen bestraffen met zweepslagen 
of lichte stroomstootjes – het moet immers 
wel gezellig blijven! Misschien een klusje 
voor Hiddo? 

Het was loodzwaar, we begonnen rond 
kwart voor 8 en om half twee was de laatste 
partij afgelopen. De volgende dag was de 
kampioenswedstrijd in Den Bosch van Gro-
ningen 1, dus het laat zich raden dat team-
leider Bart Beijer niet zo heel enthousiast 
was over mijn ontspannen manier van 
‘voorbereiden’. De partijen in vogelvlucht: 

Kroegschaker Ibelo Damkat ging snel ten 
onder. Eigen schuld, dikke bult: hij pro-
beerde wat zetjes uit op zijn bord en meende 
vervolgens dat hij al kort gerokeerd had. 
Nee dus, en de simultaangever gaf onver-
biddelijk mat op f2. Een gemakkelijke be-
slissing was dat niet. Ik zag het mat meteen, 
maar kon mij niet voorstellen dat Ibelo dat 
zomaar toe zou laten. Dus de partij nog een 
keer of tien nagespeeld in mijn hoofd, maar 
het bleef mat en uiteindelijk waagde ik de 
gok. Een snelle voorsprong en nog maar elf 
borden te gaan, heerlijk begin! 

Ik had besloten de zaak slim aan te pakken. 
De strategie: als ik niets zou bereiken in de 
opening, dan snel remise aanbieden om 
krachten te sparen. Tegen het Hollands van 
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Tjisse Tilma had ik geen spatje voordeel, en 
ook tegen het solide betonspelletje van Fer-
ry Ruigendijk kwam ik nergens. Beide par-
tijen werden snel remise. 

Tot een uur of half twaalf ging het allemaal 
geweldig. Op een uitgebalanceerd dieet van 
cola-light (vooral geen dropshot!), chips en 
leverworst liep de simultant uit naar een 5-1 
voorsprong. Ron Woudsma werd in een 
damegambietje langzaam weggedrukt, Wil-
lem Giesensteyn moest na een wat al te 
woeste opening zijn dame inleveren en An-
nelies ging onderuit na een mislukte poging 
om ‘chaos’ te creëren. Haar plannetje: deze 
keer geen theoretisch duel in een scherpe 
Siciliaan, maar zo snel mogelijk van de ge-
baande paden af om zo de simultant onge-
bruikelijke problemen voor te schotelen. Op 
zich een prima plan, maar je moet je zelf na-
tuurlijk ook thuis voelen in zo’n vreemde 
stelling. 

Daarna kwam de klad er een beetje in bij de 
simultaangever. Tegen Tim Loos de eerste 
verliespartij: een Najdorf met Le3, zo’n va-
riant waarvan ik soms denk dat ik hem echt 
begrijp. Na deze ontnuchterende partij weet 
ik weer beter. Mijn eigen initiatief op de 
koningsvleugel leverde niets op terwijl ik op 
de damevleugel werd weggeofferd. In alle 
blindsimultaans tot nu toe ben ik nog nooit 
zo ruw van het bord geschopt! 

Tegen Henk Clermonts kreeg ik na een rus-
tige Engelse opening duidelijk voordeel: 
goede loper tegen kreupel paard en een paar 
zwakke pionnen aan de overkant. Maar 
Henk zette zijn hakken in het zand en er was 
voor mij geen doorkomen aan tegen deze 
gehaaide verdediging: remise. 

Een enorme tegenvaller was de nederlaag 
tegen Paul Zilverberg. Wat had ik hem te 
pakken in de opening, maar wat was hij 
daarna weer ongelooflijk taai. Ik besefte dat 
ik huizenhoog gewonnen stond maar de 

stelling was zo onoverzichtelijk – zeker 
voor een blindspeler – dat ik zelfs een sim-
pel mat in twee over het hoofd zag. In plaats 
daarvan gaf ik het ene stuk na het andere 
weg, eigenlijk had ik geen flauw idee meer 
hoe het stond. 

Meteen daarna verloor ik ook van Gerda 
Schreuder. Een beetje hetzelfde verhaal als 
de partij tegen Paul: een riante stelling, 
maar ineens voel je het voordeel als los 
zand tussen je vingers wegglijden. Waar 
Annelies geforceerd op ‘chaos’ zat te spe-
len, is dat bij Gerda een natuurlijk proces. 
Stukken staan op plaatsen waar ze anders 
nooit staan en dan zit er al gauw een rare 
truc in de stelling. De partij had een opmer-
kelijk slot. Ik stond inmiddels totaal verlo-
ren, en tot overmaat van ramp kondigde 
Gerda ook nog mat aan! Vreemd, dat had ik 
helemaal niet zien aankomen maar meekij-
kende omstanders gaven Gerda groot gelijk. 
Met groot enthousiasme offerde ze de dame 
en even later was het inderdaad mat. Ik be-
greep er niets van, maar murw gebeukt door 
alle striemende klappen van het noodlot in-
casseerde ik gelaten weer een nul. Pas uren 
later werd mij duidelijk wat er gebeurd was 
– ZIE DIAGRAM 
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Gerda heeft wit, ik heb zwart. Alles wint 
voor wit, maar Gerda’s winstvoering is van 
een verrassende directheid. Er volgde: 
34. Dg8+! Txg8 35. hxg8D+!!  en mat. Pion 
h6xg8, wat is dit nou weer voor onzin, zal 
de lezer zich afvragen. Heel simpel: tijdens 
haar bespiegelingen over deze stelling had 
Gerda de stukken licht beroerd en was de 
pion van h6 ineens op h7 beland. Tja, dat 
scheelt natuurlijk een slok op een borrel. 
Een beter bewijs dat er de volgende keer een 
strenge arbiter moet komen kan ik zo gauw 
niet bedenken!  

Zo was mijn voorsprong teruggelopen tot 
5½-4½, maar gelukkig wist ik – met nog 
twee partijen aan de gang - een totale ineen-
storting te voorkomen. Tegen Job Holtz had 
ik in het middenspel ongetwijfeld al veel 
eerder kunnen toeslaan, maar ik ‘zag’ het 
niet precies en moest vervolgens nog uren-
lang aan het werk in een gewonnen eind-
spel. En dat was toch spannend, want ik had 
al twee keer een onreglementaire zet gedaan 
in deze partij en een derde vergrijp zou au-
tomatisch tot verlies leiden. Maar goed, 
verdere vergissingen bleven uit en ruim na 
enen legde Job zijn koning om. 

Als laatste was ik in de slag met Wim Krij-
nen. Ik een pionnetje meer, maar Wim had 
enige compensatie door zijn actieve stuk-
ken. Heel lastig, maar uiteindelijk liet hij 
zich beetnemen in een toreneindspel. 7½-
4½ dus, geen onaardige score maar het vol-
doet niet aan mijn eigen 70%-regel. Dit was 
slechts 62,5%, dus we moeten nog een keer 
op herhaling! 

 

 

 

 

 

DOORGEEF 
KAMPIOENSCHAP 
 
 Durk Elzinga 
De clubagenda gaf aan dat op 12 juni zou 
worden gespeeld om het doorgeefkam-
pioenschap. 
De website van SC Groningen bracht het 
iets bescheidener: “Komende dinsdag is er 
doorgeefschaak”. Om toch nog wat leden 
naar het clublokaal te krijgen? vervolgde het 
bericht op de website met: “Voor de lief-
hebbers wordt er ook een alternatief rapid-
toernooi gespeeld”. Hoe dan ook, de be-
langstelling voor het doorgeefschaak neemt 
per jaar af. Namen het vorige jaar nog 6 
teams deel, dit jaar moest er in de zaal ge-
ronseld worden om nog een vierde team te 
kunnen formeren.  
 
Gezien het aantal teams werd besloten een 
dubbelrondige competitie te spelen. 
Nadat de teams elkaar twee maal hadden 
ontmoet, bleek het duo Floris Zoutman / Ni-
co Karsdorp met 11 punten ruimschoots als 
eerste te eindigen. Tweede werden Ferry 
Ruigendijk / Stefan Feenstra met 7 punten, 
gevolgd door Henk vd Putten / Michiel 
Meeuwsen op de derde plaats met 5½ punt. 
Als laatste eindigden Durk Elzinga / Henk 
Pompstra met ½ punt, met dank  aan Mi-
chiel die vergat winst te claimen nadat de 
klok van Henk als eerste was gevallen.  
 

 1 2 3 4 1 2 3 4 T 
1.Henk
Michiel

x 1 1 2 x 0 0 1½ 5½

2.Ferry
Stefan 

1 x 0 2 2 x 0 2 7 

3.Floris
Nico 

1 2 x 2 2 2 x 2 11 

4.Durk
Henk 

0 0 0 x ½ 0 0 x ½ 

 



En Passant 44.9  juni 2007 
 

 

 13

Jaarkalender 2007/2008 
(Voorlopig, onder voorbehoud) 
 
Augustus 2007 
14 Interne 
 [Eerste clubavond, begin 1e periode] 
21 Interne 
28 Interne 

September 2007 
4 Interne 
11 Algemene ledenvergadering 
15 Eerste KNSB-ronde 
18 Interne 
22 Rapidtoernooi 
25 Interne 

Oktober 2007 
2 Interne 
9 Interne 
6 Tweede KNSB-ronde 
16 Interne 
23 Interne 
30 Interne  

November 2007 
6 Interne 
 [Laatste ronde 1e periode] 
3 Derde KNSB-ronde 
13 Active Chess 
20 Active Chess 
24 Vierde KNSB-ronde 
27 Interne [Begin 2e periode] 

December 2007 
4 Interne  
11 Interne 
15 Vijfde KNSB-ronde 
18 Kippenfuif 

Januari 2008 
8 Nieuwjaarssimultaan 
15 Interne  
22 Interne 
29 Interne 
 
 
 

Februari 2008 
9 Zesde KNSB-ronde 
5 Interne 
12 Interne 
21 Interne 
28 Interne 

Maart 2008 
4 Interne 
8 Zevende KNSB-ronde 
11 Interne [Laatste ronde 2e periode] 
18 Active Chess 
25 Active Chess 
29 Achtste KNSB-ronde 

April 2008 
1 Interne [Begin 3e periode] 
8 Interne 
11 Weekend toernooi ronde 1 
12 Weekend toernooi ronde 2 t/m 4 
13 Weekend toernooi ronde 5 & 6 
15 Interne 
19 Negende (laatste) KNSB-ronde 
 (Groningen 2) 
22  Interne 
29  Interne 

Mei 2008 
6 Interne 
13 Snelschaakkampioenschap 
17 Negende (laatste) KNSB-ronde 
M’klasse 
 G1 Share dimension 
20 Interne 
27  Interne 

Juni 2008 
3 Interne 
10 Interne [laatste avond] 
17 Doorgeefkampioenschap 
14 Schaakvarianten / Zomerschaak 

Juli 2008 
1 Zomerschaak 
8 Zomerschaak 
15 Zomerschaak 

Augustus 2008 
19 Interne [Eerste clubavond] 
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JEUGD 
 
Clubkampioenschap 
Stand  na 4e avond 14 juni 
 
 Wim Krijnen 
In de voorgaande EP is uitgelegd hoe het 
clubkampioenschap naar leeftijdscategorie-
en werkt. Inmiddels is dit kampioenschap 
een heel eind gevorderd, sterker, het zit met 
nog 1 wedstrijd te spelen in de beslissende 
fase. 
In de C-categorie heeft David Slagter nog al 
zijn partijen gewonnen en lijkt dus zeker 
van zijn zaak, ware het niet dat hij in de 
laatste wedstrijd nog tegen Milan Mostert-
man moet spelen. Die heeft 1 wedstrijdpunt 
minder, maar heeft ook nog een inhaalwed-
strijd tegen Milan Heller te spelen. Milan 
Heller leek ook een kandidaat voor de titel, 
tot hij afgelopen week tegen David moest 
spelen en helaas voor hem werd hij vakkun-
dig opgerold. Dat betekent echter nog niet 
dat hij kansloos is. Moet hij wel zijn 2 laats-
te partijen winnen en dat zal niet meevallen 
tegen de gebroeders Mostertman. Die ge-
broeders hebben al tegen elkaar gespeeld. In 
eerdere ontmoetingen tussen hen, die ik heb 
mogen aanschouwen, won Xander, maar 
toen er echt wat op het spel stond toonde 
Milan zich de sterkste. In de laatste wed-
strijd zullen Jasper Hupkes en Jonathan 
Slagter met elkaar uit maken wie de eretitel 
van de rode lantaarndrager krijgt toebe-
deeld. 
In de D-categorie is het ook spannend. Re-
nout Swarts heeft een half puntje achter-
stand op Vaclav Ocelik en ze moeten in de 
laatste ronde tegen elkaar spelen. Dat kan 
dus de nodige spanning geven. Ik acht Va-
clav favoriet, maar met schaken weet je het 
maar nooit. Als ik naar mijn eigen spel kijk 
dan lijkt het niet onverdienstelijk, maar ik 
heb altijd wel een moment van onachtzaam-

heid waardoor ik een in aanzet niet onver-
dienstelijke avond weer kan bijschrijven in 
het rijtje teleurstellende ervaringen. Dus 
niets is onmogelijk. De anderen zijn uitge-
schakeld en strijden met elkaar om de eer 
van plaats 3 t/m 6, waarbij Bente Verheul de 
hoogste ogen gooit. Leon Collenteur moet 
van haar in de laatste ronde winnen om nog 
3e te kunnen worden. De laatste plaats wordt 
in het onderlinge duel tussen Aafko Boon-
stra en Wessel van der Vegt uitgevochten. 
In de E/F-categorie lijkt de strijd gestreden. 
Vorig jaar was er een gedeeld kampioen-
schap van Olav Mostertman en Tom Wit-
senburg. Zij speelden in de voorlaatste ron-
de tegen elkaar en Tom toonde zich de 
meerdere van Olav. Ik ga ervan uit dat bei-
den in de laatste ronde zullen winnen en dat 
betekent dat Tom dit jaar waarschijnlijk on-
gedeeld kampioen wordt, maar ook hier: 
niets is onmogelijk. De anderen konden nog 
niet tegen het geweld van deze 2 matadoren 
op. Florian Verweij handhaafde zich rede-
lijk. Feiko Smit is nog maar heel kort lid 
van de club en heeft niet alle wedstrijden 
kunnen spelen. Als ik hem zie spelen denk 
ik: ja, dat kan wat worden. Het lijkt me dat 
hij de top van deze categorie op den duur 
naar de kroon kan steken. Yang Yang Zhou, 
die het in het E-kampioenschap van de 
NOSBO redelijk deed, had zijn beste dagen 
niet en zal onderin het klassement eindigen. 
Bij het kampioenschap van de reserves A, 
delen de beide vrienden Harro Boven en 
Bert ter Bogt de eerste plaats en daar kan 
niemand meer aan komen. In hun onderlin-
ge partij kwamen ze, zoals het echte vrien-
den betaamt, een keurige remise overeen. 
De rest wonnen zij en ik ga er helemaal van 
uit dat beiden ook hun laatste partij zullen 
winnen. Ieder een halve beker lijkt me en 
als je toch heel veel met elkaar optrekt dan 
heeft ieder eigenlijk een hele beker. 
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Bij de reserves B is er sprake van een heel 
open strijd met 3 jongens die boven komen 
drijven: Lucian Franzky, nog maar net lid 
en uit degelijk schakershout gesneden, Ty-
men Venema, ook dit jaar pas bij de vereni-

ging gekomen en Jorden Foreest, die net aan 
het einde van het vorige seizoen de vereni-
ging kwam binnen lopen. Drie verse krach-
ten dus. Zij maken onderling uit wie er met 
de beker vandoor gaat. 

 
C-categorie 

    1 2 3 4 5 6 Punten Plaats 

1 Jonathan Slagter  0 0  0 0 0 5 

2 Milan Mostertman 1   1 1  3 2 

3 Milan Heller 1   1  0 2 3 

4 Jasper Hupkes  0 0  0 0 0 5 

5 Xander Mostertman 1 0  1  0 2 4 

6 David Slagter 1  1 1 1  4 1 
          

D-categorie         

    1 2 3 4 5 6 Punten Plaats 

1 Vaclav Ocelik   1 1 1 1 4 1 

2 Renout Swarts   1 1 1 1/2 3,5 2 

3 Wessel van der Vegt 0 0  0  0 0 5 

4 Leon Collenteur 0 0 1  1  2 4 

5 Aafko Boonstra 0 0  0  0 0 5 

6 Bente Verheul 0 1/2 1  1  2,5 3 

          

E/F-categorie         

    1 2 3 4 5 6 Punten Plaats 

1 Feiko Smit  0 0 1  0 1 4 

2 Florian Verweij 1  1  0 0 2 3 

3 Bram van der Vegt 0 0  0 0  0 6 

4 Yang Yang Zhou 0  1  0 0 1 4 

5 Tom Witsenburg  1 1 1  1 4 1 

6 Olav Mostertman 1 1  1 0  3 2 
 
 
 
          



En Passant 44.9  juni 2007 
 

 

 16

Reservegroep A         

    1 2 3 4 5 6 Punten Plaats 

1 Harro Boven  1/2 1 1  1 3,5 1 

2 Bert ter Bogt 1/2  1  1 1 3,5 1 

3 Ruurtjan Pul 0 0  0 1/2  0,5 5 

4 Frank Bokdam 0  1  1 0 2 3 

5 Rex Pijper  0 1/2 0  0 0,5 5 

6 Rutger Bosscher 0 0  1 1  2 3 

          
Reservegroep B                               

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Punten Plaats

1 Jorden van Foreest  0      1   1 1 1 4 3 

2 Wietse Hoekstra 1  0           1 8 

3 Lucian Franzky  1   0 1  0 1 1   1 5 1 

4 Gerben van de Steeg              0  

5 Tymen Venema   1     1  1  1  4 2 

6 Seb Koster   0    1 1   1   3 4 

7 Kees Lettink      0  0      0 10 

8 Lemeng Li 0  1  0 0 1       2 6 

9 Thomas Groothoff   0       0    0 10 

10 Konst.  Rondhuis   0  0    1  1 0  2 6 

11 Celine Li 0     0    0   0 0 12 

12 Bart Venekamp 0    0     1   1 2 5 

13 Harold Venema 0  0        1 0  1 9 
 
 
De laatste jeugdavond 
Ouder – Kind toernooi, donderdag 5 juli 
Elke keer voor de vakantie organiseren we 
een bijzondere activiteit voor de jeugd. Dat 
doen we ook weer voor de zomervakantie. 
Vorig jaar hebben we een ouder – kind 
toernooi georganiseerd en dat was een groot 
succes, zeg maar voor herhaling vatbaar. De 
vakantie is een mooie aanleiding. 
Hoe gaat zo’n toernooi. Heel eenvoudig: 
een kind vormt samen met een ouder een 

team van twee en die spelen tegen zo’n an-
der team, de een met wit en de ander met 
zwart, kinderen spelen tegen kinderen en 
ouder tegen ouder. 
Nu is het natuurlijk niet zo dat iedere ouder 
ook kan schaken en dus kan het voor som-
migen moeilijk zijn een team te vormen. 
Soms zijn er ook meerdere kinderen uit een 
gezin lid en dan wordt de spoeling ook wel 
erg dun. Je hebt tenslotte maar maximaal 2 
ouders. Het ‘ouder’ willen we dan ook wat 
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breder gebruiken. In ieder geval ouder dan 
het jeugdlid, dus een volwassene. Ieder kent 
vast wel iemand die ouder is en de beginse-
len van het schaakspel machtig is. Vorm dus 
een team, misschien wel samen met je opa 
of oma, oom of tante. Wie weet. 
Er worden eerst 3 voorrondes gespeeld en 
daarna een finale ronde. Natuurlijk is er ook 
weer wat te happen en zijn er prijzen te ver-
dienen. Kortom, het wordt een feestavond. 
 
 
Het Praedinius Gymnasium, met een 
sterke SC Groningen delegatie, Neder-
lands kampioen 
Het Praedinius Gymnasium is zaterdag 
kampioen van Nederland geworden. In de 
afdeling ‘Voortgezet Onderwijs Onder-
bouw’ won het onbedreigd de 3 matches te-
gen het Christelijk Gymnasium Utrecht, het 
Amsterdams Lyceum en het Stedelijk Gym-
nasium van Leiden. De kern van het team 
bestond uit SC Groningen-spelers. David 
Slagter, Milan Mostertman en Milan Heller 
vormden samen met Evie Warmelink van 
Unitas het team dat voor iedereen te sterk 
was. In 2005 behaalden zij het basiskampi-
oenschap als leerlingen van de Annie 
M.G.Schmidtschool. Nu herhaalden zij deze 
prestatie bij hun nieuwe school. Van 1992 
tot en met 1994 won het Praedinius het al-
gemeen kampioenschap Voortgezet Onder-
wijs en het heeft er nogal wat schijn van dat 
het huidige team - dat optrad zonder team-
leider/coach - genoeg potentie heeft om de-

ze prestatie te gaan evenaren. 
Bij de basisscholen behaalde het viertal van 
de Annie M.G. Schmidtschool een 5e plaats 
met 2 gelijke spelen en 3 nederlagen. De 
meeste kans op een beter resultaat hadden 
de jeugdige spelers nog tegen de overduide-
lijke eindwinnaar Tangram uit Rotterdam. 
Na een snelle nederlaag op bord 4 vochten 
Xander Mostertman, Olav Mostertman en 
Tom Witsenburg goed terug. Maar zoals zo 
vaak gebeurt tegen sterkere spelers rolde het 
balletje in de eindfase steeds de verkeerde 
kant op. Julian Overdam (rating 1867) was 
Xander net de baas, Jan Overdam (1683) - 
met nog maar enkele seconden op de klok - 
wist Olav toch te matten en Peter Alexander 
van der Poel (1381) overleefde een hache-
lijke stelling, waardoor Tom (in deze cyclus 
puntenverzamelaar bij uitstek) in de finale 
tegen zijn enige verliespunt opliep. Deze 
wedstrijddag zat er niet meer in dan mee-
doen en genieten van de prachtige entoura-
ge, het mooie uitzicht over de Waalbrug, de 
simultaanseance van Loek van Wely waar-
aan onze reservespeler kon meedoen en het 
volgen van de wedstrijden van de grote jon-
gens. 
De dag werd feestelijk besloten bij Mac 
Donalds in Heerde (afslag 28) waar scha-
kers en ouders zich te goed deden aan het 
steeds gezonder ogende voedsel van deze 
fastfoodketen. De bespelers van bord 4 Pu-
ria Tawakuli en Jasper Bos (die voor de fi-
nale menig belangrijk puntje voor de Annie 
MGS-school gescoord hebben) genoten van 
de voor hun geheel nieuwe gang van zaken 
temidden van toppers als Milan Mostertman 
en grootmeester Sipke Ernst. 
 
 
 
 
Foto links: 
Het team van het Praedinius Gymnasium
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Déjà-vu 
Back to the sixties (?) 
 Durk Elzinga 
Als jong officier in 1967 ingekwartierd in 
Breda bij een gastvrije oudere weduwe die 
mij af en toe ’s avonds uitnodigde voor een 
kopje koffie met daarna een borreltje, kreeg 
ik bij gelegenheid ‘haar verhaal’ te horen. 
In het kort kwam het er op neer dat haar 
echtgenoot zaliger en zij na een lange reeks 
van jaren zuinig en spaarzaam te hebben ge-
leefd, een woning hadden gekocht met be-
hulp van het vergaarde spaargeld, aangevuld 
met een kleine hypotheek welke zou zijn af-
gelost tegen de tijd dat de echtgenoot 65 zou 
zijn geworden.  
Echter, voor het zover was werd de echtge-
noot ernstig ziek, en werd het gezin gecon-
fronteerd met hoge onkosten, terwijl de in-
komsten wegvielen. Na enige tijd waren de 
reserves op, en werd een beroep gedaan op 
de toen (begin jaren ’60) bestaande sociale 
voorzieningen. Het antwoord was duidelijk: 
u heeft eigen vermogen, dat moet u eerst 
aanspreken. Met de verkoop van het huis 
werd een aanvraag ingediend voor een 
huurwoning in de goedkopere sector, waar-
op eveneens als antwoord kwam: op grond 
van uw vermogen komt u niet in aanmer-
king. Waarop het echtpaar via een makelaar 
een duurdere huurwoning betrok.   
Conclusie: zuinigheid en spaarzaamheid 
werden bestraft.  
 
Deze geschiedenis, meer dan 40 jaar gele-
den, kwam bij mij als toeschouwer boven 
tijdens een toernooi: aan de ene kant een 
speler in tijdnood, onmiddellijk een zet 
doend meteen nadat de tegenpartij zijn zet 
gedaan heeft, daar tegenover een speler die 
zuiniger met de tijd is omgegaan, keurig de 
zetten van beide spelers noterend.  Nog net 
de tijdcontrole gehaald, pakt de eerste speler 

het notatieformulier van zijn tegenstander, 
en begint zijn eigen formulier bij te werken. 
Ziedaar: niet alleen dat de eerste speler fei-
telijk meer tijd krijgt dan zijn tegenstander 
(hij verliest in de tijdnoodfase geen secon-
den aan het opschrijven)1, ook mag hij nog 
eens gebruik maken van het notatieformu-
lier van de tegenstander om het zijne bij te 
werken. Is dit feitelijk niet eenzelfde situatie 
als de geschiedenis van 40 jaar geleden, zij 
het dat nu zuinigheid niet bestraft wordt, 
maar verkwisting wel beloond?  
En dit alles is geheel in overeenstemming 
met de FIDE (KNSB) regels voor het 
schaakspel!  [art. 8.4 en 8.5.b)]  
 
Het verhaal uit de jaren zestig van de vorige 
eeuw zou tegenwoordig anders zijn verlo-
pen. Het is niet meer zo dat iemand die een 
beroep doet op gemeenschapsvoorzieningen 
eerst alles wat hij heeft ‘moet opeten’. 
De geschetste situatie aan het schaakbord is 
echter nog steeds up-to-date (zie FIDE Re-
gels voor het Schaakspel, Nederlandse ver-
taling KNSB maart 2005). 
 
Ik pretendeer niet met dit artikel zelfs maar 
een eerste aanzet te geven tot het ongedaan 
maken van deze in mijn ogen ongelijke be-
handeling van schakers. Misschien is zelfs 
daarvoor een voor mij (nog) onbekende 
verklaring. In dat geval: wie kan mij daar-
over uit de droom helpen? [Johan Zwane-
pol?] 
 
 
1 FIDE regels voor het schaakspel, art. 8 (het noteren van 

de zetten) lid 1: “Als een speler niet in staat is te note-
ren, mag de speler gebruik maken van een door hem 
voorgestelde assistent om de zetten te noteren. De hem 
toegewezen bedenktijd wordt zoveel verminderd als de 
arbiter juist acht”. 

 Deze zin impliceert dat in de toegewezen bedenktijd is 
inbegrepen een hoeveelheid tijd voor het noteren van 
het voorgeschreven aantal zetten. 
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COLOFON 
 

Redactie Eindredacteur Durk Elzinga 
 Blunderrubriek Michiel Meeuwsen 
 Redactie  adres Ubbegalaan 16, 9727DT, Groningen 
   e-mail durkelzinga@planet.nl    
   tel  050-526 40 55  
Bezorging Joop Kremer, Nico Karsdorp 
Reproductie RCG, oplage 150 
 

Bestuur Schaakclub Groningen 
Voorzitter Henk Haisma Churchillstr. 27 9728 SE Groningen 050-5254662 
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 
 Bank   64.12.20.383         Giro   837638 
Interne competitie Floris Zoutman Frederikstr. 22B4 9724KC Groningen 06-45468516 
Externe competitie Dimitri van Leent     
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 
Speellok. KNSBwedstr. Het Heerenhuis Spilsluizen 9 Groningen 
Ledenadministratie Nico Karsdorp Pelsterstraat 50c 9711 KM   Gr 050-3183404  
Website www.scgroningen.nl 
 

Andere functionarissen 
Interne Competitie Zoutman (coörd.), Zilverberg, E.Zuiderweg, van Beersum (rating) 
Bar Zoutman (coörd/financiën), Schreuder (inkopen) 
Speelzaal Zoutman, Tilstra, Zilverberg, H. Zuiderweg 
Int. Toernooien H. Zuiderweg, Zoutman  
Teamleiders G1: Bart Beijer G2: Dimitri van Leent G3: Jan van der Helm 

G4: Kiran Soerdjan G5: Floris Zoutman  G6: Ferry Ruigendijk 
G7: Jan W Tamminga G8: Wim Krijnen 

Jeugd Coord: Wim Krijnen 
 Stap 6: Joop Houtman  Stap 5: Hiddo Zuiderweg en Arjan Dijkstra 

Stap 4: Ruben Slagter en Kiran Soerdjan Stap 3: Jaap Koekoek 
Stap 2: Antoni de Jong Swemer Stap 1: Chiel Nijssen 

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

www.scgroningen.nl


En Passant 44.9 44e jaargang, nummer 9 juni 2007 
 

 

 20

Agenda jeugd 
Juni 
23 Landelijke pupillendag, Gouda 
28 Examens 
 
 
Juli 
5 Laatste avond voor vakantie: 
 Bijzondere activiteit  

Augustus 
23 1e Clubavond, startactiviteit 
30 Clubavond 
  
 

September 
6 Clubavond 
13 Clubavond 
20 Clubavond 
27 Clubavond 
 
 

 

 
 
 

Agenda senioren 
Juni 
26 Zomerschaak 
 
 
Juli 
3 Zomerschaak 
10 Zomerschaak 

Augustus 
14 Interne, eerste clubavond 

begin 1e periode 
21 Interne 
28 Interne 
 

September 
4 Interne 
11 Algemene Ledenvergadering 
15 KNSB 1e  ronde  
18 Interne 
22 Rapidtoernooi 
25 Interne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EP 45.1 verschijnt 28 augustus. Kopij graag z.s.m. doch uiterlijk 22 augustus inleveren 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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