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INTERNE COMPETITIE 
2008 - 2009 
Eindstand periode 1  
 
GROEP A  Rating Score Pnt 
  1. Roel Donker            2082    5.5 - 6 25 
  2. Joop Houtman           2160    6.0 - 8 24 
  3. Imme van den Berg     2037    3.5 – 4 23 
  4. Kiran Soerdjan         1877    2.0 – 2 22 
  5. Edwin Zuiderweg       1913    3.5 - 6 21 
  6. Huub Roeterink         1800    2.0 - 3 21 
  7. Jan Hiemstra           2000    1.0 - 1 21 
  8. Joost Wempe            2150    1.0 - 1 21 
  9. Reno Emerencia        1869    2.5 - 5 20 
10. Henk van Putten       2061    1.5 - 3 20 
11. Floris Zoutman        1847    1.0 - 2 20 
12. Casper Rupert         1948    3.0 - 7 19 
13. Marcel Pouw           1843    2.0 - 5 19 
14. Nico Karsdorp         1800    1.5 - 4 19 
15. Hiddo Zuiderweg    1841    1.0 - 3 19 
16. Arjen Tilstra          2031    0.0 - 1 19 
17. Stefan Feenstra       1800    0.0 - 1 19 
18. Johan Zwanepol       1838    3.0 - 8 18 
19. Peter Bodewes        1857    2.5 - 7 18 
20. Tim Loos               1740    1.0 - 4 18 
21. Peter Weide            1876    0.5 - 4 17 
 
GROEP B Rating Score Pnt 
  1. Henk Pompstra          1781    6.5 - 9 24 
  2. Henk Haisma            1683    3.0 - 4 22 
  3. Eisse Bakker           1643    4.0 - 7 21 
  4. Gert Jan Tjoelker      1650    4.5 - 6 21 
  5. Henk Clermonts         1646    1.5 - 2 21 
  6. Annelies vd Heuvel    1746    1.0 - 1 21 
  7. Bart Beijer            1700    1.0 - 1 21 
  8. Jan-W Tamminga    1517 4.0 - 8 20 
  9. Ferry Ruigendijk       1723    1.0 - 2 20 
10. Joop Kremer            1650    1.0 - 2 20 
11. Wim Krijnen            1607    2.0 - 8 16 
12. Tony Westermann      1584   1.0 – 10 12 
 
 
 
 

 
GROEP C Rating Score Pnt 
  1. Durk Elzinga     1402    5.5 - 7 24 
  2. Oswaldo Sield          1556    4.5 - 7 22 
  3. Ton Bontsema           1593    5.0 - 9 21 
  4. Paul Zilverberg        1585    4.5 - 8 21 
  5. Uuldrick Groeneveld  1450    2.0 - 3 21 
  6. Dimitri Koelewijn      1450    1.0 - 1 21 
  7. Gerda Schreuder        1296    1.0 - 3 19 
  8. Ruud Steenbergen      1360    0.0 - 1 19 
  9. Eelco de Groot         1200    0.0 - 1 19 
10. Michiel Meeuwsen     1288    4.0 – 10 18 
11. Jasper Vos             1400    1.0 - 4 18 
12. Judith Valkenburg     1038    1.0 - 5 17 
13. Kees Visser            1160    0.0 - 4 16 
 
 

Uitslagen per ronde (periode 1) 
Ronde 11  4/11/08 
Marcel Pouw           - Roel Donker           0-1 
Peter Bodewes        - Henk van Putten      rem 
Henk Haisma          - Henk Pompstra         rem 
Tony Westermann   - Oswaldo Sield          0-1 
Ton Bontsema         - Durk Elzinga           0-1 
Jasper Vos            - Michiel Meeuwsen   0-1 
 
Ronde 10  28/10/08 
Hiddo Zuiderweg  - Joop Houtman  0-1 
Jan Hiemstra          - Casper Rupert          1-0 
Tim Loos              - Henk Pompstra         rem 
Gert Jan Tjoelker  - Jan-W Tamminga    rem 
Wim Krijnen           - Eisse Bakker           0-1 
Tony Westermann   - Joop Kremer            0-1 
Paul Zilverberg       - Ton Bontsema          rem 
Oswaldo Sield        - Eelco de Groot         1-0 
 
Ronde 9  21/10/08 
Kiran Soerdjan        - Reno Emerencia      1-0 
Huub Roeterink       - Peter Bodewes         1-0 
Peter Weide           - Johan Zwanepol        0-1 
Eisse Bakker          - Annelies vd Heuvel   0-1 
Ton Bontsema        - Tony Westermann     1-0 
Durk Elzinga          - Paul Zilverberg        1-0 
UuldrickGroeneveld - Michiel Meeuwsen 1-0 
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(vervolg 1e periode) 

Ronde 8  14/10/08 
Peter Bodewes      - Roel Donker            0-1 
Casper Rupert        - Edwin Zuiderweg     0-1 
Nico Karsdorp         - Marcel Pouw            0-1 
Floris Zoutman        - Tim Loos               1-0 
Henk van Putten   - Johan Zwanepol      1-0 
Tony Westermann - Huub Roeterink         0-1 
Henk Pompstra        - Gert Jan Tjoelker      1-0 
Jan-W Tamminga   - Eisse Bakker           0-1 
Bart Beijer           - Wim Krijnen            1-0 
Durk Elzinga          - Ton Bontsema          rem 
Paul Zilverberg       - Gerda Schreuder        1-0 
Michiel Meeuwsen  - Oswaldo Sield          0-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitslagen per ronde (periode 2) 
Ronde 2  2/12/08 
Reno Emerencia   - Edwin Zuiderweg    rem 
Huub Roeterink       - Henk Pompstra        1-0 
Johan Zwanepol      - Marcel Pouw           rem 
Tim Loos              - Henk Haisma            1-0 
Eisse Bakker          - Gert Jan Tjoelker      0-1 
Ton Bontsema         - Joop Kremer            1-0 
Wim Krijnen          - Michiel Meeuwsen   1-0 
Paul Zilverberg      - Oswaldo Sield          rem 
Uuldrick Groeneveld- Tony Westermann  1-0 
 
Ronde 1  25/11/08 
Marcel Pouw          - Edwin Zuiderweg     0-1 
Casper Rupert         - Hiddo Zuiderweg     1-0 
Johan Zwanepol      - Reno Emerencia      0-1 
Peter Weide           - Bart Beijer            0-1 
Joop Kremer           - Tim Loos               0-1 
Henk Haisma          - Henk Clermonts       1-0 
Jasper Vos            - Ton Bontsema           0-1 
Michiel Meeuwsen - Judith Valkenburg     1-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Periode 2, 
Stand na de 2e ronde 2-12-08 
 
GROEP A  Rating Score Pnt 
1. Edwin Zuiderweg       1913    1.5 – 2 21 
2. Reno Emerencia        1869    1.5 – 2 21 
3. Huub Roeterink         1800    1.0 – 1 21 
4. Casper Rupert          1948    1.0 – 1 21 
5. Marcel Pouw            1843    0.5 – 2 19 
6. Johan Zwanepol        1838    0.5 – 2 19 
7. Hiddo Zuiderweg     1841    0.0 – 1 19 
8. Henk Pompstra          1781  0.0 – 1 19 
 
GROEP B  Rating Score Pnt 
1. Tim Loos               1740    2.0 – 2 22 
2. Gert Jan Tjoelker      1650    1.0 – 1 21 
3. Bart Beijer            1657    1.0 – 1 21 
4. Henk Haisma            1683    1.0 – 2 20 
5. Peter Weide            1876    0.0 – 1 19 
6. Eisse Bakker           1643    0.0 – 1 19 
7. Henk Clermonts         1646    0.0 – 1 19 
8. Joop Kremer            1650    0.0 – 2 18 
 
GROEP C  Rating Score Pnt 
1. Ton Bontsema           1593    2.0 – 2 22 
2. Wim Krijnen            1607    1.0 – 1 21 
3. Uuldrick Groeneveld    1450    1.0 – 1 21 
4. Michiel Meeuwsen       1288    1.0 – 2 20 
5. Oswaldo Sield          1556    0.5 – 1 20 
6. Paul Zilverberg        1585    0.5 – 1 20 
7. Tony Westermann        1584   0.0 – 1 19 
8. Jasper Vos             1273    0.0 – 1 19 
9. Judith Valkenburg      1038    0.0 – 1 19 
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ACTIVE CHESS 
 
Tussen de eerste en de tweede periode van de 
interne competitie – op de dinsdagen 11 en 18 
november 2008 – en tussen de tweede en de 
derde periode – op de dinsdagen 17 en 24 
maart 2009 – wordt er gestreden om het kam-
pioenschap Active Chess van de club. Al een 
paar jaar is deze titel te verdienen, maar het 
gaat natuurlijk mede om op een wat vrijblij-
vender manier van het spel te genieten. 
Op alle avonden worden er 4 partijen van 25 
minuten per persoon per partij gespeeld. 
 
De eerste twee avonden, 11 en 18 november, 
zijn inmiddels achter de rug. De eerste avond 
kende een behoorlijke opkomst, zeker in ver-
gelijking met de laatste jaren. De opkomst 
viel op de 2e avond nogal tegen. Debet hier-
aan was onder andere het grote aantal externe 
wedstrijden in die week. 
Na de tweede avond gaat Edwin Zuiderweg 
aan de leiding. Op de 2e en 3e en derde plaats 
staan Kiran Soerdjan  en Henk Pompstra.  
 
Hieronder de tussenstand na dit eerste deel 
van de strijd om het Active Chess kampioen-
schap, en de resultaten per avond. 
 
 Pnt Score Res 
  1. Edwin Zuiderweg        125     5.0 - 5    +25 
  2. Kiran Soerdjan         112     3.0 - 4     +12 
  3. Henk Pompstra          112     3.0 - 4     +12 
  4. Eisse Bakker           112     4.5 - 8     +12 
  5. Jaap Ham               111     2.5 - 3     +11 
  6. Peter Bodewes          111     2.5 - 3     +11 
  7. Tony Westermann     110     3.5 - 6     +10 
  8. Arjen Tilstra          108     2.5 - 4      +8 
  9. Ton Bontsema           108     2.5 - 4      +8 
10. Bart Beijer            107     2.0 - 3      +7 
11. Henk Haisma            106     3.0 - 6      +6 
12. Henk Clermonts       103     1.5 - 3      +3 
13. Jan W Tamminga    102     2.5 - 6      +2 
14. Johanan Havinga       102     1.0 - 2      +2 
15. Floris Zoutman         102     1.0 - 2      +2 

16. Judith Valkenburg    102     1.0 - 2      +2 
17. Tim Loos               100     1.5 - 4        0 
18. Michiel Meeuwsen  96     2.5 - 8       -4 
19. Paul Zilverberg       93     1.0 - 5       -7 
20. Wim Krijnen           92     2.0 - 8       -8 
21. Durk Elzinga           91     0.0 - 3       -9 
22. Gerda Schreuder     91     0.0 - 3       -9 
 

Uitslagen per ronde 
Ronde 8    18/11/2008 
Jan-W Tamminga   - Edwin Zuiderweg      0-1 
Ton Bontsema        - Eisse Bakker           rem 
Tony Westermann   - Wim Krijnen            1-0 
Paul Zilverberg       - Michiel Meeuwsen    0-1 
 
Ronde 7    18/11/2008 
Edwin Zuiderweg    - Bart Beijer            1-0 
Jan-W Tamminga   - Eisse Bakker           rem 
Tony Westermann - Ton Bontsema          rem 
Henk Haisma          - Paul Zilverberg        1-0 
Wim Krijnen          - Michiel Meeuwsen  1-0 
 
Ronde 6    18/11/2008 
Eisse Bakker          - Edwin Zuiderweg     0-1 
Bart Beijer           - Tony Westermann    1-0 
Judith Valkenburg  - Jan-W Tamminga    0-1 
Ton Bontsema         - Wim Krijnen            1-0 
Michiel Meeuwsen - Henk Haisma            0-1 
 
Ronde 5    18/11/2008 
Tony Westermann  - Eisse Bakker           0-1 
Henk Haisma           - Bart Beijer            0-1 
Michiel Meeuwsen - Ton Bontsema          rem 
Wim Krijnen           - Judith Valkenburg    0-1 
 
Ronde 4    11/11/2008 
Peter Bodewes         - Kiran Soerdjan         rem 
Eisse Bakker          - Henk Pompstra          0-1 
Floris Zoutman       - Edwin Zuiderweg     0-1 
Arjen Tilstra         - Johanan Havinga      1-0 
Tim Loos              - Michiel Meeuwsen    1-0 
Jan-W Tamminga   - Wim Krijnen       1-0 
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(vervolg active chess) 

Ronde 3    11/11/2008 
Jaap Ham            - Eisse Bakker     rem 
Henk Pompstra     - Arjen Tilstra          rem 
Kiran Soerdjan     - Paul Zilverberg        1-0 
Peter Bodewes      - Henk Haisma            1-0 
Michiel Meeuwsen - Floris Zoutman         0-1 
Edwin Zuiderweg  - Tim Loos               1-0 
Johanan Havinga   - Jan-W Tamminga    1-0 
Henk Clermonts      - Gerda Schreuder       1-0 
Wim Krijnen          - Durk Elzinga           1-0 
 
Ronde 2    11/11/2008 
Eisse Bakker       - Michiel Meeuwsen   1-0 
Paul Zilverberg     - Henk Pompstra         rem 
Tim Loos             - Jaap Ham               0-1 
Jan-W Tamminga   - Tony Westermann     0-1 
Durk Elzinga          - Kiran Soerdjan         0-1 
Henk Haisma      - Henk Clermonts       1-0 
Gerda Schreuder    - Peter Bodewes          0-1 
Arjen Tilstra         - Wim Krijnen            1-0 
 
Ronde 1    11/11/2008 
Kiran Soerdjan      - Tim Loos               rem 
Jaap Ham              - Arjen Tilstra          1-0 
Henk Pompstra       - Henk Haisma           1-0 
Wim Krijnen           - Eisse Bakker           0-1 
Tony Westermann   - Durk Elzinga           1-0 
Michiel Meeuwsen - Gerda Schreuder       1-0 
Henk Clermonts      - Paul Zilverberg        rem 
 

NOSBO BEKERWEDSTRIJDEN 
1e ronde 
 
Johan Zwanepol 
De bekerteams van Groningen 3 en 4 zijn 
goed uit de startblokken gegaan. 
Beide wonnen overtuigend hun eerste wed-
strijd tegen respectievelijk Sissa 3 en HSP. 
Ferry Ruigendijk, invaller in Groningen 3, 
moest helaas het onderspit delven tegen Ro-
nald Kroezen, maar het zij hem vergeven. De 
laatste maand scoort hij immers in de Nosbo-
competitie uitstekend. 
Bij Groningen 4 moest alleen Hiddo een half-
je aan zijn opponent Bernard Bontjer afstaan. 
Goede overwinningen voor Nico en Johan, 
terwijl Peter reeds het punt liet noteren toen 
de wedstrijd nog geen uur oud was. 
 

Uitslagen 1e ronde 
Groningen 3 - SISSA 3 3 - 1 
Edwin Zuiderweg - David Groen 1 - 0 
Floris Zoutman - Elias Oude Brunink 1 - 0 
Arjan Dijkstra - Sophie.Welling 1 - 0 
Ferry Ruigendijk - Ronald Kroezen 0 - 1 
 
Groningen 4 - HSP 3½ - ½ 
Hiddo Zuiderweg - Bernard Bontjer ½ - ½ 
Peter Bodewes - Johanan Havinga 1 - 0 
Johan Zwanepol - Ruurd v.d. Meulen 1 - 0 
Nico Karsdorp - Erwin Reintke 1 - 0 

 
 
 

INGEZONDEN 
 
Geachte redactie. 
 
Ter aanvulling van de advertorial van de heer 
van Putten nog het volgende. 
Uiteraard is het een zeer schone taak van de 
heer van Putten om de zoektocht naar sponso-
ren van het door hem beschreven evenement  

 
 
op zich te nemen. Niets dan lof voor deze 
meestal enigszins ondankbare taak. Jammer 
echter vind ik het feit dat van Putten verzuimt 
te vermelden dat bij het Oerschaak altijd 
sprake is van verplichte (zwarte) openingszet-
ten. Dit gegeven is niet alleen interessant voor 
elke toekomstige sponsor maar bepaalt tevens 
in grote mate de aantrekkelijkheid van deze in 
de toekomst wellicht olympische sport. 

(vervolg pagina 7)
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EXTERNE COMPETITIE (I) 
Uitslagen & Standen per klasse 
 
 

KNSB Meesterklasse 
2e ronde – 1 november 
HMC Calder            - BSG                   8½ - 1½ 
Hotels.nl             - Utrecht               8½ - 1½ 
Schrijvers Rotterdam  - ESGOO                 5½ - 4½ 
Homburg Apeldoorn    - Voerendaal            5½ - 4½ 
LSG                   - HSG                   4½ - 5½ 
 
3e ronde – 22 november 
BSG                   - HSG                   2 - 8 
Voerendaal            - LSG                   6½ - 3½ 
ESGOO                 - Homburg Apeldoorn     2½ - 7½ 
Utrecht               - Schrijvers Rotterdam  5 – 4 (1 bord uitgesteld) 
HMC Calder            - Hotels.nl             4 - 6 
 
Stand na 3e ronde Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  HSG 6 20 x . . 6½ . 5½ . . . 8 

2.  Hotels.nl 4 19 . x 6 . . . . 4½ 8½ . 
3.  HMC Calder 4 18 . 4 x . . . . . 5½ 8½

4.  Homburg Apeldoorn 4 16½ 3½ . . x . . 5½ 7½ . . 

5.  Schrijvers Rotterdam 4 15½ . . . . x . 6 5½ 4 . 

6.  LSG 2 16 4½ . . . . x 3½ . . 8 

7.  Voerendaal 2 15 . . . 4½ 4 6½ x . . . 

8.  ESGOO 2 12½ . 5½ . 2½ 4½ . . x . . 

9.  Utrecht 1 11 . 1½ 4½ . 5 . . . x . 

10.BSG 0 5½ 2 . 1½ . . 2 . . . x 
 
 
(vervolg blz 6) 
Een sponsor is op zoek naar exposure en het 
onvermeld laten van de verplichte beginzetten 
vind ik een ernstig gemis! Bij deze dus, ter 
completering, de verplichte zettenreeks, die 
vreemd genoeg alleen voor de zwartspeler 
geldt. Iets wat Oerschaak misschien nog aan-
trekkelijker maakt. 
 

Deze verplichte zetten zijn: 1. … h6, 2. … d6, 
3. … Pd7, 4. … e6, 5. … Le7, 6. … Pf8, 7. … 
Pg6 en 8. … Pf4. Men dient te bedenken dat 
deze zetten geheel onafhankelijk van de witte 
zetten dienen te geschieden.  
Ik wens zowel de heer van Putten als de beide 
Oerschaakgrootmeesters uiteraard heel veel 
succes met hun mooie sport. 
Met vriendelijke groet, 
Peter Bodewes 
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KNSB Klasse 2A 
2e ronde – 1 november 

SISSA            - Purmerend        1 - 7 
Groningen 2      - Dion Hardenberg  3½ - 4½ 
Dr. Max Euwe    - VAS 2            7 - 1 
Emanuel Lasker   - ZSC-Saende       3½ - 4½ 
Fischer Z        - HSG 2            2 - 6 
 
3e ronde – 22 november 
Purmerend        - HSG 2            4½ - 3½ 
ZSC-Saende       - Fischer Z        4½ - 3½ 
VAS 2            - Emanuel Lasker   4 - 4 
Dion Hardenberg  - Dr. Max Euwe     4 - 4 
SISSA            - Groningen 2      3½ - 4½ 
 
Stand na 3e ronde Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.  Dr. Max Euwe 5 17½ x . . 6½ 4 7 . . . . 

2.  HSG 2 4 16 . x 3½ . . . 6 . . 6½

3.  Purmerend 4 13 . 4½ x . . . 1½ . 7 . 

4.  ZSC-Saende 4 10½ 1½ . . x . . 4½ . . 4½

5.  Dion Hardenberg 3 11 4 . . . x . . 4½ 2½ . 

6.  VAS 2 3 10 1 . . . . x . 5 . 4 

7.  Fischer Z 2 12 . 2 6½ 3½ . . x . . . 

8.  Groningen 2 2 11 . . . . 3½ 3 . x 4½ . 
9.  SISSA 2 10 . . 1 . 5½ . . 3½ x . 

10.Emanuel Lasker 1 9 . 1½ . 3½ . 4 . . . x 
 
 

NOSBO Promotieklasse 
2e ronde – 28/31 oktober 

Groningen 5    - Groningen 3    3½ - 4½ 
Oostermoer     - Roden          3½ - 4½ 
Assen          - Groningen 4    3½ - 4½ 
Van der Linde  - Staunton 2     5 - 3 
SISSA 2        - Haren 2        3½ - 4½ 
 
3e ronde – 17/18 november 
Roden          - SISSA 2        4 - 4 
Staunton 2     - Groningen 5    5 – 3  
Groningen 4    - Groningen 3    3 - 5 
Assen          - Oostermoer     4½ - 3½ 
Haren 2        - Van der Linde  6 - 2 



En Passant 46.3  december 2008 
 

 

 9

 
Stand na 3e ronde                 Mp Bp 1 2 3 4 5  6  7 8 9  10 
1.  Groningen 3     6   15½  x   .    .    5   .   .   .   .    6   4½ 
2.  Roden           5   13½  .   x  .    .    4   4½ 5  .    .   . 
3.  Haren 2         4   13½  .   .    x   .    4½ 3  .   .    6   . 
4.  Groningen 4     4   12½  3   .    .    x    .   .   4½  . .   5 
5.  SISSA 2         3   13   .   4  3½ .    x   .   .   5½ .   . 
6.  Oostermoer      2   12   .   3½  5    .    .   x   3½  .    .   . 
7.  Assen           2   11   .   3    .    3½ .   4½  x   .    .   . 
8.  Staunton 2      2   10½  .   .    .    .    2½  .   .   x    3   5 
9.  Van der Linde   2   9    2   .    2    .    .   .   .   5    x   . 
10. Groningen 5     0   9½   3½  .    .    3    .   .   .   3    .   x 
 
 

NOSBO Klasse 2A 
2e ronde –  4 november 
Grijpskerk    - Veendam 2     4 - 2 
Groningen 6   - Hoogeveen 3   5½ - ½ 
Oostermoer 2  - Staunton 3    3½ - 2½ 
Unitas 7      - Assen 2       2 - 4 
 
3e ronde –  25 november 
Staunton 3    - Unitas 7      4 - 2 
Hoogeveen 3   - Oostermoer 2  2 - 4 
Grijpskerk    - Groningen 6   2 - 4 
Veendam 2     - Assen 2       1 - 5 
 
Stand na 3e ronde                 Mp Bp 1 2 3 4 5  6  7 8 
1. Oostermoer 2  6   11   x   .   3½  .  3½  .  4   . 
2. Groningen 6   5   12½  .   x   .   4  3   .  5½ . 
3. Assen 2       4   11½  2½  .   x   .  .   4  .    5 
4. Grijpskerk    4   10   .   2   .   x  .   .  4    4 
5. Staunton 3    3   9½   2½  3   .   .  x   4  .    . 
6. Unitas 7      2   9    .   .   2   .  2   x  .    5 
7. Hoogeveen 3   0   4½  2   ½   .   2  .   .  x    . 
8. Veendam 2     0   4    .   .   1   2  .   1  .    x 
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NOSBO Klasse3A 
1e ronde –  28 oktober 

Assen 4(j)       - Vrij              
ESG 3            - ESG 4            2 - 2 
Hoogeveen 4      - JH Kruit 2       1½ - 2½ 
Groningen 7      - Groningen 8(j)   1 - 3 
Oostermoer 3     - Oostermoer 4(j)  ½ - 3½ 
Het Kasteel 3    - Valthermond      2½ - 1½ 
Haren 5          - Haren 6          3 - 1 
Van der Linde 2  - Unitas 8(j)      4 - 0 
SISSA 4          - Staunton 4 (j)   4 - 0 
 

2e ronde –  21 november 

Groningen 8(j)   - Vrij 
ESG 3            - Het Kasteel 3    2½ - 1½ 
Valthermond      - Hoogeveen 4      1½ - 2½ 
ESG 4            - JH Kruit 2       2 - 2 
Haren 5          - Oostermoer 3     1½ - 2½ 
Haren 6          - Assen 4(j)       2 - 2 
Oostermoer 4(j)  - Van der Linde 2  0 - 4 
Unitas 8(j)      - SISSA 4          1 - 3 
Staunton 4 (j)   - Groningen 7      3 - 1 
 
Stand na 2e ronde                 Mp Bp 
  1.  Van der Linde 2  4   8   
  2.  SISSA 4          4   7   
  3.  Groningen 8(j)   4   6   
  4.  Assen 4(j)       3   5   
  5.  JH Kruit 2       3   4½  
  6.  ESG 3            3   4½  
  7.  Haren 5         2   4½  
  8.  ESG 4            2   4   
  9.  Hoogeveen 4      2   4   
10. Het Kasteel 3    2   4   
11. Oostermoer 4     2   3½  
12. Staunton 4 (j)   2   3   
13. Oostermoer 3     2   3   
14. Haren 6          1   3   
15. Valthermond      0   3   
16. Groningen 7      0   2   
17. Unitas 8(j)      0   1   
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EXTERNE COMPETITIE (II) 
Detailuitslagen & Verslagen per team 
 
 

otels.nl 

 
2e ronde – 1 november 

Hotels.nl 2486 - Utrecht 2395 8½ - 1½ 
1.  Yge Visser 2483 - Martijn Dambacher 2485 ½ - ½ 
2.  Ivan Sokolov 2658 - Robin Swinkels 2459 1 - 0 
3.  Daan Brandenburg 2431 - Grigori Kodentsov 2285 1 - 0 
4.  Konstantin Landa 2615 - Joost Berkvens 2431 1 - 0 
5.  Robert Ris 2415 - Thomas Willemze 2398 ½ - ½ 
6.  Jan Werle 2591 - Jeroen Willemze 2420 1 - 0  
7.  Erik Hoeksema 2335 - Jelmer Jens 2397 ½ - ½ 
8.  Sipke Ernst 2581 - Menno Okkes 2395 1 - 0 
9.  Elina Danielian 2495 - Joost Michielsen 2316 1 - 0 
10.Frits Rietman 2252 - Alexander van Beek 2400 1 - 0 
 
 
3e ronde – 22 november 

HMC Calder 2412 - Hotels.nl 2497 4 - 6 
  1. Aleksandar Berelovich 2557 - Ivan Sokolov 2658  ½ - ½ 
  2. Daniel Fridman 2637 - Jan Werle 2591 ½ - ½ 
  3. Jan-Willem de Jong 2479 - Sipke Ernst 2581 0 - 1 
  4. Twan Burg 2359 - Konstantin Landa 2615 0 - 1 
  5. Erik van den Doel 2567 - Yge Visser 2483 1 - 0 
  6. Paul Span 2296 - Arkadij Rotstein 2500 0 - 1 
  7. Geert van der Stricht 2431 - Daan Brandenburg 2431 ½ - ½ 
  8. Jasper Broekmeulen 2358 - Tea Lanchava 2358 1 - 0 
  9. Willem Muhren 2415 - Robert Dis 2415 0 - 1 
10. Niels Ondersteijn 2335 - Erik Hoeksema 2335 ½ - ½ 
 
 
Het uur der wrake  
 Bart Beijer 
Zaterdag 22 november speelde Hotels.nl in de 
3e ronde van de meesterklasse de belangrijke 
uitwedstrijd tegen HMC Calder, het team dat 
vorig jaar een einde maakte aan de Groningse 
kampioensaspiraties. De wraak was zoet. 
Vorig seizoen struikelden we nog over de Bo-
schenaren en kon de kampioensaspiratie in de 
ijskast. Dit seizoen werd de belangrijke horde 

wel goed genomen. Met de 6-4 overwinning 
op HMC Calder is landskampioen HSG nog 
in zicht. 
Het ging zeker niet gemakkelijk in Den 
Bosch. Jan Werle had al vooruitgespeeld 
vanwege zijn deelname aan het Nederlandse 
Olympiadeteam. Een zwaarbevochten remise 
was het resultaat. Op de wedstrijddag zelve 
liepen we vrij snel uit naar een 2½-½ voor-
sprong door snelle overwinningen van Kon-

H
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stantin Landa en Robert Ris. Veel van het 
openingsgebeuren was wel bekend, maar zo-
als zo vaak gaat de partij die in de complica-
ties de meeste moeilijkheden tegenkomt vaak 
ergens in de fout. 
Daarna was het lange tijd onduidelijk. Yge 
Visser -vervelend om op bord 5 van der Doel 
tegen te komen- en Tea Lanchava verloren en 
op de overige borden was het spannend. 
Sokolov leek lange tijd heel goed te staan, 
maar toen de stofwolken waren opgetrokken 
stond hij twee pionnen achter en dat werden 
er drie. Een verre vrijpion was echter vol-
doende compensatie voor de remise. Erik 
Hoeksema speelde een opmerkelijke partij. In 
een complexe stand sloeg een moment van 
pessimisme toe, maar het verbod op opgeven 
of remise voor de 40e zet werd streng ge-
handhaafd. Dat kan altijd nog. Vervolgens 

veerde Erik op en was hij zeer dicht bij de 
overwinning. Uiteindelijk moest hij toch in de 
onoverkomelijke remise berusten. Ook bij 
Daan Brandenburg gebeurde van alles. Zijn 
stelling zag er lange tijd verdacht uit. Na de 
tijdnood bleef er een stelling over waar Daan 
een stuk meer had tegen twee pionnen van de 
tegenstander. Het was echter niet voldoende 
voor de winst. Door het stuk terug te offeren 
was remise een feit. 
De overwinning werd uiteindelijk zeker ge-
steld in twee lange partijen. Met kleine mid-
delen hadden zowel Sipke Ernst als Arkadij 
Rotstein een klein voordeeltje opgebouwd. 
De vraag was alleen op dat voldoende zou 
zijn voor de winst. Sipke haalde als eerste het 
punt binnen en na zes uur spelen behaalde 
ook Arkadij zijn eerste zege in Groninger 
dienst.

 
 
 

roningen 2 

 
2e ronde – 1 november 

Groningen 2 2085 - Dion Hardenberg 2064 3½ - 4½ 
1. Joost Wempe 2262 - Peter Mijnheer 2101 ½ - ½ 
2. Joop Houtman 2209 - Richard Hendriks 2066 0 - 1 
3. Michael Riemers 2206 - Ludger Hollmann 2187 1 - 0 
4. Christofoor Baljon 2130 - Jan van der Veen 2092 ½ - ½ 
5. Jan Hiemstra 2001 - Anne Haitsma 2022 ½ - ½ 
6. Peter Hendriks 2018 - Tim Remmel 2129 1 - 0 
7. Casper Rupert 1905 - Freerk Rinder 1983 0 - 1 
8. Edwin Zuiderweg 1952 - Johan Offringa 1933 0 - 1 
 
3e ronde – 22 november 

SISSA 2079 - Groningen 2 2111 3½ - 4½ 
1. Erik-Jan Hummel 2232 - Christofoor Baljon 2130 1 - 0 
2. Viktor Akotchik 2191 - Harald Fischbach 2251 0 - 1 
3. Jan Joris Groenewold 2087 - Joost Wempe 2262 0 - 1 
4. Theo Bakker 2140 - Michael Riemens 2206 ½ - ½ 
5. Jaap Bosma 2015 - Peter Hendriks 2018 ½ - ½ 
6. Johan Klinkhammer 2059 - Rudolf Potze 2066 0 - 1 
7. Francois wehkamp 2010 - Jan Hiemstra 2001 1 - 0 
8. Wouter Welling 1899 - Edwin Zuiderweg 1952 ½ - ½ 

G
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Twee belangrijke punten 
 Joost Wempe 
Na twee ongelukkige nederlagen was het van 
groot belang dat we ditmaal zouden winnen. 
Op het programma stond Sissa, een uitwed-
strijd in Stad. Na een korte voorbespre-
king van de spelers van Groningen 2 met de 
voorzitter van onze schaakclub nam ons team 
goed gemotiveerd aan de borden plaats. 
De wedstrijd kwam voor Michael op een 
slecht moment: zijn dochter was net ziek ge-
worden. Op het laatste moment had hij een 
oppas weten te regelen. Zijn tegenstander had 
dit opgevangen en bood zeer schappelijk re-
mise aan. Na overleg met de teamleider was 
dit toch een aanbod dat Michael niet kon 
weerstaan. Zonder het te beseffen had Micha-
el daarmee het winnende halfje gescoord. 
Het duurde lang voor het volgende punt viel, 
en wel op het bord van Harald. Harald stond 
de hele partij iets gedrukt, maar wel met een 
zeer flexibele stelling. In tijdnood kwamen 
diverse tactische wendingen in de stellingen 
op het bord en met weinig tijd op de klok 
ging Viktor de fout in: ½ -1½. Christofoor 
maakte het Erik-Jan Hummel erg lastig met 
een pionoffer, maar in tijdnood bleek het ge-
offerde materiaal niet meer terug te komen en 
ging het van kwaad tot erger: 1½-1½. 
Rudolf had ergens in deze periode ook ge-
wonnen. Zijn tegenstander gaf hem alle troe-
ven: loperpaar/structuur en gevaarlijke aanval 
en Rudolf wist hier wel raad mee: 2½-1½. 
De laatste partij die in tijdnood werd beslist 
was die van Edwin. Met nog luttele seconden 
op de klok en een zeer complexe stelling 
wikkelde Edwin af naar eeuwig schaak. Wou-
ter probeerde er nog uit te komen maar te 
vergeefs: 3-2.  
Tijdnood was over en de stellingen zagen er 
goed uit. Jan had de hele partij prima ge-
speeld en stond op het punt de partij in zijn 
voordeel te beëindigen. Ikzelf stond gewon-
nen en Peter, na heel goed te hebben gestaan, 
moest een toreneindspel met een pion minder 
keepen. Niet lang na de tijdnood won ik mijn 

partij (zie hieronder). Peter’s tegenstander zag 
geen winstkansen meer en bood remise aan: 
4½-2½. De overwinning was binnen! 
Nu kon Jan in alle rust zijn tegenstander alle 
hoeken van het bord laten zien. Helaas zat er 
een kink in de kabel, even verslapte de con-
centratie en weg was de toren. Daar ging de 
prima partij van Jan. Dit weerhield Jan er niet 
van om gezellig met het team mee uit eten te 
gaan. 

Joost Wempe – Jan Joris Groenewold 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Dc2 b6 5.a3  
[de meest prinicpiele zet is 5.e4. Jan Joris ver-
schalkte Adriaan Clemens tijdens Essent 2008 
in deze huisvariant meesterlijk] 
5... Lxc3+ 6.Dxc3 d6 
[Zwart kan nu en in de komende zetten terug-
aan naar de hoofdvariant 4. ... 0-0 van het 
nimzo-indisch door te rokeren.] 
7.Lg5 Lb7 8.e3 Pbd7 9.Pe2 De7 [Dreigt Pe4] 
10.Dc2 h6 11.Lh4 Le4?! 
[Dit helpt alleen wit - zoals we dadelijk zullen 
zien is de dame op a4 zeer irritant voor 
zwart.] 
12.Da4 g5 13.Lg3 Ph5 14.Pc3 Pxg3 15. hxg3 
Lb7 (zie diagram) 

 

[Wit heeft een lekker plusje. Zwarts konings-
vleugelpionnen zijn zwak en daarnaast heeft 
zwart het problemen om voor zijn koning een 
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veilge plek te vinden. Rokeren is geen optie 
aangezien de pionnen h6 en a7 dan hangen. 
Wit besluit rustig zijn koning in veiligheid te 
brengen om te zien hoe zwart zijn problemen 
gaat oplossen.] 
16.O-O-O Kf8?! 
[Nu is het wel duidelijk dat de zwarte koning 
een zware middag gaat krijgen. Beter was: 
(16... a6 17.d5 O-O-O) 
17.Kb1 c6 
[Zwart gaat d5 spelen. Ik besluit het te ver-
hinderen. Ook toelaten levert een lekkere stel-
ling op.} 
18. d5 
[18.Le2 d5 19.e4 dxe4 20.Pxe4 c5 21. d5 +=) 
18... b5 
[18... Pc5 19.Dc2 cxd5 20.cxd5 Tc8 de witte 
velden op de damevleugel zullen op termijn 
zwak worden. Ruilt zwart de d5-pion niet, 
dan is veld c6 extra zwak, anders wordt veld 
d5 zwak.] 
19.Da5 bxc4 20.dxe6 Pe5 
Zwart gaat voor de praktische kansen. [20... 
fxe6 21.Dc7 Pe5 22.Dxd6 Dxd6 23.Txd6 Ke7 
24.Td2 De zwarte stelling is gatenkaas] 
21.exf7 d5 (zie diagram) 

 
22.Le2? 

[22.e4! Pg4?! 23.exd5 Pxf2 24.d6 Dxf7 
25.Lxc4 Dxc4 26.Thf1 +-) 
22...Td8 23.e4 d4 24.Pa4 d3 25.Pc5 Lc8 
26.f4 Pxf7 27.Lh5 gxf4 28.Thf1 Pe5 29.gxf4 
Pg4 30.Dc3? 
[30. f5! Pe3? 31.f6 Dd6 32.e5] 
30...Th7 31.Lxg4 Lxg4 32.Dxc4 Lxd1 
33.Pe6+ 
[33.Txd1 Td6 34.e5 Td5 35.Pe4 zal zwart ook 
niet lang volhouden.] 
33... Dxe6 34.Dxe6 Le2 35.Df6+ Ke8 
36.Dxc6+ Tdd7 37.Dc8+? 
[37.De6+ Kf8 38.Tc1+-] 
37... Td8 38.De6+ Kf8 39.Df6+ Ke8 
40.Dc6+ Tdd7 (zie diagram) 

 

41.Th1?! 
Maakt het wit nog moeilijk [41.De6+! Kf8 
42.Tc1] 
41... d2 42.e5 Kd8 43.Ka2 d1D 44.Txd1 
Txd1?? 
[44... Lxd1 45.Da8+ Ke7 46.f5+-] 
45.Dc2 Tf7 46.Dxe2 Td4 47.g3 Tdd7 48.e6 
Ke7  1-0 
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roningen 3 

 
2e ronde – 28 oktober 

Groningen 5 1744 - Groningen 3 1844 3½ - 4½ 
1. G.P. Visser        1811  -  R.W. Donker       2082  0  - 1 
2. S. Feenstra        1910  -  C.J. Rupert       1922  ½  - ½ 
3. A. van den Heuvel  1722  -  D. Slagter        1952  ½  - ½ 
4. H.J. Haisma        1732  -  E. Zuiderweg      1882  ½  - ½ 
5. K.F. Ruigendijk    1741  -  F.T. Zoutman      1843  1  - 0 
6. M. Vos             1690  -  A. S. Dijkstra    1807  0  - 1 
7. R.G. Holtz         1677  -  N.S. Westermann   1886  1  - 0 
8. J. Koekoek         1666  -  V. Ocelik         1702  0  - 1 
 
3e ronde – 18 november 

Groningen 4 1870 - Groningen 3 1906 3 - 5 
A. Tilstra           2056  -  R.W. Donker        2082  0  - 1 
G. Rickers           1966  -  D. Slagter         1952  ½  - ½ 
H.J. Zuiderweg       1914  -  E. Zuiderweg       1882  ½  - ½ 
P.M. Bodewes         1828  -  C.J. Rupert        1922  1  - 0 
R.H. Emerencia       1795  -  A. S. Dijkstra     1807  0  - 1 
J. Zwanepol          1918  -  K. Soerdjan        1877  0  - 1 
H. Pompstra          1693  -  F.T. Zoutman       1843  0  - 1 
J.J. Ham             1793  -  N.S. Westermann    1886  1  - 0 
 
Misère en Mirakel: 
Groningen 4 – Groningen 3 
 Casper Rupert 
De laatste wedstrijd in de interne-externe cy-
clus was zonder meer de spannendste (al 
mocht Groningen 5 tegen Groningen 3 er ook 
zijn, zie Ferry’s verslag). Zoals bekend zijn 
beide teams zeer aan elkaar gewaagd en is het 
ratingverschil miniem. De strijd was er één 
van jong tegen oud, van (over)moed tegen er-
varing. De sfeer bij aanvang was zeer gemoe-
delijk, maar de gezonde strijdlust blonk uit de 
ogen van alle spelers. 
Waar de gemoederen aan het einde van de 
wedstrijd hoog op zouden lopen, was het be-
gin juist uiterst hoffelijk. De heren Zuiderweg 
hadden elkaar onverhoeds geloot en aange-
zien zij er ditmaal niet op gebrand waren om 
te bepalen wie de sterkste was, besloten zij na 
enkele salonzetten tot een broederlijke vrede. 
Hiddo had bovendien een tumultueuze dag 

achter de rug en zat niet echt te springen om 
een partij op het scherp van de snede. Edwin 
kon nu mooi een paar partijtjes active chess 
spelen en wist ook even kampioen daarin te 
worden. 
 
Ik had de eer het eerste slachtoffer te zijn. Pe-
ter Bodewes wist mij in een korte doch krach-
tige partij het leven zuur te maken met een 
Réti-opening; ik moest lijdend toezien hoe hij 
op al mijn arrogante zetten een goed ant-
woord had. (Zie partij 2 onderaan voor een 
mooi staaltje Bodewes vechtkunst.) 
Nul nummer twee kwam op het bord van Na-
talia tegen Jaap Ham. Ik heb de partij helaas 
grotendeels gemist, maar ik geloof dat het een 
fijn eindspelletje was waarmee Ham het punt 
wist binnen te slepen. 
Voorlopig dus enkel rampspoed. Gelukkig 
wist Floris nu de score een beetje recht te 
trekken door Henk Pompstra in een dameloze 

G
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partij te flessen. Maar de oude rotten onder 
leiding van Johan Zwanepol hadden nog dui-
delijk de overhand: Arjan stond slecht, Kiran 
gelijk, David had een lastig eindspel en Roel 
moest met een dame tegen allerlei hout zien 
te winnen. Mijn gemoed was somber. 
 
Remise op bord 2: David tegen Gerhard Ric-
kers. In het middenspel kon der Alte een in-
gewikkelde verwikkeling afdwingen die hem 
P + L tegen T + pi gaf. David speelde echter 
zeer koelbloedig en wist knap het halfje te 
houden. 
Bord 1: na veel gezwoeg kon Roel eindelijk 
de zwarte stelling opknopen met zijn dame 
tegen een rits stukken. Het was allemaal nog 
erg tricky en Arjen Tilstra wist zijn huid duur 
te verkopen, zoals het hem betaamt. Maar kijk 
vooral zelf even naar deze partij (inclusief 
analyse van Roel, partij 1). Misschien leert u 
er nog iets van! 
 
Nu brak het kritieke moment aan. 
Op bord 5: Arjan Dijkstra – Reno Emerencia. 
Het is tergend te zien hoe onhandig een witte 
loper, toren en koning kunnen staan. Te meer 
daar de zwarte stelling gezond is en een pion 
in de plus heeft. Argh! 
Op bord 6 staan Johan en Kiran in een even-
wichtige stelling, in het teambelang doet Ki-
ran veel moeite om er wat dynamiek in te 
brengen. 
De stand is 3-3. Hier begin ik de goden te 
smeken om een wondertje. Na enig beraad 
gaan zij akkoord en besluiten zij dat Arjan 
een pion mag terugslaan. Heel vriendelijk. 
Maar daar blijft het niet bij. Kiran is aan het 
pushen en mag een pion op a2 slaan. Het gaat 
van kwaad tot erger en Johan moet opgeven. 
Arjan in tijdnood weet Reno in ergere tijd-
nood van de wijs te brengen en kan afwikke-
len naar een remise eindspel. Maar dat is een 
analyse van weinig waarde op zo’n moment. 
Arjan denkt bovendien dat hij moet winnen, 
waar een gedeeld punt voldoende is voor de 
winst. Maar dat mag ik hem niet van de zijlijn 

toeroepen. Stukken vliegen over het bord 
waar alle ogen op gericht zijn. En de zwarte 
toren van Reno is ineens weg, einde partij. 
5 – 3 de bedrieglijke eindstand. 
Zo heeft het lot beschikt, het jongste team 
trekt aan het langste eind. Alle lof aan Johan 
en de zijnen voor hun sterke spel. Mijn dank 
aan mijn medespelers. Laten we vanaf nu het 
hoofd koel houden, maar zonder de vechtlust 
kwijt te raken! 
 
Partij 1: Roel Donker – Arjen Tilstra 
1.d4 f5 2.g3 Pf6 3.Lg2 g6 4.Pf3 Lg7 5.0–0 
0–0 6.c4 d6 7.Pc3 Pc6 8.d5 Pa5 9.Da4 c5 
10.dxc6 Pxc6 11.Td1 Toevallig had ik 2 uur 
ervoor deze stelling nog op het bord gehad, 
maar nu wijkt zwart af van die voorbereiding. 
11...Db6 [11...Da5 12.Db3 Db4 is normaler.] 
12.Le3 misschien wat te snel gespeeld. Ik 
miste 14... Pe4 [12.Pd5 Pxd5 13.cxd5] 
12...Dxb2 13.Tab1 Dxc3 14.Ld2 Pe4 
[14...Pd4!µ wint een tempo op de partijvoort-
zetting] 
15.Lxc3 Pxc3 16.Da3 [16.Db3 Pxe2+ 
(16...Pa5 17.Dc2²) 17.Kh1 Pc3 18.c5+] 
16...Pxe2+ ook gemist, zwart neemt nog een 
pion van het bord. 
17.Kh1 Pc3 Zwart heeft genoeg materiaal 
voor de dame en staat zeker niet slechter. 
18.Pg5 Lf6 [18...Pd8!? hier was ik het meest 
bang voor, zwart verdedigt alles.] 
19.Ld5+ Kg7 20.Pe6+ Lxe6 21.Lxe6 Zwart 
heeft zwakke witte velden, Le6 is een irritant 
stuk voor hem. 
21...Pxd1 was nog niet echt nodig. 
[21...Tab8] 
22.Txd1 Tfd8 23.De3 voorkomt Pd4 en geeft 
me de optie op koningsaanval te gaan spelen. 
23...b6 [23...Pe5 Nu had het plan Pe5-d7-c5 
wel gekund.] 
24.h3 Begin van een koningsaanval! Ik dacht 
dat de witte velden erg zwak waren bij zwart 
en daar kan ik denk ik op deze manier gebruik 
van maken. 
24...Pe5 25.f4 Pd7? [25...Pf7=] 
26.g4 (zie diagram) 
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Diagram na 26.g4  

 
Zwart heeft tactische problemen: Lf6 heeft 
geen velden meer en Pd7 heeft dekking no-
dig. 
26...fxg4 27.hxg4 h6 28.Ld5 Pc5 [28...Tac8 
29.De6+- en hier kan zwart niet zowel f7 als 
d7 verdedigen.] 
29.Lxa8 Txa8 Maar zo gemakkelijk is het 
nog steeds niet. D vs P, L en 2 pionnen, maar 
zwart heeft niet veel zwaktes. 
30.Tf1 Th8 31.Kg2 g5 32.Da3 [32.fxg5 hxg5 
(32...Lxg5 33.Da3±) 33.Txf6 exf6 (33...Kxf6 
34.Dd4+ e5 35.Dxd6+²) 34.De7+ Kg6 
35.Dxd6 stelde Arjen voor] 
32...a6 33.fxg5 hxg5 34.Tb1? Th4 35.Df3 
Pe6 [35...Pd7! in tijdnood gaat het nog bijna 
verkeerd!] 
36.Th1 [36.Txb6 durfde ik niet te spelen. 
36...Pf4+ 37.Kf1 Th2 38.Txa6 Ld4 39.De4 e5 
40.Db7++-] 
36...Pf4+ 37.Kf1 Txh1+ met remiseaanbod 
38.Dxh1 Ld4 39.De4 e5 Hoe kan wit verder 
komen? Met dame alleen gaat het lastig. g5 is 
zwarts enige echte zwakte. 
40.Df5 Kh6 41.Df6+ Pg6 42.Ke2 Laatste 
stuk komt erbij 
42...b5 43.Kd3 bxc4+ 44.Ke4 Kh7 45.Kf5 
Ph8 46.De7+ Kg8 47.De6+ Kh7 48.Dxc4 
 1–0 

Partij 2: Peter Bodewes – Casper Rupert 
1.b3 Pf6 2.Lb2 d5 3.Pf3 Lg4 4.e3 Pbd7 
5.Le2 e6 6.0–0 Ld6 7.d4 Om even te mieren-
neuken: deze zet is niet meer "in boek" (7.c4 
of d3). Misschien is het ook wat onlogisch om 
je diagonaal te dempen. 
7...c6 8.Pbd2 Dc7 Een beetje onhandig. 
9.c4 b6 Slecht. 10.Tc1 Pe4? Een blunder. 
11.cxd5 exd5 12.h3 Lh5 Kots. 
13.g4 Lg6 14.Lb5 Pb8 15.Pxe4 Lxe4 16.Pe5 
0–0 17.f3 Lxe5 18.dxe5 Lg6 19.Dxd5 Td8 
(zie diagram) 

 
20.Lxc6 Een hele fijne zet. 
20...Txd5 21.Lxd5 Pc6 22.Txc6 Wit staat 
gewoonweg gewonnen. 
22...Dd7? Nog even een dikke blunder ter af-
sluiting. 
23.Td6!  1–0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



En Passant 46.3  december 2008 
 

 

 18

roningen 4 

 
2e ronde – 31 oktober 

Assen       1842  -  Groningen 4        1813  3½ - 4½ 
1. P. Tromp           1918  -  P.M. Bodewes      1828  1  - 0 
2. E. Hommes          1941  -  K. Haveman              0  - 1 
3. I. Maris           1827  -  H.J. Zuiderweg    1914  ½  - ½ 
4. R. Hoogeveen       1918  -  R.H. Emerencia    1795  0  - 1 
5. M. Dijkstra        1877  -  G.N. Karsdorp     1783  1  - 0 
6. R.den Dekker       1867  -  P.C. Weide        1882  0  - 1 
7. M. van Velzen      1807  -  H. Pompstra       1693  ½  - ½ 
8. F. van der Werff   1584  -  J.J. Ham          1793  ½  - ½ 
 
Groningen 4 wint in Assen met L(x)g2 
 Hiddo Zuiderweg 
Het is lang geleden dat ik teamcaptain was 
van een volwassenenteam. Johan Zwanepol 
was hoofdarbiter op het WK voor oudjes en 
kon dus niet meespelen. Hij had echter het 
handwerk al voor me geregeld: spelers en 
vervoer. Echter, Mark Kruit was voor hem 
niet te bereiken (het bleek dat Johan beschikte 
over een verkeerd e-mailadres), zodat op het 
laatste moment Nico Karsdorp nog gevraagd 
werd om in te vallen. Omdat Mark beoogd 
chauffeur was, had Johan vlak voor vertrek 
naar Duitsland ook nog Henk Pompstra als al-
ternatieve autorijder gevraagd. Veel hoefde ik 
dus niet te doen. Iedereen was het eens met de 
opstelling, op Koen Haveman na. Deze wilde 
na een jaartje afwezigheid gelukkig weer 
schaken, maar wel met zwart. Dat kon, maar 
alleen aan bord twee. Het zou geen ongeluk-
kige keus zijn. Ook het e-mailadres van Reno 
Emerencia bleek niet te kloppen. Reno was 
echter zo pro-actief om zelf op te bellen over 
plaats van vertrek en speelde gewoon mee. 
Assen heeft een van de betere speellokaties in 
het NOSBO-gebied: het wijkcentrum bestaat 
uit meerdere zaaltjes, goed meubilair, goede 
verlichting, een aardige bar met goedkope 
prijzen. Zelfs de rokers hoeven niet naar bui-
ten en hebben hun eigen rookzaaltje van twee 
m2. Het team van Assen was behoorlijk jong 
van gehalte: vier spelers waren nog geen 20 

jaar en twee anderen waren in de twintig. Jaap 
Ham, niet geheel nuchter, opende de score. 
Zijn jonge opponent stond iets beter maar had 
misschien teveel respect voor oom Jaap of 
kon niet tegen de dranklucht en nam het remi-
se-aanbod aan. Daarna duurde het lang voor 
de volgende partijen waren afgelopen. Reno 
stond iets minder, maar plotseling liet zijn te-
genstander een trucje toe: Lxg2 won een pion 
en veel witte velden rondom de witte koning. 
Rienk Hoogeveen, vorig jaar nog spelend 
voor Haren, was de pineut. Ook Koen won. 
Hij moest tegen Elmar Hommes, een tiener 
die vorig jaar het programma Een vandaag 
haalde waarin hij uitlegde wat zo lekker aan 
blowen was. In een soort Grand-Prix attack 
met zwart had hij lange tijd het beste van het 
spel. Hij stuurde vele zwarte stukken naar de 
witte monarch. De slotzet Lg2 mocht er we-
zen.  
Peter had in het verre middenspel een stuk 
weggegeven en kon even later opgeven. Nico 
had te veel tijd nodig en kon de vele proble-
men niet bolwerken: 2½ gelijk. Peter stond 
goed tot gewonnen, de stelling van Henk was 
onduidelijk en ik stond verloren tegen het 
kleinste jongentje van de klas. 
Peter won inderdaad zijn partij. Goede loper, 
slechte loper, actieve paarden, het speelde al-
lemaal een rol in het eindspel der lichte stuk-
ken. Ik had een bizarre partij. Vanuit het 
Schots dacht ik goed te staan, totdat Ivo Ma-

G
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ris, vorig jaar NOSBO-kampioen t/m 14 jaar, 
opeens een torenoffer pleegde. Wat meer res-
pect voor jeugdtrainers graag! Aannemen zou 
mat in 3 opleveren, dus ging ik maar in op 
een eindspel met een kwaliteit minder. Hier 
was mijn welopgevoede, maar iets te provin-
ciaalse tegenstander iets te materialistisch, 
waardoor ik met een vrije b-pion kon opruk-
ken, die tezamen met koning en paard de hele 
zwarte stelling lam legde. Zwart moest mate-
riaal terugofferen en kreeg twee verbonden 
vrijpionnen tegen een paard. Dat was remise, 
maar met nog 21 seconden op de klok wist ik 

het natuurlijk te verknallen. Een mislukte 
combinatie leverde een verloren stelling op, 
maar dit werd niet gezien door zwart. Daarna 
restte een eindspel met K + c-pion op 7e rij 
tegen K + D, wat uiteraard remise was. Met 
14 seconden op de klok claimde ik dit. Een 
mooie en spannende partij. 
Ondertussen had Henk een goede stelling 
omgezet in een verloren positie om daarna 
nog remise te maken. Ik heb van deze partij 
weinig kunnen zien. 
 
3½-4½ dus. Nu wacht ons Groningen 3. 

 
3e ronde – 18 november 

Groningen 4 1870 - Groningen 3 1906 3 - 5 
A. Tilstra           2056  -  R.W. Donker        2082  0  - 1 
G. Rickers           1966  -  D. Slagter         1952  ½  - ½ 
H.J. Zuiderweg       1914  -  E. Zuiderweg       1882  ½  - ½ 
P.M. Bodewes         1828  -  C.J. Rupert        1922  1  - 0 
R.H. Emerencia       1795  -  A. S. Dijkstra     1807  0  - 1 
J. Zwanepol          1918  -  K. Soerdjan        1877  0  - 1 
H. Pompstra          1693  -  F.T. Zoutman       1843  0  - 1 
J.J. Ham             1793  -  N.S. Westermann    1886  1  - 0 
 
Groningen 3 in de tijdnoodfase 
slagvaardiger in het eindspel  
 Johan Zwanepol 
De strijd om de koppositie in de promotie-
klasse van de noordelijke schaakbond  
is vooralsnog in het voordeel van Groningen 
3 beslist. Het derde team bleef in de broeder-
strijd Groningen 4 met 5 – 3 de baas.  
Lang zag het naar uit dat de uitslag of in het 
voordeel van het vierde zou uitvallen, dan wel 
dat het derde met een benauwde puntendeling 
zou wegkomen. Na de eerste tijdcontrole keek 
het derde tegen een kleine achterstand aan.  
De broertjes Zuiderweg hadden reeds tot een 
puntendeling besloten nog voor de eigenlijke 
wedstrijd was begonnen en Peter Bodewes 
liet vroegtijdig het punt aantekenen, nadat hij 
van meet af Casper Rupert geen schijn van 
kans bood. Daarentegen moest Arjen Tilstra 
al na de opening constateren dat het met zijn 
toren + licht stuk tegen de dame van co-

mingman Roel Donker zwaar kersen eten 
was. Lang gevochten maar verlies was niet te 
keren. Ondertussen had Jaap Ham het 4e weer 
op voorsprong gebracht doordat hij in een 
eindspel met lopers van gelijke kleur Natalia 
Westerman de verkeerde kant liet oproeien.  
Tussenstand 2½ – 1½ voor Groningen 4.  
 
De overige partijen leken voor het vierde toch 
minimaal 1 ½ punt op te leveren.  
Gerard Rickers aan bord 2 had een goede uit-
gangspositie met het voordeel van de kleine 
kwaliteit, Reno Emerencia stond in een dub-
beltoren + lopereindspel volledig op winst en 
Johan had na een goed gespeelde partij tegen 
Kirjan Soerdjan nog steeds de beste positie. 
Groningen 3 kon daar slechts tegenover stel-
len dat Henk Pompstra tegen Floris Zoutman 
wel zijn ondergang tegemoet zou gaan..  
Het pakte geheel anders uit. In plaats van mi-
nimaal 1½ punt werd uit de laatste vier partij-
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en slechts een half ei geconsumeerd. Gerard 
wist zijn betere stelling tegen David Slagter 
niet in winst om te buigen en Pompstra ver-
loor conform de prognose. Maar het debacle 
werd volledig toen zowel Reno als Johan zich 
in de verlenging in vliegende tijdnood lieten 
beetnemen door hun opponenten. Speciaal 
voor  Reno en Johan waren de druiven dus 
extra zuur. Reno kon immers nauwelijks ver-

liezen en Johan had vanuit de opening steeds 
het spel gedicteerd en minimaal remise zou 
zeker de uitslag zijn. Al met al een 5-3 neder-
laag, maar als troost de wetenschap dat de 
winstpuntjes toch in eigen huis bleven. 
Ik feliciteer Groningen 3 met deze overwin-
ning en ik wens dit jeugdteam alle succes in 
de komende wedstrijden. 

 
 

roningen 5 

 
2e ronde – 28 oktober 

Groningen 5 1744 - Groningen 3 1844 3½ - 4½ 
1. G.P. Visser        1811  -  R.W. Donker       2082  0  - 1 
2. S. Feenstra        1910  -  C.J. Rupert       1922  ½  - ½ 
3. A. van den Heuvel  1722  -  D. Slagter        1952  ½  - ½ 
4. H.J. Haisma        1732  -  E. Zuiderweg      1882  ½  - ½ 
5. K.F. Ruigendijk    1741  -  F.T. Zoutman      1843  1  - 0 
6. M. Vos             1690  -  A. S. Dijkstra    1807  0  - 1 
7. R.G. Holtz         1677  -  N.S. Westermann   1886  1  - 0 
8. J. Koekoek         1666  -  V. Ocelik         1702  0  - 1 
 
 Ferry Ruigendijk 
Wat vooraf ging 
Groningen 5 speelt na twee uitstekende sei-
zoenen in de promotieklasse. Twee seizoenen 
geleden speelde de harde kern van dit team 
nog in de 2e klasse van de NOSBO (als zes-
tal) waar het kampioenschap behaald werd. Er 
werd toen opmerkelijk genoeg gelijk gespeeld 
tegen Hoogeveen 3. Het afgelopen seizoen 
ging het zestal verder als Groningen 5 en 
werd het team aangevuld met Guido Visser en 
Tjisse Tilma. Wij vermoedden als team een 
zwaar seizoen tegemoet te gaan aangezien we 
net gepromoveerd waren. Niets bleek echter 
minder waar. Achteraf bezien bleek het ge-
lijkspel in de eerste ronde tegen de latere 
kampioen de beslissing te zijn. Want Ooster-
moer liet na dat punterverlies in de eerste 
ronde geen punt meer liggen. Terwijl ook wij 
een mooie reeks neer zetten tegen op het oog 
gelijkwaardige teams, lieten we echter nog 

een matchpuntje achter in Coevorden bij Het 
Kasteel. In de laatste ronde was het nog ho-
pen op een misstap van Oostermoer, maar het 
gebeurde helaas niet. Wel waren we tweede 
en met en indrukwekkend aantal bordpunten, 
zelfs meer dan dat van de kampioen. 
Indrukwekkende scores waren er met name 
aan de eerste vier borden: 
Stefan Feenstra  7 uit 9 
Guido Visser 7 uit 9 
Ferry Ruigendijk 6,5 uit 8 
Annelies van den Heuvel 6 uit 8 
 
En zo promoveerden we toch nog naar de 
promotieklasse. Later bleek ook de andere 
nummer 2 uit de eerste klasse te promoveren 
doordat er geen enkel NOSBO team degra-
deerde uit de KNSB. 
 
Het team is dit jaar iets anders van samenstel-
ling. Gebleven zijn Stefan Feenstra, Guido 

G
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Visser, Annelies van den Heuvel, Henk 
Haisma, Job Holtz en Ferry Ruigendijk. 
Nieuw zijn: Marten Vos en Jaap Koekoek. 
De promotieklasse wordt natuurlijk voor 
Groningen 5 een zware opgave. Op rating zijn 
we naast Van der Linde verreweg de zwakste 
in de klasse. Maar vorig jaar bleek rating niet 
alles te zeggen. 
 
De eerste wedstrijden zijn meteen bijzondere. 
Ik kan me niet herinneren eerder tegen een 
ander team van SC Groningen gespeeld te 
hebben. Dit seizoen dus meteen twee keer op 
rij. Als eerste stond Groningen 4 op het pro-
gramma in ronde 1. In de vorige EP heeft u 
het verslag van Johan Zwanepol al kunnen le-
zen: 5-3 voor Groningen 4. 
De overwinningen van onze kant kwamen 
van Annelies (wilde aanvalspartij die voor 
toeschouwers zeer aantrekkelijk moet zijn 
geweest, maar voor teamgenoten die zelf een 
partij hebben, veel te ingewikkeld om je in te 
verdiepen) en Ferry (heel lang slecht staan, 
stug doorspelen, tegenkansen creëren en sco-
ren uit de counter, het lijkt wel degradatie-
voetbal!!). 
 
Groningen 5 – Groningen 3 
De tweede ronde staat voor ons als tegenstan-
der Groningen 3 op de kalender. Normaal ge-
sproken natuurlijk een maatje te groot. Het ra-
tingverschil is enorm. 
 
Er werd vooruitgespeeld op bord 2 en 5. Ste-
fan met wit tegen Casper en Ferry met zwart 
tegen Floris. 
Stefan had frans op het bord en had al snel het 
gevoel dat Casper hier duidelijk meer van 
wist dan hijzelf. Dan maar snel afwijken en er 
onstond een vreemde, wild uitziende stelling, 
die achteraf beschouwd altijd binnen de remi-
se-marge bleef.  (½-½)  
Ik speelde tegen Floris een Wolga. In het af-
gelopen SC-Groningen weekendtoernooi 
speelden we ook al een Wolga tegen elkaar en 
het was duidelijk dat beide spelers nu voorbe-

reid achter het bord zaten. Floris had zich 
echter iets intensiever voorbereid en vertelde 
na de partij dat hij tot zet 17 de voorbereiding 
op het bord had gekregen. Hier speelde ik ook 
een niet al te beste en kwam erg moeilijk te 
staan. De compensatie voor de gambietpion 
was inmiddels ver te zoeken. Het enige wat 
me nog te doen stond, was stug blijven gaan 
en hopen op een countermogelijkheid. En die 
mogelijkheid kwam: eigenlijk wikkelde Floris 
gewoon bijzonder ongelukkig af, waardoor 
hij een loper liet insluiten. (1½-½) 
Een ongekende luxe. We staan voor!! En we 
kunnen er een week van genieten. 
 
Op de wedstrijddag verdween deze voor-
sprong echter snel doordat Jaap verloor van 
Vaclav.  (1½-1½) 
Daarna bleef het lange tijd onduidelijk. Al 
begonnen er langzaam pijntjes te ontstaan op 
de borden van Guido, Job en Marten. 
Henk had alles nog onder controle en Anne-
lies speelde de haar geliefde Svesnikov tegen 
David Slagter en kwam zeer goed te staan. In 
zeer goede stelling koos ze echter voor 
zetherhaling. Een keuze die ik me geheel kan 
voorstellen aangezien de stelling met een pion 
meer er erg griezelig uitzag. Een computer 
schrikt daar natuurlijk niet van terug. Maar de 
complicaties zijn voor ons nauwelijks te 
overzien, en dan is een mooie plusremise met 
zwart iets om te koesteren. (2-2) 
 
Dat het niet al halverwege de avond bekeken 
en duidelijk was leverde bij het zien van het 
half ingevulde uitslagenformulier bij sommi-
gen wat verontruste blikken op. Er is zelfs aan 
Groningen 5 spelers gevraagd voor wie ze 
waren. Absurd natuurlijk. Het ontlokte in ie-
der geval een groot ‘Groningen 5’ fanatisme 
bij enkele teamleden. 
 
Uiteindelijk ging het bij Marten en Guido mis 
en liep het vanuit Groningen 5 perspectief 
slecht af. Henk verloor een pion, maar vocht 
voor remise en kreeg die ook in een partij 
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waar Edwin lang zocht naar de winst maar die 
uiteindelijk niet kon vinden. 
De einduitslag zou dus 2½ - 5½ worden, want 
Job stond verloren, een kwartier later nog 
steeds verloren en na de veertigste zet nog 
steeds. Eigenlijk begreep ik niet waarom hij 
nog steeds doorspeelde. Maar het bijna on-

mogelijke gebeurde. Het enige tegenspel wat 
Job kon vinden op de damevleugel leidde hij 
tot winst. Ik snap nog steeds niet hoe.  
Anyway…… 3½ – 4½5 de kleinst mogelijke 
nederlaag. Wie had dat vooraf kunnen voor-
spellen?

 
3e ronde – 17 november 

Staunton 2       1838  -  Groningen 5        1751  5 - 3 
M.N. Heller          1945  -  A. van den Heuvel  1722  1  - 0 
R. Popken            1938  -  S. Feenstra        1910  ½  - ½ 
P.R. Dijkhuis        1783  -  G.P. Visser        1811  0  - 1 
B. Kruisinga         1838  -  H.J. Haisma        1732  1  - 0 
J. Colly             1776  -  K.F. Ruigendijk    1741  0  - 1 
H.G. Seijen          1834  -  NO                       1  - 0  Regl. 
R.J.ter Steeg        1812  -  R.G. Holtz         1677  1  - 0 
J.J. Groot           1776  -  J. Koekoek         1666  ½  - ½ 
 
De wedstrijd tegen Staunton 2 
 Ferry Ruigendijk 
Ik speelde vooruit omdat ik op de speeldatum 
op vakantie zou zijn. Mijn tegenstander op 
bord 5 was Jan Colly. Ik kreeg een heerlijke 
opening op het bord, waarbij ik groot voor-
deel kreeg. Lange tijd leek Jan in het midden-
spel het evenwicht te herstellen, maar een tac-
tische fout betekende het einde van de remi-
sekansen. 
Wederom begon Groningen 5 met een voor-
sprong aan de wedstrijd (0-1). Ik maak zelf 
een opmerkelijk goede seizoensopening mee: 
3 uit 3. 

De wedstrijd tegen Staunton 2 waar ik zelf 
niet aanwezig was, begon ongelukkig. Marten 
had zich ziek afgemeld bij mij (per e-mail), 
terwijl Henk mijn taken als teamleider waar-
nam. Een invaller regelen was dus niet meer 
mogelijk. Erg jammer (1-1). 
Het is uiteindelijk een nederlaag van 5-3 ge-
worden waarbij er jammerlijk gewonnen stel-
lingen werden weggeven door Job en Jaap. 
Guido won, Jaap en Stefan remiseerden. 
Helaas staat Groningen 5 dus nog op nul 
matchpunten, maar er wordt goed gestreden en 
kansloos verliezen is er ook niet bij. Nu de eer-
ste wedstrijdpunten nog……… 

 
 

roningen 6 

 
2e ronde – 4 november 

Groningen 6       1582  - Hoogeveen 3        1411  5½ - ½ 
1. J.B. Kremer       1658  -  R. Los          1550  ½  - ½ 
2. H. Clermonts      1634  -  M.W. Jonker     1505  1  - 0 
3. J.W. Tamminga     1565  -  J. Bottema      1539  1  - 0 
4. J. Hupkes         1526  -  W.A. Piepot     1389  1  - 0 
5. P.C. Zilverberg   1495  -  W.F.de Vries    1307  1  - 0 
6. W. Krijnen        1613  -  H. Reinders     1178  1  - 0 

G
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Een monsteroverwinning 
 Jan-Willem Tamminga 
 
In de tweede ronde van de competitie kregen 
we Hoogeveen 3 op bezoek. Door proefwerk- 

weken en dergelijke toestanden was maar een 
deel van de vaste kern aanwezig. Met de ka-
nonnen Joop Kremer en Henk Clermonts als 
invallers aan de eerste borden boekten we een 
monsteroverwinning, 5½ – ½. 

 
 
3e ronde – 25 november 

Grijpskerk       1589  - Groningen 6        1538  2 - 4 
1. D. Schuttel      1733  -  J.W. Tamminga     1565  1 - 0 
2. T.J. Hartholt    1578  -  O.L. Sield        1565  0 - 1 
3. H.W. Kuperus           -  W. Krijnen        1613  ½ - ½ 
4. D.H. Kalk        1527  -  J. Hupkes         1526  0 - 1 
5. H. Admiraal      1657  -  P.C. Zilverberg   1495  ½ - ½ 
6. W. Admiraal      1449  -  R.C.C. Swarts     1463  0 - 1 
 
Grrrijpskerk 
 Jan-Willem Tamminga 
 
Het eerste wat mij opviel op station Grijps-
kerk was de kou. Veel erger dan in Gronin-
gen. Ik dacht in de stad nog dat het wel mee-
viel. In Grijpskerk niet dus, en het was nog 
een hele wandel naar de speelzaal. Natuurlijk 
had ik me grondig voorbereid, met platte-
gronden enzo, maar we werden onderweg op-
gepikt door een bewoonster die ons door de 
straten zag dolen. C1000, Rabobank, die lamp 
daar in de verte, om de Witte Kerk en dan ben 
je er zo'n beetje. Zo kom je nog eens ergens. 
Daar aangekomen werden we opgesloten in 
een benauwd bovenzaaltje van een soort 
buurtcentrum uit de jaren '30 of nog eerder.  
 
Grijpskerk stond bovenaan in onze klasse, dus 
we verwachtten een zware avond. Omdat het 
eerste bord vacant is sinds Wim Krijnen zijn 
befaamde vormcrisis heeft, had ik daar mij-
zelf maar eens neergezet.  
Het was deze keer voornamelijk de jeugd die 
het goede voorbeeld gaf. Toen ik na een uur 
of anderhalf weer eens een rondje langs de 
borden maakte, zag ik hoe Jasper net bezig 
was een stuk van zijn tegenstander te verove-
ren. Jasper speelt gewoonlijk een angstaanja-
gend totaalschaak, met zijn hele hebben en 

houden frontaal op het centrum of de vijande-
lijke stellingen. 
Renout was al vlot in een dame-eindspel be-
land, met een niet te stuiten vrijpion. Naast dit 
jeugdig geweld had Oswaldo (zijn a- en b-
pion tot diep in de vijandelijke koningsstel-
ling laten oprukken. Zijn tegenstander had 
zijn zwarte loper gefiancietteerd, maar deze 
was geruild zodat het een kwestie was van de 
dame  naar binnen wringen en mat zetten. Dat 
leek simpel maar was het niet door de goed 
opgestelde verdedigende paarden. 
Wim en Paul hadden vrij ingewikkelde stel-
lingen, ten goede noch ten kwade. Oftwel, er 
was nog weinig van te zeggen. 
Ik zelf was met Derk Schuttel verwikkeld, in-
dachtig de lessen van Peter Bodewes, in een 
strijd om het centrum, die vooral leek te be-
staan uit het verzinnen van ingewikkelde 
schijnbewegingen om elkaars stukken te ver-
jagen. 
Renout had ondertussen de dames geruild en 
wat pionnen, en had zijn vrijpion weten te 
promoveren. (1-0). 
Bij Oswaldo even later hetzelfde. Hij wist de 
vijandelijke dame van de diagonaal weg te 
lokken zodat mat onafwendbaar was.  
Jasper had ondertussen bijna alles afgeruild 
en wist een pion te laten promoveren. Zijn te-
genstander spartelde nog even en gaf toen op.  
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Toen was het 3-0 en moesten we nog een 
halfje.  
Ik speelde mijn f-pion naar f5 om een door-
braak in het centrum te forceren, kreeg een 
dame in het hart van mijn stelling te verteren 
en moest deze afruilen waarna er opeens van 
alles in stond en het zaakje instortte. Ik specu-
leerde nog even op de tijdnood van mijn te-
genstander maar die lette nu opeens wel op de 
klok en haalde keurig de veertig zetten, waar-
na ik maar eens opgaf. 
 
3-1, en we moesten nog steeds een halfje.  
Het ongelofelijke gebeurde bij Paul aan bord 
5. Paul had 3 pionnen, zijn tegenstander 4. 
Lastig, moeilijk, maar bij deze stand is het de 
dood of de gladiolen denk je. Niet dus, waar 
Paul geen remise durfde aanbieden uit angst 

zijn tegenstander te beledigen, bood de 
Grijpskerker zelf remise aan en waren wij dus 
zeker van de overwinning. En bedankt, dach-
ten wij. 
Bij Wim was het ook heel ingewikkeld met 
dames, elk nog een stuk en een zootje pion-
nen. Waar Wim's tegenstander nu zo bang 
voor was ontging mij een beetje, maar in 
plaats van Wim's pionnen op te souperen, 
waar hij alle vrijheid voor kreeg, forceerde hij 
remise door eeuwig schaak.  
4-2 dus.  
 
Na drie van de zeven ronden staat het zesde 
staat nu tweede, en dat is meer dan verwacht.  
Met 1 wedstrijdpunt minder dan de koploper, 
maar wel met 1½ bordpunt meer dank zij de 
eclatante zege in de vorige ronde. 

 
 

roningen 7 

 
1e ronde – 28 oktober 

Groningen 7       1343  - Groningen 8        1258  1 - 3 
1. D.B. Elzinga       1454  - T. Witsenburg      1542  0  - 1 
2. G.K.A. Schreuder   1327  - O.J.T. Mostertman  1205  0  - 1 
3. J. Vos                   - M. Hillenkamp      1028  0  - 1 
4. M. Meeuwsen        1247  - A.J.W. Boonstra          1  - 0 
 
Een Gronings onderonsje 
 Durk Elzinga 
Dinsdag 28 oktober is het achterste deel van 
de speelzaal het terrein van vier Groninger 
teams in de NOSBO-competitie. In de promo-
tieklasse is Groningen 5 de gastheer van Gro-
ningen 3, en in de derde klasse komt Gronin-
gen 8 op bezoek bij Groningen 7,  waarvan 
hier het verslag. 
 
Michiel Meeuwsen, teamleider van Gronin-
gen 7, kan voor de vier te bezetten borden 
putten uit totaal acht spelers. Voor deze wed-
strijd zijn voor de eerste drie borden uitgeno-
digd Durk Elzinga, Gerda Schreuder en Eelco 
de Groot; voor zichzelf heeft Michiel een 

plaats gereserveerd aan het laatste bord. Om-
dat Eelco bij het begin van de wedstrijd nog 
niet is komen opdagen moet een beroep op 
Jasper Vos worden gedaan om de interne 
competitie te verwisselen voor deze externe 
wedstrijd. 
Op grond van de laatste ontmoeting ‘oud’ te-
gen ‘jong’ zijn de verwachtingen bij Gronin-
gen 7 uiteraard hoog gespannen, maar met in 
het achterhoofd een eerdere ontmoeting 
waarbij de jeugd een ruime overwinning wist 
te behalen is voorzichtigheid geboden. Niet 
ten onrechte zoals het verloop van deze wed-
strijd leert. Al snel blijkt dat Groningen 7 blij 
mag zijn met een gelijk spel, daarna moet de-
ze inschatting naar beneden worden bijgesteld 

G
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- even lijkt zelfs een geheel roemloos einde in 
zicht te komen - uiteindelijk wordt de eer ge-
red met het binnenhalen van één bordpunt. 
 
Bord 1(Durk met zwart) 
Michiel heeft mij aan het eerste bord gezet: ik 
ben dit seizoen in goede vorm, en sta in de in-
terne bovenaan in groep C met 4½ uit 6. Ech-
ter, deze avond loopt het anders, heel anders, 
desastreus is mijn spel. Hoe dit komt, is er 
enige verklaring tegenover mijn teamgeno-
ten? Nauwelijks. Twee lange en drukke 
werkdagen in Amsterdam waardoor ik pas om 
19.00 uur op Station Groningen arriveer en 
net voldoende tijd heb om thuis mijn ‘schaak-
bril’ en notatieboekje te halen, mag dan niet 
de optimale voorbereiding zijn, het is geen 
excuus voor mijn wanprestatie. Misschien 
moet ik de waarheid onder ogen zien en aan-
sluiten bij Wim Krijnen [EP 46.2,  verslag 
van de wedstrijd Staunton 3 - Groningen 6] 
wanneer hij constateert: “dat de ouder wor-
dende mens steeds slechter wordt” en daarop 
de consequentie trekt: “vervangen dus die 
man”. Mijn enige hoop is dat degene die mijn 
uitsluiting uit het team zal moeten bewerk-
stelligen, mijn teamleider, dit niet zal doen 
omdat hij zelf boter op zijn hoofd heeft door 
een  partij op te zetten die na de opening ge-
doemd lijkt te zijn om te worden verloren, en 
dit lot alleen maar ontloopt door een inschat-
tingsfout van zijn tegenstander. 
Na deze inleidende beschouwing – uitstel om 
‘met de billen bloot te komen’ – resteert te la-
ten zien waar en hoe het is gebeurd, beter: als 
boetedoening mijn aaneenschakeling van – 
eufemistisch – misrekeningen [in hoeverre het 
blunders zijn is ter beoordeling aan de redac-
teur van de betreffende rubriek] ten toon te 
stellen. 
 

 
Stelling na 5…..Pe5 

Een wel erg onhandige poging om pion f7 te 
behouden die bekwaam wordt afgestraft door 
Tom Witsenburg met 6.Lxf7 Pxf7 7.Pxf7 
Kxf7 8.Dh5+. 

 
Stelling na 8.Dh5+  

Tot mijn schande moet ik bekennen dat ik nu 
pas zag dat mijn euforie na de zesde zet, toen 
ik wit een stukoffer toedacht, helemaal mis-
plaatst was. Wit krijgt met zijn volgende zet 
9.Dxc5 het stuk terug met als bonus nog een 
pion en laat zwart achter met een puinhoop.  
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Een paar zetten later, met zwart aan zet ziet 
het bord er zo uit (wit heeft zojuist met zijn 
loper het zwarte paard op f6 geslagen):  

 
Stelling na 14.LxPf6 
Positioneel staat zwart er beroerd voor. Na te-
rugslaan van de loper op f6 bedraagt de mate-
riële achterstand niet meer dan een – op ter-
mijn waarschijnlijk hinderlijke – pion.  
Maar… het gaat van kwaad tot erger. 
14….Dxd4 Mijn bedoeling was om na deze 
dameruil met de koning de witte loper te 
slaan. Tot mijn verbazing slaat wit echter niet 
terug met de toren, maar met 15.Lxd4 waar-
mee ook definitief het materiële evenwicht is 
verbroken. 
Opgeven is nu de meest voor de hand liggen-
de optie – gezien het spel dat mijn tegenstan-
der Tom tot nu toe heeft vertoond is niet te 
verwachten dat hij de winst zal laten lopen – 
maar met een blik op het horloge vind ik het 
nog een beetje te vroeg daarvoor. Doorspe-
lend besluit ik om dan ook tot het uiterste te 
gaan, en mijn jeugdige tegenstander de eer en 
het genoegen te gunnen om mij – die qua 
leeftijd zijn grootvader had kunnen zijn – mat 
te zetten. Negen zetten later is het zover.    

 
Slotstelling na 24.f4 
Daarmee ben ik de eerste van het team die in 
deze wedstrijd de arena moet verlaten. Ge-
lukkig is het niet een Romeins gladiatorenge-
vecht waarin met een beweging van de duim 
over mijn leven wordt beslist. 
 
Intermezzo 
Voorafgaand aan de wedstrijd zijn geen af-
spraken gemaakt over wie het verlag zal ma-
ken. Ik heb tijdens mijn partij wel eens geke-
ken naar de andere borden, echter niet omdat 
ik mij een beeld moest vormen om achteraf 
een verslag te maken. Nu ik als eerste klaar 
ben deel ik Michiel mee dat ik het verslag van 
de wedstrijd zal schrijven. Hiermee is zeker 
gesteld dat in de EP een verslag komt van de 
ontmoeting, iets waar ik als eindredacteur van 
het clubblad regelmatig op aandring. Ook kan 
ik mijn geweten enigszins ontlasten door me-
zelf voor te houden dat het schrijven van het 
verslag boetedoening is voor het gepresteerde 
vanavond. 
 
Bord 2 (Gerda met wit) 
Gerda is mijn buurvrouw tijdens de wedstrijd. 
Zij mag het opnemen tegen Olav Mostertman. 
Wanneer ik af en toe de blik van mijn bord 
laat wegdwalen naar het hare, zie ik niet di-
rect verontrustende ontwikkelingen. De scha-
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de beperkt zich tot een enkele pion in ons na-
deel en een stelling die voor de tegenstander 
wat comfortabeler is. Wanneer ik nu de stel-
ling beter bekijk, blijkt Gerda inmiddels twee 
pionnen achter te staan. Vervelend is ook dat 
een van de vijandelijke – zwarte – gedekte 
vrijpionnen al op de derde rij staat, klaar om 
door te schuiven naar de tweede. Hierbij twee 
actieve zwarte torens en witte torens waarvan 
één gebonden is aan de eerste rij om mat of-
wel stukverlies te voorkomen. Later, na een 
ronde langs de andere twee borden, opnieuw 
bij Gerda aangekomen zie ik nog net dat ze in 
een hopeloze stelling opgeeft. 
 
Bord 3 (Jasper met zwart) 
Aan het derde bord speelt zich tussen Jasper 
en Melchior een strijd af waarbij beide partij-
en zich min of meer vast hebben gezet, en de 
een wacht op de ander in de hoop tot zich een 
gelegenheid voordoet om voordeel te behalen. 
Dit lijkt het geval te zijn wanneer Jasper met 
zijn dame op g2 kan binnenvallen.  Verder 
voordeel valt hier voorlopig niet te behalen. 
Jasper laat vervolgens zettenlang zijn dame 
daar – inactief – staan terwijl Melchior op 
zijn beurt met zijn dame in de zwarte stelling 
gaat wroeten…...tot hij één zet te ver gaat en 
de dame niet meer weg kan. Hij weet de 
schade nog te beperken tot het verlies van de 
kwaliteit wanneer beide dames zijn vertrok-
ken en daarbij aan de witte kant een toren en 
bij zwart een loper het  bord heeft verlaten. 
Gesterkt door dit voordeeltje gaat Jasper met 
rasse schreden op weg naar meer. Een onge-
dekte witte pion is het volgende slachtof-
fer??…. Na het loslaten van het paard waar-
mee de pion is verschalkt zie ik Jasper een af-
keurende hoofdbeweging maken, en inder-
daad, niet de pion is het slachtoffer, maar het 
paard zelf. Het ongedekte stuk blijkt op de di-
agonaal te staan met een eveneens ongedekte 
toren. Het tussenplaatsen van een witte loper 
stelt Jasper voor de keuze om de toren of het 
paard te verliezen. Jasper kiest voor de toren 
en verplaatst zijn paard waarmee hij tenmin-

ste nog een pion mag incasseren. Met dit alles 
is de zwarte stelling niet meer te houden, ze-
ker niet wanneer een witte pion met behulp 
van een toren in de richting van het promotie-
veld gaat. Opgeven is dan ook de enige ver-
standige optie. 
  
Bord 4 (Michiel met wit) 
Ik (eigen verslag van Michiel, red) speelde 
een nogal vreemde en riskante opening die ze 
de Vinohrady variant van het gesloten Sicili-
aans noemen (ooit gespeeld door enkele Tsje-
chische schakers o.a. Kubicek en Kavalek). Ik 
had dit behoorlijk goed voorbereid. De vari-
ant kan namelijk ook vanuit de Van Geet 
(1.Pc3 dit is mijn vaste opening met wit) ont-
staan. Na een transpositie gaat het dan over in 
het gesloten Siciliaans. Zo geschiedde het ook 
in de partij.  
De Vinohrady variatie van het gesloten Sici-
liaans gaat normaal als volgt: 
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.g4 
Dat vroege g4 verraste mijn tegenstander. 
Van schrik ging hij lang i.p.v. kort rokeren, 
terwijl kort veel beter is ondanks de aanko-
mende pionnenstorm. Ik ging zelf ook lang 
rokeren maar had een beetje onhandig a4 ge-
speeld. Die pion dreigde ik ook te verliezen 
maar gelukkig besloot Aafko tot een groot-
scheepse stukkenruil op de damevleugel. 
Daarmee was alle zwarte dreiging in één keer 
weg en kon ik zelf weer aan aanvallen gaan 
denken. Stukwinst werd mij plots in de schoot 
geworpen omdat Aafko op een gegeven mo-
ment Pd5 speelde terwijl z'n dame op b5 
stond. Ik kon een pionvork plaatsen. Aafko 
had een denkfoutje gemaakt omdat hij dacht 
dat de dame op a5 mat achter de paaltjes kon 
dreigen maar door de zet c4 (het genoemde 
pionvorkje) kreeg mijn koning een vluchtveld 
en kon ik dus zonder gevaar mat gezet te 
worden het paard nemen. Dat was eigenlijk 
het cruciale moment in de partij. Daarna 
speelde het als vanzelf. Met het witte paard en 
de witte dame in de aanval was er voor zwart 
geen houden meer aan. 
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2e ronde – 21 november 

Staunton 4 (j)       1310  - Groningen 7        1245  3  - 1 
B. Koole           1756  -  D.V. Koelewijn    1465  1  - 0 
E.de Boer          1065  -  M. Meeuwsen       1247  0  - 1 
W. Mulder          1109  -  E.de Groot        1258  1  - 0 
J.M.de Jong              -  J.E. Valkenburg   1011  1  - 0 
 
Opnieuw de eer gered 
 Michiel Meeuwsen/Durk Elzinga 
Helaas, hiermee is dan ook ondanks alle goe-
de raad en idem voornemens feitelijk alles 
gezegd. In de eerste ronde moesten we het 
onderspit delven tegen onze jongere club-
broeders en –zusters. Jammer, maar het was 
tenminste een Groninger team dat met ruime 
cijfers won. Voor de tweede ronde had de 
teamleider de drie spelers opgesteld die de 
vorige keer niet van de partij waren, aange-
vuld met de enige winnaar in de eerste ronde, 
de captain himself. En ook deze keer was hij 
het weer die de team-  en daarmee de clubeer 
wist te redden. In dit licht gezien moet de 
vraag worden gesteld of  het wel verstandig is 
om deze constante factor de volgende wed-
strijd op de reservebank te laten plaatsnemen. 
 
Van de wedstrijd zelf beschikken we alleen 
over twee eigen verslagen, van Michiel en 
Judith. Daar moeten we het mee doen. De re-
dacteur van dit verslag was zelf niet aanwezig 
en de teamcaptain werd te zeer in beslag ge-
nomen door zijn eigen partij om nog aandacht 
te kunnen besteden aan de andere borden. 
Van het eerste en derde bord kan dan ook niet 
meer worden gezegd dan dat Dimitri zijn 
meerdere moest erkennen in de – qau rating – 
aanzienlijk sterkere Koole, en dat Eelco op 
een of andere manier ook heeft verloren, van 
zijn op papier zwakkere tegenstander Mulder.     
 
Hier mijn (Michiel) partij tegen Ellen de 
Boer. De afruilvariant van het Frans. De ope-
ning was duidelijk voor mijn tegenstandster. 
Op e7 had ik mijn loper veel te passief opge-
steld, waardoor ik in het begin weinig actief 
spel kreeg. Rond de dertiende zet wordt het 

interessant. Ik besluit mijn d-pion door te 
schuiven van de 5e naar de 3e rij, en dat pakte 
heel goed uit. Die d-pion blijft de hele partij 
een nare angel in de witte stelling. Hij splitst 
de witte stukken op in twee groepen waardoor 
ze niet meer goed samenwerken. 

Diagram na 15….d3 

 
In een soort alles of niets poging besluit wit 
ook de pionnen voor de koning naar voren te 
gooien, maar erg verstandig is dat niet. De 
onveilige koning wordt een dankbaar aan-
valsobject. De partij is helemaal beslist na een 
grote blunder van wit. De 24e zet (h3-h4) laat 
de h-pion ongedekt, deze wordt met schaak 
geslagen door de dame, en twee zetten later is 
het mat. 
 
Op het laatste bord kwam Judith met zwart 
niet al te goed uit de opening, waarbij ze nog 
geluk had dat haar tegenstander naliet het 
paard op f6 te slaan, waarmee de zwarte ko-
ningsvleugel volledig open zou zijn gebroken. 
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De 14e, 15e en 16e zet laten actieve pionnen 
zien die een waar slagveld aanrichten: [(14e 

zet: een witte pion slaat een paard, een zwarte 
pion verorbert een loper), (15e zet: dezelfde 
witte pion neemt ook nog een loper tot zich, 
de zwarte pion loopt een witte soortgenoot 
onder de voet), (16e zet: de zwarte pion wordt 
op zijn beurt het slachtoffer van een witte 
voetganger)], aan het eind Judith met het ge-
mis van een paard achterlatend. 
Nadat de witspeler zijn eigen loper achter 
hout neerzet krijgt zwart toch weer kansen.  
Een nieuwe (ijzersterke?) kans doet zich voor 
bij de 31e zet van zwart (zie diagram) met de 
mogelijkheid om 31….c2 te spelen. 
…….Zwart speelt echter 31….La6. Daarna 
zijn de kansen verkeken voor zwart, zeker 
nadat wit zijn torens verdubbeld heeft op de 
c-lijn en de eerst zo sterke c-pion nooit meer 
tot promotie gaat komen, maar gaat sneuve-
len. 

Diagram na 31.Pxb3  

 
 

 
 
 

roningen 8 

 
1e ronde – 28 oktober 

Groningen 7       1343  - Groningen 8        1258  1 - 3 
1. D.B. Elzinga       1454  - T. Witsenburg      1542  0  - 1 
2. G.K.A. Schreuder   1327  - O.J.T. Mostertman  1205  0  - 1 
3. J. Vos                   - M. Hillenkamp      1028  0  - 1 
4. M. Meeuwsen        1247  - A.J.W. Boonstra          1  - 0 
 
2e ronde – vrij 

 
Senioren Wereldkampioenschap 
 Johan Zwanepol 
Het Senioren Wereldkampioenschap werd dit 
najaar voor de 18e maal gehouden in het Duit-
se Bad Zwischenahn. Een van onze cluble-
den, Gerhard Rickers, behoorde ook tot de 

deelnemers. Hij viel weliswaar niet in de prij-
zen, maar eindigde toch met een mooi resul-
taat van 5½ punt. De leiding was in handen 
van een viertal arbiters, waaronder Johan 
Zwanepol.

G
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BLUNDERRUBRIEK 
 Michiel Meeuwsen 
 
Inleiding 
Wim Krijnen stuurde onlangs een mail naar 
de blunderredactie waarin hij alvast een voor-
schot neemt op de titel blunderkoning van het 
seizoen 2008/2009. Hoewel de lijst met blun-
ders die hij ons deed toekomen [hieronder 
wordt zijn inzending integraal gepubliceerd] 
zonder meer indrukwekkend genoemd mag 
worden, lijkt het ons een beetje voorbarig om 
meteen al aanspraak op de titel te maken. 
Wim is toch zeker niet de enige die regelma-
tig blundert op onze geliefde club? Bij deze 
daarom een dringende oproep aan alle blun-
deraars om alle flaters en miskleunen toch 
vooral te blijven insturen. Af en toe krijgen 
we toch het idee dat bepaalde personen hun 
blunders liever niet in de EP terugzien. Het 
mooiste zijn natuurlijk de blunders waar een 
leuk verhaal aan vast zit. Het zijn nu toch al-
tijd dezelfden die iets insturen. Werp die ij-
delheid dus van je af en gun je clubgenoten 
een kijkje in je knoeipartijen! Speel je louter 
briljante en foutloze partijen (snoevers die 
zulks beweren heb je ertussen zitten) dan is er 
elders in dit blad een ander podium namelijk 
de rubriek "analyse". 
 
Blunders Wim Krijnen 
Dag Michiel, 
Ik ben de laatste maanden behoorlijk aan het 
schutteren geweest en nu al helemaal rijp 
voor de blunderkoning. 
Het begint op 23 september waarbij ik met 
zwart tegen Jan Willem Tamminga speelde. 
De volgende stand komt op de 38ste zet op 
het bord. (zie diagram rechtsboven.) 
Mijn – zwarte - overwegende stelling was 
inmiddels al verwaterd tot een stelling met 
een pion minder, maar niet rampzalig. In deze 
stand zie ik de dubbele aanval Tc5 over het 
hoofd. De zet die ik doe Te2 heeft niets om 

het lijf, maar het loopt met een sisser af: re-
mise. 

Diagram, zwart aan zet  

 
Fijntjes heeft Jan-Willem me dit na afloop 
van de partij nog even laten zien, want na-
tuurlijk zag ik het zelf nog lang niet. 

De week erna speel ik een externe wedstrijd 
tegen Staunton 3.  
Diagram na 11e zet van zwart  
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Gezien mijn enorme rating wordt ik op bord 1 
ingedeeld en kom uit tegen de sterkste speler 
van Staunton: Hans van Steenis, met een ra-
ting van 1711 beduidend sterker dan ikzelf. In 
de opening niets van te merken. Ik kon zeer 
vorstelijk te staan. Dan springt de blunderdui-
vel weer op mijn nek. Na 11 zetten de stand: 
zie diagram vorige pagina rechts onder.  
Zeg nou zelf: een voortreffelijke stand. (Wit: 
Wim, Zwart: van Steenis.) 
Zwart mag al niet meer rokeren, Stukken nog 
niet ontwikkeld, pionnenstructuur niet om 
over naar huis te schrijven. O ja, mijn pionne-
tje op f2 staat aangevallen. Heel gemakkelijk 
op te lossen natuurlijk. Ik kies de meest dode-
lijke weg: f4. Slaan en terugslaan met het 
paard. Shit, Le3 is een dubbele aanval met 
een vol stuk verlies zonder enige compensa-
tie. De dubbele aanval, stap 2 waarin ik ook 
wel les geef 2 keer in 1 week over het hoofd 
gezien. Er is natuurlijk een excuus voor deze 
keer. De dubbele aanval zat een zet diep weg 
en dat is te veel voor een oude man. 

Maar het kan niet op. Een maand later mag ik 
weer voor de club uitkomen, maar uitaard niet 
meer op het eerste bord. Terecht ben ik ver-
bannen naar het laatste bord. Kijken of ik te-
gen de zwakste speler van Hoogeveen 3 het 
wel kan bolwerken. Harm Reinders blijkt een 
rating te hebben van 1178. Eens kijken of 
zo'n ratinghouder een dubbele aanval kan 
zien. Altijd even testen natuurlijk. De stand is 
de volgende: zie diagram rechtsboven. 
(Wit: Wim, Zwart: Reinders.) 
In de diagramstelling speelde zwart op de 
12de zet d5. Aha, pion e5 ongedekt en die 
staat door mijn paard aangevallen. Eerst even 
slaan naar d5. Wordt terugslagen met de lo-
per. Mijn loper op a2 staat gedekt door de to-
ren dus slaan op e5. Lxa2 beantwoordt door 
Txa2. Iedereen ziet de dubbele aanval Dd5 
natuurlijk. Nu, toen deze stand op het bord 
stond zag ik het ook. Zo ver had ik al bijge-
leerd de afgelopen weken. Maar om dat ook 2 
zetten daarvoor te zien is wat te hoog gegre-
pen. 

 
Maar mijn tegenstander heeft een nog lagere 
rating, dus die zag deze zet niet. Resultaat: 
winst van een pion. Dat was echter nog niet 
genoeg voor de partijwinst. Na eindeloos ge-
schuifel over het bord, sloeg mijn opponent 
op de 36ste zet met zijn paard mijn gedekte 
pion op e5. Zijn paard stond op c3. Thuis pas 
kwam ik tot de conclusie: onregelmentaire 
zet. Door geen van beide spelers vastgesteld. 
Wat lopen er toch runderen in de schaakzaal 
rond. 

Mooi resultaat in 1 maand om te scoren in de 
blunderrubriek. 3 maal een dubbele aanval 
over het hoofd gezien en een onreglementaire 
zet voor waar aangenomen. Natuurlijk kan ik 
er nog wel wat aan toevoegen. Bijvoorbeeld 
toen ik in een van de tussenliggende weken 
tegen Eisse Bakker speelde en na een slagen-
wisseling bleek dat ik maar tot 2 kon tellen. 
Wat bleek: ik zag dat ik een stuk tekort 
kwam. Ja, dat was gewoon geslagen. Als Eis-
se begint met slaan en hij slaat ook als laatste 
dan ben je gewoon een stuk kwijt. Opgeven 
dus. 

Ik raad de rest van de clubleden aan niet meer 
hun best te doen om de trofee die behoort bij 
de titel van blunderkoning in de wacht te sle-
pen. Dat lijkt na 3 maanden clubschaak al een 
vergeven trofee. Gewoon gezond blijven 
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schaken, want ga er maar vanuit dat ik ge-
woon doorga met blunders te maken. 
(einde eigen tekst van Wim) 
 
Wij willen het geheel van de drie gemiste 
dubbele aanvallen waarderen met 25 blunder-
punten. Ten slotte stoot alleen een ezel zich-
zelf meer dan eenmaal aan dezelfde steen... 
Ook nog aardig om te vermelden dat Wim 
Krijnen en Ton Bontsema in hun rapidpartij 
allebei dachten dat ze heel slecht stonden en 
zo'n beetje tegelijkertijd opgaven, alleen daar-
na wisten ze niet meer wie nou als eerste op-
gegeven had en ook niet wisten welke stand 
ze nou moesten doorgeven aan de toernooi-
leiding. Is dat geen mop? Misschien moet ik 
de heren hier allebei maar wat blunderpuntjes 
voor toekennen. 
 
Durk Elzinga laat zich dit seizoen in de inter-
ne van zijn sterkste kant zien. Hij is dan ook 
periodekampioen geworden in groep C. [In de 
externe competitie ligt het wat anders: zie 
voor de bijzonderheden het verslag van de 
wedstrijd Groningen 7 tegen Groningen 8.]  

In de 1e periode troffen Durk en Oswaldo 
Sield elkaar. Durk won deze partij, maar het 
was Oswaldo die de overwinning forceerde.  
Diagram na 34.f3 

 

Na 34 zetten staat Durk met wit wel een pion 
voor, maar de partij is zeker nog niet gewon-
nen. Naast de materiële achterstand van een 
pion wordt zwart geconfronteerd met een lo-
per die weinig bewegingsvrijheid heeft.  
Met de volgende, werkelijk briljante, blun-
derzet denkt zwart dit probleem op te lossen: 
34…Lh6????? Elke andere zet was beter ge-
weest: na 35.Pf6+ met een paardvork op de 
zwarte koning en de dame verliest zwart de 
dame zonder ook maar enige compensatie, en 
is het komende mat niet meer afwendbaar. 
Oswaldo kiest eieren voor zijn geld, laat het 
zover niet komen, en geeft op. 
 
In de hierna volgende partij tegen Michiel 
Meeuwsen is het de beurt aan Durk (met 
zwart) om te blunderen. 
Diagram na 12.Dc4-d3 

 
De witte stelling ziet er weinig florissant uit. 
Ik had in dit stadium al het idee dat het een 
verloren partij was. Dat ik toch nog gewon-
nen heb, kwam omdat Durk blunderde door 
een zet niet uit te voeren die hij nota bene wel 
had overwogen (zie hieronder).   
Durk vertelde mij na afloop van de partij dat 
hij had overwogen om 12….c4 te spelen. 
Voor wit is dan alleen mogelijk: 13.Db1. [Na 
13.Df3 volgt 13…Lg4 met dameverlies. Na 
13.Dc2 volgt 13…d4 met pionvork op dame 
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en paard.] Na 13.Db1 heeft echter 13….d3 
geen zin omdat het paard terug kan naar het 
enige vluchtveld g1.    
13.0-0??? Na deze zet had Durk nu wel moe-
ten spelen 13….c4 omdat na de rokade het 
enige vluchtveld aan het paard is ontnomen, 
zodat na 14….d3 zwart een paard wint, 
slechts ten koste van een pion. Met de puin-
hoop die de zwarte stelling dan inmiddels he-
lemaal is geworden had wit evengoed meteen 
kunnen opgeven. 
 
De volgende blunder is van Jasper Vos met 
wit tegen Michiel Meeuwsen, ook uit interne 
competitie (1e periode 11e ronde). 
Diagram na 29….Kh7 

 
Voor wit is er een potentiële matdreiging op 
g2. Hij moet voorkomen in elk geval voor-
komen dat zwart de diagonaal a8-g2 blok-
keert (bijvoorbeeld met de zet Pe5). Dit is 
eenvoudig te voorkomen met 30.Lxf6. Wit 
heeft echter kennelijk andere plannen: promo-
tie van zijn c-pion? [Natuurlijk mag hij de pi-
on niet doorschuiven naar c6 omdat daarmee 
de diagonaal geblokkeerd is en het mat op gr 
dreigt.] Wat de diepere gedachten van de wit-
speler waren, weten we niet, maar zijn zet 
30.c5 is een aanwinst in deze rubriek. Na het 
antwoord 30….Pe4 is het mat op g2 niet meer 
te voorkomen. 

Judith Valkenburg moet nog niet goed wak-
ker zijn geweest in het begin van haar partij 
(met zwart) tegen Michiel Meeuwsen. Al met 
haar tweede zet in een eigen variant om de 
door Michiel – weer – toegepaste Van Geet te 
bestrijden verspeelde zij zomaar een dure 
centrumpion zonder enige vorm van compen-
satie: 1.Pc3 e5 2.Pf3 Lb4?? 3.Pxe5. Drie 
blunderpunten voor Judith voor het niet wak-
ker zijn bij de eerste paar zetten. Daarna stond 
ze ook nog een pionvork (stukwinst) en een 
paardvork (kwaliteitswinst) toe, maar dat zul-
len we haar maar niet aanrekenen. Hiddo 
Zuiderweg stelde voor om deze nieuwe ma-
nier van verdedigen tegen de Van Geet, "de 
vergiet-verdediging" te noemen, Judith kon er 
gelukkig nog om lachen. 
 
RECTIFICATIE 
In EP 46.2 zijn aan Jan-Willem Tamminga 
blunderpunten toegekend op grond van een 
partij uit het schaakseizoen 2007-2008. Jan 
Willem heeft bij de redactie zijn gemotiveer-
de bezwaar hiertegen kenbaar gemaakt. Na 
bestudering van het bezwaar is de redactie 
met hem van mening dat alleen blunders, be-
gaan in het lopende seizoen in aanmerking 
kunnen komen voor opname in de blunderru-
briek en het blunderklassement. 
 
Blunderklassement  Oud Nieuw 
Wim Krijnen 0 25 
 tot 3 keer een dubbele aanval gemist 
Durk Elzinga 5 15 
 tegen beter weten een paard niet genomen 
 ontzettend geknoei tegen jeugdspeler 
Judith Valkenburg 10 13  
 niet wakker bij begin van de partij 
Oswaldo Sield 0 10 
 onnodig de dame weggeven  
Jasper Vos 0 10 
 zichzelf onnodig mat laten zetten 
Edwin Zuiderweg 5 5 
Henk van Putten 5 5 
Jan-Willem Tamminga 10 0 
 rectificatie 
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JEUGDAFDELING 
 
 

Interne jeugdcompetitie 
Eindstand 1e periode 
(van website naar de stand van 29 oktober) 
 
Stap 1/2/3 

Nr Naam Totaal
1 Lucas van Foreest 13
2  Puria Tawakuli 12,5
3 Tom Hermes 10
4 Jorn Veenstra 7,5
5 Yang Yang Zhou 5,5
6 Seb Koster 4,5
6 Pieter van Foreest 4,5
7 Bram Schipper 3,5
8 Thom Swaving 3
8 Tom Stomphorst 3
8 Robin de Graaf 3
9 Wester Coenraads 2,5
10 Jorrit Veldman 2
11 Tom Visser 1,5
12 Wietse Hoekstra 1
12 Reinder Veldman 1
12 Thomas Groothoff 1
13 Marthe 0,5
13 Marinus Veldman 0,5
14 Konstantijn Rondhuis 0
14 Celine Li 0
 

KNSB JEUGDCOMPETITIE 
Op de derde speeldag van de landelijke 
jeugdcompetitie heeft het AB-team in de 
Meesterklasse A verloren van de aanstaande 
kampioen HMC Den Bosch. In de tweede 
wedstrijd werd gelijk gespeeld tegen Schaak-
mat/Winterkoning. Het team heeft op de 
laatste speeldag nog minimaal een punt nodig 
voor handhaving. 
 

 
 
 
 

 
 
Stap 4/5 

Nr. Naam Totaal
1 Jorden van Foreest 3,5
1 Wessel van der Vegt 3,5
2 Leon Collenteur 3
3 Feiko Smid 2,5
3 Melchior Hillenkamp 2,5
4 Rutger Bosscher 2
5 Lucian Franzky 1
6 Aafko Boonstra 0
Tussen beide nrs 1 moest nog een beslissings- 
wedstrijd worden gespeeld 
 
Stap 6 

Nr. Naam Totaal
1 Tom Witsenburg 5 
2 Renout Swarts 2 
3 Olav Mostertman 1 
4 Bert ter Bogt 0 
4 Florian Verweij 0 
4  Jasper Hupkes 0 
4 Vaclav Ocelik 0 
4 Xander Mostertman 0 

   
 
In de Meesterklasse C won het C-team twee 
wedstrijden en staat daarmee op de gedeelde 
derde plaats. Vooral de wedstrijd tegen de 
Toren uit Arnhem was erg spannend. Xander 
Mostertman scoorde het beslissende punt 
door EK-ganger Nick Beijerinck te verslaan. 
De volgende wedstrijd is tegen Unitas. 
Het D-team (Meesterklasse D) speelde drie 
wedstrijden tegen de Toren en won er slechts 
een. Het tweede en derde team was Gronin-
gen met 2½-1½ de baas. Groningen is terug 
gezakt in de middenmoot 
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Stand na 6 ronden 
Meesterklasse A Mp Bp 
1. HMC Calder 1 10 15 
2. De Schaakmaat 1 9 17½ 
2. Zukertort 1 9 16 
4. Bobby Fischer 8 14½ 
4. SG Amersfoort 8 12 
6. Chesscool 1 7 12½ 
7. Zukertort 2 6 14 
7. Op Eigen Wieken 1 6 12½ 
7. Schaakmat-Winterkoning 6 12½ 
7. SC Groningen 1 6 12 
7. SV Spijkenisse 1 6 10 
12. Messemaker 1847 5 11½ 
13. SV Leiderdorp 1 4 12 
13. Veenendaal 4 10 
15. HMC Calder 2 2 10 
 
Stand na 6 ronden 
Meesterklasse C Mp Bp 
1. Botwinnik 12 22½ 
2. De Schaakmaat 9 15½ 
3. SV Unitas 8 15 
3. SV Santpoort 8 14½ 
3. SC Groningen 8 14 
3. Zukertort 8 13 
3. SV Leudal 8 13.0 
8. De Toren Arnhem 1 7 16½ 
9. Voorschoten 6 13½ 
9. Moira-Domtoren 6 13½ 
9. Baarnse SV 6 12 
9. Bobby Fischer 6 12 
9. Krimpen a/d IJssel 6 12 
9. SV Lonneker 6 12 
9. Winterkoning/Bergen 6 11½ 
9. De Pion 6 9½ 
17. SC Sneek 5 12 
17. VAS 5 10½ 
19. WSG 4 11½ 
19. SV Leiderdorp 4 9 
19. SV Garde 4 9 
22. SV Caissa 3 8½ 
22. De Toren Arnhem 2 3 7½ 

Stand na 6 ronden 
Meesterklasse D Mp Bp 
1. D4 11 17½ 
2. De Toren Arnhem 1 9 15 
2. Zukertort 1 9 15 
2. Op Eigen Wieken 9 14½ 
5. De Toren Arnhem 2 8 16 
5. SV Leiderdorp 8 15 
7. VAS 7 15½ 
7. SV Santpoort 7 15 
7. De Waagtoren/Winterkoning 7 11½ 
10. De Toren Arnhem 3 6 15½ 
10. SC Groningen 6 14 
10. SHTV 6 12 
10. Voorschoten 6 2 
10. MSV-VSM 6 11½ 
10. Zukertort 2 6 10½ 
10. SC Sneek 6 10 
17. Botwinnik 5 13 
18. SG Rijswijk 4 10½ 
18. Moira-Domtoren 4 10 
18. SSV Bongerd/Klim-OP 4 10 
18. Dr Max Euwe 4 9½ 
18. De Cirkel 4 9½ 
23. Hooglands SG 2 5 
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GrandPrix tooernooi Groningen 
18 oktober 2008 
Het mat dat geen mat was 
 Durk Elzinga 
 
Wat vooraf ging 
Bij binnenkomst op onze speelavond dinsdag 
14 oktober vind ik Hiddo Zuiderweg op mijn 
pad met de vraag: “heb jij wat te doen aan-
staande zaterdagmiddag”. Nee zeggen is in 
zo’n situatie wel het meest naïeve dat je kunt 
doen, want op de vervolgvraag “kun/wil je 
dan …….”  is het daarna nauwelijks mogelijk 
om weer “nee” te zeggen, en voor je het weet 
zit je vast aan een zaterdagmiddagbesteding 
waarvan je achteraf moet constateren dat het 
zonde van de tijd was. Omdat wij dat week-
end onze twee kleinzoons over de vloer zullen 
hebben, kan ik naar waarheid antwoorden: 
“ja”. Toch nieuwsgierig naar de reden van 
Hiddo’s interesse in mijn zaterdagmiddagbe-
steding vraag ik hem daarnaar. Het blijkt te 
gaan om begeleiding/wedstrijdleiding bij het 
Grand Prix toernooi voor de jeugd, deze keer 
op onze thuisbasis. 
 
Nu is het een goede zaak dat activiteiten voor 
de jeugd worden georganiseerd. Met deze 
constatering is echter het toernooi niet gehol-
pen; organiseren en uitvoeren vragen om 
vrijwilligers. Daarbij komt dat ik zelf in het 
verleden in de En Passant mijn bezorgdheid 
heb uitgesproken dat ‘naar buiten’ onze 
jeugdafdeling niet altijd goed uit de verf 
komt. Ik vind dan ook dat ik wel van de partij 
moet zijn op zaterdagmiddag. Thuis mijn di-
lemma voorgelegd, achtte mijn echtgenote 
zich best in staat om een paar uur lang in haar 
eentje de twee jongemannen bezig te houden. 
 
Zo ben ik zaterdagmiddag 18 oktober bege-
leider/wedstrijdleider/tafelchef van een groep-
je van tien G-junioren die in 9 ronden – 10 
minuten per persoon per partij – zullen uit-

maken welke drie van hen naast een vaantje 
ook een prijs mee naar huis mogen nemen. 
Hieronder een verslag van het wel en wee in 
deze G-groep. Niet alleen de spelers, ook 
meegekomen ouders blijken niet onberoerd 
door de wederwaardigheden aan de diverse 
borden, ongeacht of het hun zoon/dochter dan 
wel die van een ander betreft. 
  
Laatste voorbereiding  
Tot het laatst bereiden de deelnemers zich 
voor: onderlinge partijtjes, een laatste oefen-
wedstrijd met dan wel onder toezicht van va-
ders 

 

of door studie in de aanwezige literatuur.  
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Het toernooi 

 
De eerste ronde, een klok moet worden vervangen  

De eerste ronde kent vijf winnaars en even-
veel verliezers. Hiermee is ook het eerste ver-
driet ontstaan: een van de uiteindelijke prijs-
winnaars heeft onverwacht verloren ‘omdat 
zij niet zo goed is in snelschaken’ Zij had be-
grepen dat deelnemers in kleinere groepen 
zouden worden ingedeeld met meer bedenk-
tijd. Moeder doet nog een voorstel bij de 
toernooileiding om voor de rest van de mid-
dag de F- en G-groep (samen 18 deelnemers) 
op te splitsen in drie groepen van zes met 
meer bedenktijd. Tevergeefs: Hiddo is niet te 
vermurwen. Nadat ik uitgelegd heb dat 10 
minuten ‘best wel genoeg tijd is, alleen wel 
even in de gaten houden dat je niet veel meer 
tijd gebruikt dan je tegenstander’ besluit de 
speelster toch maar door te gaan. 
 
Mat! Zo klinkt het triomfantelijk halverwege 
de tweede ronde. Inderdaad (zie voorpagina): 
wit heeft met zijn dame op g7 de zwarte ko-
ning op g8 schaak gezet. Deze kan geen kant 
meer op en in de verste verte is geen zwart 
stuk te vinden dat de witte dame zou kunnen 
slaan….. Van de eerste schrik bekomen ver-
wijdert de zwartspeler daarna met …Kg8xg7 
de ongedekte dame van het bord. 
Vreugde omgeslagen in intens verdriet aan de 
andere kant van het bord: een huilende jonge-
ling die opstaat en troost zoekt bij zijn vader. 

De zwartspeler zet de klok stil en kijkt vra-
gend rond: wat nu? Aan de wedstrijdleider ui-
teraard de taak om hier handelend op te tre-
den: de klok van wit weer aan de gang bren-
gen en de zwartspeler aanraden bij het bord te 
blijven omdat de witspeler kan terugkomen 
om de partij te vervolgen; wanneer wit niet 
verder speelt is de partij voor zwart pas ge-
wonnen wanneer de vlag van wit is gevallen. 
In deze situatie krijg ik ook nog ongevraagde 
hulp van een aanwezige moeder (niet van een 
van de hierbij betrokken spelers): beide klok-
ken stilzetten, wachten tot de witspeler terug-
komt en dan verder gaan. Ik meen dit advies 
niet te moeten opvolgen – uit reglementair 
oogpunt, en met het oog op een tijdige aan-
vang van de derde ronde.  
Kort hierop meldt de vader dat zijn zoon niet 
verder zal spelen. Het materiaal aan het laats-
te bord zal de rest van het toernooi niet meer 
worden gebruikt.      

 
 
Herdersmat 
Geen zichtbaar verdriet, wel verbazing dat het 
zo vlug gaat. Tot twee keer toe wordt een par-
tij beëindigd met het herdersmat. Beide spe-
lers die het overkomt kennen deze truc – ken-
nelijk – nog niet, en laten zich dan ook graag 
voorlichten door de wat meer gevorderde te-
genstander. [Na deze les het geleerde even in 
praktijk brengend, blijkt de uitvoering toch 
nog lastig, opnieuw is hulp nodig.]  
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Ondertussen komt een moeder (naar ik meen 
niet van de verliezer) naar mij toe en weet te 
melden dat in deze groep het herdersmat niet 
mag worden toegepast omdat sommige jeug-
dige spelers het herdersmat nog niet kennen. 
Wanneer ik te kennen geef dat bij dit toernooi 
de FIDE – en KNSB – regels betreffende het 
uitvoeren van zetten worden gehanteerd, en 
het herdersmat een opeenvolging van regle-
mentair toegestane zetten is, wordt dit wel 
geaccepteerd, maar met de toevoeging: “bij 
andere jeugdtoernooien mag het op dit niveau 
niet”. [Naderhand toch even Hiddo gevraagd 
die mij gelukkig gelijk gaf, met daarbij dat 
voor zover hem bekend een verbod op het 
herdersmat nooit voorkomt.] 
 
Pat 
Deze mogelijkheid om de partij te beëindigen 
komt op het toernooi in deze groep twee keer 
voor. De eerste keer tot verbazing van beide 
spelers. Het blijkt pas wanneer het met geza-
menlijke inspanning van de twee tegenstan-
ders niet lukt om met de kale koning een zet 
te doen zonder dat deze schaak zal komen te 
staan. 
De tweede keer dat het pat voorkomt is wel 
heel bijzonder, misschien beter: bizar. De met 
verlies bedreigde speler heeft niet meer dan 
de koning – die nergens heen kan zonder 
schaak te komen staan - en één pion die nog 
wel een zet kan doen, tegenover een enorme 
overmacht van de andere kleur. Deze situatie 
tref ik aan wanneer ik bij het bord kom kijken  
en de aan zet zijnde vermoedelijke verliezer 
hoor zeggen: pat. De tegenstander weet beter 
en zegt: nee, je kunt nog een pion zetten. Na 
het zetten van de pion: ……wordt deze gesla-
gen!  En nu is het wel pat. 
 
Jacht op materiaal en promotie 
Bij veel partijen lijkt het er niet in de eerste 
plaats om te gaan de tegenstander mat te zet-
ten, maar om zoveel mogelijk materiaal van 
de tegenstander te verzamelen. Met (zie hier-
boven) het risico van pat. Ook in situaties 

waarin op eenvoudige manier met behulp van 
de aanwezige stukken en pionnen een mat-
voering mogelijk is, worden pionnen naar de 
achterste rij gedreven om te promoveren. 
Twee gelijkgekleurde dames op het bord is 
beslist geen uitzondering, in elk geval drie 
keer zie ik dat een speler drie dames ter be-
schikking heeft. Bijzonder is dat een speler 
die in meerdere partijen een pion laat promo-
veren, steeds kiest voor een toren omdat hij al 
een dame heeft. 
 
Mat zetten 
Het doel van het spel, de vijandelijke koning 
mat zetten is erg moeilijk. Situaties waarin 
mat-in-één mogelijk is, worden door beide 
spelers over het hoofd gezien en blijven zet-
tenlang op het bord staan. In een van deze ge-
vallen neemt de witspeler eindelijk zijn dame 
ter hand – niet om nu toch eens mat te geven 
– maar om een pionnetje te veroveren. Hij 
heeft daarbij over het hoofd gezien dat de pi-
on gedekt was en verliest zijn dame.  Geluk-
kig voor hem sneuvelt er bij zijn tegenstander 
daarna ook nog het een ander zodat hij toch 
nog wint. 
 
Verrassing  
Een verrassing in de voorlaatste ronde: de 
speler die tot dan steeds verloren had, weet 
een kanshebber op een prijs van het erepodi-
um af te houden.  
 

 
De laatste ronde, de vaantjes liggen klaar 
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Overige prestaties van 
de Groninger Jeugd 
 
Grand-Prix Groningen 
Naam groep   rangnr 
Rutger Bosscher A 5 
Wessel van der Vegt A 5 
Aafko Boonstra B 6 
Puria Tawakuli C 8 
Jorn Veenstra E 2 
Wietse Hoekstra E 3S 
 
Drie jeugdtitels voor SC Groningen 
Op het NOSBO-jeugdkampioenschap hebben 
spelers van Groningen drie titels in de wacht 
gesleept. Bij de jeugd t/m 16 jaar prolongeer-
de David Slagter zijn titel. Vaclav Ocelik was 
verreweg de sterkste bij de jeugd t/m 14 jaar, 
met 8½-9, twee punten meer dan de rest. De 
titel t/m 12 jaar ging naar Olav Mostertman. 
Hij eindigde voor Florian Verweij. Alle spe-
lers hebben zich geplaatst voor het Neder-
lands Jeugdkampioenschap volgend jaar in 
Venlo of Rijswijk. Ook Melchior Hillenkamp, 
nr. 4 t/m 12 jaar, kan hierop nog hopen. 
 
Groninger jeugdspelers in de prijzen op 
NK-rapid Jeugd 
Op het NK rapidschaak voor de jeugd, zater-
dag in Eindhoven, vielen verschillende jeugd-
spelers in de prijzen. Milan Mostertman had 
de titel voor het grijpen, maar liet een gewon-
nen stelling lopen en werd tweede. Milan 
Heller werd, ook in groep 1993, vijfde. Arjan 
Dijkstra werd tweede in groep 1988. Dat had 
hij niet verwacht, want hij was al met vrien-
den uit eten toen hij naar voren werd geroe-
pen. Marijn Otte werd 5e in groep 1989. Xan-
der Mostertman bereikte het beste NK-
resultaat ooit en werd vierde in groep 1994. 
Bij de allerjongsten werd Lucas van Foreest 
vijfde. Helemaal een prestatie omdat hij niet 
in 2000, maar in 2001 geboren is. 

Groninger jeugd in de prijzen op 
Grand-Prix Haren 
Veel jeugdspelers hebben zich van hun goede 
kant laten zien op het Grand-Prix van Haren, 
zaterdag 29 november. In de B-groep won 
Aafko Boonstra de eerste prijs, voor Jorden 
van Foreest. De laatste moest een beslissings-
vluggertje spelen tegen Gerbert Leeftink uit 
Assen. In de C-groep werd Lucian Franzky 
derde. Lucas van Foreest won afgetekend de 
D-groep. Zijn broertje Pieter pakte de derde 
plaats in de H-groep. Het was een leuk en ge-
zellig toernooi, waar een zwarte Piet nog even 
langs kwam op veel pepernoten uit te delen. 
 
Hieronder de resultaten van de Groninger 
deelnemers 
Naam groep   rangnr 
Rutger Bosscher A 5 
Aafko Boonstra B 1 
Jorden van Foreest B 2 
Kerwin Meijdam B 8 
Lucian Franzky C 2 
Lucas van Foreest D 1 
Wietse Hoekstra D 8 
Jorn Veenstra E 6 
Pieter van Foreest H 3 
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4E
 OPEN DRENTS RAPID KAMPIOENSCHAP 

 
Titel Rapidkampioen Drenthe 
voor Europees schaakkampioen Tiviakov 
 Johan Zwanepol 
 
Het 4e Open Drents Rapid Schaakkampioen-
schap werd dit jaar een afgetekende zege voor 
Sergej Tiviakov. Deze Russisch Nederlandse 
schaakgrootmeester, woonachtig sinds 1997 
in Groningen en dit jaar zelfs Europees 
schaakkampioen liet er geen twijfel over be-
staan wie dit provinciaal kampioenschap op 
zijn naam zou brengen. Alleen in de slotronde 
liet hij via een snelle remise een halfje liggen 
tegen zijn directe opponent Adrian Clemens. 
Met 6½ punt uit zeven werd de grootmeester 
de nieuwe Open Drents rapidkampioen 2008. 

 
Rechtsonder de winnaar Sergej Tiviakov 
 
Clemens, reeds goed voor een dubbelslag in 
de vorige twee afleveringen, moest dit keer 
met een punt achterstand genoegen nemen 
met een gedeelde derde plaats, tezamen met 
Kodentsov en Cako. 
Wellicht de grootste verrassing van dit 
schaaktoernooi was het optreden van de jeug-
dige crack Milan Mostertman die met 6 pun-
ten ongedeeeld tweede werd en diverse hoge-
re ratinghouders kansloos het nakijken gaf. 
 
 
 

Prijswinnaars 
1. Tiviakov 3. Cako 
2. Mosterman  Clemens 
   Kodentsov 
 
Ratinggroep A Ratinggroep B 
1. Steijvers  1. Van Heuveln  
2. Maris  2. Giesesteijn 
 Middeljans  Kruize 
 Teensma 
 Platje 

 
Net als de vorige drie edities vond dit rapid-
evenement opnieuw plaats in de Esrank te 
Peize en voor de organisatie tekenden Hiddo 
Zuiderweg en Johan Zwanepol.  
Vanwege het samenvallen met de 4 MIJL van 
Groningen was het aantal schakers dat dit 
keer de weg naar de Esrank had genomen 
aanzienlijk lager dan de topbezetting van vo-
rig jaar. Maar qua sterkte lag het deelnemers-
veld beduidend hoger. 
 

 
 
Volgend jaar het eerste lustrum van dit rapid-
toernooi. De vier vorige edities hebben over-
duidelijk aangetoond dat dit eendaagse 
schaakevenement ook voor de komende jaren 
niet meer weg te denken zal zijn van de Ne-
derlandse toernooikalender.  
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Eindstand 
  
Nr. Naam Score Rating   

1. Sergej Tiviakov 6.5 2686 
2.  Milan Mostertman 6.0 1940 
3.  Laslzo Cako                  5.5 2192 
      Grigori Kodentsov         5.5 2278 
      Adrian Clemens             5.5 2213 
6.  Erik-Jan Hummel          5.0 2226 
      Erik Hoeksema              5.0 2312 
      Lambertus vd Marel 5.0 2172 
9.  Amir Nicolai                 4.5 2036 
      Victor Akotchik             4.5 2171 
      Bonno Pel                    4.5 2318 
      Leon Steijvers               4.5 1689 
      Evie Warmelink             4.5 1857 
14.  Klaas Abma                   4.0 1914 
       Jan-Joris Groenewold     4.0 2036 
       Johan Scharft                4.0 1934 
       Ivo Maris                    4.0 1827 
       Ramon Middeljans         4.0 1832 
       Jeppe Teensma               4.0 1712 
       Henk van Heuveln          4.0 1519 
       Albert Platje                4.0 1746 
22.  Minko Pieters                3.5 1926 
       Annelies vd Heuvel 3.5 1722 
       Sicco Elsinga                3.5 1679 
       Frank van der Werff       3.5 1584 
 
 
 
 

 
 

        
 
Nr. Naam Score Rating 

Edwin Zuiderweg           3.5 1882 
27.  Dick Warmelink             3.0 1848 
       Willem Giesesteijn         3.0 1455 
       Geert Willems                3.0 1659 
       Berend Kruize                3.0 1315 
       Johan Meirink                3.0 1700 
       Erwin Fakkert                3.0 1745 
       Arnold Meijster              3.0 1601 
       Jan Schut                    3.0 1562 
       Ton Bontsema                3.0 1621 
       Celine Nicolai               3.0 1573 
37.  Theo Wolthekker           2.5 1476 
       Frank Hartog                 2.5 1459 
       Marton Bax                   2.5 0984 
       Anne van der Veen         2.5 1788 
       Pieter van Kammen        2.5 1617 
       Jan Boer                     2.5 1560 
43.  Tony Westermann          2.0 1517 
       Paul Zilverberg              2.0 1495 
       Renout Swarts                2.0 1463 
       Foppe Aize Rinzema      2.0 1321 
47.  Erwin Kok                  1.5 1150 
       Gerda Schreuder            1.5 1327 
49.  Johan Zwanepol             1.0 1918 
       Wietse Nicolai              1.0 1401 
       Jaap Glas                    1.0 1100 
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TAMMINGA 
 
 
Wie stopt Roel Donker? 
 
Kampioen en clubicoon Erik Hoeksema is, aan de vooravond van het jaar van 
zijn tiende titel op rij, gaan bridgen op dinsdag. Er moet dus een nieuwe kampi-
oen komen.  
Een kampioen die stopt zonder te zijn onttroond, we zagen het alweer enige jaren 
geleden  in de Tour de France, en onlangs in het vrouwentennis. Chaos aan de 
top daar sinds Justine Henin is gestopt. En de eerste twee Tours na Armstrong 
werden beslist in laboratoria, rechtbanken en ploegleidersbussen. Pas na een jaar 
of drie is er waarschijnlijk weer iemand die de rol van patron op zich kan nemen, 
tenzij The Boss besluit alsnog zelf terug te keren in Frankrijk. 
Een kampioen die stopt, het blijft vreemd. Kampioenen verdwijnen in de regel 
omdat ze worden verslagen. Dat houdt de geschiedenis van de sport in beweging. 
Merckx en Indurain, McEnroe, Sampras en Federer, Koss en Ritsma, Karpov, 
zelfs Kasparov en nu weer Kramnik, ze waren lange tijd ongenaakbaar en werden 
daarna door een nieuwe kampioen aan de kant geschoven. Een kampioen die er 
zelf mee stopt vereeuwigt zichzelf , maar onderbreekt daarmee ook het dialec-
tisch proces van de sport.  
In de chaos op de club stond een pelotonnetje kroonprinsen klaar om de vacante 
titel op te eisen. Houtman, Van Putten, Bodewes, Edwin en Hiddo... allemaal 
klaar voor de strijd. Tegelijk  wetend dat het een magere titel wordt omdat de le-
ge plaats van de beste zo duidelijk zichtbaar is. Niemand meer om de tanden op 
stuk te bijten, niemand meer die ten koste wat het kost verslagen moet worden.  
Tot er na een paar competitieronden een wat schuchtere jongeman met lange 
blonde haren binnen kwam. Roel Donker. Hij bond de een na de andere titelfavo-
riet aan zijn zegekar. Van Putten, Houtman, Bodewes, de Zuiderstegen, de bar-
man, allemaal gingen ze er aan. Alleen de kleine Casper Rupert hield dapper 
stand en sleepte er tegen Donker een remise uit. 
Ik moest denken aan de Oudtestamentische verhalen over Samson (Simson voor 
de bijbelvaste lezers). Hij velt de horden Filistijnen met de blote vuist en zij stel-
len alles in het werk om het geheim van zijn kracht te vinden. Pas las er een hele 
mooie vrouw op hem losgelaten wordt laat hij zijn geheim los. Als zijn haar er af 
gaat zal hij machteloos zijn, zegt hij, en zo geschiedt. 
Toen Roel Donker onlangs in de wedstrijd tussen het 3e en 4e team ook Arjen 
Tilstra versloeg, was het duidelijk. Schaakclub Groningen heeft een nieuwe meis-
ter. Wie of wat zal hem nog kunnen stoppen? 
Voor alle Filistijntjes met nog een restje titelaspiratie heb ik de volgende sugges-
tie: stuur een bloedmooie vrouw op Roel af en laat haar proberen hem zijn ge-
heim te ontfutselen. Blijf ondertussen trouw op de club komen, onderhoudt uw 
theorie en speel uw wedstrijden. Als Donker op een dag met gemillimeterd  
hoofd op de club verschijnt weet u dat u moet toeslaan. 
Anders: Leve de koning en leve een nieuw tijdperk. 
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COLOFON 
 

Redactie / Bezorging / Reproductie  
Eindredacteur   Durk Elzinga 
  Ubbegalaan 16, 9727DT, Groningen 
   durkelzinga@home.nl 
   050-526 40 55 
Redacteur blunderrubriek  Michiel Meeuwsen 
   m-meeuwsen@home.nl 
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 
  050-3061283  w.t.g.krijnen@planet.nl  
Penningmeester Floris Zoutman Frederikstr. 22B4 9724KC Groningen 06-45468516 
 Giro  837638 fzoutman@hotmail.com  
Interne competitie Judith Valkenburg    
Externe competitie Henk Haisma     
Jeugd Hiddo Zuiderweg   
Algemeen Paul Zilverberg 
 

Belangrijke adressen 
Speellokaal Senioren GDSW Peizerweg 128 Groningen 050-5294289 
Speellokaal Jeugd Sonde 2000 Eikenlaan 288/1 Groningen 
Speellok. KNSB 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 
Bar Valkenburg (coörd/financiën), Zilverberg (inkopen) 
Speelzaal Zoutman, Tilstra, Zilverberg, H. Zuiderweg 
Int. Toernooien H. Zuiderweg, Zoutman  
Teamleiders G1 Bart Beijer G2 Joop Houtman 
 G3 Casper Rupert G4 Johan Zwanepol G5 Ferry Ruigendijk 
 G6 Jan-Willem Tamminga G7 Michiel Meeuwsen G8 Hiddo Zuiderweg 
Jeugd Coörd Hiddo Zuiderweg 
 Stap 1 Antony de Jongh Swemer Stap 2 Jaap Koekoek Stap 3 Kiran Soerdjan 
 Stap 4 Milan Mostertman Stap 5 Marcel Pouw Stap 6 Frits Rietman 
Materiaal Wempe 
Website Haisma, Houtman, van Putten, E.Zuiderweg, H.Zuiderweg 
Weekendtoernooi H. Zuiderweg, Ruigendijk, Meeuwsen, Zoutman. 

www.scgroningen.nl
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Agenda jeugd 

December 
11 Kuikenfuif 
18 Clubavond 
 

Januari 
8 Clubavond 
9 Jannescup, 4e ronde 
10 NOSBO jeugdcompetitie, 
  Cat C+D 
 Gongtoernooi ESG 
15 Clubavond 
22 Clubavond 
23 NOSBO schoolschaakkampi-

oenschap VO 
24 NOSBO snelschaakkampioen

 schap jeugd 
29 Clubavond 
30 Jannescup, 5e ronde 

Februari 
5 Clubavond 
12 Clubavond 
14 NOSBO pupillendag, 
  Groningen 
26 Clubavond 
27 Jannescup, 6e ronde 
 
 
 
 

 
 

Agenda senioren 

December 
13 Vierde KNSB ronde 
  Hotels.nl – BSG 
  Groningen 2 – Purmerend 
16 Kippenfuif 
 

Januari 
6 Nieuwjaarssimultaan 
13 Interne 
16 Haren 5 – Groningen 8 
20 Interne 
 Groningen 6 – Veendam 2 
27 Interne 
 
 
 
 

Februari 
2 Roden – Groningen 5 
3 Interne 
 Groningen 4 – Staunton 2 
6 Haren 2 – Groningen 3 
7 Vijfde KNSB ronde 
  Hotels.nl – Schrijvers R’dam 
  Groningen 2 – Dr. Max Euwe 
10 Interne 
 Groningen 6 – Oostermoer 2 
17 Interne 
24 Interne 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EP 46.4 verschijnt 27 januari 2009 

Inleveren kopij uiterlijk 21 januari 2009 
durkelzinga@home.nl 
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