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ERIK HOEKSEMA

INTERNE COMPETITIE

CLUBKAMPIOEN

Periode 3, Eindstand
Durk Elzinga

Erik Hoeksema is dit seizoen opnieuw clubkampioengeworden. Voor de vijfde maal in
successie, in totaal acht keer. Erik proficiat!
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 en 2006-07.
CLUBKAMPIOENEN vanaf 1962
Meervoudig
8x
Hoeksema;
3x
Houtman, Kamstra, Ligterink,
Noordhof, Tilstra, Wellner;
2x
Potze ,vd Werf.
Enkelvoudig
Boersma
Bruin
Dam
de Diego
Feenstra
Greben
van Heeringen
Hoepman
Kiers
Mijnheer

Prakken
Staudt
Schweizer
Swijter
van der Wal
Weide
van Wessel
Westra
Wiersma

Nieuw adres redactie
durkelzinga@home.nl

17-06-08

GROEP A
Rating
1. Erik Hoeksema
2348
2. Peter Weide
1891
3. Peter Bodewes
1876
4. Joop Houtman
2056
5. Casper Rupert
1800
6. Tim Loos
1749
7. Maurice van Mourik 1865
8. Henk van Putten
2096
9. Edwin Zuiderweg
1980
10. Marcel Pouw
1808
11. Hiddo Zuiderweg
1998
12. Reno Emerencia
1817
13. Floris Zoutman
1830
14. Huub Roeterink
1789
15. Arjen Tilstra
2073
16. Henk Pompstra
1893

Score Pnt
5.5 – 6 25
5.0 – 7 23
3.0 – 3 23
4.0 – 7 21
4.0 – 7 21
2.5 – 4 21
2.5 – 4 21
2.5 – 4 21
3.5 – 7 20
2.5 – 6 19
2.0 – 5 19
2.0 – 5 19
0.0 – 1 19
2.0 – 6 18
1.0 – 4 18
2.0 – 7 17

GROEP B
Rating
1. Johan Zwanepol
1706
2. Hans Serier
1687
3. Henk Haisma
1719
4. Annelies vd Heuvel 1711
5. Joop Kremer
1662
6. Henk Clermonts
1630
7. Ferry Ruigendijk
1645
8. Wim Krijnen
1552
9. Eisse Bakker
1641
10. Paul Zilverberg
1609
11. Titus Ensink
1700

Score Pnt
6.0 – 7 25
4.0 – 5 23
3.5 – 5 22
1.0 – 1 21
3.5 – 7 20
2.0 – 5 19
0.0 – 1 19
2.5 – 7 18
1.5 – 5 18
2.5 –10 17
0.5 – 4 17

GROEP C
Rating
1. Tony Westermann
1505
2. Jan-W Tamminga
1528
3. Ton Bontsema
1551
4. Michiel Meeuwsen
1297
5. Oswaldo Sield
1522
6. Judith Valkenburg
1021
7. Kees Visser
1000
8. Erwin Kok
1000
9. Durk Elzinga
1425
10. Ruud Steenbergen
1467
11. Gerda Schreuder
1284

Score Pnt
6.0 – 7 25
5.0 – 7 23
6.0 – 10 22
3.5 – 6 21
4.0 – 8 20
0.0 – 1 19
0.0 – 1 19
0.0 – 2 18
2.5 – 8 17
2.0 – 7 17
0.0 – 3 17
3
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Uitslagen per ronde
Ronde 11
Peter Weide
Wim Krijnen
Durk Elzinga
Tony Westermann

17/6/08
- Marcel Pouw
1-0
- Johan Zwanepol 0-1
- Paul Zilverberg rem
- Jan-W Tamminga 1-0

Ronde 10
Casper Rupert
Hiddo Zuiderweg
Huub Roeterink
Paul Zilverberg
Eisse Bakker
Henk Haisma
Oswaldo Sield
Jan-W Tamminga
Ton Bontsema

10/6/08
- Maurice v Mourik 0-1
- Edwin Zuiderweg 0-1
- Henk Pompstra
0-1
- Marcel Pouw
0-1
- Hans Serier
0-1
- Wim Krijnen
1-0
- Tony Westermann 0-1
- Ruud Steenbergen 1-0
- Durk Elzinga
1-0

Ronde9
Peter Weide
Henk Pompstra
Hans Serier
Johan Zwanepol
Tony Westermann
Ruud Steenbergen

3/6/08
- Edwin Zuiderweg 1-0
- Henk van Putten 0-1
- Hiddo Zuiderweg 0-1
- Paul Zilverberg
1-0
- Ton Bontsema
1-0
- Durk Elzinga
0-1

Ronde 8
Joop Houtman
Huub Roeterink
Marcel Pouw
Tim Loos
Hans Serier
Paul Zilverberg
Titus Ensink
Tony Westermann
Jan-W Tamminga
Ruud Steenbergen
Ton Bontsema

27/5/08
- Peter Bodewes
0-1
- Casper Rupert
0-1
- Reno Emerencia 0-1
- Henk Pompstra
1-0
- Wim Krijnen
1-0
- Henk Haisma
rem
- Joop Kremer
0-1
- Henk Clermonts 1-0
- Durk Elzinga
1-0
- Oswaldo Sield
1-0
- Gerda Schreuder 1-0

4

Ronde7
Erik Hoeksema
Casper Rupert
Edwin Zuiderweg
Peter Weide
Hiddo Zuiderweg
Henk Pompstra
Joop Kremer
Henk Haisma
Paul Zilverberg
Wim Krijnen
Oswaldo Sield
Gerda Schreuder
Durk Elzinga

20/5/08
- Tim Loos
1-0
- Joop Houtman
rem
- Peter Bodewes
0-1
- Arjen Tilstra
1-0
- Huub Roeterink rem
- Johan Zwanepol 1-0
- Hans Serier
0-1
- Titus Ensink
1-0
- Henk Clermonts rem
- Judith Valkenburg 1-0
- Jan-W Tamminga 0-1
- Michiel Meeuwsen 0-1
- Ton Bontsema
0-1

Ronde 6
6/5/08
Erik Hoeksema
- Casper Rupert
1-0
Maurice v Mourik - Joop Houtman
0-1
Tim Loos
- Edwin Zuiderweg rem
Marcel Pouw
- Peter Weide
rem
Henk van Putten - Arjen Tilstra
1-0
Reno Emerencia - Henk Pompstra
1-0
Johan Zwanepol - Wim Krijnen
1-0
Hans Serier
- Ferry Ruigendijk 1-0
Annelies vd Heuvel - Eisse Bakker
1-0
Titus Ensink
- Paul Zilverberg rem
Jan-W Tamminga - Henk Haisma
0-1
Michiel Meeuwsen - Oswaldo Sield
0-1
Ton Bontsema
- Tony Westermann 0-1
Ronde 5
Edwin Zuiderweg
Joop Houtman
Paul Zilverberg
Eisse Bakker
Oswaldo Sield
Durk Elzinga

29/4/08
- Casper Rupert
0-1
- Reno Emerencia 1-0
- Joop Kremer
rem
- Michiel Meeuwsenrem
- Ton Bontsema
1-0
- Ruud Steenbergen 1-0
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EXTERNE COMPETITIE (I) & (II)
KNSB

Meesterklasse

9e ronde – 17 mei
LSG 2
LSG 1
HSG
ESGOO
HWP Sas van Gent

- Schrijvers Rotterdam
- HMC Calder
- Hotels.nl
- Homburg Apeldoorn
- Utrecht

Eindstand na 9e ronde
Mp Bp
1 2
1. HSG
18 67
x 6
2. Schrijvers Rotterdam
14 53½ 4 x
3. Hotels.nl
12 47½ 2½ 5
4. HMC Calder
10 45½ 3 3
5. ESGOO
10 45
2½ 4
6. LSG 1
8 46
4 2½
7. Utrecht
8 42½ 2½ 5
8. Homburg Apeldoorn
7 44½ 1½ 4½
9. HWP Sas van Gent
3 35½ 3 2½
10. LSG 2
0 23
0 4
HSG is kampioen
HWP Sas van Gent en LSG 2 zijn gedegradeerd

H

3
7½
5
x
5½
4½
5
3
4
4½
3½

4–6
7-3
7½ - 2½
5 -5
4½ - 5½
4
7
7
4½
x
5½
7
3½
4½
3
2½

5
7½
6
5½
4½
x
4½
4½
5
5
2½

6
6
7½
5
3
5½
x
5
6
3½
2½

7
7½
5
7
6½
5½
5
x
4½
4½
2

8
8½
5½
6
5½
5
4
5½
x
2½
3

9
7
7½
5½
7
5
6½
5½
7½
x
3

10
10
6
6½
7½
7½
7½
8
7
7
x

otels.nl

9e ronde – 17 mei
HSG
1.
1. Magnus Carlsen
2. Jan Smeets
3. Daniel Stellwagen
4. Henk Vedder
5. Predrag Nikolic
6. Yasser Seirawan
7. Friso Nijboer
8. Vladimir Chuchelov
9. Jop Delemarre
10. Ruud Janssen

2560 - Hotels.nl

2349

2710
2538
2631
2364
2646
2634
2568
2544
2457
2513

2552
2379
2474
2434
2373
2330
2227
2298
2283
2137

-

Jan Werle
Tea Lanchava
Yge Visser
Daan Brandenburg
Erik Hoeksema
Piet Peelen
Frits Rietman
Joost Wempe
Luuk van Kooten
Renze Rietveld

7½ - 2½
1
½
½
½
1
1
½
1
½
1

-0
-½
-½
-½
-0
-0
-½
-0
-½
-0
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Seizoen 2007-2008: een terugblijk.
Bart Beijer
Op 17 mei werd de schaakcompetitie echt afgesloten met de 9e ronde van de meesterklasse. Alle wedstrijden werden gespeeld in het
Raadhuis in Hilversum, waar gastheer HSG
vooraf al zeker was van het kampioenschap.
Ook de degradanten waren al bekend. HWP
Sas van Gent en LSG2 worden volgend jaar
vervangen door Voerendaal en BSG Bussum.
Het Dagblad van het Noorden bracht het als
volgt:
“De schakers van Groningen hebben zaterdag met opgeheven hoofd en een ruime nederlaag tegen de nieuwe kampioen Hilversum afscheid genomen van de landstitel. Komend
seizoen richt Groningen zich op het heroveren van de titel.”
Omdat HSG al niet meer in te halen was werden de buitenlandse toppers thuisgelaten. De
vraag was dus eigenlijk hoe de nederlaag zo
klein mogelijk te houden. Dat viel niet mee.
HSG pakte namelijk wel fors uit met onder
andere wereldtopper Magnus Carlsen. Hij
werd al gecontracteerd in de fase waarin de
competitie nog volledig open was. Nu restte
alleen zijn functie als publiekstrekker en tegenstander van Jan Werle. Echt spannend
werd het niet want Jan ging al op de 13e zet in
de fout, waarna de partij in hogere zin eigenlijk uit was, hoewel Jan nog wel inventief tegenstribbelde. Hij verkeerde met zijn opening
overigens in goed gezelschap, omdat Carlsen
zelf ooit tegen Aronian dezelfde bok schoot.
Op bord twee mocht Tea Lanchava het opnemen tegen Nederlands kampioen Jan Smeets,
een partij die door commentator Hans Böhm
vol onbegrip gevolgd werd. Eerst verbaasde
hij zich over Tea’s openingsspel, later over
het feit dat Smeets het niet wist af te maken.
Ook Yge Visser’s strategie tegen Stellwagen
was niet volgens Böhm’s boekje. Het onnavolgbaar rondspelen van de paarden en lopers
6
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hoorde er volgens Yge echter allemaal bij.
Beide partijen eindigden in remise. En remises waren ook de enige persoonlijke successen die er deze wedstrijd te behalen waren.
Luuk van Kooten had de remise al na 13 zetten op zak. Daan Brandenburg deed er wat
langer over. Maar de meest verrassende remise was wel die van Frits Rietman tegen
grootmeester Friso Nijboer, hoewel Frits het
zelf helemaal niet vreemd vond. Ondanks dat
er een ratingverschil was van zo’n 300 punten
gaf hij geen krimp en moest Nijboer uiteindelijk hoofdschuddend in remise berusten. Vijf
remises dus en de overige nederlagen kunnen
beter onbesproken blijven.
Daarmee kwam een einde aan een merkwaardig seizoen. Na het vorig jaar behaalde kampioenschap, waarin sponsor ShareDimension
geld noch moeite had gespaard om dat doel te
bereiken, bleek de sponsor begin juni plotseling af te haken. Gelukkig bood Hotels.nl toen
de helpende hand, want een nieuwe sponsor
vinden op zo’n korte termijn zou zo goed als
onmogelijk zijn. De ambities voor dit seizoen
lagen wat lager. Eerst maar eens goed beginnen en dan verder zien hoe lang we in de race
zouden blijven om heel misschien HSG tot de
laatste ronde bij te houden. Hoewel we tot en
met de 5e ronde keurig bovenin stonden ging
het seizoen toch heel moeizaam van start. Tegen het negental van ESGOO – zij maken er
tegen ons een gewoonte van om met 9 spelers
aan te komen – werd slechts heel moeizaam
gewonnen, evenals in de 2e ronde tegen HWP
Sas van Gent. Inde twee daaropvolgende ronden ging het dan weer verrassend soepel tegen lastige tegenstanders Utrecht en Homburg
Apeldoorn. In de 5e ronde was het tegen
Schrijvers Rotterdam een dubbeltje op z’n
kant. Het dubbeltje zwalkte alle kanten op,
maar bleef uiteindelijk keurig gebalanceerd
overeind: 5-5. Op zich was dat niet erg, want
op bordpunten was HSG toch niet bij te houden, zodat het niet uitmaakte of we aan de
laatste ronde zouden beginnen met gelijk aan-
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tal matchpunten of met een puntje minder. Nu
moest echter wel alles gewonnen worden. Dat
lukte echter niet. De concurrentieslag met
HSG strandde in ronde zes met een volstrekt
verdiende nederlaag tegen HMC Calder.
Daarmee verdween HSG uit zicht, zeker toen
Rotterdam ook verloor van HSG, hoewel de
Rotterdammers zeker kansen hebben gehad
op meer. Voor ons was de ambitie er toen af
en hoefden we voor de resterende wedstrijden
geen extra strijdkrachten meer op te roepen.
Een nette 3e plaats was uiteindelijk het resultaat.
Individueel waren de beste prestaties voor
Ivan Sokolov, die met 4 punten uit 4 partijen,
een geweldige bijdrage leverde, en voor Tea
Lanchava en Frits Rietman die elk 5,5 punt
uit respectievelijk 8 en 9 partijen behaalden.
Voor komend seizoen, dat in september begint, wordt de blik weer omhoog gericht en
zal het de doelstelling zijn om weer serieus
mee te doen in de strijd om de eerste plaats.
Hotels.nl heeft toegezegd ook komend jaar
sponsor te willen zijn en momenteel wordt er

druk gewerkt aan de contouren voor het team
van volgend jaar, waarin net als voorheen het
noordelijke meesters- en grootmeestersgilde
weer de spil zal zijn.
Nieuw volgend jaar is ook dat de Schaakclub
Groningen de organisatie van alles wat met
het eerste team te maken heeft overgedragen
heeft aan de nieuwe Stichting Schaaktopteam
Groningen. Daarmee heeft het bestuur uitvoering gegeven aan de opdracht van de Algemene Ledenvergadering van 2007. Het bestuur van de stichting bestaat uit Ferry Ruigendijk (voorzitter/penningmeester), Ignace
Hendriks (algemeen bestuurslid) en ondergetekende (secretaris/teamleider). Overigens
houdt het bestuur van Schaakclub Groningen
uiteraard wel een vinger in de pap. De overeenkomst voorziet in geregeld overleg en de
mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen
indien er dingen gebeuren waar SC Groningen zich echt niet in kan vinden. In de eerste
EP van komend jaar zullen we deze opzet wat
nader presenteren. Dan zal ook meer bekend
zijn over de samenstelling van het team en de
indeling
voor
volgend
seizoen.

Persoonlijke resultaten spelers Hotels.nl
Ronde
1 2 3 4 5
1. Igor Khenkin
- - - - ½
2. Merab Gagunashvili - ½ - - 3. Ivan Sokolov
1 - - 1 4. Konstantin Landa
- 1 ½ - ½
5. Jan Werle
½ 0 1 ½ 1
6. Yge Visser
½ ½ 1 ½ 1
7. Davit Lobzhanidze - - - 0 8. Tea Lanchava
1 1 - 0 ½
9. Daan Brandenburg
1r - 1 1 0
10. Erik Hoeksema
½ 1 ½ ½ 0
11. Piet Peelen
½ 1 ½ ½ ½
12. Frits Rietman
½ ½ 1 1 ½
13. Joost Wempe
0 0 ½ 1 14. Luuk van Kooten
0 0 0 - ½
15. Renze Rietveld
- - 1 - 16. Michael Riemens
- - - - -

8 9 Ap Bp Brd Kl
- 1 ½
1 1w
- 1 ½
1 1w
- 4 4
1
- 3 2
2 1z
½ 0 8 4½ 2,6 2w
½ ½ 9 4½ 2,9 1z
- 1 0
4 1z
½ ½ 8 5½ 4,4
½ ½ 8 4 4,5 1z
½ 0 9 3 6,1 1w
½ 0 9 5 6,9 1z
0 ½ 9 5½ 7,7 1w
½ 0 8 3
8
½ ½ 8 3 9,1 2w
1 0 3 2 9,3 3z
- 1 ½
10 1z

6 7
- - 1 1
- 1 0 0
- 1 1
0 0
0 0
½ 1
½ 1
0 1
½ 1
- - ½

FIDE
2602
2615
2666
2669
2552
2474
2470
2379
2434
2373
2330
2227
2298
2283
2137
2263

TPR
2506
2398
2825
2546
2557
2427
2262
2546
2302
2278
2395
2377
2238
2223
2524
2207
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45e jaargang nummer 8

INGEZONDEN
De volgende bijdrage van Tony Westermann
ontving de redactie met voorafgaand twee
NB’s (zie hieronder bijdrage). Gezien het
toch wel bijzondere, brede karakter is besloten (delen van) het artikel niet op te nemen in
de blunderrubriek, doch tot integrale – verbatim et litteratim – opname onder de ze rubriek
‘Ingezonden’.
Aan:
redactie En Passant/medewerker Blunderzaken
NB1: de tekst tussen stippellijnen graag òf
niet, òf ongewijzigd plaatsen. Overleg mogelijk.
(Of je iets overneemt in het blunderklassement is aan jullie natuurlijk, en, je begrijpt, die punten die ik uitdeel is maar een
beetje ongein)
NB2: dit is een siliconenvrije bijdrage.
D.w.z. zonder computeranalyse door Fritz
o.i.d.
Beste Durk en Michiel,
Enige tijd geleden speelde een flinke sinusitis
mij parten en ben ik in mijn deerniswekkende
staat maar eens flink achter de computer aan
de gang gegaan. Geïnspireerd door de eerste
column van Jan-Willem Tamminga heb ik
iets geschreven dat je hieronder tussen de
dubbele stippellijnen aantreft. Wat heeft die
ziekte er mee te maken, zul je vragen. Wel, ik
herken mijn eigen humor niet 100% terug, en
ik moet wel hoofdpijn hebben gehad om te
vragen in te mogen breken in JWT's column.
Hij heeft dan ook beleefd geretourneerd. Desondanks, als je kopij tekort komt: plaats het,
ik sta er helemaal achter (wel graag verbatim
= zonder editing).
Hieronder ook de intrigerende (qué??) begeleidende e-mail aan JWT, waaruit ik alleen
een verwijzing naar een persoon heb verwij8
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derd. (Het is pikant dat ikzelf - ook nog in dezelfde variant! - daarna op 15 april tegen Michiel himself 10 punt bij elkaar blunderde.
Eigen schuld, dikke bult!)
Maar nu wat anders! Ik bedoel: meer voor de
blunderrubriek. Ik draag voor:
Voordracht voor opname in blunderklassement van Tony Westermann
- 1 - de site www.Wikichess.net en webdesigner Rob Hoogland voor 53 blunderpunten.
Reden: het surrealistische gegeven dat er
een schaaksite is gebouwd met consequent
het schaakbord een kwartslag gedraaid. Is al
maandenlang zo. Kijkt u zelf maar. Elk diagram heeft een zwart veld rechtsonder. Bravo,
met stip op 1!
- 2 - de Inkoper Schaakmateriaal van SC
Groningen voor het zich aan laten smeren van
sneeuwwitte schaakstukken: 10 punt. Ik ga
beleefd weigeren daarmee te spelen. Heeft de
leverancier trouwens ook gletsjerbrillen bijgeleverd? Laatst zag ik de twee grootmeesters
Werle en Ernst op de interne hun tweede partij van de zo dramatisch afgebroken tweekamp om de titel "Sterkste Schaker Van Het
Noorden" met die rommel spelen. Hoe sneu.
Waar was het decorum? Het schaken teruggebracht naar de kneuterige wereld van de
speelgoedwinkel. Eeuwen schaakhistorie
hebben tot een communis opinio geleid dat
zwarte stukken het beste zwart, de witte stukken ivoorachtig richting lichtgeel en de zwarte velden van het bord het beste donkerbruin
kunnen zijn. Wat heeft de fabrikant bezield?
Maar wij schakers zijn geen volgzaam volkje.
Wij laten dat niet zomaar gebeuren.
- 3 - Erik Hoeksema voor het projecteren
van eigen verdringingsgedrag op clubgenoten: 4 punten! Zie EP 45.7, p.24. Is het trouwens wel een correcte quote? [Opmerking
eindredecteur: ja.]
- 4 - de schakers op de interne van SC Groningen die na afloop hun partij gaan analyse-
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ren zonder acht te slaan op hun omgeving. Kan er een gedragscode komen dat je je
eerst naar een afgelegen hoek terugtrekt alvorens geluid te maken? Kan dit aangekaart
worden bij de functionarissen Interne Competitie? 3 blunderpunten voor het bestuur.
- 5 - mijzelf voor het al maandenlang consequent in tijdnood komen: 10 punt. Je zou
denken dat ik van alles doorreken en moeilijke plannen verzin tijdens het 'diepzeeduiken'.
In werkelijkheid is het gewoon een staat van
verlamming en passen de overdenkingen op
de achterkant van een postzegel en dan houd
je nog ruimte over. Waarom is lang nadenken
zo dom? In tijdnood daalt je effectieve speelsterkte spectaculair, wat extra vervelend is als
je om te beginnen al niks in huis hebt.
("Speelsterkte? Nee, spijt ons, is net uitverkocht. Volgende week komt het weer binnen.")
Voorbeeld: Interne competitie 6 mei 2008,
periode 3, ronde 6: Bontsema, Ton tegen
Westermann, Tony.
Ton heeft passief gereageerd op een ongebruikelijke speelwijze (geweigerd koningsgambiet middels 2. ..., Pf6). We openen het
terrarium bij de 31-ste zet van wit.
(DIAGRAM)
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De zwarten hebben zich (zowaar en warempel) planmatig weten te ontplooien en met gezond schaak genoemde passiviteit benut, met
als resultaat ruimteoverwicht en insnoering.
Het stuk op c2 mag, geloof ik, als voorbeeld
gelden van een slecht paard. Al enkele zetten
lang is het oog gericht op de velden d3 en f4,
zwaktes in het witte kamp. Wit speelde nu
Lf2 (ontneemt de dame haar laatste vluchtveld. Beter toch maar Lg3, op g3 lijkt h6
sterk) waarop zwart, die het afgelopen half
uur een gat in het bord had zitten staren op f4,
gezwind antwoordde met Lg6 ("Snel een zet
doen. Vlag valt bijna. 40 zetten halen.
Help!"). Suggestie: Lf4! 'and the rest is silence'. Verdoemenis, weer geen partij uit één
stuk. "Van die dingen, meneer Sonneberg".
QED (Quod erat demonstrandum. "Enfin,
zoekt u dàt zelf maar even op, reeds").
------------------------------------------------------Original Message ----From: Westermann-Hoogeveen
To: JW Tamminga
Sent: Thursday, March 27, 2008 5:01 PM
Subject: Blunderzaken
Hallo Jan-Willem,
Je nieuwe column achterin de En Passant heb
ik met waardering gelezen. Ik zie hier ook een
mooie polemiek ontstaan, waaraan ik graag
wil bijdragen, intrigant en onruststoker die ik
ben.
Zelf speel ik, als ik het voor het zeggen had,
ook liever als een GM, en dan eentje die nooit
blundert. Helaas ben ik zwaar besmet met
blunderitis. Soit.
Donner heeft ooit opgemerkt dat objectiviteit
en zelfrespect zo niet hetzelfde zijn, dan toch
aangrenzende gebieden. Daarom juich ik het
genadeloos aan de kaak stellen van geblunder toe. Alles ten dienste van de waarheid/objectiviteit. Exposure maakt bescheiden
en op zoek naar de kale waarheid op het
9
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schaakbord past den schaker slechts een deemoedige staat van twijfel.
Diezelfde objectiviteit en een gevoel voor
'poetic justice' gebieden ons in actie te komen
als de criticasters zelf de fout in gaan. Ze vragen er zelf om, de zelfverklaarde blundermaffia, getuige het intro van de laatste blunderrubriek. Daarom het volgende bericht dat misschien als gastcolumn binnen jouw column
kan staan. Ik zie al een Droste cacaobuseffect ontstaan, maar ik dwaal af.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------BLUNDERKAPO DUIKT OP IN EIGEN
ARCHIEF
Oberkapo Meeuwsen van de Big Brother
Blunderbrigade blijkt voor te komen in een
dossier uit zijn eigen Stasi-archief. Naar verluid heeft Meeuwsen op de eerste Active
Chess-avond van 18 maart 2008 in de vierde
ronde met de witte stukken de volgende zetten begaan: 1.Pc3 e5 2. f3 Pc6 3.d4 exd4
4.Pxd4 Pf6 5. e4 Lb4 6.Df3?? Pxd4 en zwart
won. Met het oog op het algemeen belang
hebben wij geen keuze dan dit openbaar te
maken. Genoemde misdraging werd beboet
met 13 blunderpunten: 15 punten voor de
blunder an sich, met aftrek van een punt voor
de (toegegeven) snode wijze waarop Meeuwsen via een zetverwisseling in het Schots terecht wist te komen. Betrokkene heeft recht
op een verder punt aftrek voor het feit dat de
koffie die avond lauw was, want omgevingsfactoren spelen een rol tenslotte. Bijtelling
van drie punten volgt voor het niet direct opgeven en huilend wegrennen na zo'n dramatische misgreep, wat weer wegvalt tegen een
even grote aftrekpost voor de omstandigheid
dat er die week bij Meeuwsen thuis een ligbad werd geïnstalleerd, met alle toestanden
vandien. Adjudanten van Meeuwsen zeiden
de blunder onbegrijpelijk te vinden, omdat 18
maart astrologisch gezien juist een heel gunstige dag voor hem had moeten zijn (er was
10
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sprake van een verhoogd bioritme o.i.d.).
Dom, want deze wetenschap had direct een
bijtelling van twee punt op kunnen leveren.
Omdat, als bekend, het blunderklassement
strak en overzichtelijk gehouden wordt, is dit
laatste echter niet meegenomen. Waarvan akte.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met vriendelijke groet,
Tony Westermann
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ANALYSE
I

E.Zuiderweg – Joop Houtman
Interne,ronde 4 derde periode
Commentaar Edwin Zuiderweg
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Nxd4 Nf6
5.Nxc6 bxc6 6.e5 Qe7 7.Qe2 Nd5 8.c4 Nb6
9.b3 Qe6 10.Bb2 a5 11.Nd2 Bb4 12.g3 O-O
13.Bg2 a4 14.O-O d5 15.Nf3 a3 16.Bd4 {Na
16 zetten theorie gaat Joop ineens ernstig in
de fout...}
16... h6? {Verliest een kwaliteit en 2 pionnen
en normaal gesproken de partij. De aangewezen zet was hier:} (16... c5! {waarna na}
17.cxd5 Qxd5! {(Ziet er wat onnatuurlijk uit
om je dame vrijwillig op de diagonaal van de
witte loper te zetten, maar het is de beste zet)
een moeilijk te beoordelen stelling ontstaat.})
17.Bxb6 cxb6 18.Nd4 Qd7 19.Nxc6! Qxc6
20.Bxd5 Qg6! {nog de taaste verdediging}
21.Bxa8 Bf5 22.Qf3 h5 23.Bd5 h4 24.Rfe1?!
{misschien een beetje overdreven om de kwaliteit vrijwillig op te geven}
24... Bxe1 25.Rxe1 h3 26.Be4? {Ik wikkelde
hier te voortvarend af waardoor ik een groot
deel van mijn voordeel weer inlever.}
26... Bxe4 27.Rxe4 ({Na} 27.Qxe4 {kan
zwart remise afdwingen:} 27... Qxe4 28.Rxe4
Rd8 29.Kf1 Rd2 30.Re2 Rd1+ 31.Re1 Rd2
32.Re2 (32.Ra1? {Dit geeft wit goede verlieskansen, ondanks de materiaalvoorsprong:
de witte toren en koning zijn gevangen op de
1e rij terwijl de zwarte koning mogelijk dood
en verderf kan zaaien in het witte kamp.})
32... Rd1+ {met herhaling van zetten})
27... Rd8 28.Kf1 Rd2 29. e6! {Om het intiatief weer in handen proberen te krijgen}
29... fxe6 30.Qf4 Rd8 ({Na} 30... Rxa2?
{wint wit} 31.Qb8+ Kf7 32.Rf4+ Ke7
33.Qf8+ Kd7 {etc.}) 31.Ke2 Re8 32.Qe5!
Qh6 33.f4 Qg6 34.f5 Qh5+ 35.g4 Qg5
36.fxe6 Qc1 37.e7! {zwart kan een hele hoop
schaakjes geven met de dame maar uiteindelijk loopt wit er uit en is het verloren.}
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37... Qc2+ 38.Kf3 Qg2+ 39.Ke3 Qg1+
40.Kd3 Qd1+ 41.Ke3 Qe1+ 42.Kf3 Qf1+
43.Kg3 Qg2+ 44.Kh4 Qf2+ 45.Kxh3 Qf3+
46.Kh4 Qf2+ 47.Kg5 b5 48.Rf4 Qb6 {Lijkt
het ergste voorlopig te verdedigen.}
49.Rf8+! {maar nu is zwart wel uitgepraat}
49... Rxf8 50.Qd5+ {En opgegeven, na zowel
Tf7 als Kh7 volgt damepromotie met winst.}
1-0
II

Het perfecte torenoffer
Ton Bontsema – Durk Elzinga
Interne, ronde 7 derde periode
Commentaar Durk Elzinga

In een lastige en ingewikkelde partij, met
voortdurend wisselende dreiging ontstond na
zwarts zet 27….Th8 bovenstaande stelling.
Na langdurig nadenken kwam Ton met: 28.
Txe3. Er volgde 28….Dxh2+ 29.Kf1 fxe3
30.Df7+ Kh6 31.Lxe3+ Kh5 32.Ld1+ Kh4
33.Df6+ en zwart geeft op.
Meteen na afloop van de partij noemde Ton
bij herhaling ten overstaan van Durk en omstanders zijn 28e zet ‘het perfecte torenoffer’. Inderdaad, na het enig logische
28….Dxh2+ en 29.Kf1 [Kf2 zou een fout zijn
geweest] zou elke voorzetting tot verlies leiden voor zwart. Ton, nogmaals: gefeliciteerd

11
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BLUNDERRUBRIEK
Michiel Meeuwsen
Durk Elzinga
Sinds de vorige EP zijn er al weer 9 weken
verstreken. Natuurlijk is er de laatste tijd minder geschaakt op de interne, dat is normaal
aan het eind van het seizoen, en er zijn avonden geweest dat voetbal kijken een hogere
prioriteit had dan het verzamelen van nog een
puntje in de eindscore van de interne of, als
dat niet zou lukken, misschien een kleine stijging in het blunderklassement. [Dat is ook het
mooie van de dubbele mogelijkheid om je te
klasseren, in de interne en in de blunderrubriek: altijd prijs. De werkelijke kampioenen
excelleren natuurlijk in beide. Dat bewijs is
het vorige seizoen 2006-2007 geleverd door
Erik Hoeksema.]
Ondanks dat er dus minder is geschaakt, zou
een periode van 9 weken toch een mooie verzameling van blunders kunnen opleveren.
Helaas is dat niet het geval, de rubriek is deze
keer dan ook mager gevuld. Voor een belangrijk deel is dat de schuld van Michiel omdat
hij in het schaakzeizoen met vakantie is geweest. Hij heeft dit niet gedaan om zich te
onttrekken aan het schaken en aan zijn verantwoordelijkheid als Oberkapo van de Big
Brother Blunderbrigade (zie het ingezonden
stuk van Tony Westermann), daarom worden
hem geen blunderpunten toegekend. Door de
afwezigheid van Michiel is het werk aan de
rubriek deze keer wel voor het overgrote deel
op de schouders van de eindredacteur gekomen, waarvoor als beloning in deze uitgave
ook zijn naam hierboven prijkt.
Na deze verantwoording dan nu de blunders.
E.Zuiderweg – Joop Houtman
Interne,ronde 4 derde periode
Zie rubriek Analyse.
Het inleveren van een kwaliteit en twee pionnen als gevolg van de 16e zet van Joop waarderen we met 8 blunderpunten.
12

Michiel Meeuwsen – Oswaldo Sield
Interne, ronde 6 derde periode
In een remisestelling geeft Michiel met een
verschrikkelijk zet een volle toren weg en
verliest de partij. Het leed om de op deze manier verloren partij willen we verzachten door
Michiel te belonen met 10 blunderpunten.
Ton Bontsema – Jan-Willem Tamminga
Interne, ronde 4 derde periode
Deze partij, ontving Michiel op 24 juni per email van Jan-Willem. Nog dezelfde dag, de
deadline, doorgestuurd naar de eindredacteur
met de mededeling dat hij (Michiel) geen tijd
had gehad om er naar te kijken. Het commentaar van Jan-Willem doet echter vermoeden
dat het Ton zou zijn geweest die op zijn 26e
en/of 34e zet een blunder zou hebben begaan.
Bij het naspelen van de partij, uitgezonderd
de layout een exacte copie van het toegezonden origineel, blijk(t)(en) echter de eventuele
blunder(s) van Ton in het niet te vallen bij de
onvolkomenheden en blunders in de notatie
van Jan-Willem: het startveld van een paard
(2x) en van een toren (1x) niet vermeld wanneer twee paarden dan wel twee torens de betreffende zet kunnen uitvoeren. Een nietmogelijke koningszet uitvoeren. [Na eerdere
korte rokade de zwarte koning van g8 in één
zet verplaatsen naar b7 (zet 24).] Het toekennen van blunderpunten aan Ton moet dan ook
achterwege blijven vanwege onduidelijkheid
of een waar hij zou hebben geblinderd.
Waar het betreft de (wan)prestatie van JanWillem: het reglement voorziet hier niet in.
Het reglement geeft de redactie wel de mogelijkheid om naar eigen inzicht te handelen
wanneer zich situaties voordoen waarin het
niet voorziet. Na overleg tussen de redacteuren was de conclusie dat in dit geval JanWillem de redactie in een chantabele positie
had gebracht: wanneer in goed vertrouwen de
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bijdrage ongecorrigeerd en zonder toelichting
zou zijn geplaatst, had de redactie kunnen
worden verweten de lezer voor een onmogelijke opgave te hebben geplaatst. De eerste
ingeving was dan ook deze laakbare handeling van Jan-Willem te bestraffen met een
boete, in dit geval het afnemen van (alle) tot
nu toe door hem verzamelde blunderpunten.
Na ampele overweging is echter besloten hier
te volstaan met een waarschuwing/oproep aan
Jan-Willem en andere toekomstige producenten van aan te leveren blunderpartijen/stellingen om zich te vergewissen van een
correctie notatie/stelling.
Het argument voor deze clemente behandeling is dat de redactie niet de indruk heeft willen wekken om wraak te nemen op JanWillem naar aanleiding van zijn column in
EP 45.6. De journalistieke vrijheid is ook
voor de redactie van EP een kostbaar goed.
Rest aan de lezer te proberen de partij zoals
aangeleverd en hieronder weergegeven te reconstrueren.
1.e4 e5 2.f4 d6 3.Pf3 Pf6 4.d3 pc6 5.Pd2 Le7
6.Pb3 0-0 7.Le2 a5 8.0-0 exf4 9.Lxf4 Le6
10.c3 Ph5 11.Le3 Pf6 12.Pd4 Pxd4 13.Pxd4
Ld7 14.Pf5 c5 15.De1 Te8 16.Dg3 Lxf5
17.Txf5 Kh8 18.Tf1 Tg8 19.Lg5 Dd7
20.Dh4 Lf8 21.Tf3 Te8 22.Th3 h6 23.Txf6
gxf6 24.Lxf6 Kb7! 25.Lg5 Txg5!!! 26Dxg5
Dxh3 valt de bijl
27.Df4 De6 28.Lg4 De5 29.Dxf7 Lg7 30.Lf5
Kh8 31.Dxb7 Tf1 32.g4 h5 33.gxh5 Df4
34.De7 De3+ en wits dame wordt wel heel
eenzaam.
0-1
Hiddo Zuiderweg – Edwin Zuiderweg
Interne, ronde 10(?) derde periode
Naar verluidt heeft Hiddo in deze partij al op
de 12e of 13e zet een stuk weggegeven. Omdat hierover geen zekerheid bestaat, moeten
we helaas volstaan met deze vermelding zonder toekennen van punten. Het moet overigens bekend zijn dat het niet-melden van
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blunders op zich al kan leiden tot het toekennen van blunderpunten.
Hiddo Zuiderweg en eindstand
Een van de vragen in de quiz op de vrijwilligersavond (zie aldaar) was: wie zal dit jaar
blunderkampioen zijn? De opsteller en presentator van de quiz (Hiddo Zuiderweg) had
deze vraag opgenomen, wellicht niet geheel
ontbloot van de behoefte om eigen roem te
ventileren. Als gevolg van voorkennis (verkregen van Michiel) betreffende een aangedragen en nog te plaatsen blunder in de laatste
EP, zou hij zijn broer Edwin voorbijstreven
en kampioen zijn. Het volgende blundereindklassement geeft inderdaad aan dat Hiddo de
kampioen is. Voor de waarop hij dit tot stand
heeft gebracht, zie de website van de club,
daar treft u een zeer uitgebreide analyse van
zijn laatste verrichtingen. [Vanwege ruimtegebrek moet deze hier achterwege blijven.]
De ingezonden blunder heeft betrekking op
hernieuwd optreden van Hiddo buiten de
schaakerena. Bij zijn ‘toezegging’ was het
Michiel – net terug van vakantie – even ontgaan dat naar aanleiding van het vorige optreden ‘Schaker zoekt vrouw’ (EP 45.7) van
Hiddo was besloten dit optreden buiten de
schaakarena te belonen met een ‘eenmalige
vermelding in deze rubriek’. Strikt genomen
zou daarom deze hernieuwde manifestatie
van Hiddo niet in aanmerking komen voor
puntentoekenning. Na rijp beraad meent de
redactie echter dat niet moet worden teruggekomen op de door Michiel gedane toezegging. Hiermee is Hiddo met één punt verschil
zijn broer Edwin in het eindklassement voorbijgestreefd.

13
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BLUNDERKLASSEMENT Eindstand 2007 - 2008
NAAM
Edwin Zuiderweg

Ruud Steenbergen

Arjan Dijkstra
Groningen 8
Tjisse Tilma
Titus Ensink
Gerda Schreuder
Michiel Meeuwsen
Joop Houtman
Ton Bontsema
Floris Zoutman
Tony Westerman
Kiran Soerdjan
Henk Haisma
Ria den Bak
Hiddo Zuiderweg
Jan W Tamminga
Paul Zilverberg
Henk Pompstra
Henk van Putten
Durk Elzinga
Oswaldo Sield
Judith Valkenburg
Joop Kremer
Jasper Vos
Hiddo Zuiderweg

14

Soort blunder
(x) alleen achter de recente blunders

Punten
totaal
43

Paardoffer niet durven aannemen, paard weggeven, giftige pion consumeren, mat in 4 over het hoofd zien, zichzelf onnodig mat laten zetten, zonder bye te hebben aangevraagd niet op komen dagen bij het weekendtoernooi
(+10)
F-pion cadeau doen en later ook nog een toren, jezelf on35
nodig laten mat zetten, familieschaak toestaan, zekere
remise uit handen geven
Dame laten insluiten, blunder niet insturen, liever pokeren
23
dan schaken
Met 2 spelers te weinig aantreden tegen Roden 3
20
Dame-offer met matcombinatie over het hoofd zien, re20
mise aanbieden in een gewonnen stelling
Verprutsen van een riante stelling, stuk wegblunderen
20
Straal gewonnen stelling uit handen geven, weggeven van
20
de dame (+10)
Afschuwelijk geknoei in de opening, in remisestelling to20
ren weggeven (+10)
Toren weggeven, kwaliteit en twee pionnen inleveren
18
(+8)
Weggeven van een loper + onterechte claim
15
Trio aan blunders, het einde van de partij versneld door
13
een erg slechte zet (+3)
Twee dubieuze zetten na elkaar doen, weggeven van de
13
dame (+10)
Te diep in denktank kruipen en er te laat weer uitkomen
10
Riante stelling met één fatale zet teniet doen
10
Jezelf onnodig laten mat zetten
10
Loper weggeven met onmiddellijk verlies vd partij
10
Verprutsen van een gewonnen eindspel
10
Dameverlies over het hoofd zien (+10)
10
Damewinst over het hoofd zien
8
Veronachtzamen van theorie en weggeven van een loper
6
Twee stukken achter elkaar weggeven, meerdere keren
9
een betere voortzetting gemist
Wegblunderen van een handvol pionnen
5
Weggeven van een centrumpion en een kwaliteit
5
Paard laten stikken
5
Weggeven van een paard
3
Eenmalige eervolle vermelding vanwege escapes buiten
44
de schaakarena, nieuwe blunder zie website SGG (+44)
kampioen
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VRIJWILLIGERSAVOND
SCHAAKCLUB GRONINGEN
Durk Elzinga
Maandagavond 23 juni verzamelden zich op
uitnodiging van het bestuur zich 22 ‘vrijwilligers van de schaakclub Groningen’ bij de Il
Lago pizzeria. In zijn welkomstwoord memoreerde Henk Haisme dat kort na zijn aantreden als voorzitter aan hem was gevraagd wat
volgens hem de core-business, de essentie,
was van de club. Hij had toen wel iets geroepen, maar zich naderhand gerealiseerd dat hij
daarbij niet de kern had geraakt. Terugziend
constateerde hij ook dat – zeker de eerste periode – de tijd van de voorzitter wel erg ongelijk verdeeld was binnen de club. Zo was zeker 90 procent van zijn tijd – en van medebestuursleden – besteed aan activiteiten rondom
(sponsoring van) het eerste team. Erg zinvol,
Groningen was landskampioen geworden, en
daarmee als schaakclub weer op de kaart gezet.
Ondanks deze ‘afwezigheid’ van bestuursleden was echter de club gewoon doorgegaan.
Op de dinsdagavond, in de NOSBOcompetitie, bij de jeugd, en met een groot
aantal andere noodzakelijke bezigheden. Dat
alles dank zij de inzet van een groot aantal
vrijwilligers die naast het schaken hun tijd beschikbaar stellen voor diverse bezigheden
binnen de club. Nu antwoord gevend op de
vraag naar het hart van de schaakclub, moet
het antwoord zijn: de vrijwilligers, deze zijn
het die de club draaiende te houden. Sterker:
zonder vrijwilligers zou er geen Schaakclub
Groningen zijn.
Om deze vrijwilligers – 30 in aantal, waarvan
22 aanwezig - te bedanken heeft het bestuur
deze avond vrijwilligersavond georganiseerd.
Om het niet alleen bij woorden te laten wordt
hun een Italiaans buffet aangeboden. Om de
clubfinanciën niet te veel te belasten vermeldde de uitnodiging dat de bijkomende

drank en eventueel het nagerecht voor eigen
rekening zouden zijn. Daarom kreeg elke
deelnemer bij binnenkomst een genummerde
kaart waarop deze consumpties zouden worden genoteerd.
De uitnodiging vermeldde ook dat voorafgaand en na het buffet een schaakquiz zou
worden gehouden. Hier bleek de betekenis
van de nummers op de consumptiekaartjes: de
quiz zou worden gestreden tussen tweetallen
die werden geformeerd uit deelnemers met
opeenvolgend kaartnummer.
De quiz bestond uit meerdere ronden, elk met
een specifiek schaakonderwerp, van elk
twaalf vragen. Na de laatste ronde bleek het
duo Paul Zilverberg/Durk Elzinga als hoogste
geëindigd. Het was met name het onderdeel
‘NOSBO-(bestuur)’ waarmee dit duo uitliep
op de naaste concurrenten, dankzij de kennis
van Paul als secretaris van de NOSBO.
De uiteindelijke winnaar van de quiz moest
komen uit een laatste ronde tussen Paul en
Durk. Met ruime voorsprong bleek Paul meer
kennis te bezitten dan wel beter te kunnen
gokken bij de categorieën Topschaak en Diversen.
Aan het eind van de avond bedankte Johan
Zwanepol het bestuur en de voorzitter voor
het goede initiatief en de geslaagde avond.
Daarvoor had Henk de mogelijkheid open gelaten voor een herhaling een volgend jaar:
‘bijvoorbeeld met een bus naar de laatste
KNSB-ronde wanneer het eerste team van
Groningen KNSB weer landskampioen zou
(kunnen) worden’.

Op de volgende pagina’s de quizcategorieën
en –vragen.
Auteur: Hiddo Zuiderweg met medewerking
van onder andere Joop Houtman (categorie
geschiedenis SC Groningen).
Voor de antwoorden wordt verwezen naar
Hiddo.
15
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Kwis SC Groningen juni 2008
Categorie Bijnamen
1. Michail Tal
2. Magnus Carlssen
3. Grigori Kodentsov
4. Jaap Amesz
5. Hiddo Zuiderweg
6. Loek van Wely
7. Antony Miles
8. Viswanathan Anand
9. Michael Adams
10. Michael Botwinnik
11. Garry Kasparov
12. Erik Hoeksema
Categorie geschiedenis SC Groningen
13. Oprichtingsdatum SC Groningen
14. Welke (oud-)speler van Schaakclub Groningen werd wereldkampioen bridgen?
15. In het seizoen 1967-1968 ging een fusie
van Schaakclub Groningen met een andere stad-Groningse schaakvereniging op
het laatste moment niet door. Welke vereniging was dit?
16. In welk seizoen promoveerde SC Groningen voor het eerst naar de hoofdklasse?
17. In welk seizoen werd de jeugdafdeling
opgericht?
18. Welk bedrijf was sponsor van het eerste
Schaakclub Groningen Weekendtoernooi?
BSO, Telec, Gasunie, V.O.F. De Beste
Zet
19. Hoe heet de beheerder van de vroegere
speellocatie PBC?
20. Welke oud-Groninger is ontslagen uit militaire dienst omdat hij zijn geweer op een
officier richtte?
21. Onder welke naam speelt Erik Hoeksema
op de Internet Chess Club?
22. Welke zet kenmerkt de SchaakclubGroningenvariant?
15.b4, 15.Lxh7, 13.Pxf7, 11.Lxb5
23. Wie liep voor een KNSB-wedstrijd ooit
door een vijver in plaats van er omheen?
16
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24. Schaakclub Groningen is een fusie van
welke twee verenigingen?
Categorie SC Groningen 2007-2008
25. Clubkampioen
26. Blunderkampioen
27. Speler met meeste gespeelde interne partijen
28. Noem zes spelers van Groningen 3
29. Noem zes spelers van Groningen 5
30. Wie zaten er in het C-team van Groningen dat Nederlands Kampioen werd?
31. Op welke plaats eindigde het D-team op
het NK?
32. Wie werd er topscorer van Groningen 4?
33. Noem vier jeugdtrainers van SC Groningen
34. Hoeveel leden heeft SC Groningen op dit
moment?
35. Winnaar Kippenfuif
36. Welke SC Groningen speler deed dit jaar
eindexamen?
Categorie Schaakleven in de stad
37. Noem de (bij)namen van Frank Emar
38. Wie is de voorzitter van Staunton?
39. Hoeveel bij de KNSB aangesloten clubs
zijn er in de stad?
40. Hoeveel toernooien werden er in het afgelopen seizoen in de stad georganiseerd?
41. Hoeveel daarvan waren jeugdtoernooien?
42. Hoeveel daarvan waren NOSBOkampioenschappen?
43. Waar speelt Z! ?
44. Op welke dag heeft Lewenborg haar
clubavond?
45. Wie organiseert doorgaans het zomerschaak?
46. Hoeveel ronden van de WK-match EuweAljechin werden in Groningen gespeeld?
Noem ook straat en locatie van deze wedstrijden.
47. Wie was de eerste sponsor van het Europees jeugdkampioenschap?
48. SC Groningen hield 20 jaar geleden een
enorme happening in huize Maas vanwe-

En Passant 45.8

ge een competitiewedstrijd. Wie was de
tegenstander?
Categorie NOSBO
49. Wie is de huidige voorzitter?
50. Noem drie mensen met een dikke buik in
het NOSBO-bestuur
51. Welke NOSBO-bestuurder heeft doorgaans een trui/t-shirt met vlekken erop
aan?
52. Wie is de NOSBO-veteranenkampioen?
53. Wie is de NOSBO-seniorenkampioen?
54. Wie is de NOSBO-jeugdkampioen t/m 20
jaar?
55. Wie is de NOSBO-jeugdkampioen t/m 16
jaar?
56. Wie is de NOSBO-dameskampioen?
57. Wie won de Grand-Prix cyclus jeugd?
58. Uit hoeveel clubs bestaat de NOSBO?
59. Hoeveel teams deden er mee aan het
NOSBO-kampioenschap voor basisscholen?
60. Wie vormen de NOSBOberoepscommissie?
Categorie Topschaak
61. Hoeveel grootmeesters telt Nederland nu?
62. Hoeveel dode Nederlandse grootmeesters
zijn er?
63. Schaakkoppels: Shirov + en Cramling +?
64. Wie is na Anand de hoogste FIDEratinghouder?
65. Wie is de nieuwe hoofdsponsor van het
NK?
66. Wie won het NK jeugd t/m 20 jaar?
67. Welke Nederlandse grootmeesters zijn
recentelijk gestopt met topschaak?
68. Welke Russische GM werd achtereenvolgens Belg en Turk?
69. Wie won dit jaar het Corustoernooi?
70. Wie won dit jaar het toernooi in Linares?
71. Welke dame heeft 2x het Europees Kampioenschap gewonnen?
72. Welke Italiaans/Amerikaanse schaker
brak dit seizoen door?
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Categorie Geschiedenis
73. Wie won het laatste European Junior
Chess Championship in Groningen?
74. Noem het bekende schaakcafe in Parijs
75. Wie schreef De Schaaknovelle?
76. In 1978 versloeg Garry Kasparov voor de
eerste keer een grootmeester. Wie was
deze GM?
77. Wie zei: “Pionnen zijn de ziel van het
schaakspel”?
78. Welke wereldkampioen zei tegen een
amateur die beweerde dat hij van hem
zou kunnen winnen: “Als u van mij zou
kunnen winnen, zou ik u kennen”?
79. In welke periode was Max Euwe wereldkampioen?
80. Welke schakers speelden de onsterfelijke
partij?
81. Welke schaker dacht met wit tegen god
remise te houden?
82. Welke schaker zei: Met wit win ik omdat
ik wit ben, met zwart omdat ik Boguljubow heet?
83. Noem twee zingende grootmeesters
84. Welke schaker ageerde tegen de joden
tijdens WOII?
Diversen
85. Welke beroemde voetbaltrainer uit Duitsland heeft als hobby schaken?
86. Vijf schakende (oud)politici
87. hoeveel ratingpunten heeft de nummer 5
van nu meer dan de nummer 5 van januari
1979?
88. Over welke speler had Donner het toen
hij sprak over ‘de in het buitenland nog
weinig bekende Canadese schaker Plee’?
89. Hoeveel zetten duurde de partij Timman
– Velimerovic, rio de janeiro 1979?
90. Noem vijf deelnemers van het Staunton
memorial toernooi in 1996.
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CRAZYHOUSE

TOCH GEWONNEN
Erik Hoeksema

Op 24 juni zou het doorgeefkampioenschap
van de club worden gehouden. U weet wel, er
wordt gespeeld in teams van twee en de stukken die je partner slaat geeft hij door aan jou
en die mag je vervolgens zelf op je eigen bord
inzetten. Vroeger trok dit toernooi aardig wat
deelnemers, maar tegenwoordig is de belangstelling voor het edele doorgeefschaak flink
afgenomen. Het zal de tijdgeest zijn. Vorig
jaar waren er maar vier teams, nu verschenen
er slechts drie ploegen aan de start. Met drie
teams kun je geen volwaardig toernooi houden en dus werd besloten tot een alternatieve
vorm van doorgeefschaak: crazyhouse! (of
bughouse, ik kan die twee nooit uit elkaar
houden)
Dit is een soort solo-doorgeefschaak, in je
eentje man tegen man. Er wordt gespeeld op
één bord, maar naast dit bord dient een extra
set stukken klaar te staan. Als ik met wit een
zwart paard sla vervang ik dit door een wit
paard uit de gereed staande extra set. Bij mijn
volgende zet mag ik dit witte paard inzetten
op het bord, met schaak en zelfs met mat. Bij
gewoon doorgeven is dat streng verboden,
maar de mogelijkheid om met schaak in te
zetten maakt het spel veel flitsender. Initiatief
is belangrijker dan materiaal, een dooretterende koningsaanval is in deze spelvorm eigenlijk niet te verdedigen. Goed, een dubbelrondig zeskampje dus en zo tegen tienen rolde
de volgende eindstand uit de bus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Erik Hoeksema
Rudolf Potze
Joop Houtman
Ferry Ruigendijk
Henk Pompstra
Peter Bodewes
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10
7
5,5
4
2
1,5

Hoogeveen-Groningen 5, NOSBO competitie 1e Klasse B, ronde 8
Henk Haisma
Na promotie verleden jaar kwam Groningen 5
dit jaar uit in de eerste klasse Nosbo. En warempel, nu lukte promotie weer. Hoe zoiets
gaat wordt misschien duidelijk uit de volgende partij die ik speelde tegen de heer Snuverink uit Hoogeveen. We stonden op dat moment op de tweede plaats met een gelijk aantal wedstrijdpunten als onze tegenstander,
maar hadden wel al wat bordpunten meer, er
moest dus minimaal gelijk gespeeld worden.
Ik speelde met wit aan bord 5, tussen Ferry en
Tjisse in.
Als gebruikelijk opende ik met de OerangOetan of te wel de Sokolsky opening b4. De
tegenstander begon na te denken en had zich
dus kennelijk niet op deze opening kunnen
voorbereiden.
1.b4 e5 2.Lb2 Hier ging hij weer aan het
denken. Normaal spel zou kunnen zijn Lxb4
en Lxe5 de zogenaamde afruilvariant die Fritz
aanbeveelt. (En dus ook door Ferry tijdens het
weekendtoernooi). Zwart krijgt een voorsprong in ontwikkeling en wit een overwicht
in het centrum. Mijn tegenstander speelde
echter na lang nadenken f6, een uitnodiging
om de meest spectaculaire variant te gaan
kiezen met e4. Omdat zowel Ferry als Henk
Clermonts op dat moment ook al een gambiet-variant op bord hadden (welke weet ik
niet maar met zwart ergens rechts op het
bord) dacht ik hetzelfde maar te gaan doen.
Fritz geeft me dan al voor straf -0.35, maar
goed er zit iemand anders aan het bord zullen
we maar zeggen.
2….f6 3.e4 d5 Hij pakt het pionnetje niet, dat
krijg je ervan als je lang nadenkt, bang bent
of weet ik veel.
4.exd5 Dxd5 De volgende zet Dh5+ deed ik
om met g6 een verdere verzwakking van de
koningsvleugel te bewerkstelligen. 5.Dh5+ g6
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6.Dh4 Lf5 7.c4 De4+ 8.Dxe4 Fritz vindt c4
(zet 7) maar niks maar de dameruil die ik
verwachtte (want angst, dus dameruil) geeft
me weer hoop. Psychologisch heb ik nu al een
paar keer de partij gewonnen, nu de werkelijkheid nog.
8….Lxe4 9.a3 b6 10.d3 Lb7 11.Pd2 Pc6
12.Pgf3 0–0–0 De lange rokkade na een opening met b4 zie ik niet vaak.
13.Pb3 Lh6 14.Le2 Pge7 15.b5 Pb8 16.a4
The8 17.0–0 Lxf3 18.gxf3 Lf4 19.a5 Pd7
20.axb6 axb6 21.Ta7 Pf5 22.Tfa1 Pb8 Deze
zet is niet goed, Pc5 is beter.
23.c5 bxc5 24.Pxc5 Pd7 Nu moet het uit zijn:
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voor het team was waarop ik Lg2 speelde in
de gedachte dat ik na afruil de partij misschien inderdaad nog wel remise kon houden.
35.Lg2 Tc2 36.La3+ Kf6

37.Ta7 h5 38.Le7+ Kf5 39.Lh3# 1–0
In tijdnood gaat het dan toch mis bij mijn tegenstander. Kortom, veel gedachten, niet
goed bij de les, kunnen winnen maar niet
doen, uiteindelijk tevreden met remise en dan
toch nog winnen. Het kan allemaal. Ook in de
promotieklasse?????

[25.Pa6 e4 26.Tc1 c5 (26...Pc5 27.Pxc5)
27.b6 Pb8 28.Txc5+ Lc7 29.Tcxc7#] Maar ja,
dat kan je natuurlijk niet geloven, winnen in
ruim 20 zetten dat kan toch niet?! Dus ik verpruts het weer een keer.
25.Pxd7 Kxd7 26.b6 Kc6 27.bxc7 Tc8
28.T1a6+ Kd7 29.Txf6 Hier dacht ik even
dat na Txc7 ik Tf7+ moest spelen, om na Te7
de toren te slaan en de c-toren te winnen Ik
had het paard op f5 dus even niet gezien.
29….Txc7 30.Tfa6 Tec8 31.Lf1 Kd8
32.Txc7 Txc7 33.Lh3 Ph4 34.Ta8+ Ke7. Ik
had inmiddels toch wel door dat ik iets vreselijks had laten liggen deze avond. Gelukkig
kreeg ik bericht van Job dat remise voldoende
19
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MOORDKUILEN
Casper Rupert
Ergens in Limburg loopt een grapjurk rond
die kuilen graaft en blokken met spijkers
daarin legt. Leuk! Tenminste, als er een hond
invalt. Met een mens weet ik het niet. Het zou
zomaar eens je tante kunnen zijn of je buurman – maar misschien mis ik de pointe.
Op het schaakbord heb je ook wel eens zo
iets. Je maakt lekker een mooie wandeling
met je koning door het bos, je kijkt een beetje
om je heen maar niet voor je voeten.

Uit de partij Lex Jongsma – Casper Rupert
van 29 maart (“Dé Lex Jongsma?” Ja, die ja).
Ik sta hier inmiddels niet zo prettig meer; wit
zal zijn pionnen op de koningsvleugel laten
oprukken en zo proberen zwaktes te creëren.
Toch is er geen enkele reden voor mijn volgende zet: 33. … La5? en na 34. Pe5 en wat
schaakjes is het ondekbaar mat. La5 haalt
namelijk kundig het neutraliserende Tf2+ uit
de stelling.
Jezelf mat zetten is wel oliedom, maar nou
moet ik hier niet te streng zijn voor mezelf:
dit is weer mijn eerste partij in de KNSB
sinds jaren (vereerd te mogen invallen voor
Groningen 2), en ik speel tegen iemand met
20
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veel ervaring. Misschien dat ik daarom ben
ontzien door de blunderrubriek, of misschien
dat niemand die hele blunderrubriek iets kon
schelen, dat kan natuurlijk ook.
In de volgende stelling heb ik wit tegen Maurice in de interne.

Ja, wacht eens even, wit is hier nog wel aan
zet! Misschien denkt u dat ik mij als een ezel
twee keer aan dezelfde steen stoot? Hoe durft
u! Deze valstrik heb ik van tevoren zien aankomen. Oordeel zelf: na 34. Kf4 is er niets
aan het handje en kan ik gewoon verder gaan
met winnen.
Helaas, echter, vond ik het ineens nodig om
mijn pion op g2 te dekken. Maar dit hondje
hoeft helemaal niet aangelijnd te worden. 34.
Tg7+?, Kf8 35. Kf4 de enige zet maar nu tamelijk verliezend: 35. … Tf2+ (Txd4 wint
wel een stuk, maar verliest het eindspel) 36.
Ke5, Kxg7 37. g4, fxg4 en ik mag nog even
het paard slaan, maar word er nauwkeurig afgezet; 0-1.
Dus, voor zover er nog iets te concluderen
valt, ga niet wandelen in de bossen bij Helden
en denk niet twee, maar minstens drie keer na
als een pion, paard en toren om je koning
heen gaan cirkelen, in het bijzonder wanneer
het rond de 34e zet is en wanneer je Casper
Rupert heet.
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MY FINEST HOUR
in het Kuuroord “Bad Sooden”
Johan Zwanepol
Evenals twee jaar geleden heb ik kortgeleden
opnieuw meegedaan aan het Open Seniorenkampioenschap van de Duitse deelstaat Hessen. Het toernooi werd gehouden van donderdag 24 april t/m vrijdag 2 mei in het nieuwe
cultuurcentrum van Bad Sooden-Allendorf,
een dubbelstadje, gescheiden door de Werra,
een zijrivier van de Oder, en ca. 30 km oostelijk gelegen van Kassel, precies op de grens
van de voormalige DDR. Toernooiformule
negen ronden Zwitsers, 40 zetten in 2 uur +
30 minuten p.p.
De 170 deelnemers waren in een groep ingedeeld en hun ratingen varieerden van 2329 tot
ca. 1200. De toernooi- en overige omstandigheden waren optimaal. Een goede toernooiorganisatie, kundige arbiters, een schitterende
accommodatie, prachtig weer, en voor mijn
verblijf een appartement van alle gemakken
voorzien. Er werd dagelijks gespeeld van 9.00
– 14.00 uur.
Met mijn Elo-rating van 1880 en KNSBrating van 1691 stond ik op de startlijst als no.
93 geboekt, maar dit werd de tweede dag
aangepast, omdat per 1 april de nieuwe Eloratingen van kracht zijn en daar staat nu 1873
achter mijn naam.
Mijn eerste partij met zwart tegen Reinhard
Zuncker (2251) was Scandinavisch met Dd6
na Pc3, welke ik niet geheel vlekkeloos behandelde. Wit profiteerde daarvan en drong
me aardig in de verdediging. Toen ik uiteindelijk mijn defensieve stelling weer geheel
onder controle had maakte ik een foutje, dat
ernstige gevolgen had. De eerste, maar tevens
de laatste nederlaag.
Overige resultaten:
2. met wit tegen Werner Pastowski ( 1826)
1-0
3. met wit tegen Peter Jurgens (2066 ) remise
in een verloren stelling
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4. met zwart tegen Gunter Kreie (1980) 0-1
5. met wit tegen Klaus Reinhold (2126) remise in een gewonnen stelling
6. met zwart tegen Georg Merettig (1973) 01, een gedegen overwinning
7. met wit tegen Wolfgang Kripp (2164) remise in een onduidelijke, wellicht betere
stelling.
8. met zwart tegen Otto Rost van Tonningen
(2061), in een onduidelijke stelling remise
door wederzijdse tijdnood.
9. met wit tegen Willi Kempen (2193) een
vroegtijdige remise.
Derhalve 5½ uit 9, R(a) 2071; met mijn
KNSB-rating van 1691 werd ik 1e in de ratinggroep 1500 – 1700 en met mijn Elo-rating
van 1873 3e in de ratinggroep 1700 – 1900.
Verwachte score 2,16, werkelijk scoree 5,5;
TPR 2150 , Elo 1973.
Ik kan me niet heugen een dergelijk resultaat
eerder in een toernooi te hebben behaald en
met voldoening kijk ik dan ook op dit toernooi terug.
Volgend jaar wordt dit kampioenschap opnieuw in Bad Sooden-Allendorf gehouden en
wel van 25 april – 3 mei; in alle opzichten een
aanrader.
Prestaties van alle Nederlandse deelnemers :
12. Wim Vink
(2084)
6
13. Dirk van Geet
(2276)
6
22. Pim Ghijsen
(2178)
6
24. Ben van Geffen
(2135)
5,5
27. Johan Zwanepol
(1873)
5,5
51. Otto Rost van Tonningen (2061)
5
62. Henk van Houten
(1852)
5
Enkele wapenfeiten:
Ronde 1
Reinhard Zunker – Johan Zwanepol
1.e4 d5 2.ed5 Dd5 3.Pf3 Lg4 4.Le2 Pf6 5.d4
Dd6 6.Pc3 c6 7.h3 Lh5 8.Lg5 Pbd7 9.Dd2
e6 10.a3 Dc7 11.0-0 Ld6 12.Tfe1 0-0 13.Pe5
Lg6 14.Pxg6 hg6 15.Lf3 Ph7 16.Le3 Pdf6
17.b4 Tfd8 18.Pa4 Pf8 19.c4 P8d7 20.c5 Lf8
21
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21.Lf4 Dc8 22.Dc2 Pb8 23.Dc4 Pa6 24.b5
cb5 25.Dxb5 Pd5 26.Lg5 Td7 27.Tac1 Pb8
28.Pb2 Pc6 29.Da4 Pde7 30.Le3 Pf5
31.Lxc6 bc6 32.Pd3 Tb7 33.Pe5 Tb5 34.Tb1
a6 35.Pc4 Dc7 36.Txb5 cb5 37.Da5 Dc6
38.Pe5 Dd5 39.Dc7 Pe7 40.Tc1 f6 41.Pd3
Pf5 42.Pf4 De4 43.Te1 (zie diagram)

43…g5 (fout veel beter Pf5 x d4 en na 44.f3
Dc6)
44.f3 Dc2 45.Pe6 Ph4 46.Lf2 Pg6 47.Dc6
Ta7 48.De4 Dxe4 49.fe4 Le7 50.d5 Kf7
51.Td1 Pe5 52.c6 Ta8 53.Pc7 Tc8 54.Pa6
La3 55.Lc5 Lb2 56.Tb1 Pd3 57.Txb2 Pxb2
58.d6 en zwart geeft het op.
Ronde 5
Johan Zwanepol – Klaus Reinhold
Direct na de rokade maakte ik een kapitale
blunder (zwart heeft een paard op e4 en loper
op f5, terwijl ik mijn loper op d3 aan zijn lot
had overgelaten. Zwart slaat Pe4xf2 en na
Kgxf2 slaat zwart mijn loper op d3, en aldus
pionverlies. Maar ik ging niet bij de pakken
neerzitten en ging maar eens van het principe
uit ‘aanval is de beste verdediging’. Deze
zegswijze werd niet gelogenstraft en ik kreeg
een pracht van een aanval. Helaas zag ik in de
beslissende fase een aantal keren groot materieelvoordeel over het hoofd en daardoor ver22
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zandde mijn winstpoging alsnog in een puntendeling.
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pf3 Pxe4 5.d4
d5 6.Ld3 Pc6 7.c3 Le7 8.0-0 0-0
9.Pbd2 Lf5 10.Te1 (natuurlijk Dc2, i.p.v. deze blunderzet)
10….Pxf2 11.Kxf2 Lxd3 12.Pf1 Le4 13.Lf4
Ld6 14.Lg3 Df6 15.Kg1 Lxg3 16.Pxg3 Lxf3
17.gf3 Pd8 18.Te5 c6 19.Kf2 Pe6 20.Dd2 g6
21. Dh6 (zie diagram)

21…Dg7 (alternatief 21. ….. Pf4 gevolgd
door 22.Ke3 en nu 22. … Pg2+ 23.Kf2 Ph4
24.f4 Tfe8 25.Ph5 Dh8 26.Dg5 Txe5 27.de5
Pf5 28.Pf6+ Kf8 29.Pd7+ enz. of 22. … Pe6
23. Ph5 Dh8 24. Tf5 met dreiging Pf6++ of
damewinst en na gf5 en Tag1 mat op g7)
22.Dh4 (dreigt Pf5, en na Dh8 volgt Dh6 en
vervolgens Pe7+)
22….Tfd8 ( beter is 22. … g5 en na 23. Dg4
Pf4 24. Kf1 h6)
23.Pf5 Df8 24.Pe7+ Kh8 (op 24.…Kg7 volgt
25.Th5 Dh8 26.Pf5+ gf5 27.Tg1+ Kf8
28.Txh7 of 25.Th5 Dh8 26.Pf5+ gh5 27.Tg1+
Kf8 28.De7++ of 25.Th5 Dh8 26.Pf5+ Kf8
27.De7+ Kg8 28.Ph6+ Kg7 29.Dxf7++)
25.Txe6 Dg7 (25.… fe6 26. Pg6+ met damewinst)
26.Te5 (zie diagram)
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(veel beter waren de volgende alternatieve
zetten met winstvoortzettingen
a. 26.Pg6+ fg6 27.Te7 met damewinst
b. 26.Pg6+ Kg8 27.Pe7+ Kf8 28.Tg1 Dh8
29.Dh6+ Ke8 Tg8+ enz.
c. 26. Pg6+ Kg8 27. Pe7+ Kh8 28. Tg1 Df8
29. Th6 enz.)
26…. f6 27.Te6 Td7 28.Tae1 Tf8 29.Dh3
Tc7 30.T6e3 f5 31.Te6 (dreigt Pxg6 met
kwaliteitswinst)
31….Tf6 32.T6e2 (beter is Pxg6+ en na
32 … Txg6 33.Te8+ met damewinst en na
32 …Dxg6 eveneens Te8+ en na Kg7 volgt
Tg1 met damewinst)
32....Tf7 33.Pxg6+ Dxg6 34.Tg1 (dit was de
laatste cruciale fout, eerst Te8+ en na Kg7
volgt Tg1 met damewinst).
34….Df6 35.Te8+ Tf8 remise

21.Ph5 Te6 22.Tfe1 Lxe3 23.Txe3 Txe3
24.Dxe3 Dd7 25.Te1 a5 26.Dd2 Te8
27.Txe8+ Dxe8 28.Pg3 De7 29.a3 Ph4
30.Pxh4 Dxh4 31.Kg2 Df6 32.Pe2 g5 33.De3
De6 34.Dxe6 fe6 35.Kf3 Kf7 36.Ke3 Kf6
37.Pc3 b6 38.cb6 cb6 39.f3 remise

Ronde 7
Johan Zwanepol – Wolfgang Kripp
1.e4 Pf6 2.e5 Pd5 3.c4 Pb6 4.d4 d6 5.ed6
ed6 6.Pc3 Le7 7.Pf3 Lg4 8.Le2 0-0 9.0-0
Pc6 10.b3 Lf6 11.Le3 d5 12.c5 Pc8 13.Tc1
P8e7 14.h3 Le6 15.Ld3 Lf5 16.g4 Lxd3
17.Dxd3 h6 18.Pe2 Pg6 19.Pg3 Te8 20.Tcd1
Lg5 (zie diagram)

P.S. Voor uw schaakagenda 2008/2009:
* Zondag 12 oktober
4e Open Drents Rapidkampioenschap in de
ESRANK te Peize
* Zaterdag 11 april
2e Open Gronings Rapidkampioenschap in
hotel ’t Gemeentehuis te Bedum
* Donderdag 21 t/m zondag 24 mei (Hemelvaart-weekend)
EyeToEye Schaaktoernooi in de ESRANK te
Peize.

Speciaal voor de liefhebbers een tweetal interessante eindspelsituaties:
1. Wit : Kc5 , Ld5 en pion e6 Zwart : Ka7 en
Ta4 (diagram) ; wit speelt en wint
2. Wit : Ka1 , Lc1 , Pf5 , pion f6 Zwart : Kh8,
Te6 , Lc8 (diagram) ; wit speelt en wint.
Ik wens u allen een zonnige, blijmoedige vakantie en mocht u de stukken toch nog uit de
stoffige doos halen, heel veel schaakplezier.
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7E LIPPERLAND SENIOREN
Johan Zwanepol
Na mijn ‘Finest Hour’ enkele weken geleden
in Bad Sooden te hebben doorgebracht, heb
ik van 22 t/m 31 mei opnieuw deelgenomen
aan een 9-rondig toernooi, het zgn. 7e Lipperland Seniorentoernooi.
Het toernooi werd gehouden in Hotel Landhaus Begatal in Dörentrup, dat ca. 45 km
oostelijk ligt van Bieleveld. Het is een klein
toernooi waarvoor alle deelnemers een uitnodiging ontvangen om in te schrijven. Ik had
een bijzondere positie. Gelet op de weinige
werkzaamheden was ik namelijk niet alleen
als arbiter gevraagd, maar eveneens als speler. Uiteraard kregen de arbitraire zaken de
voorrang. Op twee na (Niek Oud/Amstelveen
en lid van VAS en ondergetekende) waren alle deelnemers afkomstig uit Duitsland.
Er werd van 9.00–14.00 uur gespeeld, ‘s middags of ’s avonds was er een nevenactiviteit.
Bezoek aan een variété-theater in Bad Oeynhausen, een leerlooierij-museum, een varkensfokkerij, een grillparty, excursie naar de
burcht Sternberg met het daarin gevestigde
instrumentenmuseum, diner-theaterproductie
op het slot Wendlinghausen, een stadswandeling door Hameln met aansluitend een bezoek
aan de musical “Singing in the Rain”. Hameln is vooral bekend geworden door het
sprookje van Grimm “de rattenvanger”en in
Nederland bovendien door het KRO-kinderTV-programma “kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen mijnheer?”.
Het toernooi is puur een privézaak, het wordt
georganiseerd door de eigenaar van het hotel,
gepensioneerd directeur/eigenaar van een
aantal verf-en lakfabrieken. Zijn grootste passies: de schaaksport, literatuur en poëzie.
Het toernooi – 9 ronden Zwitsers – werd
door een tweetal gewonnen, ieder 7 punten.
Mijn eigen score: 4½ uit 9 (2 winst, 2 verlies
en 5 remise). Op de startlijst genoteerd als
24
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24ste, in de eindrangschikking opgeklommen
naar een gedeelde 14e plaats.
Mijn eigen Elo 1873, gemiddelde tegenstand
Elo 1986, dus met 50% score een TPR van
1986. Na Bad Sooden (5½ uit 9) opnieuw een
redelijk resultaat.
Mijn gedetailleerde toernooiuitslag:
1. JZ – Horst Schulte Braucker (2085) 0 – 1
2. Kurt Reinke (1987) – JZ
½-½
3. JZ – Niek Oud ( 2039)
½-½
4. Werner Kies ( 2104) – JZ
½-½
5. JZ – Michael Jung (1898 )
1–0
6. Eugen Scheidt (1956) – JZ
1–0
7. JZ – Gerhard Weber (1956 )
1–0
8. Egbert Spindler (1951) – J
½-½
9. JZ – Hermann Schulz (1878)
½-½
JZ – Gerhard Weber (Ponziani), 7e ronde
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3 d5 4.Da4 (Lb5 ook is
goed)
4… Ld7 5.ed5 Pd4 6.Dd1 Pxf3+ 7.Dxf3 Pf6
8.h3 e4 9.De3 Le7 10.c4 0-0 11.Le2 b6
12.d4 ed3 ep 13.Dxd3 Te8 14.0-0 Ld6
15.Pc3 De7 16.Ld2 De5 17.f4 Lc5+ 18.Kh1
Dd6 19.Tae1 g6 20.Lf3 a6 21.Dc2 Lf5
22.Pe4 Lxe4 23.Lxe4 Ph5 24.Dc3 f5 25.Lb1
(zie diagram)

25….Txe1 26.Lxe1 Te8 27.b4 Lxb4
28.Dxb4 Dxb4 29.Lxb4. Pg3+ 30.Kg1
(zwart geeft het op)
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JONG TEGEN OUD
Durk Elzinga
Op 24 juni werd de inmiddels traditionele
wedstrijd tussen een selectie van de jeugd- en
van de senioren afdeling van de Schaakclub
Groningen gespeeld.
Daags tevoren werd binnen een select gezelschap – zie hiervoor de rubriek ‘vrijwilligersavond’ – de vraag opgeworpen wie ‘jong’
dan wel ‘oud’ zou zijn. De ook aanwezige
Hiddo wenste zich hierover niet uit te laten.
Raadpleging van de ledenlijst van de club –
aan de redactie destijds toegezonden om een
uittreksel daaruit in de En Passant (45.2) te
kunnen opnemen – bracht aan het licht dat
geen van de ‘jonge’ deelnemers de leeftijd
van 15 heeft bereikt, en de ‘ouden’ in elk geval die van 40 hebben overschreden.
Het jonge team bestond uit Xander Mostertman, Tom Witsenburg, Olav Mostertman,
Melchior Hillenkamp, Rutger Bosscher, Leon
Collenteur. De tegenstanders: Wim van Beersum, Johan Zwanepol, Paul Zilverberg, Wim
Krijnen, Michiel Meeuwsen, Durk Elzinga.
De organisator van het evenement, Hiddo
Zuiderweg, had zijn pupillenteam een waardige tegenstander beloofd: gemiddeld een iets
hogere sterkte (rating), doch het jeugdig enthousiasme en de frisse speelwijze zouden
zeker voor een paar punten kunnen zorgen, en
als laatste bood de factor tijd – één uur speeltijd per persoon – perspectief voor de jeugd.
Op alle drie de punten bleek de jeugdcoördinator gelijk te hebben.
Ruim binnen de tijd moest als eerste Melchior
in Wim Krijnen zijn meerdere erkennen.
De tweede beslissing viel aan het laatste bord.
In een nagenoeg gelijk opgaande partij kreeg
Durk Elzinga enig voordeel – volgens een enkele stuurman aan de wal had hij kunnen
winnen (achteraf bij de analyse onder leiding

van Hiddo bleek Durk gelijk te hebben gehad:
de bedoelde variant zou geen mat doch eeuwig schaak hebben opgeleverd). In plaats
daarvan ging Durk na afruil van een paar pionnen over naar een toreneindspel met twee
pluspionnen. Hierbij was hij echter iets te
gulzig, waarna het Leon was die eeuwig
schaak produceerde.
Intussen tikten de klokken verder, bij Paul
Zilverberg en Michiel Meeuwsen was de vlag
al in beweging gekomen. Naar verwachting
zou voor Paul de tijdnood fataal zijn, terwijl
Michiel een stelling had opgebouwd met
promotiedreiging – door Rutger nog even uit
te stellen met een stukoffer – en daarna te
verwachten mat binnen de tijd. Een realistische inschatting van de overige twee partijen
luidde: winst voor de senioren.
De derde uitslag bracht echter een verassing.
Xander bewerstelligde aan het eerste bord tegen Wim van Beersum remise.
Daarna haalde Johan Zwanepol aan het tweede bord het volle punt binnen tegen Tom.
Als volgende wist Michiel Meeuwsen aan het
vijfde bord binnen de tijd Rutger tot overgave
te dwingen.
Aan het derde bord viel nagenoeg tegelijkertijd de vlag van Paul Zilverberg: winst voor
Olav.
JONG
OUD
2-4
Xander Mostertman -Wim v Beersum ½-½
Tom Witsenburg
-Johan Zwanepol
0-1
Olav Mostertman
-Paul Zilverberg
1-0
Melchior Hillenkamp -Wim Krijnen
0-1
Rutger Bosscher
-Michiel Meeuwsen 0-1
Leon Collenteur
-Durk Elzinga
½-½
Na afloop kon Hiddo overgaan tot de prijsuitreiking. Ook dit jaar bestond die uit een taart
voor de winnaars. Om de traditie te handhaven werd deze – met vaardige hand in plakken gesneden door Wim Krijnen – sportief
gedeeld met de jeugdige tegenstanders.
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TAMMINGA
Schaakvoetbal
‘Het was heel slecht tegen Frankrijk,’ zei ik tegen Edwin.
Dat was op dinsdag, na Nederland-Roemenië. Ik had geschaakt, zoals het hoort
op dinsdag, hij had voetbal gekeken en kwam even nabeschouwen.
Het liep dan wel mooi voorin, met Robben en Van Persie en de anderen die er
vier in schoten tegen Frankrijk één, maar iedereen kon zien dat het Nederlandse centrum bijna de hele wedstrijd lang totaal overlopen werd. Weggeblazen.
Er stond niet eens een middenveld.
Sowieso, als je keeper je beste man is deugt er iets niet bij de rest van het team.
Edwin zei dat ik niet moest zeuren en blij moest zijn dat Nederland zo fantastisch voetbalde en van die mooie overwinningen haalde. En dat de sfeer zo
goed was.
Wat ontbrak was iemand die het middenveld overeind kan houden, een sloper
die daar een oorlogje kan voeren. Een Makelele, een Gattuso, hoewel dat dit
EK misschien slechte voorbeelden zijn. Davids dan, Wouters, Neeskens. Inderdaad, Van Bommel.
Van Bommel is een sfeerverzieker, zei Edwin.
Net wat we nodig hebben, zei ik. Ik had het al lang gehad met die geweldige
sfeer en die kindjes na de wedstrijd en jongens die elkaar de bal de hele tijd zo
gunden. Al die gezelligheid, al die klefheid er omheen, waar moest dat naar toe
als het er echt om zou gaan?
Maar dat was dan misschien nog een bijkomstigheid, erger was het Nederlandse middenveld dat telkens door het ijs zakte.
Iedere schaker weet dat het centrum de plaats is waar alles gebeurt. Van jongs
af aan wordt dat er ingeramd. Wie het centrum in handen heeft, heeft de wedstrijd al half gewonnen. Sterke centrumpionnen moet je dus hebben, van die etterige galbakken die er alleen maar staan om de fraaie plannen van de tegenstander te dwarsbomen, en daaromheen gebeurt de rest. Alles naar voren gooien, zoals Nederland deed tegen Frankrijk, mag in je vroege schaakjeugd, maar
daarna dat centrum, dat centrum. Daar moet de slag gewonnen worden.
Van Basten gokte een keer goed met z’n extra aanvallers. Kwa kansen stond
het ongeveer gelijk, maar het was een soort loterij. Twee totale mataanvallen
tegelijk, en degene met de slechtste keeper verloor.
Schaakvoetbal is een scheldwoord, gebruikt door ontevreden supporters die
flitsend, attractief en dominant aanvalsspel willen zien. Maar voor San Marco
en co was het niet verkeerd geweest als hij zich eens had verdiept in wedstrijden van Kramnik, Ivanchuk of Svidler. En dan misschien op het einde een attractief toetje Morozevich.
Zuidersteeg, je hebt tegen Semak, Semshov en Zirjanov gezien wat er van
komt als je niet de baas bent in de middencirkel. Als je dat centrum aan je tegenstander laat kan dat inderdaad de sfeer behoorlijk verzieken. We doen het
tenslotte niet alléén voor de gezelligheid.
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COLOFON
Redactie

Bezorging
Reproductie

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

Bestuur Schaakclub Groningen
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Giro 837638
Interne competitie
Externe competitie
Jeugd

Henk Haisma
Wim Krijnen

Churchillstraat 27 9728 SE Groningen 050-5254662
Dr. Hofstede de Grootkade 3
9718 KA Groningen
tel: 050-3061283 e-mail: w.t.g.krijnen@planet.nl
Floris Zoutman Frederikstr. 22B4 9724KC Groningen 06-45468516
e-mail: fzoutman@hotmail.com
Judith Valkenburg
Dimitri van Leent
06-28422639
Hiddo Zuiderweg

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

Groningen
050-5294289
Groningen
Groningen
9711 KM Groningen 050-3183404

Andere functionarissen
Interne Competitie
Bar
Speelzaal
Int. Toernooien
Teamleiders

Jeugd

Materiaal
Kascommissie
Website
Weekendtoernooi

Valkenburg (coörd.), Zilverberg, E.Zuiderweg, van Beersum (rating)
Valkenburg (coörd/financiën), Zilverberg (inkopen)
Zoutman, Tilstra, Zilverberg, H. Zuiderweg
H. Zuiderweg, Zoutman
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
Coord: Hiddo Zuiderweg
Stap 1: Antoni de Jong Swemer
Stap 2: Hiddo Zuiderweg
Stap 3: Jaap Koekoek / Milan Mostertman
Stap 4&5: Ruben Slagter / Kiran Soerdjan
Stap 6: Joop Houtman
Wempe
Elzinga, Kremer
Beijer, Houtman, van Putten, Rietman, E.Zuiderweg, H.Zuiderweg
H. Zuiderweg, Ruigendijk, Meeuwsen, Zoutman.
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Agenda jeugd
Juli

Augustus

September

Zomervakantie

28 Start jeugdafdeling:
bijzondere activiteit

4 1e ronde 1e periode
11 2e ronde
18 3e ronde
25 4e ronde

Augustus

September

Agenda senioren
Juli
8 Zomerschaak
15 Zomerschaak

e

19 Interne ( 1 avond)
26 Interne

2 Interne
9 Interne
16 Algemene Leden Vergadering
20 Rapidtoernooi Groningen
23 Interne
27 Eerste KNSB ronde
ESGOO – Hotels.nl
DD2 – Groningen 2
30 Interne

EP 46.1 verschijnt 2 september 2008
Inleveren kopij uiterlijk 22 augustus 2008
(in verband met afwezigheid van 29 t/m 31 augustus)

durkelzinga@home.nl
(gewijzigd)
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