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                Hierbij  brengen wij ter kennis dat al geruime tijd  
                                                      geen levensteken meer is vernomen van onze 

dierbare Jeugdafdeling 
                 
 
 

= = = = =      JEUGD      = = = = = 
 
 
 
 

?????? 
 

Deze vraagtekens zijn een herplaatsing. Ze kwamen ook voor in En Passant 45.2. (pagina 36). 
Toen werd ook de bedoeling van dit cryptische “??????” duidelijk gemaakt: zorgen van de redac-
tie betreffende informatie over en verslaggeving van de jeugdafdeling: zowel het ontbreken van 

aangeleverde kopij als ook de niet-bijgewerkte web-site. 
 

Inmiddels vier maanden later, moet worden geconstateerd dat nog geen verbetering is ingetreden. 
Weliswaar werd eenmalig voor En Passant 45.3 door de Coördinator Jeugd een bijdrage ingele-
verd met een overzicht van externe verrichtingen van een aantal begaafde jeugdspelers van SC 

Groningen, doch een verslag van het reilen en zeilen van de jeugdafdeling – waarin ook de min-
der schaak-begenadigde jeugdspeler zich kan herkennen – ontbrak. 
En Passant 45.4 moest het geheel zonder de rubriek ‘Jeugd’ doen. 

De bijdrage (de verlate uitslag van de kuikenfuif) achterin deze En Passant 45.5 werd van de 
website gehaald. Voor de rest geen tekenen van leven van de Jeugdafdeling. 

 
 
 

Rest niet anders dan (nogmaals) een 

OPROEP 

te doen: 

Wie ?? (van de afdeling jeugd) kan en wil de redactie van En Passant 
voorzien van actuele resultaten van de jeugdafdeling. 
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INTERNE COMPETITIE 
Periode 2,  
Stand na 8e ronde 12-02-08 
 
GROEP A  Rating Score Pnt 
 1. Erik Hoeksema          2348    4.0 – 4 24 
 2. Marcel Pouw         1808    2.0 – 2 22 
 3. Joop Houtman           2056    4.0 – 7 21 
 4. Edwin Zuiderweg        1980    3.0 – 5 21 
 5. Arjen Tilstra          2073    2.5 – 4 21 
 6. Floris Zoutman         1830    2.0 - 3 21 
 7. Peter Bodewes          1876    1.0 - 1 21 
 8. Henk Pompstra          1893    2.0 - 4 20 
 9. Jan Hiemstra           2016    2.0 - 4 20 
10. Reno Emerencia         1817    2.0 - 4 20 
11. Henk van Putten        2096    1.0 - 2 20 
12. Tsjisse Tilma          1736    0.5 - 1 20 
13. Huub Roeterink         1789    1.5 - 4 19 
14. Hiddo Zuiderweg        1998    1.0 - 3 19 
15. Nico Karsdorp          1805    0.5 - 2 19 
16. Samir Mehmedovic    1800  0.0 - 1 19 
17. Jaap Ham               1817    0.0 - 2 18 
 
GROEP B  Rating Score Pnt 
 1. Paul Zilverberg        1609    4.0 - 6 22 
 2. Henk Clermonts         1630    3.0 - 4 22 
 3. Peter Weide            1891    2.5 - 4 21 
 4. Tim Loos               1749    1.5 - 2 21 
 5. Titus Ensink           1700    2.5 - 5 20 
 6. Ferry Ruigendijk       1645    1.5 - 3 20 
 7. Oswaldo Sield          1522    1.5 - 3 20 
 8. Annelies vd Heuvel     1711    1.0 - 2 20 
 9. Ton Bontsema           1551    3.0 - 7 19 
10. Michiel Weisbeek       1750    1.0 - 3 19 
11. Henk Haisma            1719    1.0 - 3 19 
12. Tony Westermann    1505    2.5 - 7 18 
13. Eisse Bakker           1641    2.0 - 6 18 
14. Joop Kremer           1662    1.0 - 7 15 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
GROEP C  Rating Score Pnt 
 1. Wim Krijnen            1552    6.0 - 7 25 
 2. Johan Zwanepol         1706    5.0 - 6 24 
 3. Ruud Steenbergen       1467    3.0 - 5 21 
 4. Judith Valkenburg      1021    2.0 - 3 21 
 5. Gerda Schreuder        1284    1.0 - 1 21 
 6. Jaap Koekoek           1549    1.0 - 2 20 
 7. Jasper Vos              960    1.0 - 2 20 
 8. Ria den Bak            1200    1.0 - 3 19 
 9. Jan-Willem Tamminga1528    1.0 - 3 19 
10. Kees Visser            1000    1.0 - 3 19 
11. Michiel Meeuwsen      1297    1.0 - 4 18 
12. Erwin Kok              1000    0.0 - 2 18 
13. Durk Elzinga           1425    1.0 - 6 16 
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Uitslagen per ronde 
Ronde 8  12/2/08 
Henk Pompstra      - Marcel Pouw          0-1 
Jan Hiemstra          - Reno Emerencia    rem 
Joop Houtman         - Jaap Ham              1-0 
Hiddo Zuiderweg    - Peter Weide            1-0 
Ferry Ruigendijk    - Henk Clermonts    0-1 
Michiel Weisbeek    - Paul Zilverberg      0-1 
Ton Bontsema      - Annelies vdHeuvelrem 
Titus Ensink          - Tony Westermann  1-0 
Eisse Bakker          - Joop Kremer           1-0 
Oswaldo Sield         - Ria den Bak            1-0 
Ruud Steenbergen   - Wim Krijnen          0-1 
Judith Valkenburg  - Erwin Kok 1-0 
Michiel Meeuwsen - Durk Elzinga         1-0 
 
Ronde 7  5/2/08 
Arjen Tilstra - Joop Houtman rem 
Floris Zoutman       - Michiel Weisbeek  1-0 
Tony Westermann   - Tim Loos            0-1 
Paul Zilverberg       - Oswaldo Sield        1-0 
Joop Kremer           - Ton Bontsema        0-1 
Durk Elzinga          - Johan Zwanepol     0-1 
Michiel Meeuwsen  - Wim Krijnen          0-1 
 
Ronde 6  29/1/08 
Joop Houtman - Edwin Zuiderweg rem 
Huub Roeterink      - Arjen Tilstra          0-1 
Jaap Ham              - Jan Hiemstra           0-1 
Peter Weide           - Ferry Ruigendijk    rem 
Tony Westermann - Michiel Weisbeek  0-1 
Ton Bontsema        - Titus Ensink           rem 
Henk Haisma         - Eisse Bakker          1-0 
Wim Krijnen           - Joop Kremer           1-0 
Erwin Kok             - Ruud Steenbergen   0-1 
Durk Elzinga       - Jan-W Tamminga 1-0 

 

Ronde 5  22/1/08 
Erik Hoeksema      - Henk Pompstra 1-0 
Edwin Zuiderweg   - Floris Zoutman       1-0 
Reno Emerencia     - Joop Houtman        rem 
Arjen Tilstra         - Paul Zilverberg      1-0 
Eisse Bakker          - Tony Westermann  0-1 
Joop Kremer           - Titus Ensink          0-1 
Ruud Steenbergen  - Johan Zwanepol    0-1 
Ria den Bak           - Judith Valkenburg  0-1 
 
 
 
 
 
 
Ronde 4  15/1/08 
Joop Houtman - Erik Hoeksema 0-1 
Huub Roeterink - Henk Pompstra 0-1 
Hiddo Zuiderweg - Edwin Zuiderweg 0-1 
Reno Emerencia - Joop Kremer 1-0 
Paul Zilverberg - Tony Westermann rem 
Henk Clermonts - Ton Bontsema 1-0 
Titus Ensink - Eisse Bakker 0-1 
Johan Zwanepol - Wim Krijnen 0-1 
Jan-W Tamminga - Michiel Meeuwsen 1-0 
Kees Visser - Durk Elzinga 1-0 
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EXTERNE COMPETITIE (I) 
Uitslagen & Standen per klasse 
 

KNSB Meesterklasse 
6e ronde – 9 februari 
ESGOO                    - Schrijvers Rotterdam     4 - 6 
HWP Sas van Gent         - HSG                      3 - 7 
Utrecht                  - LSG 1                    5 - 5 
Homburg Apeldoorn        - LSG 2                    7 - 3 
Hotels.nl                - HMC Calder               4½ - 5½ 

Stand na 6e ronde                 Mp Bp 1 2 3 4 5  6  7 8 9  10 
1.   HSG                   12  43½  x    .    6   7   .   7½  6   .   7    10 
2.   Hotels.nl             9   33½  .    x    5   4½  7   5½  .   6   5½  . 
3.   Schrijvers Rotterdam  8   33   4    5    x   .   5   6    7½ 5½  .    . 
4.   HMC Calder            8   32   3    5½  .   x   6½  4½  .   5½  7    . 
5.   Utrecht               6   30   .    3    5   3½  x   .    5   5½  .    8 
6.   ESGOO                 6   29½  2½  4½  4   5½  .   x    5½  .   .    7½ 
7.   LSG 1                 5   30   4    .    2½  .   5   4½  x   .   6½  7½ 
8.   Homburg Apeldoorn     4   32   .    4    4½  4½  4½  .    .   x   7½  7 
9.   HWP Sas van Gent      2   23½  3    4½  .   3 .   .    3½  2½ x    7 
10. LSG 2                 0   13   0    .    .   .   2   2½  2½  3   3    x 
 
 

KNSB Klasse 1A 
6e ronde – 9 februari 
BSG                      - Euwe                     5½ - 4½ 
Unitas                   - Philidor 1847            4 - 6 
Paul Keres               - VAS                      5 - 5 
Zukertort Amstelveen     - Wageningen               5 - 5 
Groningen 2              - De Wijker Toren          4 - 6 

Stand na 6e ronde                 Mp Bp 1 2 3 4 5  6  7 8 9  10 
1.   BSG                   12  37   x   6½  .    5½  5½  6½  .   6    .    7 
2.   De Wijker Toren       10  34   3½  x   6    .   .   7    5½  .    6    6 
3.   Paul Keres            7   32½  .   4   x    6   3½  .    7   5    .    7 
4.   Wageningen            7   32   4½  .   4    x   .   5½  5   7    6    . 
5.   Euwe                  6   33   4½  .   6½  .   x   4½  5½ 4½  .    7½ 
6.   Philidor 1847         6   28½  3½  3   .    4½  5½  x    .   6    6    . 
7.   Zukertort Amstelveen  5   28   .   4½ 3    5   4½  .    x   .    5½ 5½ 
8.   VAS                   4   26½  4   .   5    3   5½  4    .   x    5    . 
9.   Unitas                3   27½  .   4   .    4   .   4    4½  5    x    6 
10. Groningen 2           0   21   3   4   3    .   2½  .    4½  .    4    x 
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NOSBO Promotieklasse 
5e ronde – 17/18 januari 
HSP          - Staunton 2   3½ - 4½ 
Unitas 4     - Groningen 3  4½ - 3½ 
Haren 2      - SISSA 2      4 - 4 
Assen        - Groningen 4  5 - 3 
Unitas 5     - ESG          2½ - 5½ 

6e ronde – 5/12 februari 
SISSA 2      - Unitas 4     4 -  4 
Staunton 2   - Haren 2      2½ - 5½ 
Groningen 3  - Assen        4 - 4 
ESG          - HSP          5½ - 2½ 
Groningen 4  - Unitas 5     4½ - 3½ 
 
Stand na 6e ronde                 Mp Bp 1 2 3 4 5  6  7 8 9  10 
1.   Unitas 4        11  31½  x    .   4    5    .    7    4½  5½  .    5½ 
2.   ESG             10  29   .    x   4    4    4½  .    .    5½  5½  5½ 
3.   SISSA 2         9   28½  4    4   x    .    .    4    .    5    6    5½ 
4.   Assen           7   25½  3    4   .    x    4    5½  4    .    5    . 
5.   Staunton 2      7   24½  .    3½  .    4    x    2½  .    4½  5½  4½ 
6.   Haren 2         7   22½  1    .   4    2½  5½  x    4½  5    .    . 
7.   Groningen 3     5   25½  3½  .   .    4    .    3½  x    3    5    6½ 
8.   HSP             2   19½  2½  2½  3    .    3½  3    5    x    .    . 
9.   Groningen 4     2   17½  .    2½  2    3    2½  .    3    .    x    4½ 
10. Unitas 5        0   16   2½  2½  2½  .    3½  .    1½  .    3½  x 
 
 

NOSBO 1e Klasse A 
5e ronde – 14 januari 
DAC           - Veendam        6 - 2 
Roden          - Groningen 6    4½ - 3½ 
Middelstum     - Bedum          2 - 6 
Ten Boer       - Z !            3½ - 4½ 
Van der Linde  - Assen 2        5½ - 2½ 

6e ronde – 5 februari 
feb Z !            - Roden          3½ - 4½ 
Bedum          - Ten Boer       4½ - 3½ 
Veendam        - Van der Linde  4 - 4 
Groningen 6    - DAC            3½ - 4½ 
Assen 2        - Middelstum     4½ - 3½ 
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NOSBO 1e Klasse A 
Stand na 6e ronde                 Mp Bp 1 2 3 4 5  6  7 8 9  10 
1.  Roden          11  30   x   .   .    4½  4    .    4½ 5   7   5 
2.  DAC            9   30   .   x   .    4½  6    5½  6½  .   4   3½ 
3.  Van der Linde  9   29½  .   .   x    .    4    6½  3½  5½  5½  4½ 
4.  Groningen 6    6   27½  3½  3½  .    x    6    3    5   .   6½  . 
5.  Veendam        6   23½  4   2   4    2    x    5    .   .   6½  . 
6.  Bedum          6   22½  .   2½ 1½  5    3    x    .   6   .   4½ 
7.  Z !            5   21   3½  1½  4½  3    .    .    x   4   .   4½ 
8.  Middelstum     3   21   3   .   2½  .    .    2    4   x   3½  6 
9.  Assen 2        3   15   1   4   2½  1½  1½  .    .   4½  x   . 
10. Ten Boer       2   20   3   4½  3½  .    .    3½  3½  2   .   x   
 

NOSBO 1e Klasse B 
5e ronde – 18 januari 
ESG 2          - Haren 4        5½ - 2½ 
Hoogeveen 2    - Oostermoer     2½ - 5½ 
Dwingeloo      - Hoogeveen      3 - 5 
Het Kasteel    - Groningen 5    4 - 4 
Het Kasteel 2  - Haren 3        4½ - 3½ 

6e ronde – 5 februari 
Groningen 5    - Hoogeveen 2    5½ - 2½ 
Haren 4        - Het Kasteel    4½ - 3½ 
Hoogeveen      - ESG 2          4½ - 3½ 
Haren 3        - Dwingeloo      2½ - 5½ 
Oostermoer     - Het Kasteel 2  2½ - 5½ 
 
Stand na 6e ronde                 Mp Bp 1 2 3 4 5  6  7 8 9  10 
1.   Het Kasteel    11  31   x   .    4   .    4½  .   5½  5½  6   5½ 
2.   Oostermoer     11  28½  .   x    4   4½  .   5½  .    4½  5½  4½ 
3.   Groningen 5    10  32   4   4    x   .    6   .   5½  .   5½  7 
4.   Hoogeveen      10  30½  .   3½  .   x    5   5½  4½  .   6   6 
5.   Dwingeloo      5   23   3½  .    2   3    x   5½  4    5   .   . 
6.   Haren 3        4   20   .   2½ .   2½  2½  x   .    4½ 4½ 3½ 
7.   ESG 2          3   21½  2½  .    2½  3½  4   .   x    5½  3½  . 
8.   Haren 4        2   21   2½  3½ .   .    3   3½  2½  x   .   6 
9.   Hoogeveen 2    2   17   2   2½  2½  2    .   3½  4½  .   x   . 
10. Het Kasteel 2  2   15½  2½  3½  1 2    .   4½  .    2   .   x 
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NOSBO 2e Klasse B 
4e ronde – 22 januari 
ESG 3        - Hoogeveen 3  2½ - 3½ 
JH Kruit     - SISSA 3      2 - 4 
Groningen 7  - Ter Apel     3 - 3 
Assen 3      - Lewenborg 2  4 - 2 

5e ronde – 11 februari 
Ter Apel     - ESG 3        4½ - 1½ 
SISSA 3     - Groningen 7  3 - 3 
Lewenborg 2  - Hoogeveen 3  3 - 3 
Assen 3     -  JH Kruit     1½ - 4½ 
 
Stand na 5e ronde                 Mp Bp 1 2 3 4 5  6  7 8 
1. JH Kruit     8   19½  x    2   .    .    3½  4½  5½  4 
2. SISSA 3      8   18   4    x   3    3    3½  4½  .   . 
3. Groningen 7  6   16½  .    3   x    2½  3    .    3½ 4½ 
4. Lewenborg 2  6   15½  .    3   3½  x    .    2    3   4 
5. Ter Apel     5   16½  2½  2½  3    .    x    4    .   4½ 
6. Assen 3      4   13½  1½  1½  .    4    2    x    4½  . 
7. Hoogeveen 3  3   11   ½    .   2½  3    .    1½  x   3½ 
8. ESG 3        0   9½  2    .   1½  2    1½  .    2½  x 
 

 
 

NOSBO 3e Klasse C 
4e ronde – 10 januari 
Vrij         - SISSA 4    
Bedum 2      - Roden 3      2½ - 3½ 
Unitas 6     - Groningen 8  5 - 1 

5e ronde – 29 januari 
Roden 3      - Vrij 
SISSA 4      - Unitas 6     2½ - 3½ 
Groningen 8  - Bedum 2      2 - 4 
 
Stand na 5e ronde                 Mp Bp 1 2 3 4 5 
1. Unitas 6      8   18   x   4½  5   3½ 5 
2. Bedum 2       4   12½  1½  x    2½ 4½  4 
3. Roden 3        4   10   1   3½  x 1 4½ 
4. SISSA 4        2   11½  2½ 1½  5  x  2½ 
5. Groningen 8    2   8    1   2   1½  ½    x 
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EXTERNE COMPETITIE (II) 
Detailuitslagen & Verslagen per team 
 
 

otels.nl 

 
6e ronde – 9 februari 

Hotels.nl 2402 - HMC Calder 2397 4½ - 5½ 
1.   Ivan Sokolov                 2666  -  Erik van den Doel     2587  1 - 0 
2.   Jan Werle                    2552  -  Victor Mikhalevski    2598  1 - 0 
3.   Yge Visser                   2474  -  Jan-Willem de Jong    2430  0 - 1 
4.   Tea Lanchava                 2379  -  Michiel Abeln         2378  1 - 0 
5.   Daan Brandenburg             2434  -  Twan Burg             2301  0 - 1 
6.   Erik Hoeksema                2373  -  Mihail Marin          2533  0 - 1 
7.   Piet Peelen                  2330  -  Paul Span             2274  ½ - ½ 
8.   Frits Rietman                2227  -  Niels Ondersteijn     2272  ½ - ½ 
9.   Joost Wempe                  2298  -  Bianca Muhren         2334  0 - 1 
10. Luuk van Kooten              2283  -  Willem Muhren         2265  ½ - ½ 
 
 
   

roningen 2 

 

6e ronde – 9 februari 

Groningen 2 2110 - De Wijker Toren 2216 4 - 6 
1.   Renze Rietveld           2207  -  Harmen Jonkman           2428  0 - 1 
2.   Harald Fischbach         2244  -  Dennis Ruijgrok          2316  ½ - ½ 
3.   Joop Houtman             2153  -  Djurre den Heeten        2302  ½ - ½ 
4.   Michael Riemens          2187  -  Sjoerd Plukkel          2234  1 - 0 
5.   Christofoor Baljon       2178  -  Rick Duijker             2187  0 - 1 
6.   Uwe Rau                  2129  -  Thomas Broek             2186  ½ - ½ 
7.   Rudolf Potze             2110  -  Jimmy van Zutphen        2177  0 - 1 
8.   Peter Hendriks           2028  -  Peter Uylings            2134  1 - 0 
9.   Maurice van Mourik       1845  -  Erik Schoehuijs          2098  ½ - ½ 
10. Jan Hiemstra             2016  -  Arjan Wijnberg           2095  0 - 1 
 
Groningen 2 verliest met 4-6 van De Wij-
ker Toren 
 Joop Houtman 
Voor het eerst dit seizoen kwamen we zaterdag 
9 februari op volle sterkte op. Welk verschil dit 
maakt bleek in de wedstrijd tegen De Wijker 

Toren vrijwel direct. Er ontstond een spannende 
strijd, waarin Groningen 2 diverse kansen had 
om de wedstrijd winnend af te ronden. Na twee 
snelle remises met wit van Harald en Uwe, was 
Joop de volgende die remise maakte (met 
zwart). Rudolf verloor maar Michael speelde 

H

G
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een schitterende partij, een Rauser met verwis-
selde kleuren, waarin hij zijn toren op c6 offer-
de. Als je achteraf de partij met Fritz bekijkt, 
was dit nog niet de winnende slag, maar zwart 
kan het op veel manieren fout doen en daarvan 
vond Sjoerd Plukkel er een. Christofoor ver-
loor, met name omdat zijn tijdsindeling hem 
aan het eind van de partij parten ging spelen. 
Peter won daarop een fraaie partij tegen Peter 
Uylings en bracht ons weer op gelijke hoogte 
met De Wijker Toren 3½-3½. In de overige par-

tijen was de prognose dat Jan zou winnen maar 
dat Renze en Maurice zouden verliezen. Jan 
raakte echter de draad kwijt en verloor zoveel 
materiaal dat hij onvoldoende overhield om het 
matnet dicht te knopen. Renze verloor na lange 
strijd maar niet onverwacht van GM Harmen 
Jonkman. Maurice ten slotte streed een ongelij-
ke strijd met een kwaliteit en enkele pionnen 
minder. Heel verrassend had hij opeens een 
eeuwig schaak, waarmee de eindstand op 4-6 
werd bepaald 

 
 
 
 

roningen 3 

 

5e ronde – 17 januari 

Unitas 4 1945 - Groningen 3 1856 4½ - 3½ 
1. M.W.F. Jans       2114  -  G. Rickers             1969  1 - 0 
2. J.E. Janse        2039  -  E. Zuiderweg           1950  ½ - ½ 
3. B. Westerkamp     1988  -  R. Slagter             1920  ½ - ½ 
4. T. van de Poel    1919  -  P.M. Bodewes           1902  0 - 1 
5. J.F. Tjadens      1916 -  R H. Emerencia         1803  ½ - ½ 
6. N. Bleeker        1918  -  A. S. Dijkstra         1855  1 - 0 
7. H.A. Warmelink    1852  -  D. Slagter             1652  0 - 1 
8. E.M. Huizinga     1814  -  N.S. Westermann        1794  1 - 0 
 
Bijna-stunt Groningen 3  
 Edwin Zuiderweg 
Op donderdag 17 januari stond de wedstrijd 
tegen Unitas 4 gepland. Unitas 4 lijkt recht-
streeks op weg naar het kampioenschap ter-
wijl Groningen 3 zich, ondanks ambities voor 
promotie,  langzaam maar zeker eerder zor-
gen moet gaan maken dat het niet degradeert. 
We hadden dus eigenlijk niets te verliezen, 
want verliezen tegen Unitas 4 was in feite 
normaal geworden, en konden vrijuit spelen.  
 
Er waren door een aantal afzeggingen een 
tweetal invallers nodig om het team compleet 
te maken. Dit keer konden 2 jeugdtalenten, 
namelijk David en Nathalia, hun debuut ma-
ken in het derde team. Opmerkelijk feit was  

 
 
verder dat David, Nathalia en Ruben normaal 
gesproken dit seizoen ook voor Unitas 3 uit-
komen.  
 
De wedstrijd begon met 2 rustige remises: 
Ruben bereikte aan bord 3 niet veel tegen het 
betonschaak van zijn tegenstander, de stelling 
vervlakte wat, er werd tot remise besloten. 
(1/2-1/2) 
 
Mijn tegenstander besloot om de Veresov-
opening (1.d4, 2.Pc3) te spelen. Hij bereikte 
ook niet veel en wikkelde af naar het eind-
spel. In dit eindspel stond ik iets beter maar 
het bleek te weinig om nog te kunnen winnen 

G
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en al spoedig werd  ook hier de vrede gete-
kend. (1-1)  
Hierna kwamen wij op achterstand: Arjan 
kwam al spoedig in problemen tegen de Ala-
pin van zijn tegenstander. Ondanks dameruil 
wist Arjan niet los te komen en kwamen zijn 
stukken steeds passiever en minder gecoördi-
neerd op de onderste rijen te staan. Al spoedig 
was hierna materiaalverlies onvermijdelijk en 
moest er worden gecapituleerd. (2-1) 
 
Peter kon een tijdje later de stand weer gelijk 
trekken. Hij boekte een mooie en overtuigen-
de overwinning. In een door zijn tegenstander 
onorthodox opgezette Siciliaan kreeg Peter 
een sterk veld op d5 voor b.v. een paard. Me-
de hierdoor kreeg hij het initiatief en wist  een 
winnende koningsaanval op te zetten. (2-2) 
Deze absoluut naspeelwaardige partij met uit-
gebreide analyse (waar vind je dat nog?) is 
toegevoegd aan dit verslag.  
 
Daarna een tegenvaller: Aan bord 8 ging het 
bij de partij van Nathalia steeds redelijk gelijk 
op. Het was een beetje duwen en trekken en 
geen van beide spelers had nog echt de over-
hand gekregen. Helaas had Nathalia, mis-
schien door opkomende tijdnood, een aanval 
van schaakblindheid die haar de dame kostte 
en daarmee de partij. (2-3) 
 
Het is voor zijn teamgenoten altijd een prettig 
idee wanneer Gerhard aan het 1e bord mee-
speelt. Met zijn degelijke speelstijl is hij voor 
niemand makkelijk te verslaan, remise is bij-
na wel een zekerheid. Af en toe, zeker wan-
neer tegenstanders iets te veel risico nemen, 
pakt hij ook zijn puntjes wel mee. Dit keer 
moest hij in de persoon van Micha Jans toch 
zijn meerdere erkennen. Deze pakte in het 
middenspel ergens een pionnetje mee. In het 
eindspel bleken zijn loper en paard sterker 
dan het paardenpaar dat Gerhard hier tegen-
over kon stellen. Een 2e pionverlies bleek on-
vermijdelijk en dat kon de stelling van Ger-
hard niet meer verdragen (2-4) 

De meest onderhoudende partij van de avond 
was naar mijn smaak die van David. David 
heeft de laatste tijd een grote sprong voor-
waarts gemaakt en is volgens mij zeker 100 
punten meer waard dan zijn huidige rating 
van 1739 aangeeft. Vooral zijn middenspel-
behandeling is af en toe bijna virtuoos te 
noemen en in die fase van de strijd overspeelt 
hij regelmatig 1800+-spelers. Ditmaal was 
Dick Warmelinck het slachtoffer. Hij leek 
door goed positiespel van David volledig on-
der de voet te worden gelopen. Warmelinck 
begon nu echter taai te verdedigen en David 
kon de “killer move” niet vinden. Uiteindelijk 
wist hij toch af te wikkelen naar een vrij goed 
eindspel: een toren tegen een stuk en 2 pion-
nen plus nog een aantal pionnen aan beide 
zijden. Het eindspel leek gewonnen voor wit 
maar David had nu even moeite om het juiste 
plan te vinden en een zekere wanhoop leek 
zich op een bepaald moment op zijn gezicht 
af te tekenen. Uiteindelijk met nog slechts een 
paar minuten op de klok kreeg hij een brain-
wave en vond het winnende plan: Zijn toren 
leek gevangen op a1 door een loper op b1 en 
een pion op a2. De loper bleek echter overbe-
last want nadat wit met zijn vrije h-pion naar 
h6 gelopen was kon hij met zijn toren gewoon 
a2 slaan omdat na terug slaan de h-pion zou 
promoveren. Dit gebeurde echter toch: door 
met zijn nu bevrijde toren de b1-h7 diagonaal 
te blokkeren kon de witte h-pion onbelem-
merd tot dame promoveren. Het eindspel van 
dame tegen 2 pionnen dat nu ontstond werd 
hierna à tempo uitgetikt. Een mooie prestatie! 
(3-4) 
 
Ook de partij van Reno was interessant. Er 
kwam hier een eindspel van lopers met gelij-
ke kleur op het bord. Zijn tegenstander zat 
echter in zetdwang en zag zich genoodzaakt 
een pion te geven. Reno kreeg nu een vrije a-
pion en zijn tegenstander een vrije b-pion. 
Reno had nu zonder problemen kunnen win-
nen door de b-pion op te halen met zijn ko-
ning waarna hij, omdat zwart intussen de a-
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pion moest ophalen, de overgebleven pionnen 
van zwart op de koningsvleugel had kunnen 
snacken. In vliegende tijdnood zag Reno ech-
ter jammer genoeg niet zo snel de oplossing 
en werd er tot remise besloten. (4,5-3,5) 
 
Uiteindelijk dus toch een kleine nederlaag 
maar met een beetje geluk had er zeker een 
matchpuntje ingezeten. Dit is echter meestal 
wel het geval bij een 4,5-3,5 nederlaag en dus 
heeft Unitas toch volkomen terecht gewon-
nen. Als team speelden we in elk geval wel 
weer een goede wedstrijd. Hopelijk geeft dat 
ons het vertrouwen om het seizoen goed af te 
sluiten. 
 
 
Taco vd Poel – Peter Bodewes  
 (Commentaar Peter Bodewes) 
1.e4 c5 2.Pa3 Leuk zetje...   
2...Pc6 3.Lb5 Pf6 4.d3 a6 5.Lxc6 dxc6 
[5...bxc6 6.e5 Pd5 7.Pc4 Leek me vervelend. 
Het witte paard staat prachtig en je krijgt het 
er nooit meer weg.]  
6.Pc4 Le6 De beste! Er dreigt Pxe4 of Lxc4 
dus wit moet reageren.  
7.Pe3 [7.Pe5 c4 8.Pgf3 is ook een optie.] 
7...c4 De principiële zet. Eerst verder ontwik-
kelen met g6/Lg7/0–0 kan ook.  
8.e5? Pd7? Een raar moment. Zwart kon met 
Da5+ de e pion snoepen.... een geval van tun-
nelvisie; ik had met mijn vorige zet een blok-
kadestrategie (van d4 en e5) op het oog en 
speelde de tekstzet zonder verder nadenken. 
9.d4 Ld5 Het witte centrum is "gehemmd". 
10.f4 e6 11.Pf3 [11.f5 kan nog niet omdat 
Pe3 een oogje op g2 moet houden.]  
11...Le7 Eerst de ontwikkeling maar eens af-
ronden. Ik dacht lang na over 11. ... g6 wat er 
consequent uitziet maar wat doet de loper op 
g7 (of h6)? [11...g6 12.0–0 Lh6 13.De2 Lxf4? 
14.Pxc4±]  
12.0–0 0–0 13.f5 exf5 14.Pxf5 Le6 Ik wilde 
graag Pb6-d5 spelen maar vond het niet ver-
antwoord het paard van de koningsvleugel 
weg te spelen. Met de tekst hou je deze optie 

open zonder het paard al weg te spelen. 
[14...Pb6 15.De1 Le6 16.Pxe7+ Dxe7 17.Lg5 
Dd7 18.Dg3 wit heeft enige aanvalskansen op 
de koningsvleugel.]  
15.Pxe7+ Dxe7 16.Lg5 Db4 Ik dacht lang na 
over 16. ... f6. Misschien is dat beter.  
17.Tb1 Tfe8 Omdat ik in geen geval de ma-
noeuvre Le7-d6 wilde toelaten. Bovendien 
wilde ik met de dame terugkunnen naar de 
koningsvleugel... kortom Db4 was wel wat 
planloos.  
18.Pd2 Maar hier was ik blij mee. Vervelen-
der had ik a3 of c3 gevonden.  
18...c5 Nu de d lijn is verstopt kan dit. De va-
riant na 19. Pe4 en 20. Pd6 was nu mijn 
grootste zorg maar ik vertrouwde op het 
mooie centrum dat zwart krijgt en het zetje f6 
(dat Pd6 ondermijnt).   
19.c3?! Dit jaagt de dame naar een beter veld. 
19. Pe4 moet beter zijn.  
19...Db6 20.Pe4 cxd4 21.cxd4? Overziet 
zwarts volgende zet maar wit stond al slecht. 
Beter is evenwel het nemen met de dame. 
[21.Dxd4 Ld5! met aanval op e5. Zwart staat 
heel goed.; 21.Pd6?! d3+ 22.Kh1 Teb8 
23.De1 f6 24.exf6 Dxd6 25.Lf4 Dc6 26.Lxb8 
Txb8 en zwart staat heel goed. De d pion is 
een grote troef en de beide lichte stukken 
worden snel actief.]  
21...Pxe5 Weg Pd6dromen...  
22.Kh1 Van slag door de schok. Deze zet 
voegt weinig aan de witte stelling toe. Vanaf 
dit moment zoekt wit het in een wanhoops-
aanval.  
22...Pd3 23.Dh5 Dxd4 24.Pf6+ hoopt op een 
half ei...  
24...gxf6 ... maar ik eet het dopje in rap tempo 
leeg.  
25.Lxf6 Dg4 26.Dh6 Ld5 Maakt het onmid-
dellijk uit.  
27.Dd2 Te2 en wit geeft op. 0-1 
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6e ronde – 5 februari 
Groningen 3  1890 - Assen 1798 4 - 4 
1. G. Rickers             1969  -  P. Tromp          1872  ½ - ½ 
2. E. Zuiderweg           1950  -  M. Dijkstra       1912  1 - 0 
3. R. Slagter             1920  -  M. van Velzen     1763  0 - 1 
4. P.M. Bodewes           1902  -  I. Maris          1829  1 - 0 
5. H.J. Zuiderweg         1875  -  J. Posthoorn      1841  1 - 0 
6. R H. Emerencia         1803  -  S. Homminga       1834  0 - 1 
7. M. van Mourik          1845  -  C.v/d Werff       1663  ½ - ½ 
8. A. S. Dijkstra         1855  -  B.J.J. van Os     1674  0 - 1 
 
 
Groningen 3 – Assen: gelijkspel 
 Peter Bodewes 
“Groningen 3 speelt zich soepel naar de de-
gradatie” zou de enigszins sarcastische titel 
van dit verslag zijn geweest als er tijdens de 
wedstrijd weer een mobieltje had gerinkeld, 
als er weer een dame in de uitverkoop was 
gegaan, als er … ach, het ging anders. Gro-
ningen 3 speelde niet als opgelegde degradant 
(we hebben inmiddels bewezen dat we zo 
kunnen spelen, we zijn een veelzijdig team…) 
maar als de grijze middenmoter die het is ge-
worden. Er lijkt niet meer in te zitten dit sei-
zoen. Deze wedstrijd, hoewel op het eind nog 
best spannend, was een fraaie illustratie hoe 
het er aan toegaat in de grijsheid van de mas-
sa: incompleet team, saai potje hier, aardig 
potje daar, beide teams kruipen richting vier 
punten en op het laatst blijkt een matchpunt 
verdampt. Gespetterd heeft het niet, verfris-
send was het niet en de enkele kiebietzer die 
ik na de wedstrijd sprak was niet enthousiast. 
Gebrek aan promotieaspiraties, gebrek aan 
degradatiegevaar … en dat gecombineerd met 
een gebrek aan teamspirit. Laat ik het maar 
kort houden. Ik wordt daartoe ook gedwongen 
want de uitgebreide analyse van het eindspel 
van onze 8e man kan ik je niet tonen. Onmid-
dellijk nadat het woord “verslag”was gevallen 
is de componist van het fraaie stukje schaak-
poëzie dat op het 8e bord werd gecompo-
neerd, er tussen uit geknepen. Ondergedoken 
tot de storm is geluwd, met de noorderzon 
mee. De overige borden dan maar? Nou ja, 

onze vaste leverancier uit Duitsland om mee 
te beginnen. Gerard neemt zelden veel risico 
en ook deze keer heb ik hem daar niet op 
kunnen betrappen. Er komt daarom niet heel 
vaak een vol punt achter zijn naam. Verliezen 
doet hij echter bijna nooit en dat is een bij-
zonder plezierige eigenschap voor een 1e bord 
speler. Aan bord twee kreeg Edwin een ca-
deautje van zijn vriendelijke tegenstander:  

 

Er is toch enige fantasie nodig om hier de zet 
18. … Tf8 te vinden. Maar het lukte de zwart-
speler… Handig zet hij het paard van e7 in de 
penning en zonder het antwoord 19. Pxc6 of 
19. Lxc6 af te wachten gaf de man onmiddel-
lijk op. Akkoord, mooi is anders maar je weet 
het, hè…een punt is een punt! 
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Dan bord drie. Misschien de meest aantrekke-
lijke partij van de wedstrijd. Ruben kreeg de 
Siciliaanse Grand Prix aanval in zijn maag 
gesplitst. Als je eens een boekje over deze 
aanval leest valt één ding meteen op; wit wint 
altijd! Hij speelt het pionoffer f5 en de da-
memanoeuvre Dd1-e1-h4-h6-g7 doet de rest. 
Grand Prixschrijvers lijken te leiden aan het 
“oh-wat-is-de-lucht-toch-blauw-en-wat-hou-
ik-toch-van-jou-jij-Grote-Prijs-virus”. Mis-
schien dat ze zelf eens een paar puntjes met 
de opening hebben gepakt en misschien zijn 
ze gegrepen door het werk van Nigel Short. 
Vanuit het witte perspectief geschreven stor-
men de roze olifanten in galop de pagina’s af. 
De witspeler uit Assen heeft zo’n boekje ook 
wel eens van binnen gezien, denk ik. De roze 
bril, die meestal handig in de achterflap van 
het boek wordt meegeleverd, had hij op. (Zie 
diagram.) 

 
Wit staat beroerd maar door genoemde bril 
bekeken ziet het er fantastisch uit: f5 al ge-
speeld, de dame staat klaar om goede zaken te 
doen op de koningsvleugel en tot slot wordt 
de zwartveldige loper als een magneet naar a1 
getrokken. Met het slaan van de toren van a1 
wachtte Ruben handig tot de witspeler met c3 
de lange diagonaal afsloot. Daarna stormde de 

partij in rap tempo naar de sleutelstelling: (zie 
diagram) 

 
Zwart is aan zet. Hij heeft vier zetten om iets 
stevigs te verzinnen tegen het mat op g7 of 
h8. Ruben dacht hier zijn probleem te kunnen 
oplossen met 23. … Da5 24. Dg5 Te8 25. 
Lg7 Dxc3 26. Tc1 Dxd3 waarna 27. Dh6 faalt 
op 27. … De3+. Mooi bedacht maar onvol-
doende want wit versterkt het spel met het to-
renoffer 26. Dh6 waarna het mat niet meer is 
te pareren. Na de sterke witte zet gaf Ruben 
nog een hele reeks wraakschaakjes om zich 
vervolgens “mat te laten zetten als een man” 
(zijn woorden, niet de mijne! Ik zou het niet 
in mijn hoofd halen…) Een andere route voor 
de dame naar e3 had het speculatieve witte 
spel wél weerlegt: 23. … Te8! 24. Dg5 Te2 
25. Lg7 De8! en de witte aanval loopt dood. 
Met het extra materiaal was de winst dan 
slechts een kwestie van tijd geweest. Jammer 
voor Ruben en het team, maar de zwartspeler 
had alle lof voor de gedurfde opzet van wit. 
Akkoord. 
Aan bord 4 werd de mooiste Groninger 
winstpartij van het derde gespeeld. Ja, die van 
mij, ja… van de drie winstpartijen was mijn 
eigen partij nou eenmaal het mooist! Welis-
waar had een zekere kniesoor, die aan bord 
twee zelf een punt cadeau kreeg, in de late 
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nabeschouwing bij de firma Bolhuis geen 
goed woord over voor de zwarte openingsbe-
handeling en prees hij het zwarte middenspel 
zoals je een afgeragde vierdehands koffiemo-
len op de rommelmarkt prijst, toch zat er 
steeds wel wat onderhuidse spanning in de 
stelling. Ik werd, zeg maar, gedwongen tot 
een alert potje. Een van de sleutelmomenten 
geeft de onderstaande stelling. Het is duide-
lijk dat zwart alle schepen achter zich heeft 
verbrand: zijn structuur is verwoest en hij 
staat een houtje achter. Compensatie is er 
slechts in de vorm van een visvergunning die 
recht geeft op een beperkte periode troebel-
watervissen. 

 
Na de adequate zetten 18. Dc4+ Kh8 19. Tg4 
is die vergunning echter al verlopen. De of-
fermogelijkheden op e5 en, heel belangrijk, 
het schaak op h4 zijn uit de stelling gehaald. 
Nu is het moeilijk een goede zet voor zwart te 
vinden … Moeders kwam even polshoogte 
nemen maar haar gezicht verraadde niets. 
Misschien wilde ze niets laten blijken, mis-
schien is ook zij een van die ouders die altijd 
geïnteresseerd rondkijkt maar ondertussen het 
verschil tussen een paard en een loper niet 
kent. Het is een wonderbaarlijk verschijnsel; 
ouders van schaakkroost. Nu is mijn eigen 
zoon niet erg actief meer in de toernooizalen 

maar geloof me, ik heb het net vaak genoeg 
meegemaakt om te weten hoe het gaat. Zo’n 
toernooizaal vol met om zich heen maaiend 
en brullend kindergrut dat zich op en naast 
het bord kostelijk vermaakt en in de hoeken 
van de zaal een verzameling volwassenen die 
hun best doen er ontspannen uit te zien. Ze fa-
len daarin hopeloos. De een zenuwachtig aan 
zijn/haar broek/rok/gordijn plukkend, de an-
der met een deskundige blik in de ogen de 
onwetendheid verbergend. Ze hebben geen 
idee wat er op al die borden gebeurd! “Goed 
gedaan, jongen… uitstekend gespeeld!” En-
zovoort, etcetera.. en geen idee! Volledig in 
het duister tastend wat nu zo goed is ge-
gaan… wat nou zo uitstekend was. Ik heb 
eens als scheids gespeeld bij een voetbalwed-
strijd tussen knuppeltjes van een jaar of 9 à 
10. Niks aan, denk je? Makkie, hoor ik je 
zeggen? Vergeet het man, ouders schreeu-
wend naar zo’n dolgedraaid stuk voetbalshirt 
met reclame … “doorgaan, die scheids fluit 
toch niet!!” Zo dus… je gaat liever een ronde 
freefighten tegen de militante tak van de Hos-
seknosser Knekelbeukers. Maar goed, die lui 
langs de lijn weten tenminste nog waarover 
het gaat… Die spelen zelf elke maandag-
avond hun partijtjes in de onderste klasse on-
derbond en sjouwen zich daar drie keer het 
vuur uit de sloffen alsof er een leger scouts op 
zoek is naar het ultieme seniorentalent… 
trenchcoats en gleufhoeden, Barclay tussen de 
lippen geperst… 
En in de schaakzaal worden ondertussen 
kranten opengeslagen, gemeenplaatsen met 
lotgenoten gedeeld en ongelukkig voor zich 
uitgestaard…”hoe ben ik hier in vredesnaam 
terechtgekomen”… Maar het spelletje leren? 
Ondertussen gezellig een stukje mee schui-
ven? No way, José… het komt niet in ze op! 
Nou ja, ik dwaal weer hopeloos af…het gaat 
niet over de partij en ook niet, denk ik, over 
de moeder van de jeugdige zwartspeler. Bo-
vendien zou ik het kort houden. Terug naar de 
partij dus, waar de zwarte stelling na wits 19e 
zet hard achteruit holde. Eigenlijk zou de par-
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tijbespreking hier moeten eindigen, misschien 
nog een slotdiagrammetje waar de zwarte ruï-
ne rokend op staat afgebeeld. Maar nee… Een 
zet of tien na getoond fragment vond ik het 
nodig om in plaats van het onmiddellijk win-
nende 31. hxg6 de “mooie” zet 31. d5? te 
doen. Het antwoord van zwart verraste me 
volkomen en aangezien beide spelers nog 
maar weinig tijd hadden begon een zenuw-
achtige fase waarin een goede witte zet haast 
niet is te vinden. Juist op tijd kwam ik weer 
bij zinnen met 37. De5! (zie onder) 

 
Er dreigt mat en zwart heeft de keus tussen de 
overgang naar een pionneneindspel en een 
schaakje. Het pionneneindspel is interessant: 
37. … Dxe5 38. fxe5. De beide zwarte vrijpi-
onnen lijken nu heel gevaarlijk maar koffie-
huisadmiralen met les 3 in de knip weten dat 
vrijpionnen met twee velden tussenruimte (c5 
en f5) kwetsbaar kunnen worden terwijl vrij-
pionnen met één veld tussenruimte dat vaak 
niet zijn. Deze jongens en meisjes spelen 
daarom geen 38. …c4?. Inderdaad wordt de 
kwetsbaarheid van het duo genadeloos bloot-
gelegd middels 39. Ke3! (en niet 39. d6? cxd6 
40. exd6 f4. Zwart wint. Bijvoorbeeld 41. d7 
Ke7 42. Ke2 c3 43. Kd3 f3 en de beide vier-
kantjes zijn door wit niet langer te bestrijken.) 
39. … Ke7 (want 39. … f4 40. Kxf4 c3 41. 

Ke3 1-0) 40. Kd4 en de c pion kan gewoon 
worden genomen. 
Geen 38. … c4 dus maar 38. … Ke7. Na 39. 
Ke3 c6 40. dxc6 Kxe6 ontstaat een stelling 
die het thema “twee veldjes tussenruimte vs 
één veld tussenruimte” prachtig illustreert: 
(zie diagram) 

 
Wit bewaakt nu middels Kd3 de beide zwarte 
vrijpionnen terwijl de zwarte koning machte-
loos is tegen het witte pionnenduo. Een vari-
antje: 41. Kd3 h6 42. Ke3 a5 43. a4 Ke7 44. 
Kd3 Ke6 45. Kc4 (naar de pion die niet ge-
dekt kan worden) 45. … f4 46. Kd3 en het is 
lunchtijd! Genoeg analyse: de partij. Zwart 
koos voor het schaakje en na 37. … Dd2+ 38. 
Kg3 Dd3+ 39. Kh4 staat de witte koning vei-
lig. Het eind is een slachting: 39. … Db5 (an-
ders mat) 40. Dxc7 De8 (anders mat) 41. 
Dxc5+ Kg8 42. Dg1+ Kf8 43. Dxa7 enzo-
voort. De zwarte dame is volkomen machte-
loos. 
Aan bord vijf speelde superhiddo een super-
partij. We kennen allemaal de superieure 
grootheid van deze superintendant van het 
jeugdschaak. Superbe momenten worden af-
gewisseld met alleen door superlatieven uit te 
drukken superklassezetten. Deze schaaksu-
permacht rammelde ook deze keer enkel 
krachtzetten met een hoog octaangehalte uit 
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zijn mouw en won in superstijl. Het enige 
minpuntje is natuurlijk het voor ingewijden 
bekende en verafschuwde gebruik van super-
sone audiomaterialen in de vorm van super-
trampvinyl. Dat is en blijft een smet op zijn 
blazoen. Verschrikkelijk!! 
Bord 6: Reno Emerencia. Vaste kracht voor 
Groningen 3. Een zeer goede theoriekennis 
combineert hij met een gedegen speelstijl 
maar Reno heeft twee grote vijanden. Ener-
zijds de klok (het vinden van het juiste mid-
denspelplan kost soms veel tijd) en een 
kwetsbaarheid ten aanzien voor tactische 
grapjes. De partij van deze avond was exem-
plarisch. Een sterke opening (Dame Indisch), 
een goed begin van het middenspel en dan, 
ineens, een vreselijke tactische uitglijder 
waardoor het onmiddellijk hopeloos is. Jam-
mer, maar er zijn ergere dingen denkbaar… 
zoals … eh … (een lang en diep gegraaf) … 
tja … een veelbetekende stilte … eh… Super-
tramp! 
Invaller Maurice van Mourik zorgde voor een 
nuttig halfje. Ik heb het hem niet gevraagd 
maar ik denk niet dat hij in het provincie-
hoofdstadje van North Dakota waar hij de af-
gelopen tijd heeft rondgezworven, veel heeft 
geschaakt. Deze glooiende Siouxstaten lijken 
me meer het toneel voor prairiepolo en vier-
kantdansen maar weten doe ik natuurlijk he-
lemaal niet. Hoe het ook is, Maurice had na 
een speculatieve opening al vrij vroeg een 
eindspel met lopers van verschillende kleur 
op het bord. De remisemarge is bij dergelijke 
eindspelen erg groot en het liep ook hier vrij 
geruisloos naar remise. Nou ja… dan nog 
bord 8… zoals gezegd, de man heeft zich ver-
schanst, till things cool down a little bit. Je 
kan op verschillende manieren mat worden 
gezet, de meeste mensen weten dat. Ruben 
heeft de geïnteresseerde lezer al een fraaie 
mogelijkheid laten zien: het zogenaamde “je 
als een man laten matzetten” maar er zijn er 
meer… (zie diagram) 

 
Een oude bekende van velen: het overbeken-
de “je als een complete idioot laten matzet-
ten”  
 
Zo zijn er natuurlijk velen. Te kust en te keur 
zou ik nog kunnen tonen het fraaie “je als een 
ouwe muts laten matzetten” of het welluiden-
de “je als een hottentottententententoonstel-
lingsbrochuremedewerker laten matzetten“. 
Dat doe ik natuurlijk allemaal niet, de tijd is 
beperkt en ik zou het immers kort houden. 
Eentje dan nog… (zie diagram) 
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Een Dijk van een mat waarvan ik de naam 
even kwijt ben… ik weet niet eens of er wel 
een naam voor is. Daarom bij deze de vraag 
aan een ieder om er iets fijns voor te verzin-
nen. De winnende inzender (met de arbiter 
wordt uiteraard niet gecorrespondeerd) krijgt 
een volledig verzorgd hoorcollege voor één 
persoon aangeboden over de geneugten van 
het loper vs paarde-indspel in een niet nader 

te noemen, maar tochtige, schimmelige en 
van daglicht verstoken locatie op een niet na-
der te noemen, maar hoogst ongelukkig tijd-
stip door een niet nader te noemen, maar ui-
terst onaangenaam, personage. Het hoorcolle-
ge zal zo’n drieënhalve dag in beslag nemen. 
Voor ranzig water en verdroogd brood wordt 
gezorgd.

 
 
 

roningen 4 

 

5e ronde – 18 januari 

Assen 1826 - Groningen 4 1798 5 - 3 
1. P. Tromp          1872  -  M.J.W. Kruit           1843  ½ - ½ 
2. E. Hommes         1870  -  N.S. Westermann        1794  1 - 0 
3. K. Merkus         1683  -  M. van Mourik          1845  0 - 1 
4. M. Dijkstra       1912  -  E.J.T. Loos                  1 - 0 
5. M. van Velzen     1763  -  F.T. Zoutman           1790  0 - 1 
6. I. Maris          1829  -  J. Zwanepol            1727  1 - 0 
7. J. Posthoorn      1841  -  P.C. Weide             1891  ½ - ½ 
8. S. Homminga       1834  -  M. Vos                 1697  1 - 0 
 
6e ronde – 12 februari 

Groningen 4 1814 - Unitas 5 1798 4½ - 3½ 
1. A. Tilstra             2032  -  H.A. Warmelink    1852  1 - 0 
2. M.J.W. Kruit           1843  -  W. Knol           1905  1 - 0 
3. M. van Mourik          1845  -  F. Vermeulen      1820  0 - 1 
4. N.S. Westermann        1794  -  E.J. Janssen      1781  1 - 0 
5. F.T. Zoutman           1790  -  G.Y.de Wit        1784  1 - 0 
6. J. Zwanepol            1727  -  J.M.L. Koops      1816  0 - 1 
7. F.M. Selmeier          1718  -  G. Pellikaan      1712  0 - 1 
8. G.P. Visser            1761  -  M.G.G. Straatman  1711  ½ - ½ 
 
 
 
 
 
 
 
 

G
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roningen 5 

 

5e ronde – 18 januari 

Het Kasteel 1728 - Groningen 5 1710 4 - 4 
1. P.J.H. Assen       1949 -  A. van den Heuvel  1686  ½ - ½ 
2. S.G. Broertjes     1813 -  G.P. Visser        1761  ½ - ½ 
3. M.A. Vinke         1911 -  D. Slagter         1652  ½ - ½ 
4. G.ter Wal          1708 -  K.F. Ruigendijk    1731  1 - 0 
5. K.A. Hoogeveen     1671 -  S. Feenstra        1712  0 - 1 
6. I. Breimer         1646 -  T.F. Tilma         1788  1 - 0 
7. F. Halfwerk        1660 -  R.G. Holtz         1678  ½ - ½ 
8. W. Brouwer         1468 -  H. Clermonts       1668  0 - 1 

6e ronde – 5 februari 

Groningen 5 1714 - Hoogeveen 2 1619 5½ - 2½ 
1. S. Feenstra        1712  -  L.de Jonge         1605  ½ - ½ 
2. G.P. Visser        1761  -  M. Berghuis        1628  1 - 0 
3. A. van den Heuvel  1686  -  D.de Jong          1617  ½ - ½ 
4. K.F. Ruigendijk    1731  -  R. Los             1586  1 - 0 
5. H.J. Haisma        1692  -  R.J. Danker        1691  ½ - ½ 
6. T.F. Tilma         1788  -  M.W. Jonker        1567  1 - 0 
7. R.G. Holtz         1678  -  F. van Amerongen   1644  ½ - ½ 
8. H. Clermonts       1668  -  J.P. Verwijs       1611  ½ - ½ 
 
 
 
 
 
 
 

roningen 6 

 

5e ronde – 14 januari 

Roden 1753 - Groningen 6 1692 4½ - 3½ 
1. W. Romeijnders      1826  -  NO                       1  - 0 Regl. 
2. Th.A. Visser        1796  -  J. Roelfs          1680  1  - 0 
3. R.R. Matulessy      1761  -  H. Pompstra        1910  0  - 1 
4. H. van Bemmel       1768  -  T. Ensink          1691  ½  - ½ 
5. D.T. Dalmolen       1722  -  E. Bakker          1681  1  - 0 
6. F. Jager            1746  -  M. Vos             1697  ½  - ½ 
7. T. Roedema          1731  -  P.C. Zilverberg    1530  ½  - ½ 
8. G.E. Willems        1676  -  J. Koekoek         1654  0  - 1 

 

G

G



En Passant 45.5  februari 2008 
 

 

 21

6e ronde – 5 februari 

Groningen 6 1684 - DAC 1714 3½ - 4½ 
1. D. Slagter         1652  -  A.P. Bruijn       1946  0 - 1 
2. P.C. Zilverberg    1530  -  A.C. Verhoog      1800  0 - 1 
3. H. Pompstra        1910  -  A.P. Steenhuizen  1767  0 - 1 
4. T. Ensink          1691  -  W.P. Vos          1700  0 - 1 
5. E. Bakker          1681  -  B.H. Kuiper       1640  1 - 0 
6. J. Roelfs          1680  -  T. Molenhuis      1665  1 - 0 
7. E. Oude Brunink    1671  -  L. Maas           1534  1 - 0 
8. J. Koekoek         1654  -  B.H. van Dijken   1662  ½ - ½ 
 
 
 

roningen 7 

 

4e ronde – 22 januari 

Groningen 7 1492 - Ter Apel 1473 3 - 3 
1. W. Krijnen         1542  -  L. Huls               1655  0 - 1 
2. J.W. Tamminga      1559  -  A.J. Veninga          1563  0 - 1 
3. O.A. Westermann    1625  -  R. Draijer            1528  ½ - ½ 
4. D.B. Elzinga       1419  -  K.J.H. Lorteije       1489  ½ - ½ 
5. R. Steenbergen     1532  -  J.P. van der Meijden  1422  1 - 0 
6. M. Meeuwsen        1273  -  J. Paas Broekman      1183  1 - 0 

5e ronde – 11 februari 

SISSA 3 1604 - Groningen 7 1518 3 - 3 
1. A. van der Veen       1742  -  O.L. Sield         1563  1 - 0 
2. J. Visser             1525  -  W. Krijnen         1542  1 - 0 
3. H.P. van der Werf     1694  -  O.A. Westermann    1625  1 - 0 
4. R.P. Kroezen          1608  -  J.W. Tamminga      1559  0 - 1 
5. A. Nagel              1500  -  D.B. Elzinga       1419  0 - 1 
6. F. Commandeur         1557  -  D.V. Koelewijn     1403  0 - 1   
 
Gelijkspel tegen SISSA 3 
 Durk Elzinga 
Heren, SISSA 3 is een behoorlijk sterk team, 
dus we moeten er morgenavond vol in. Gelet 
op de ratings en de resultaten stel ik het vol-
gende voor:  1 Oswaldo Sield,  2 Wim Krij-
nen,  3 Tony Westermann,  4 Ruud Steenber-
gen,  5 Jan-Willem Tamminga,  6 Durk Elzin-
ga. Groet, Jan-Willem. (E-mail van onze 
teamleider Jan–Willem Tamminga aan de 
spelers van Groningen 7 aan de vooravond 
van de wedstrijd tegen SISSA 3.) 

Beste Durk, Ruud heeft zich afgemeld waar-
door wij elk een bord opschuiven. (E-mail 
van Jan-Willem rond het middaguur van de 
speeldag.)  
Inderdaad (eerste bericht) een sterk team, 
koploper in onze klasse, dan belooft het vol-
gende bericht weinig goeds voor de komende 
sportieve ontmoeting. Gezien de schaarste 
aan (reserve)spelers binnen de club kan in het 
ergste geval Groningen 7 niet alle borden be-
zetten, waarmee ook ons team zich helaas zal 
moeten scharen in de rij van Groninger teams 

G
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die reeds eerder dit seizoen met een niet vol-
tallig team aan de start waren verschenen. 
Gelukkig leek bij binnenkomst in de speello-
catie dit spookbeeld naar het rijk der fabelen 
te kunnen worden verwezen: meer dan ge-
noeg spelers om de 6 borden te kunnen be-
mannen/bevrouwen (de dames Gerda Schreu-
der en Judith Valkenburg trof ik aan naast de 
heren Michiel Meeuwsen, Eelco de Groot, 
Kees Visser en Dimitri Koelewijn). Bij na-
vraag bleek echter dat niet allen de gehoopte 
completering van Groningen 7 vormden: ook 
Groningen 8 was aanwezig, om zich te meten 
met SISSA 4. Van de waargenomen heren 
was echter de laatstgenoemde wel bestemd 
om het zesde bord van Groningen 7 te bezet-
ten, waarmee meteen genoemd dat Dimitri als 
laatste klaar met zijn partij, ons team voor de 
nederlaag behoedde met een moeizaam be-
vochten zege op zijn tegenstander. 
 
Dan nu de wedstrijd zelf. Het verslag kon dit 
deze keer niet worden geproduceerd door Jan-
Willem, die als teamleider de vaste scribent is 
van het team. Vorm en indeling van de speel-
zaal, een smalle pijpenla met achteraan een 
podium waarop zich de strijd aan de eerste 
twee borden afspeelde, boden hem niet de ge-
legenheid om met zijn voertuig een rondje 
langs de borden te gaan. 
Omdat het ontbreken van een verslaggever 
mij pas bleek toen ik zelf om 21.45 uur na 
twee uur spelen klaar was met mijn partij, 
ontbreekt een overzicht van de ontwikkelin-
gen in de eerste twee uren van de wedstrijd. 
In die tijd bleken wij door het verlies van To-
ny Westermann op bord 3 op achterstand te 
zijn geraakt: 0-1. 
 
Zelf speelde ik op bord 5 met wit tegen An-
neke Nagel. Bij het begin van de partij ving ik 
op dat zij tot op heden in de externe competi-
tie een score van 4 uit 4 had weten te behalen. 
[Was dit voor mij bestemd? Psychologische 
oorlogsvoering?] Voor mij in elk geval reden 
om mezelf niet in wilde avonturen te storten, 

en zeker niet aan mijzelf een zeker superiori-
teitsgevoel toe te kennen en van daaruit enige 
nonchalance aan de dag te leggen wanneer 
haar spel van wat minder gehalte zou lijken te 
zijn. [Ik moet eerlijk zijn: ik heb daardoor in 
de interne wel eens – vermoedelijk onnodig – 
een partij verloren, recent nog tegen Jasper 
Vos en Kees Visser.] 
 
Met 1.e4 e5 2.d4 d5 3.exd5 exd5 kwam de 
ruilvariant van de Franse verdediging op het 
bord. Vervolgens werkten we beiden aan de 
ontwikkeling van wat stukken, en voerden de 
rokades uit. Eerst ik de korte en een zet later 
Anneke de lange rokade. Tot zover weinig 
bijzonders. 
Op mijn 9e zet bracht ik mijn h-pion een stap-
je naar voren, waarna de volgende stelling 
ontstond. (zie vogend diagram)   

Stelling na 9.h3 

 
Nu heeft elke speler – denk ik – wel eens de 
gedachte: “ik hoop dat de tegenstander niet 
…..(een bepaalde zet) doet”, of ook “ik hoop 
dat hij …..(idem) doet". Mijn ervaring is dat 
meestal in het eerste geval de tegenstander de 
bepaalde zet wel doet (met voorziene, voor 
mij vervelende consequenties), en in het 
tweede geval de betreffende zet niet uitvoert 
(waardoor gehoopt voordeel uitblijft). 
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Zo had ik na mijn 9e zet (diagramstelling) 
aangename visioenen bij de gedachte dat An-
neke mijn koningstelling te lijf zou gaan met 
9….Lxh3 10.gxh3 Dxh3, en over het hoofd 
zien dat deze fraaie aanval het verlies van de 
zwarte dame tot gevolg zou hebben na 
11.Lf5+ . Ook had ik de voor mij eveneens 
comfortabele zet 9….Lh5, gevolgd door ook 
weer 10.Lf5 wel gezien, maar dat zou toch 
teveel wishful thinking zijn. Dat zou gewoon 
een ordinaire stommiteit zijn van de zwart-
speler (en dat mocht ik toch niet verwachten 
van iemand die extern 100% scoort in 4 par-
tijen). In het eerste geval (9…Lxh3 enz.) kon 
sprake zijn van een misrekening, zoals ieder-
een daarvan wel eens het slachtoffer wordt. 
Het lange nadenken van mijn tegenstandster 
gaf mij toch enige hoop, want de enige goede 
zet is natuurlijk 9….Le6, daar hoef je niet 
lang over na te denken. Zou ze het gevaar 
misschien niet zien en zitten te dubben tussen 
bijvoorbeeld toch het eerder genoemde 
9….Lxh3 of een afruil met 9….LxPe2? 
(waarna de dame ook sneuvelt, maar wel met 
enige compensatie: T en P). Ik durf me bijna 
niet te verroeren om haar niet te storen in haar 
– hopelijk – fatale overpeinzingen. 
Wanneer dan eindelijk het denkproces is vol-
tooid en de hand het werk overneemt van het 
hoofd: 9….Lh5.!! (Schaaknotatie-technisch 
moeten hier uiteraard vraagtekens staan, toch: 
in dit verband liever uitroeptekens om uiting 
te geven aan mijn gevoelens, als niet-
objectieve analist van deze partij.) 
Hoewel ik de volgende zet al helemaal in 
mijn hoofd heb, is het nu mijn beurt om na te 
denken: heb ik misschien toch iets over het 
hoofd gezien dat mijn tegenstandster wel 
heeft gezien? Na hiervoor ruim de tijd te heb-
ben genomen kom ik – nog steeds – tot de 
conclusie dat de enig goede zet is 10.Lf5. 
Waarna volgt 10….Dxf5 11.Dxf5+ en nu heb 
ik de dame gewonnen ten koste van niet meer 
dan een loper.  
Met dit materieel voordeel ruil ik in de vol-
gende zoveel mogelijk af, en offer de h-pion 

omdat de open h-lijn mij gunstig lijkt. Uitein-
delijk komt na de 22e zet van zwart de vol-
gende stelling op het bord. 

Stelling na 22….Ld6 

 
 
Na enig nadenken besluit ik de gemakkelijk-
ste weg te kiezen met 23.Dxf5. Waarna zou 
volgen 23….gxf5 24.Txh5. Zover komt het 
echter niet want Anneke geeft op na mijn da-
mezet. Hiermee is de stand gebracht op 1-1.   
 
Inmiddels zijn twee uren speeltijd verlopen. 
Een rondje langst de resterende borden. 
Op bord 1 (Oswaldo Sield) staat nog veel ma-
teriaal, beide spelers missen een licht stuk, bij 
Oswaldo ontbreken 2 pionnen, bij zijn tegen-
stander slechts 1. 
Achter bord 2 zit Wim Krijnen. Het materiaal 
behoorlijk uitgedund, doch volledig in even-
wicht met zijn tegenstander, die wel een vrij-
pion heeft voorbij de middenlijn, maar direct 
gevaar dreigt niet. De algemene indruk van 
omstanders is: remise. Wim blijkt ook van die 
mening, maar omdat voor hem direct gevaar 
ontbreekt speelt hij nog even door: je kunt 
nooit weten. Daarbij is de tegenstander na 30 
zetten al aardig door zijn tijd heen. 
Het volgende is bord 4 met Jan-Willem 
Tamminga. De kansen voor beide spelers lij-
ken nog gelijk. 
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Aan bord 6 zit Dimitri Koelewijn. Op dit 
ogenblik valt er nog weinig van te zeggen. 
 
Een half uur later is er algemene aandacht 
voor de partij aan bord 2 bij Wim. Over en 
weer is een nog pion opgesnoept, de (drei-
gende) tijdnood van de tegenstander is voor-
bij. Zorgelijk is dat de vrijpion van de tegen-
stander de voorlaatste rij heeft bereikt, met tot 
overmaat van ramp ook nog een vijandelijke 
toren op dezelfde, zevende rij. Met zijn neus 
bijna op het bord gedrukt, wikkend en 
(be)wegend, probeert Wim in deze nog niet 
verloren stelling de juiste weg te vinden voor 
zijn stukken. En dan is het opeens uit: een 
verkeerde torenzet, dreigende promotie voor 
de tegenstander, …weg remise. Stand 1-2. 
Hierna gaat het snel. Vijf minuren later blijkt 
aan bord 4 de tegenstander van Jan-Willem 
zich ernstig in de nesten te hebben gewerkt. 
Een stuk achter en onmiddellijk dreigend mat. 
Hij houdt de eer aan zichzelf en geeft op. 
Stand 2-2. 
Inmiddels zijn 2½ uur speeltijd verstreken. 
Aan het eerste en zesde bord wordt nog ver-
woed gestreden door Oswaldo en Dimitri. Het 
zal nog 3 kwartier duren voordat hier teke-
ning in de strijd komt. Wel moet Oswaldo 
toestaan dat met het verloop van de zetten ei-
gen actie allengs plaats maakt voor reactie op 

zetten van de tegenstander. Wanneer dat ge-
paard gaat met ook nog het verlies van enkele 
pionnen, acht Oswaldo de tijd gekomen om 
de vlag te strijken. Opnieuw staan we op ach-
terstand: 2-3. 
Als laatste is dan nog Dimitri in de strijd na 
iets minder dan 3½ uur spelen. Wanneer de 
speeltijd om zal zijn en beiden nog 15 minu-
ten erbij krijgen, zal Dimitri licht in het voor-
deel zijn met iets meer tijd en een kwaliteit 
voor (toren tegen paard). Wel heeft de tegen-
stander twee pionnen meer, waaronder één op 
de a-lijn die de middenlijn al is gepasseerd, en 
gedekt wordt door het paard. Wanneer echter 
op de andere vleugel Dimitri zodanig heeft 
gemanoeuvreerd dat de tegenstander mag kie-
zen tussen zetten die op termijn het verlies 
van pionnen met zich meebrengen of op de 
andere vleugel een zet te doen met het paard 
of de pion (met verlies van de pion) ziet ook 
zijn tegenstander er geen gat meer in. Eind-
stand 3-3. 
Gezien het ratingverschil tussen beide teams 
een hele mooie prestatie. 
Na 5 ronden op de derde plaats in klasse 2B, 
twee punten achter de nummers 1 en 2, en 
nog twee wedstrijden te spelen, tegen de 
nummers 1 en 6, lijkt de derde plaats in het 
eindklassement een reële optie.   
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roningen 8 

 

4e ronde – 10 januari 

Unitas 6 1560 - Groningen 8 1287 5 - 1 
1. J. Drolenga    1640  -  E.de Groot          1310  1  - 0 
2. S. Koster      1648  -  M. Meeuwsen         1273  1  - 0 
3. M.J. Smulders  1624  -  R.den Bak                 0  - 1 
4. R. Loos        1446  -  G.K.A. Schreuder    1279  1  - 0 
5. J.G. Veninga   1562  -  K. Visser                 1  - 0 
6. M. Roorda      1437  -  NO                        1  - 0 Regl. 

5e ronde – 29 januari 

Groningen 8 1226 - Bedum 2 1417 2 - 4 
1. M. Meeuwsen       1273  -  A. Wever       1581  0 - 1 
2. G.K.A. Schreuder  1279  -  R.J.de Vries   1379  1 - 0 
3. J.E. Valkenburg   1041  -  P. Staal       1197  0 - 1 
4. K. Visser               -  H. Barkema     1479  1 - 0 
5. R.den Bak               -  M. van Heumen  1537  0 - 1 
6. E.de Groot        1310  -  B. Kruize      1330  0 - 1 
 

G
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BLUNDERRUBRIEK 
 Michiel Meeuwsen 

 
3 MINIATUURTJES 

Het is de nachtmerrie van iedere schaker: 
meteen al blunderen in de opening, waardoor 
je er in een mum van tijd af gaat. Verliezen is 
nooit leuk, maar als je kansloos verliest zon-
der enige vorm van tegenspel dan voel je je 
belabberd. Mij overkwam het onlangs tegen 
Jan-Willem Tamminga. Ik zat nog wat gezel-
lig te keuvelen en liep af en toe naar het bord 
om nonchalant een zetje te doen. ’t Is toch 
nog maar de opening dacht ik, straks in het 
middenspel ga ik wel nadenken. Een dergelij-
ke instelling is vragen om moeilijkheden, 
want schaken begint gelijk bij de eerste zet. In 
een razend tempo werd ik opgeknoopt, maar 
ik ben gelukkig niet de enige. Ook Ria den 
Bak en Ruud Steenbergen overkwam het. 
 
Ria den Bak - Judith Valkenburg 
Interne Competitie (2e periode, ronde 5) 
1.d4 d5 2.c4 Pf6 3.Lg5 Lf5 4.Pd2 e6 5.a3 
Pc6 6.Pgf3 Le7 7.g3 Pg4 8.Lxe7 Dxe7 9.e3 
Td8 10.Ph4 Df6 11.Pxf5 Dxf5 12.Lh3 (??) 
Dxf2++ 

Diagram na 12.Lh3 

 

Ria den Bak: 10 blunderpunten voor het jezelf 
onnodig mat laten zetten. 
 
 
 
Ruud Steenbergen – Wim Krijnen 
Interne Competitie (2e periode, ronde 8) 
1. g3, Pf6 2. Lg2, d5 3. Pc3, e5 4. d3, c6 5. 
Ld2, Lf5 6. e4, dxe4 7. Pxe4, Pxe4 8. dxe4, 
Le6 9. Dh5? De ellende voor wit begint bij 
deze zet. De witte dame valt een pion aan, 
maar deze valt makkelijk te dekken met een 
ontwikkelingszet. De witte dame zal spoedig 
weer weggejaagd worden en dus is het tem-
poverlies. 
9…Pd7 10. 0-0-0 ? Lang rokeren is in deze 
situatie niet aan te raden: het verliest een pion 
10.…g6 11. De2, Lxa2 (zwart kan ongestraft 
deze pion meesnaaien) 
12. b3 ?? (wit ziet het niet en denkt de loper 
in te sluiten) 

Stand na 12.b3 

 

12….La3++ 
 
Ook 10 blunderpunten voor Ruud Steenber-
gen, eveneens voor het zichzelf mat laten zet-
ten terwijl dat niet hoefde. 
Op de volgende pagina de matstelling, te 
mooi om niet te laten zien, voor diegenen die 
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zouden denken dat zoiets alleen in einspelstu-
dies voorkomt: dus niet!     

Stand na 12….La3++ 

 
 
 
Michiel Meeuwsen – Jan-W Tamminga 
Interne Competitie (2e periode, ronde 4) 
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 Pbd7 4.Pf3 e5 5.Lc4  
c6 (hier had ik h6 moeten spelen, het veld f7 
kan nu niet meer voldoende verdedigd wor-
den) 6.Pg5 (daar heb je het al!) 

Stelling na 6.Pg5 

 

6….d5 7.exd5 b5 8.Lb3 h6 9.Pxf6 Kxf6 
10.dxc6+ Ke7 11.cxd7 Lxd7 12.dxe5 Pe8 
13.Le3 Dc7 14.Pd5+ zwart geeft op 
 
Een typisch voorbeeld van de ellende die je 
over je afroept als je het veld f7 niet voldoen-
de in de gaten houdt. Gruwelijk! 10 blunder-
punten voor de blunderredacteur wegens af-
schuwelijk geknoei in de opening. 
 
 

DE BROEDERTWIST 
Hiddo Zuiderweg – Edwin Zuiderweg 
Interne Competitie (2e periode, ronde 4) 

 
Nadat Hiddo de hele partij beter had gestaan, 
staat het nu weer zo’n beetje gelijk want 
zwart kan de witte pluspion nu gewoon opha-
len met Pf6 gevolgd door Pxd5. Na stukken-
ruil ontstaat een eindspel dat waarschijnlijk in 
remise zal eindigen. Als wit het pionneneind-
spel niet helemaal vertrouwt kan hij natuurlijk 
ook de stukken erop houden. In plaats daar-
van besloot Hiddo tot het onbegrijpelijke 38. 
Kd3?? dat na Pc5+ gevolgd door Pxe4 ui-
teraard de loper kost. Hiddo wachtte de ge-
beurtenissen niet af en gaf onmiddellijk op. 
 
Normaal staan er voor het weggeven van een 
loper drie blunderpunten, maar aangezien het 
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hier meteen een verliezende fout betrof waar-
deren wij Hiddo’s zet met een tien met een 
griffel. 
 
 
MAT IN 4 
Edwin Zuiderweg – Floris Zoutman 
Interne Competitie (2e periode, ronde 5) 
Commentaar Edwin Zuiderweg 
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.g3 d6 4.Lg2 Pf6 5.d3 g6 
6.f4 Lg7 7.Pf3 a6 8.O-O Dc7 9.h3 Tb8 
10.Kh2 b5 11.e5 dxe5 12.fxe5 Ph5 13.Pd5 
Dd7 14.Pg5 Pxe5 15.g4 Dd6 16.Kg1 Pg3 
17.Te1 h6 18.Pxf7 Kxf7 19.Lf4 Lb7 20.Pc3 
Pf3+? 
Stelling na 20….Pf3 

 
{BLUNDER 1:Floris staat hier waarschijnlijk 
iets beter en had in elk geval herhaling van 
zetten kunnen afdwingen met...} (20... Dd4+! 
21.Le3 {enige zet} 21...Dd7 22.Lf4 {wat an-
ders? En nu..} 22...Dd4+ {met remise. Of 
voor de winst gaan met...} (22... b4!? {hele-
maal duidelijk is het volgens de computer nog 
niet maar zwart lijkt de beste kansen te heb-
ben.})) {In plaats hiervan wikkelt Floris, hoe 
triest ook, af naar een zo goed als verloren 
eindspel.} 
21.Dxf3 Lxf3 22.Lxd6 exd6 23.Lxf3 b4 
24.Ld5+ Kf8 25.Pe4 Pxe4 26.Txe4 {De 

zwarte koning zit in een soort matnetje: er 
dreigt Tf1+ met spoedig mat.} 26... Bd4+ 27. 
Kg2 Kg7 28. Re7+ Kf6 29. Re6+ Kg5 

Stelling na 29….Kg5 

 
{BLUNDER 2: De zwarte koning lijkt enigs-
zins onveilig te staan op g5 maar ik zag zo 
niet hoe ik daarvan moest profiteren. Toch 
had er wat ingezeten namelijk mat in 4!...} 
30.Le4? 

Stelling na 30.Le4 

 
(30.h4+!! Kxg4 (30...Kf4? 31.Te4#) (30... 
Kxh4 31. Rxg6 Bg1 {stelt het mat nog een zet 
uit} 32. Rxg1 a5 33. Rh1#) 31. Re4+ Kh5 32. 



En Passant 45.5  februari 2008 
 

 

 29

Rf4 {en mat op de volgende zet is onvermij-
delijk} 32... g5 (32... a5 33. Bf3#) 33. Bf7#) 
{Dat ik uiteindelijk nog de partij win is een 
schrale troost. Bij correct spel was het onge-
twijfeld remise geworden vanwege de onge-
lijke lopers. Ik kon door wat onnauwkeurig-
heden van Floris net iets te veel pionnen 
meepakken waardoor het zelfs met ongelijke 
lopers nog net te winnen was.} 
30...Tbf8 31.Txg6+ Kh4 32.Lf5 Te8 
33.Txd6 Te2+ 34.Kf3 Tf2+ 35.Ke4 Txc2 
36.Txa6 Te2+ 37.Kd5 Td8+ 38.Kc4 Lxb2 
39.Txh6+ Kg3 40.Tg1+ Kf2 41.Th1 Tc2+ 
42.Kb3 Lg7 43.Th2+ Kg3 44.Txc2 Lxh6 
45.Txc5 Lf8 46.Tc8 Txc8 47.Lxc8 Kxh3 
48.Kc4 Kg3 49.Kd5 Kf4 50.Lf5 Lg7 51.Kc4 
Lc3? {de laatste fout.} 

Stelling na 51….Lc3 

 
52. a3! {En opgegeven door Floris, hij ver-
liest nog een pion. Het maakte op zich niet zo 
veel meer uit, de stelling is uiteindelijk toch 
gewonnen voor wit.} 1-0 
 
Het triootje blunders van Floris waarderen wij 
op 10 punten. Voor zijn 30e zet krijgt Edwin 
ook blunderpunten, dat hij mat in 4 niet zag 
zullen we hem vergeven maar toch 3 blunder-
puntjes voor hem. 
 

SCHAAKBLIND 
Titus Ensink – Eisse Bakker 
Interne Competitie (2e periode, ronde 4) 
Commentaar Titus Ensink 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pc6 {Als 
zwart de witte Maróczy-opstelling wil ver-
mijden moet hij hier Pf6 spelen.} 
5.c4 g6 6.Le2 Lg7 7.Le3 Pf6 8.Pc3 Ld7 9.O-
O Qc8 10.h3 Pxd4 11.Lxd4 O-O 12.Kh2 
Dd8 13.Tc1 Pe8 14.f4 e5 15.Le3 f5 16.b3 {Ik 
was niet overtuigd door Dd5+ Kh8 Dxb7 Tb7 
Dxa7 Txb2 en de witte dame is minder actief 
dan de zwarte toren zodat zwart meteen het 
initiatief heeft, bv. 16.Dd1-d5+, Tf8-f7 
17.Dd5xb7, e5xf4 18.Le3xf4, Ta8-b8 
19.Db7xa7, Tb8xb2 20.Le2-f3, [er dreigde 
Lxc3 en Txe2] Tb2-b4.} 
16….Lc6 17.Ld3 fxe4 18.Lxe4 exf4 19.Lxf4 
Le5 {Of Txf4 Txf5 Le5 met verlichting van 
de druk.} 
20.Ld5+ Kg7 21.Lxe5+ dxe5 22.Txf8 {Sub-
tieler en misschien sterker is De2, bv.: 
22.Dd1-e2, Tf8xf1 23.Tc1xf1, Pe8-f6 [zwart 
mag Tf7+ niet toelaten] 24.De2xe5, Dd8-b8 
25.De5xb8, Ta8xb8 26.Ld5xc6, b7xc6 
27.Tf1-e1 en wit staat zeer goed, of: 22.Dd1-
e2, Pe8-f6 23.De2xe5, Tf8-e8 24.De5-f4, 
Dd8-b8 25.Ld5xc6, b7xc6 26.g2-g3, Db8xf4 
27.Tf1xf4, Te8-e3 28.Tc1-f1, Ta8-f8 29.Tf4-
f3, Te3xf3 30.Tf1xf3, eveneens met goede 
stand voor wit.} 
22... Kxf8 23.Df3+ Df6 24.De2?? (zie dia-
gram) 
{Wit heeft hier twee goede en vrijwel win-
nende zetten: Te1 en Tf1, en een speelbare zet 
(Lxc6). Maar ik was op grond van het duide-
lijke witte initiatief verblind, en had alleen 
oog voor de eigen mogelijkheid zowel pion 
e5 aan te vallen als een röntgenaanval langs 
de f-lijn te dreigen, zonder mogelijke dreigin-
gen van zwart (die zwart tot dit moment ook 
nog niet had) te onderzoeken.} 24....Df4+ 
25.Kh1 Dxc1+ {Wit geeft op.} 0-1 
Titus Ensink: 10 blunderpunten voor het ver-
prutsen van een riante stelling. 
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BLUNDERKLASSEMENT 

Stelling na 24.De2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAAM Soort blunder 
Blunderpunten 

totaal 
Arjan Dijkstra Dame laten insluiten (10), blunder niet insturen (3), liever po-

keren dan schaken (10)   
23 

Edwin Zuiderweg Paardoffer niet durven aannemen, paard weggeven, giftige pi-
on consumeren, mat in 4 over het hoofd zien (3)  

23 

Groningen 8 Met 2 spelers te weinig aantreden tegen Roden 3  20 
Tjisse Tilma Dame-offer met matcombinatie over het hoofd zien, remise 

aanbieden in een gewonnen stelling 
20 

Ruud Steenbergen f-pion cadeau doen en later ook nog een toren (7), jezelf on-
nodig laten mat zetten (10) 

17 

Gerda Schreuder Straal gewonnen stelling uit handen geven 10 
Kiran Soerdjan Te diep in denktank kruipen en er te laat weer uitkomen 10 
Henk Haisma Riante stelling met één fatale zet teniet doen 10 
Ria den Bak Jezelf onnodig laten mat zetten (10) 10 
Michiel Meeuwsen Afschuwelijk geknoei in de opening (10) 10 
Hiddo Zuiderweg Loper weggeven met onmiddellijk verlies vd partij (10) 10 
Floris Zoutman Trio aan blunders (10) 10 
Titus Ensink Verprutsen van een riante stelling (10) 10 
Henk Pompstra Damewinst over het hoofd zien 8 
Henk van Putten    Veronachtzamen van theorie en weggeven van een loper 6 
Durk Elzinga Twee stukken achter elkaar weggeven (6), meerdere keren een 

betere voortzetting gemist (3) 
9 

Oswaldo Sield Wegblunderen van een handvol pionnen 5 
Judith Valkenburg Weggeven van een centrumpion en een kwaliteit 5 
Joop Kremer Paard laten stikken 5 
Jasper Vos Weggeven van een paard 3 
Tony Westerman Twee dubieuze zetten na elkaar doen  3 
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ANALYSE 
(I) 
 Michiel Meeuwsen 
Onlangs speelde ik in de externe competitie 
met het 7e. Het was mij een genoegen om een 
keertje mee te mogen doen met het zevende. 
Dat ik de partij nog kon winnen was een klein 
wonder. Ik kwam helemaal niet goed uit de 
opening en ik stond op een gegeven moment 
heel erg slecht en gaf eigenlijk geen cent 
meer voor mijn kansen. Gelukkig maakte 
mijn tegenstander een fout en kon ik me te-
rugknokken. Bij de veertigste zet won ik zijn 
dame en was het pleit beslecht. 
 
Mijn tegenstander was dhr Paas Broekman uit 
Ter Apel. Deze zit ook op de cursus van Peter 
Bodewes, en had ik daardoor al een keer ont-
moet. 
Peter heeft een uitgebreide analyse gemaakt 
van deze doldwaze partij vol fouten, maar 
ook sterke momenten van beide spelers. Met 
toestemming van Peter hieronder zijn analyse. 
 
M. Meeuwsen - J. Paas Broekman 
Groningen 2008 
“Op oorlogspad met minder dan een half 
leger”  
 Analyse Peter Bodewes 
1.Pc3 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.e4 
Nu is het Siciliaans. De witspeler was zich 
hier niet van bewust, de zwartspeler heeft er, 
denk ik, vanaf zet 1 op gespeeld. 
5...a6 6.Pb3 Een bizarre zet. De regel uit les 5 
dat je in de opening niet twee keer met het-
zelfde stuk moet spelen is de witspeler even 
kwijt. En nu weten we allemaal dat dergelijke 
regeltjes niet zaligmakend zijn maar het weg-
spelen van het paard van een actief, centraal 
veld naar een veel passiever, decentraler veld, 
zonder dat daar enige aanleiding voor te vin-
den is moet scherp veroordeeld worden. 
6...e6 De Scheveninger structuur. Als wit in 
plaats van het passieve Pb3 iets als Le2 had 

gespeeld was het een hele normale stelling 
geweest. 
7.Lg5 Le7 8.Ld3?! Wit moest rekening hou-
den met een tactisch grapje omdat zijn loper 
op g5 ongedekt staat. Dat doet hij met de 
tekstzet niet! (8.Le2 Pxe4 9.Lxe7 Pxc3 
10.Lxd8 Pxd1 11.Txd1 Kxd8 12.Txd6 en het 
staat ongeveer gelijk). 

Diagram na 8.Ld3 

 
8...Pc6?! Zwart had zijn kans kunnen grijpen 
met 8...Pxe4! Na 9.Lxe7 Pxc3 10.Lxd8 Pxd1 
11.Txd1 Kxd8 staat hij heel goed. 
9.0–0?! 0–0?! Nog steeds kan Pxe4. Als er 
ongedekte stukken op het bord staan altijd 
even checken of er geen gebruik van kan 
worden gemaakt. 
10.Te1 Pe5 11.Le2 b5 Een prima zet, de lo-
per kan naar b7. 
12.a3 Tb8 Maar dit is niet goed. Beter is Lb7 
want de toren heeft op de b lijn niets te zoe-
ken. Het doorzetten van b4 leidt slechts tot 
een zwakke a pion. 
13.Lxf6?! Hij neemt afscheid van zijn loper-
paar... waarom? 
13...Lxf6 14.Pd4 Terug naar het mooie veld 
waar het op de 6e zet vandaan is gehaald. 
14...Lb7 Het planloze spel van wit heeft een 
prijs gehad: zwart staat nu zonder meer beter. 
Hij heeft het loperpaar, hij heeft spelkansen 
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over de c lijn en het paard van e5 staat mooi 
actief. Het enige zwakke punt in de zwarte 
stelling is d6. Een wit plan lijkt dus 15. Dd2 
en 16. Tad1 maar zwart blijft hoe dan ook be-
ter staan. 
15.Lf3 Let op dat 15. f3 niet gaat wegens 15. 
… Db6! 
15…Tc8 En nu is ook de toren op de plek 
aangekomen waar hij thuishoort. 
16.Pa2? Pardon?? Waar is de brand? Ik kan 
niet anders... "dit is koffiehuisonwaardig"! 
Niks admiraal… dekschrobber! 

Diagram na 16.Pa2? 

 
16...Pxf3+ Uitstekend. Zwart pakt zijn kans 
onmiddellijk. 
17.gxf3 Want 17. Dxf3 kan niet wegens het 
losse paard op d4. De zwarte lopers zijn nu 
veel sterker dan de witte paarden, de halfopen 
c lijn is bijzonder prettig voor zwart en de 
witte koningsstelling is ook nog verwoest. Hij 
heeft bovendien nog een onmiddellijke tacti-
sche kans… 
17...Db6?!… waar hij geen gebruik van 
maakt. (17...Lxd4 18.Dxd4 Txc2 19.Pb4 
Dg5+ 20.Kh1 Td2 en zwart moet zonder veel 
problemen winnen.) 
18.c3 Dat lost een hoop problemen op. Nu 
nog het verschrikkelijke paard van a2 active-
ren en wit speelt weer mee…  

18...Tc5 Zwarts spel kakt een beetje in. De 
toren wil graag naar de koningsvleugel maar 
dit is veel te ongeduldig. Behalve dat 18. … 
Tc4 beter is, is er een beter plan voor zwart. 
Hij heeft het loperpaar en moet nu proberen 
de stelling open te breken: aansturen op ruil 
van pionnen in het centrum dus! Zwart moet 
18. … Tfd8 spelen om daarna het centrum op 
te lossen. Bijvoorbeeld: 18. … Tfd8 19. Pc1 
(zo snel mogelijk richting koningsvleugel) e5 
20. Pf5 d5! 21. De2 dxe4 22. fxe4 Tc4 23. 
Df3 Td2 en de witte stelling staat 
op vallen. 
19.Pb4 Tg5+ 20.Kh1 Le5 Zwart mist een 
fatsoenlijke aanvoerroute voor de strijdkrach-
ten! De noodzaak om die ruimte eerst te ma-
ken wordt in deze fase mooi geïllustreerd. 
Overigens had zwart nog een directe aanval 
met 20...e5! tot zijn beschikking. 
21.Tg1 Th5 22.Tg2 Dd8? Ik heb het al eer-
der gezegd… let op hangende stukken! 
23.f4! Bijna een automatisch gevolg van het 
zwarte spel! Zwart heeft een klein legeron-
derdeel vooruit gestuurd zonder genoeg voor-
raden, zonder contact met de rest van het le-
ger. De omsingeling laat niet lang op zich 
wachten. 

Diagram na 23.f4 
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23...Txh2+?? Paniek! Nemen op d4 is na-
tuurlijk veel beter. Ook Th6 of Th4 zijn nog 
speelbaar. 

Diagram na 23…Txh2+?? 

 
24.Txh2 en wit staat ineens veel beter. 
24…Lxe4+ Het centrum wordt nu toch nog 
geopend maar zwart moet het intussen stel-
ling met een gekortwiekte strijdmacht. 
25.f3 Lxf4 26.fxe4 Lxh2 27.Kxh2 Dh4+ 
Weliswaar is het meest grove geschut nu op 
de plaats van bestemming gekomen… nog 
steeds vecht zwart met een los legeronder-
deel! Wit staat nu totaal gewonnen. 
28.Kg2 Dg5+ (28...Dxe4+) 
29.Kf3 e5 30.Pe2?! Ik zou hier altijd 30. Pf5 
hebben gespeeld om de volgende zet van 
zwart te voorkomen. Zwarts enige kans is hier 
het herenigen van zijn strijdkrachten… de to-
ren in het spel krijgen dus. Tegenkansen, hoe 
klein ook, moet je de kop indrukken voor ze 
kunnen ontstaan! Op een eventueel g6 heb je 
dan altijd Dg1 voor handen. 
30…f5 De laatste strohalm; als ook de toren 
mee mag doen zijn er weer kansjes. 
31.Dd5+ Kh8 32.exf5?! Verpest niets maar 
speelt zwart wel wat in de kaart. Waarom niet 
Tg1 of Td1? 
 
 

Diagram na 32.exf5 

 

32...Dxf5+ 33.Ke3 Dg5+ 34.Kd3 Df5+ 
35.De4 Dh3+ 36.Kd2 en wit is veilig... het is 
uit! 
36...h6 37.Pd5 Tc8 38.Th1 De6 39.Pef4! 
Chapeau! Dit is een professionele zet. Extra 
materiaal moet je gebruiken… Wit dreigt do-
delijk Pg6+. 
39…Dg4 Er was geen verdediging meer. 
40.Pg6+ Een prima en passende eindzet. 

Diagram na 40.Pg6+ 

 
Zwart geeft op. 
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(II) 
 
De strijd om de laatste plaats 
 Durk Elzinga 
Op 12 februari, de 8e ronde van de 2e periode 
in de interne competitie, stond een bijzondere 
ontmoeting op het programma. Aan weerszij-
den van het bord troffen elkaar Michiel 
Meeuwsen (score 0 uit 3) en Durk Elzinga 
(scorre 1 uit 5) beide met 17 punten, respec-
tievelijk laatse en voorlaatste in groep C. De 
uitslag van de partij – mits geen remise – zou 
voor enige tijd de verliezer blijvend de laatste 
laten innemen, dan wel naar de laatste plaats 
verwijzen. 
 
Michiel Meeuwsen – Durk Elzinga 
 Analyse Durk Elzinga 
Refererend aan het motto door ons beider 
leermeester Peter Bodewes aan de partij hier-
voor meegegeven, wil ik hem hier alvast vóór 
zijn met op te merken dat in deze partij wij 
beiden al snel onze strijmacht versplinterden 
en verkwanselden. In mijn geval is het zelfs 
reëler om op te merken dat van een strijd-
macht nauwelijks sprake is geweest: de leger-
aanvoerder stuurde zijn eenheden zonder 
voorgaande coördinatie op pad waarmee zijn 
strijders niet anders restte dan het gevecht aan 
te gaan met wat toevallig op hun pad kwam.  
Om anderen het gras voor de voeten weg te 
maaien: als dit het normale kunnen van beide 
opponenten demonstreerdt, is het met recht en 
reden dat zij elkaar niet meer dan de 
(voor)laatste plaats in de competitie betwis-
ten. 
Tot zover deze zelfreflexie.  
. 
 
1.Pb3 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Pxd4 
5.Dxd4 6.Df6 Pxf6 [Michiel had over het 
hoofd gezien dat terug kon worden geslagen 
met het paard in plaats van met de g-pion. Be-
ter was geweest 6.Da4] 

7. e4 Lc5 [Ik had graag d5 willen spelen, 
maar dat gaat nu even niet. Maar misschien 
dat in combinatie met een volgende zet Pg4 
iets kan worden bereikt op de witte konings-
vleugel] 
8.f3 [Pg5 heeft dus nu geen zin meer] 
8…0-0 9.Ld2 Ld4 [Draagt weinig bij aan de 
toch al armoedige ontwikkeling] 
10. 0-0-0 c6 11.Pe2 Le5 [De derde zet in kor-
te tijd met hetzelfde stuk, in strijd met alle re-
gels van gezond spel.] 
12.f4 [Niet onverwacht, deze zet had ik voor-
zien, een logisch antwoord op mijn vorige 
zet] 
12….Pxe4 13.fxe5 Pf2 14.Pg3 [Had ik niet 
gezien] 
14….Pxh1 [Pxd1 was beter geweest: ver-
zwakking van wits linker vleugel, de koning 
kwetsbaarder en wit had iets meer moeite ge-
had om zijn resterende toren in het spel te 
brengen] 
15.Pxh1 

Stelling na 15.Pxh1  

 
[De zwarte ontwikkeling is niet florissant te 
noemen. Daarbij de vraag of  in deze situatie 
het verlies van twee lichte stukken wel op-
weegt tegen een toren en een pion] 
15….f6 16.Lc4+ Kh8 17.Te1 [Tf1 was beter 
geweest] 
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17….fxe5 18.Pg3 [Wit had gewoon de pion 
kunnen slaan, het veld f1 was immers gedekt 
door de witte loper] 
18….d5 [Nu kan eindelijk de witte loper van 
zwart ook meedoen, en isoleert de loper van 
wit. Na de volgende zet pionzet e5-e4 zie ik 
wel perspectieven] 
19.Lb3 e4 20.Lb4 Tf7?? [Alles was beter 
geweest. Na Tf2 had wit de keuze gehad tus-
sen 21.Te2 (met torenruil) of 21.Tg1 waar-
mee de witte toren uit het spel gaat. Ik had 
Tf2 wel overwogen, maar wilde liever mijn 
beide torens behouden. Na deze zet (zie het 
vervolg) wordt het zojuist geuite optimisme 
wel de grond ingeboord. De enige compensa-
tie is mogelijk dat Michiel hiermee bereid is 
mij iets te laten stijgen in de blunderrubriek] 
21.Txe4 [Het gevolg van de vorige torenzet. 
Overigens is (volgens een opmerking van Mi-
chiel) 21.Pxe4 nog sterker. Wint de pion, en 
ontwikkelt het paard met tempo. Ook blijft de 
zwarte toren behouden. 21….Tf4 richt niet 
veel uit vanwege 22.Pd5. Zwart mag dan de 
witte loper niet slaan, want  23.Te8++ (achter 
de paaltjes)] 
21….dxe4 [Weer niet de beste zet. Dit gaat 
nog een pion kosten] 
22.Lxf7 b6 23.Pxe4 (zie diagram) 

 

23….c5 24.Lc3 Lf5 25.Pd6 Tf8 26.Ld5 Lg6 
27.Lf3 a6 [Niet een inspirerende zet, maar 
wat anders?] 
28.b3 h6 [Toch maar wat ruimte maken voor 
de koning] 
29.a4 Lf7 [Waarom eigenlijk?] 
30.Pf5 Kh7 31.Pxg7 [Beter: 31.Lxg7, 32.Te8 
Lxh6 (Eventueel 33.Te1+  Kd2 levert geen 
gevaar)] 
31….Kg6 [Zoekt de ruimte op, het werd erg 
benauwd in de hoek] 
32.Le4+ Kg5 [Enige mogelijkheid] 
33.Ld2+ Kf6 34.Lc3+ [Beter: 34.Lxh6. 
(34….Th8 faalt op 35.Pf5] 
35.g3 Kg4 36.Pf5 Lg6 37Pe3+ Kg5 [Voor-
komt niet het verlies van de loper, Kh5 was 
niet beter geweest] 
38.h4+ Kh5 39.g4+ Kxh4 40.Lxg6 

Stelling na 40.Lxg6 

 
Zwart geeft op: 1-0 
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INGEZONDEN 
 

(I) 
Hallo redactie, 
 
Als oud Groningen speler lees ik regelmatig 
de En Passant. Nu ook digitaal. Hier heb ik 
een kleine opmerking over. 
 
In de blunderrubriek van het nummer EP45.4 
(blz 22, red.) tussen Tilma en Zuiderweg 
komt de volgende stelling voor: 
Wit: Kg1 Dh5, Tf1, Td1, Lf5, Le3, Pc3, 
Ph4, a2, b2, c4, g2, h2; 
Zwart: Kh8, Db7, Te8, Ta8, Lg7, Lc6, Pf8, 
Pe6, a7, b6, c5, e7, f6, h7; 
waar Tilma in de stelling:verder gaat met 
Pg6+ i.p.v. Dxh7+. 
 
Tot mijn grote verbijstering zag ik de volgen-
de dag bij de stappenmethode op internet bij 
stap 4 bijna exact dezelfde opgave: 
Wit: Kg1 Dh5, Tf1, Ta1, Lf5, Le3, Ph4, b2, 
c4, g2, h2 
Zwart: Kh8, Db7, Te8, Td8, Lg7, Le4, 
Pf8, a7, b6, c5, e7, f6, h7. 
Toeval? Of een blunder? 
 
Je mag het opnemen in de volgende En Pas-
sant. Ik weet alleen niet of het interessant ge-
noeg is voor de schakers. 
Ik ben lid geweest vanaf ongeveer 1988/89 tot 
en met 1994 (precies weet ik het niet meer). 
Ook indertijd was er een leuke blunderrubriek 
in de En Passant! 
Verder veel succes met het blad. Het ziet er 
leuk uit. 
Met vriendelijke groet, 
Roelof Kroon 
 
 
 
 
 

 
Redactie: 
Voor het gemak van de lezer zijn hieronder 
beide stellingen als diagram weergegeven. 
 
Tilma-Zuiderweg 

 
 
Stappenmethode 
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(II) 
Romantiek 
 Jan-Willem Tamminga 
 
Na de eerste euforie over de wedstrijd Topal-
ov-Kramnik volgde snel de ontnuchtering.  
‘Dit is toch geen schaken meer’, of ‘waar is 
de romantiek van het schaken gebleven’, ver-
zuchtte menig schaker nadat Topalov zijn 
aartsrivaal Kramnik (de man van de remise 
voor Groningen 1) op Corus met een specta-
culaire variant van het bord had geveegd.  
Met romantiek wordt doorgaans de eenzame 
schaker bedoeld, het genie dat niets tegenover 
zich heeft dan zijn tegenstander en die in vol-
strekte afzondering van de buitenwereld de 
man tegenover hem moet verslaan. 
De klacht van de romantici is terecht.  Deze 
manier van schaken, dit verhaal van het ro-
mantische schaak bestaat niet meer, gesteld 
dat het ooit bestaan heeft. Topschaak is een 
combinatie van geschiedenis en hogere wis-
kunde geworden. 
Victor Kortsnoi zei zelfs over Corus-
eindwinnaar Carlsen dat deze nog geen we-
reldkampioen kan en mag worden en geen 
toptoernooi zou mogen winnen omdat hij nog 
zoveel duizenden partijen niet heeft gezien. 
Kortsnoi zelf bakte er niet veel van in de se-
niorengroep. 
Op Chessvibes stond een filmpje van Topalov 
voor de wedstrijd. Hij arriveerde als eerste 
aan het bord, deed een zet en wachtte daarna 
rustig de komst van Kramnik af. 

Hij zat daar wat, armen over elkaar, en keek 
om zich heen als een roofdier dat in de verte 
zijn prooi recht op zich af ziet komen. Een 
man die wist dat er iets stond te gebeuren, dat 
hij binnen enkele uren de wereld in verbijste-
ring zou achterlaten. Een veldheer die alles 
uiterst nauwkeurig heeft voorbereid en die zit 
te popelen om de vijand een mokerslag toe te 
brengen.  
Volgens de verhalen na de wedstrijd zou 
Topalovs secondant Cheparinov de gebruikte 
zet al drie jaar geleden hebben ontdekt en tal-
loze varianten, tot dertig zetten vooruit, tot in 
detail hebben uitgerekend. Cheparinov had de 
truc best zelf mogen uitvoeren maar hij liet 
dit liever aan de meester zelf. Team Topalov 
besloot het vervolgens te bewaren voor een 
mooie gelegenheid. 
En inderdaad, wie zou een beter slachtoffer 
zijn dan aartsvijand Kramnik, na alle oorlo-
gen die zij al dan niet aan het bord hadden 
uitgevochten? Helaas was er geen beeldmate-
riaal van Kramnik op het moment dat de bijl 
viel. 
Alles bij elkaar is dit waarschijnlijk ook weer 
een mooi verhaal en vooral een zoektocht 
naar nieuwe romantiek. Spannende en specta-
culaire schaakverhalen levert het echter even-
goed op.  
Romantiek is voor losers. 
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JEUGD 
 

Kuikenfuif 
Voor de kerstvakantie, op de clubavond 13 
december 2007, werd bij de jeugdafdeling de 
Kuikenfuif gehouden. Bij het gereedmaken 
van de eerste En Passant in het nieuwe ka-
lenderjaar waren de resultaten van de fuif nog 
niet beschikbaar. Daarom alsnog, overgeno-
men van de website van de club, de uitslagen 
van dit – evenals bij de senioren -  traditionele 
hoenderfestijn aan het eind van het kalender-
jaar.    
 
Groep A 
1 Joop Houtman    3 
2 Milan Mostertman   2 
3 Vaclav Ocelik    1 
4 Wessel van der Vegt  0 
 
Groep B 
1 Tom Witsenburg   2½ 
2 Kiran Soerdjan    2½ 
3 Jasper Hupkes    1 
4 Frank Bokdam    0 
 
Groep C 
1 Xander Mostertman  2½ 
2 Aafko Boonstra    1½ 
3 Olav Mostertman   1 
4 Bert ter Bogt     1 

Groep D 
1 Renout Swarts    3 
2 Rutger Bosscher   1 
3 Leon Collenteur    1 
4 Jorden van Foreest   1 
 
Groep E 
1 Tymen Venema    3 
2 Puria Tawakuli    1 
3 Konstantijn Rondhuis 1 
4 Lemeng Li     1 
 
Groep F 

Uitslagen kwijt geraakt 
 
Groep G 
1 Yang Yang Zhou   3 
2 Wester Coenraads   2 
3 Celene Li      1 
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COLOFON 
 

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

Bestuur Schaakclub Groningen 
Voorzitter Henk Haisma Churchillstraat 27 9728 SE Groningen 050-5254662 
Secretaris Wim Krijnen Dr. Hofstede de Grootkade 3 9718 KA Groningen  
  tel: 050-3061283  e-mail: w.t.g.krijnen@planet.nl    
Penningmeester Floris Zoutman Frederikstr. 22B4 9724KC Groningen 06-45468516 
 Giro  837638  e-mail: fzoutman@hotmail.com  
Interne competitie Judith Valkenburg    
Externe competitie Dimitri van Leent   06-28422639   
Jeugd Hiddo Zuiderweg   
   

 
Belangrijke adressen 
Speellokaal Senioren GDSW Peizerweg 128 Groningen 050-5294289  
Speellokaal Jeugd Sonde 2000 Eikenlaan 288/1 Groningen 
Speellok. KNSB(thuis) Het Heerenhuis Spilsluizen 9 Groningen 
Ledenadministratie Nico Karsdorp Pelsterstraat 50c 9711 KM   Groningen 050-3183404  
Website www.scgroningen.nl 
 

Andere functionarissen 
Interne Competitie Valkenburg (coörd.), Zilverberg, E.Zuiderweg, van Beersum (rating) 
Bar Valkenburg (coörd/financiën), Schreuder (inkopen) 
Speelzaal Zoutman, Tilstra, Zilverberg, H. Zuiderweg 
Int. Toernooien H. Zuiderweg, Zoutman  
Teamleiders G1: Bart Beijer G2: Joop Houtman G3: Kiran Soerdjan 

G4: Floris Zoutman G5: Ferry Ruigendijk G6: Paul Zilverberg 
G7: Jan W Tamminga G8: Eelco de Groot 

Jeugd Coord: Hiddo Zuiderweg 
 Stap 1: Chiel Nijssen Stap 2: Antoni de Jong Swemer 
 Stap 3: Jaap Koekoek Stap 4: Ruben Slagter en Kiran Soerdjan 
 Stap 5: Hiddo Zuiderweg en Arjan Dijkstra Stap 6: Joop Houtman 
Materiaal Wempe 
Kascommissie Elzinga, Kremer 
Website Beijer, Houtman, van Putten, Rietman, E.Zuiderweg, H.Zuiderweg 
Weekendtoernooi H. Zuiderweg, Ruigendijk, Meeuwsen, Zoutman. 

www.scgroningen.nl
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Agenda jeugd 

 Februari 
21 Laatste avond voor de vakantie 
 Bijzondere activiteit 
23 NOSBO pupillendag 
23 t/m 3/3  Crocusvakantie 

Maart 
6 Afsluiting 3e periode 
8 Halve finale Basisscholenkamp.
13 Start 4e periode 
15 NOSBO JeugdcompetitieCD 
20 2e ronde 4e periode 
21 en 22  NK E-jeugd 
22 Paastournooi Hoogeveen 
27 3e ronde 4e periode 
29 Grand Prix Delfzijl 

April 
3 4e ronde 4e periode 
5 NOSBO Jeugdcompetitie E 
10 5e ronde 4e periode 
12 Finale NOSBO schoolsch. BO 
11-13 Weekendtoernooi 
  SC Groningen 
17 4e ronde 4e periode 
24 Laatste avondvoor vakantie: 
 Bijzondere activiteit 
25 t/m 3/5  NK Jeugd ABC, Venlo 
26 t/m 4/5  Meivakantie 

 
 

Agenda senioren 

Februari 
26 Interne 

Maart 
4 Interne 
 Groningen 3 – SISSA 2 
 Groningen 5 – Haren 4 
6 HSP – Groningen 4 
7 Van der Linde – Groningen 6 
8 Zevende KNSB ronde 
  LSG 2 – Hotels.nl 
  Wageningen – Groningen 2 
11 Interne, laatste ronde 2e periode 
 Groningen 7 – Assen 3 
10/13 Groningen 8 - ??? 
17 Staunton 2 – Groningen 3 
18 Active Chess 
 Groningen 4 – Haren 2 
25 Active Chess 
 Groningen 6 – Middelstum 
 Hoogeveen – Groningen 5 
29 Achtste KNSB ronde 
  Hotels.nl – LSG 1 
  Groningen 2 – VAS 

April 
1 Interne, begin 3e periode 
8 Interne 
 JH Kruit  – Groningen 7 
7/10  Groningen 8 indien nr 1 of  2 
         in rangorde na 5e ronde 
11 Weekend toernooi ronde 1  
12 Weekend toern. ronde 2 t/m 4  
13 Weekend toernooi ronde 5 en 6 
15 Interne 
 Ten Boer  – Groningen 6 
16 Groningen 3 – ESG 
 Unitas 4 – Groningen 4 
17 Groningen 5 – Haren 3  
19 Negende KNSB–ronde 1e kl. 
  Philidor 1847 – Groningen 2 
22 Interne 
29 Interne 
 

 
 
 
 
 
 

EP 45.6 verschijnt 18 maart 2008 
Inleveren kopij uiterlijk 12 maart 2008 

durkelzinga@planet.nl 
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